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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Doel en context 

Vakantiepark De Pluimpot ligt aan de Geertruidaweg ten zuiden van Scherpenisse, direct aan 
de Oosterschelde en natuurgebied De Pluimpot. Het bedrijf (bungalowpark en camping) is 
voornemens een kwaliteitsslag te maken waarbij herstructurering van het bestaande terrein 
plaatsvindt in combinatie met een uitbreiding aan de noordzijde van het terrein met circa 12 
hectare. Op het bestaande en nieuwe terrein worden recreatiewoningen en -appartementen 
beoogd. Daarnaast maken nieuwe centrale voorzieningen, waaronder een (openbaar) 
zwembad, onderdeel uit van de totale ontwikkeling. 
 
Los van de ontwikkeling van vakantiepark De Pluimpot is de huidige ontsluiting van het gebied 
ten zuiden van Sint-Maartensdijk niet goed genoeg. Om met name de Gorishoeksedijk te 
ontlasten is de entree van het Vakantiepark De Pluimpot aan de noordzijde gesitueerd, zodat 
het via een nieuwe weg direct op de N-286 aansluit. 
 
De kwaliteitsslag en de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg zijn niet mogelijk binnen de 
vigerende bestemmingsplannen. Het huidige vakantiepark is planologisch geregeld in het 
bestemmingsplan Gorishoek (1976). De gronden zijn daarin grotendeels bestemd voor 
Recreatie met de subbestemming kampeerterrein. De gronden van het bungalowpark hebben 
de bestemming Zomerhuizen.  
 
Het gebied waar de uitbreiding van het vakantiepark is beoogd, is planologisch-juridisch 
geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied (2004). Het grootste deel is daarin bestemd 
voor Agrarische doeleinden, waarop geen gebouwen zijn toegestaan. Direct aan de noordzijde 
van het bestaande vakantiepark heeft een klein gebied een verblijfsrecreatieve bestemming 
(met de subbestemming kampeerterrein), waarop evenmin gebouwen zijn toegestaan. Verder 
zijn een burgerwoning en enkele waterlopen als zodanig bestemd.  
 
De gemeente Tholen heeft zich bereid verklaard medewerking te verlenen aan de voorgenomen 
plannen van het vakantiepark en hiervoor de vigerende bestemmingsplannen ter herzien. Dit is 
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Recreatieterrein De 
Pluimpot B.V. (eigenaresse van het gelijknamige vakantiepark).  
Voorliggend bestemmingsplan Vakantiepark De Pluimpot maakt de beoogde kwaliteitsslag van 
het vakantiepark inclusief de uitbreiding daarvan en de daarmee samenhangende aanleg van 
een nieuwe ontsluitingsweg mogelijk. 
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Figuur 1.1 . Ligging plangebied (foto:www. google earth.com) 
 

1.2  Milieueffectrapportage 

Ten behoeve van het voorliggende bestemmingsplan Vakantiepark De Pluimpot moet de 
procedure van een milieueffectrapportage (projectMER) worden gevolgd. In paragraaf 4.2. 
wordt ingegaan op de relatie met het bestemmingsplan en de inhoud van het projectMER.  

1.3  Leeswijzer 

De voorliggende bestemmingsplantoelichting heeft de volgende opbouw. 
 In hoofdstuk 2 is de huidige ruimtelijk-functionele situatie beschreven van het 

vakantiepark en de directe omgeving daarvan. 
 In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de noodzaak van de kwaliteitsslag van het vakantiepark 

en wordt de nieuwe planopzet beschreven. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk een overzicht 
gegeven van verschillende andere nieuwe initiatieven die mogelijk de komende jaren in het 
gebied tussen Sint-Maartensdijk en de Oosterschelde zullen worden ontwikkeld.  

 De voorgenomen ontwikkelingen zijn getoetst aan sectoraal beleid en wetgeving. De 
conclusies van deze toetsen zijn opgenomen in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt ook 
ingegaan op milieueffectrapportage die onder andere voor de beoogde ontwikkeling van 
het vakantiepark De Pluimpot is/wordt opgesteld. 

 In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de financiële haalbaarheid van het plan (wettelijke eis).  
 In hoofdstuk 6 wordt de juridische regeling toegelicht. 
 In hoofdstuk 7 zijn de resultaten van de inspraak- en overlegprocedure vermeld als ook de 

aanpassingen die uit ambtshalve overwegingen zijn doorgevoerd. 
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie (omgeving) 
plangebied 

2.1  Vakantiepark De Pluimpot 

Het Vakantiepark De Pluimpot ligt aan de Geertruidaweg ten zuiden van de kernen 
Sint-Maartensdijk en Scherpenisse en ingeklemd tussen de Gorishoeksedijk en natuurgebied 
De Pluimpot. Aan de zuidzijde grenst het terrein aan een klein natuurgebied (Gorishoek) en aan 
de noordzijde aan agrarische gronden.  
Het huidige vakantiepark De Pluimpot heeft een oppervlakte van circa 12 hectare. Op het 
terrein zijn 446 verblijfsrecreatie-eenheden aanwezig, waarvan 290 permanente standplaatsen 
en 46 particuliere recreatiewoningen. Daarnaast bevinden zich op het terrein 2 
bedrijfswoningen (Geertruidaweg 3 en 5). 
Op het terrein zijn verschillende centrale voorzieningen aanwezig, zoals onder andere 
sanitairgebouwen, een milieustraat, een campingwinkel en een horecagelegenheid. De totale 
oppervlakte van de gebouwen waarin deze voorzieningen zijn ondergebracht, bedraagt circa 
800 m2 (exclusief de bedrijfswoningen). De recreatieve mogelijkheden bestaan uit een 
activiteitenzolder, midgetgolfbaan, speeltuinen en sportvelden. Het vakantiepark wordt op 
meerdere plaatsen ontsloten op de Gorishoeksedijk.  
Het bestaande vakantiepark voldoet op een aantal punten niet meer aan de wensen van de 
recreanten en de ondernemer. 

2.2  Omgeving plangebied 

Het huidige Vakantiepark De Pluimpot vormt met vier andere verblijfsrecreatieterreinen één 
van de belangrijkste toeristisch-recreatieve concentraties op Tholen. De concentratie omvat 
circa 800 standplaatsen en ruim 60 recreatiewoningen. Vakantiepark De Pluimpot neemt 
ongeveer de helft hiervan voor zijn rekening.  
De aantrekkelijkheid van de concentratie is vooral gebaseerd op de ligging aan de 
Oosterschelde. Dagrecreatieve voorzieningen in en rond deze concentratie zijn onder meer een 
strandje aan de Oosterschelde, een fietsveer naar Yerseke, een trailerhelling met 
parkeerplaatsen, een duikschool en een horecavoorziening. Daarnaast zijn er ook 
mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie in en rond het natuurgebied De Pluimpot.  
 
De zeedijk 
Deze heeft een waterkerende functie. Buitendijks wordt deze tevens gebruikt voor 
dagrecreatie: strandje, trailerhelling, fietsroute. De zeedijk ligt circa 7 meter boven het 
aangrenzende maaiveld en is daardoor goed waarneembaar.  
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Figuur 2.1.  Impressie huidige situatie Vakantiepark De Pluimpot en omgeving. 
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Binnendijken 
Rondom Vakantiepark De Pluimpot zijn twee binnendijken aanwezig. De dijk die aan de 
westzijde ligt, vormt de scheiding met het naastgelegen natuurgebied en vervult een functie als 
regionale waterkering. Naar verwachting zal omstreeks februari 2012 de waterkerende functie 
van deze dijk worden opgeheven.  
 

 
 
Figuur 2.2.  Gorishoeksdijk (richting Sint-Maartensdijk) 
 
De oostelijke dijk - de Gorishoeksedijk - doet dienst als hoofdontsluiting van de 
recreatieconcentratie. De weg is echter niet gedimensioneerd om grote hoeveelheden 
gemotoriseerd verkeer snel en verkeersveilig te kunnen verwerken.  
 
Natuurgebieden 
In de afgedamde vaarweg naar Sint-Maartensdijk heeft zich het natuurgebied De Pluimpot 
ontwikkeld. Ook recreatief is dit gebied als uitloopgebied vanuit de kern Sint-Maartensdijk en 
recreatieconcentratie Gorishoek van belang. 
Tussen de zuidzijde van het vakantiepark en de zeedijk ligt nog een klein (natuur)gebied (zie 
tweede foto van onderen in rechterkolom van figuur 2.1) van Staatsbosbeheer. Dit gebied 
(natuurgebied Gorishoek) is vanwege de ruimtelijke eenheid in het gebied meegenomen in dit 
bestemmingsplan. Beide natuurgebieden maken deel uit van de provinciale ecologische 
hoofdstructuur en van het Natura 2000-gebied Oosterschelde. 
 
Landschap 
Het huidige vakantiepark en de ruime omgeving daarvan ligt in een gebied dat in het Rijks- en 
provinciaal beleid is aangewezen als 'Belvedèregebied'. Deze aanwijzing houdt in dat 
overheden en particuliere organisaties een gezamenlijke opgave hebben voor het versterken 
en benutten van de cultuurhistorische identiteit en de daarvoor bepalende kwaliteiten van het 
gebied. 
Realisatie van het beleid voor de Belvedèregebieden vindt plaats langs de volgende lijnen. 
1. Duurzame instandhouding van bestaande cultuurhistorische kwaliteiten door beleidsmatige 

verankering in het nationaal ruimtelijk beleid en in streek- en bestemmingsplannen. 
2. Versterking van de cultuurhistorische identiteit door het benutten van kansen bij (nieuwe) 

ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven in deze gebieden en indien nodig door een 
gebiedsgerichte aanpak. 
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3. Ter realisatie hiervan wordt een betere benutting en gerichte inzet van het 
instrumentarium door rijk en provincies voorgestaan. 

 
Horecabedrijf 
Op de zeedijk is café-restaurant De Zeester gevestigd met uitzicht over de Oosterschelde. 
Vanuit deze locatie worden ook duikactiviteiten ondernomen. 
 
Woningen 
Aan de Gorishoeksedijk zijn drie woningen gesitueerd die ook deel uitmaken van het 
plangebied. Het betreft een burgerwoning (Gorishoeksedijk 2), een recreatiewoning 
(Gorishoeksedijk 4) en een derde bedrijfswoning van het huidige vakantiepark 
(Gorishoeksedijk 6). 
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Hoofdstuk 3  Ontwikkelingen 

3.1  Marktontwikkelingen: noodzaak kwaliteitsslag 

Op het eiland Tholen is het verblijfsaanbod voor de toerist met alleen campings vrij eenzijdig. 
Dit aanbod wordt vooral gebruikt door recreanten van 45 jaar en ouder. Daarnaast vraagt de 
huidige recreant naar (verblijfs)recreatie waarbij sprake is van natuur, landelijk gebied en rust 
enerzijds en luxe en comfort anderzijds.  
Het is niet vanzelfsprekend dat de jongere generatie ook naar Tholen blijft komen als er in het 
verblijfsrecreatie aanbod niets verandert. Ook Vakantiepark De Pluimpot heeft met deze 
tendens te maken en het exploitabel houden van de camping wordt steeds moeilijker.  
 
De initiatiefnemer is dan ook voornemens een kwaliteitsslag te maken waarbij herstructurering 
van het bestaande terrein plaatsvindt in combinatie met een uitbreiding van eveneens circa 12 
hectare. De herstructurering bestaat uit de transformatie van het kampeerterrein in een 
recreatiewoningenterrein en de aanleg van nieuwe centrale voorzieningen, waaronder een 
nieuw zwembad dat ook door bezoekers van buiten het park kan worden gebruikt. Hiermee 
beoogt het bedrijf in te spelen op de steeds veeleisender recreant. Daarnaast kunnen de 
recreatiewoningen het hele jaar door gebruikt worden en dragen deze daardoor bij aan 
seizoensverlenging in de gemeente Tholen. 

3.2  Ruimtelijke ontwikkelingen omgeving Vakantiepark De 
Pluimpot 

Naast de herstructurering en uitbreiding van het Vakantiepark De Pluimpot zijn er in het gebied 
tussen de kern Sint-Maartensdijk en de Oosterschelde mogelijk nog verschillende ruimtelijke 
en functionele ontwikkelingen aan de orde. Het betreft min of meer concrete initiatieven én 
ontwikkelingen die zich nog in een ideeënfase bevinden, zowel van marktpartijen als van de 
gemeente Tholen. 
1. De aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg voor het studiegebied voor gemotoriseerd 

verkeer, fietsers en voetgangers.  
2.  Uitbreiding van de kern Sint-Maartensdijk in het gebied tussen de huidige kernrand en de 

toekomstige noordelijke terreingrens van Vakantiepark De Pluimpot (ca 12 hectare). 
3. Vervanging van het bestaande (openlucht) zwembad Haestinge door een 

'slechtweer-voorziening' in de vorm van een overdekt zwembad. Het nieuwe zwembad 
wordt gesitueerd in het centrale gedeelte van het vakantiepark De Pluimpot. 

4. Uitplaatsing van sportvelden naar nieuwe locatie ten behoeve van verbinding 
Sint-Maartensdijk met nieuwe kernuitbreiding.  

5. Een initiatief voor het realiseren van 200 recreatiebungalows op vakantiepark Wulpdal bij 
Gorishoek (circa 11 hectare). 

6. De ontwikkeling van een centraal recreatiepunt ter plaatse van restaurant "De Zeester" op 
Gorishoek met een fietspontje naar Yerseke. Deze ontwikkeling is echter nog onzeker. 
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7. Een initiatief om het natuurgebied De Pluimpot een ecologische impuls te geven. De 
mogelijkheden hiervoor worden in overleg tussen Staatsbosbeheer, de provincie Zeeland 
en gemeente Tholen onderzocht  

8. De aanleg van een jachthaven met circa 600 ligplaatsen. De haalbaarheid en exacte locatie 
hiervan zijn thans nog onzeker. 

 
In figuur 3.1 zijn de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied weergegeven. 
 

 
 
Figuur 3.1.  Ontwikkelingen ten zuiden van Sint-Maartensdijk (bron: verkeersstudie, zie 
paragraaf 3.3.) 
 
Naar aanleiding van deze initiatieven en ontwikkelingen heeft de gemeenteraad in 2006 een 
ruimtelijk kader voor dit gebied vastgesteld (zie bijlage 1). 
 
Er is een duidelijke relatie tussen de planontwikkeling van het vakantiepark De Pluimpot en de 
uitbreiding van de kern. De uitbreiding van de kern is pas mogelijk wanneer de sportvelden 
worden uitgeplaatst. Het zwembad Haestinge wordt gesloopt, zodra het zwembad op 
Vakantiepark De Pluimpot is gerealiseerd. Daarnaast hangt de aanleg van de nieuwe 
ontsluitingsweg direct samen met de beoogde kwaliteitsslag van het vakantiepark De Pluimpot 
(zie paragraaf 3.3) en de uitbreiding van de kern. De nieuwe ontsluitingsweg krijgt de functie 
van gebiedsontsluitingsweg.  
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3.3  Beschrijving ontwikkeling vakantiepark De Pluimpot 

Herstructurering en uitbreiding vakantiepark1  
Het huidige Vakantiepark De Pluimpot wordt in zijn geheel gesaneerd, inclusief bedrijfswoning 
Geertruidaweg 3 en één recreatiewoning op het terrein. De situatie voor de overige 46 
particuliere recreatiewoningen wijzigt niet; deze worden behouden.  
Aan de noordzijde wordt het terrein uitgebreid met 12 hectare. Aan de westzijde grenst de 
uitbreiding aan natuurgebied De Pluimpot. Aan de oostzijde vormt de groenstrook de 
begrenzing van het terrein. In figuur 3.2 is een globale terreinindeling van het toekomstige 
vakantiepark weergegeven.  
 
Langs de oostrand van het vakantiepark wordt een interne ontsluitingsweg aangelegd. Deze 
interne ontsluitingsweg krijgt de functie van erftoegangsweg en als openbaar toegankelijke 
fietsroute. De entree van het Vakantiepark De Pluimpot wordt aan de noordzijde gesitueerd. De 
drie bestaande ontsluitingen van het vakantiepark (camping en recreatiewoningenterrein) op 
de Gorishoeksedijk komen daarmee te vervallen. Aan de zuidkant krijgt het vakantiepark op de 
Gorishoeksedijk een noodontsluiting en een fietsontsluiting. De interne ontsluitingsweg is 
daarmee tevens te gebruiken als calamiteitenroute en als een goede alternatieve ontsluiting 
van het recreatiegebied voor langzaam verkeer dat in huidige situatie nog van de 
Gorishoeksedijk gebruik maakt.  
 
In de uitbreidingslocatie worden drie deelgebieden met recreatiewoningen onderscheiden. 
Tussen de twee noordelijke deelgebieden en het zuidelijke deelgebied zijn verschillende 
centrale voorzieningen geprojecteerd (hierover later meer). De twee noordelijke deelgebieden 
worden ontsloten door lusvormige circuits en het zuidelijk deelgebied door een insteekweg. In 
de twee deelgebieden aan weerszijden van de centrale voorzieningen worden de woningen 
gegroepeerd rondom ovale pleintjes. In het noordelijk deelgebied zijn twee wigvormige 
groengebiedjes voorzien. Aan de westzijde van de nieuwe interne ontsluitingsweg wordt 
structuurbegeleidende boombeplanting aangebracht.  
Op een aantal plaatsen worden wadi's of wadi-achtige structuren aangelegd (zie ook bijlage 2). 
 

 
 
Figuur 3.2.  Indicatieve schets Vakantiepark De Pluimpot (bron: Kragten B.V.). 
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In totaal worden ten hoogste 440 nieuwe recreatiewoningen - en appartementen gerealiseerd. 
Alle woningen/appartementen mogen worden verkocht aan particulieren. Hiervan kunnen 
maximaal 220 woningen worden vrijgesteld van een verhuurverplichting 
(privé-vakantiewoningen). Met de bouw hiervan wordt ingespeeld op de naar meer luxe 
vragende recreant en seizoensverlenging. De recreatiewoningen kunnen ook worden voorzien 
van zorgvoorzieningen. Van zowel de privévakantiewoningen als de verhuurbungalows worden 
40 woningen mogelijk voorzien van zorgfaciliteiten. 
 
De markt naar de behoefte aan groepsaccommodaties/logeergebouwen wordt nog nader 
verkend. In het plan wordt uitgegaan van ten hoogste 10% (dus 44) van dergelijke gebouwen. 
Deze gebouwen komen dan in de plaats van eenzelfde aantal recreatiewoningen. 
 
Indien er sprake is van bedrijfsmatige of incidentele verhuur van een (particuliere) woning voor 
recreatief gebruik, zal dit via De Pluimpot of een door haar aangewezen bedrijf, stichting of 
rechtspersoon gebeuren.  
 
Nieuwe (interne) ontsluitingsweg  
De in paragraaf 3.2 genoemde initiatieven en ontwikkelingen zullen - indien zij alle doorgaan 
verkeersgeneratie (verkeersproductie en -attractie) tot gevolg hebben. De zorg bestaat dat dit 
extra druk geeft op de bestaande verkeersinfrastructuur in en rondom het plangebied en dat na 
de realisatie van de plannen knelpunten in de doorstroming zullen ontstaan. Dat geldt zowel 
voor de weg over de Gorishoeksedijk als de Hartogsweg, Brijenhoekseweg en Havenweg. 
Knelpunten in de doorstroming kunnen ontstaan als de capaciteit (aanbod) van een weg niet 
toereikend is om de intensiteit (vraag) te kunnen verwerken.  
 
Om na te gaan of er zich inderdaad knelpunten zullen voordoen, is in opdracht van de gemeente 
Tholen een verkeersstudie uitgevoerd. Uit de studie2 blijkt dat de hiervoor genoemde wegen 
niet zijn gedimensioneerd om grote hoeveelheden gemotoriseerd verkeer verkeersveilig en 
snel te kunnen verwerken. De gemeente en het waterschap zijn voor het gedeelte van de 
Gorishoeksedijk ten noorden van de Hartogsweg van oordeel dat een verbreding nu al nodig en 
mogelijk is. Voor het gedeelte van de Gorishoeksedijk ten zuiden van de Hartogsweg is een 
verbreding gezien de beperkte ruimte en het cultuurhistorisch waardevolle karakter van de dijk 
problematisch.  
 
Met het oog op de beoogde ontwikkelingen wordt een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd. Het 
exacte tracé is nog onderwerp van studie. De voorkeur gaat momenteel uit naar een directe 
verbinding van de woonwijk met de zuidrand van Sint-Maartensdijk, waar ook Vakantiepark De 
Pluimpot op aansluit (zie bijlage 1 onder gemeentelijk beleid). Op deze wijze wordt het verkeer 
afgewikkeld naar de provinciale weg N286, zonder de Gorishoeksedijk (noord) en de 
Schakelweg (de huidige verbindingsweg op het bedrijventerrein tussen de Gorishoeksedijk en 
de Nijverheidsweg) extra te belasten.  
De Gorishoeksedijk zal na realisatie van de nieuwe weg alleen worden gebruikt voor 
bestemmingsverkeer van en naar andere recreatieve functies in de omgeving. Doordat de 
verkeersafwikkeling van het Vakantiepark De Pluimpot volledig wordt losgekoppeld van de 
Gorishoeksedijk zullen de verkeersintensiteiten meer in lijn komen met de capaciteit van deze 
weg. 
Naast een directe verbinding met de zuidrand van Sint-Maartensdijk wordt gedacht aan het 
realiseren van een verbinding in het verlengde van de Nijverheidsweg. Deze verbinding moet 
een functie gaan vervullen voor fietsverkeer en als calamiteitenroute. Het tracé komt globaal 
overeen met het tracé dat in de Verkeersstudie en het Ruimtelijk Kader is aangeduid als 
hoofdontsluitingsroute. 
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(Collectieve) voorzieningen 
De (openbare) collectieve (of centrale) voorzieningen van het vakantiepark worden geclusterd 
in de uitbreiding van het vakantiepark. De volgende voorzieningen zullen worden gerealiseerd: 
  een (openbaar) overdekt zwembad met lig- en speelweide;  
  ondersteunende (ondergeschikte) detailhandel en horeca bij het zwembad; 
  receptie ten behoeve van de verhuur van de recreatiewoningen op het terrein; 
  sport- en spelvoorzieningen en eventueel ook (para) medische voorzieningen; 
  twee nieuwe bedrijfswoningen. De exacte locaties hiervan zijn nog niet bepaald.  
Vooralsnog wordt rekening gehouden met bebouwing met een gezamenlijk grondoppervlak van 
circa 2.800 m2. De bestaande voorzieningen op het zuidelijk deelgebied komen te vervallen en 
de bebouwing wordt gesloopt. 
Overeengekomen is dat het totale bedrijfsvloeroppervlak van de restauratieve voorzieningen 
(horeca) ten hoogste 250 m2 bedraagt en van de winkelvoorzieningen ten hoogste 200 m2.  
 
Om de inwoners van de kern Sint-Maartensdijk te laten beschikken over een zwembad zijn de 
gemeente Tholen en de eigenaar van Vakantiepark De Pluimpot overeengekomen dat het 
zwembad op het vakantiepark ook toegankelijk is voor gebruikers van buiten het vakantiepark. 
Voor het zwembad wordt vooralsnog uitgegaan van een wateroppervlak van circa 250 m2.  
 
(Bedrijfs)woningen 
Van de huidige bedrijfswoningen blijft alleen de woning aan de Geertruidaweg 5 verbonden aan 
het bedrijf. Zoals gemeld wordt de woning Geertruidaweg 3 gesloopt. De burgerwoning 
Gorishoeksedijk 4 en de bestaande bedrijfswoning Gorishoeksedijk 6 zullen worden gebruikt als 
recreatiewoning. 
 
Parkeren 
De parkeernormen waarmee rekening wordt gehouden, zijn opgenomen in het Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoersplan 2009-2018. Voor zwembaden geldt een norm van 11 
parkeerplaatsen per 100 m2 oppervlakte bassin. Voor bezoekers van het zwembad en de 
aankomende en vertrekkende recreanten wordt in de omgeving van het zwembad een 
parkeerterrein gerealiseerd. Het parkeren ten behoeve van de recreatiewoningen geschiedt 
geheel op eigen terrein. 
 
Landschappelijke inpassing 
Langs de randen van het vakantiepark worden groenvoorzieningen voor landschappelijke 
inpassing gerealiseerd. De breedte van de stroken varieert, maar als richtlijn en vertrekpunt 
wordt een maat van 10 meter breed gehanteerd. De maat van 10 meter is geen absoluut 
criterium. Ook smallere stroken of een andere landschappelijke inpassing, bijvoorbeeld 
gecombineerd met een grondwal of plaatselijke doorzichten, kunnen onderdeel zijn van een 
goede landschappelijke inpassing. De 10 meter is een nettomaat, exclusief eventuele sloten en 
schouwpaden. De beplanting bestaat uit inheemse hoogopgaande soorten. Vanwege de hoge 
opgaande beplanting en de ligging in een kleine door dijken omrande polder3, zal het 
vakantiepark vanuit het omliggende landschap niet of nauwelijks waarneembaar zijn. Er wordt 
dus voldaan aan de noodzakelijke landschappelijke inpassing. 
 
Eigendom gronden 
De gronden waarop de uitbreiding van het vakantiepark plaatsvindt zijn grotendeels in 
eigendom of in optie van de initiatiefnemer. De gronden van Geertruidapolder zijn grotendeels 
in eigendom van de gemeente. Met één grondeigenaar wordt nog onderhandeld over de 
verwerving. Deze gronden zijn nodig voor het realiseren van de fietsroute en calamiteitenroute 
in het verlengde van de Nijverheidsweg. 
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Hoofdstuk 4  Conclusies toetsing sectorale 
aspecten 

4.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn conclusies van de toetsing van de voorgenomen ontwikkelingen aan 
sectoraal beleid en wetgeving opgenomen. Eerst wordt echter ingegaan op de 
milieueffectrapportage (projectMER) die onder andere voor de beoogde ontwikkeling van het 
vakantiepark De Pluimpot is/wordt opgesteld en op de relatie met het bestemmingsplan en de 
inhoud van het projectMER. 

4.2  Verhouding bestemmingsplan met de m.e.r. 

Noodzaak m.e.r.-procedure 
Om het milieubelang, naast andere belangen, een volwaardige plaats te geven in de 
besluitvorming over activiteiten met mogelijk (nadelige) gevolgen voor het milieu, is sinds 
enkele decennia het instrument van de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de Nederlandse 
wetgeving ingevoerd. Voor bepaalde in het Besluit m.e.r. 1994 aangegeven categorieën van 
activiteiten, moet een m.e.r.-procedure doorlopen worden (zogenaamde m.e.r.-plicht). 
 
PlanMER en projectMER 
De Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994 maken onderscheid in: 
 een m.e.r.-plicht voor plannen (planMER); 
 een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor projecten (projectMER). 
Een milieueffectrapportage staat niet op zichzelf, maar is een hulpmiddel bij de besluitvorming 
van de overheid over een plan of project. Daarom is: 
 De planMER gekoppeld aan de besluiten van de overheid die het kader scheppen voor een 

m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteit. 
 De projectMER gekoppeld aan de besluiten (plannen of vergunningen) van de overheid die 

de realisatie een m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteit direct mogelijk maken. 
 Een planMER is tevens aan de orde indien voor een project een zogenaamde passende 

beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 vereist is. 
In een milieueffectrapport (MER)4 wordt informatie gegeven over de te verwachten effecten 
van de voorgenomen activiteit en mogelijke alternatieven op het fysieke milieu, natuurlijke 
elementen en relaties en op landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 
 
M.e.r.-plicht van de verblijfsrecreatieve ontwikkelingen 
De m.e.r. -procedure voor het vakantiepark De Pluimpot is gekoppeld aan de vaststelling van 
het (ontwerp) bestemmingsplan. Volgens het Besluit reparatie en modernisering 
milieueffectrapportage van 1 april 2011, onderdeel D, activiteit 10.1, is de 'vaststelling van een 
ruimtelijk plan voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een vakantiedorp buiten stedelijke 
zones met bijbehorende voorzieningen met een oppervlakte van 10 ha of meer, in een gevoelig 
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gebied, m.e.r.-beoordelingsplichtig. 
Het Vakantiepark De Pluimpot ligt in het (in de bijlage Gebieden van de Nota Belvedere 
aangewezen) Belvedere-gebied Tholen. Dit gebied is opgenomen als Belvedere-gebied in het 
Omgevingsplan Zeeland 2006-2012. Het Omgevingsplan heeft sinds 1 juli 2008 de status van 
structuurvisie (conform artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening). De totale oppervlakte van 
de herontwikkeling en uitbreiding van het vakantiepark bedraagt circa 24 hectare. Op grond 
hiervan betreft de vaststelling van het bestemmingsplan aldus een m.e.r.- beoordelingsplichtig 
besluit. 
Voor 1 april 2011 was het besluit echter nog m.e.r.-plichtig en om die reden is op 5 maart 2010 
de m.e.r.-procedure gestart. Het overgangsrecht is op onderhavig project niet van toepassing. 
In overleg met het bevoegd gezag is besloten om voor dit project, gezien de voortgang van het 
milieueffectrapport, de reeds gestarte m.e.r.-procedure voort te zetten. In feite is hiermee 
aldus de 'tussenstap' van de m.e.r.-beoordelingsplicht overgeslagen.  
 
Overzicht procedurestappen 
In tabel 4.1 zijn de procedurestappen van het projectMER en het bestemmingsplan in 
onderlinge samenhang weergegeven. Van belang is dat de terinzagelegging van het 
projectMER (inspraakreacties) tegelijkertijd met de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan (zienswijzen) zal plaatsvinden. Het projectMER vormt namelijk een 
bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan. Met de daarna volgende toetsing van het projectMER 
door de Commissie m.e.r. (Cmer), is de m.e.r.-procedure afgerond.  
 
Samenhang tussen MER en bestemmingsplan 
Uit het voorgaande blijkt dat een nauwe relatie bestaat tussen het projectMER en het 
bestemmingsplan. In het projectMER wordt ten behoeve van de besluitvorming over de 
inrichting ingegaan op de mogelijke alternatieven voor de inrichting en op de milieueffecten. 
Het bestemmingsplan richt zich op de juridisch-planologische regeling van de gekozen 
inrichting (voorkeursalternatief of een variant daarvan). In het projectMER wordt de gekozen 
inrichting het voorkeursalternatief (VKA) genoemd. Om onnodige doublures tussen de beide 
documenten te voorkomen, is op hoofdlijnen een volgende "taakverdeling" gehanteerd. In het 
projectMER is alle benodigde onderzoeksinformatie aangaande milieuaspecten opgenomen, die 
voor een onderbouwing van een "goede ruimtelijke ordening" in het bestemmingsplan nodig is. 
Deze informatie komt in het bestemmingsplan alleen zeer summier aan bod, waarbij verwezen 
wordt naar het projectMER5 (zie bijlage 13). 
 
In dit bestemmingsplan wordt het voorkeursalternatief (VKA) juridisch-planologisch mogelijk 
gemaakt. Dat wil zeggen dat de inrichting van het park conform het basisalternatief van een 
daarop toegesneden bestemming wordt voorzien. Uit het MER volgt dat een aantal maatregelen 
moeten worden gerealiseerd. In een overeenkomst tussen gemeente en recreatieterrein De 
Pluimpot is geborgd, dat onderstaande maatregelen worden uitgevoerd. 
De maatregelen (bouwstenen) maken deel uit van het VKA: 
 

Maatregel/bouwsteen Wijze waarop uitvoering is 
gewaarborgd 

1. Aanleg natuurvriendelijke oevers 
De aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt 
toegepast langs de verschillende 
ontwateringssloten aan met name de oostzijde 
van het plan. De bouwsteen draagt bij aan de 
natuurwaarde binnen de plangrenzen en 
versterken het zelfreinigend vermogen van het 

 
Binnen de recreatiebestemming van het 
vakantiepark en de bestemming 
groenbestemming is de aanleg van water en 
van natuurvriendelijke oevers mogelijk 
(mits ondergeschikt). De concrete aanleg is 
geregeld in de aanvullende 
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watersysteem. Het ruimtebeslag van 
natuurvriendelijke oevers is inpasbaar binnen het 
plan. 

realisatieovereenkomst tussen het 
vakantiepark en de gemeente.  

2. Gelaagdheid in opgaande begroeiing 
Binnen het vakantiepark wordt voor de groene 
inrichting van het gebied gekozen voor een grote 
variatie aan beplantingstypen waarbij de opbouw 
als volgt zal zijn: 
intensief gemaaid gras rond de woningen en bij 
recreatieve voorzieningen; 
extensief gras binnen de groengebieden; 
lage sierbeplanting; 
middelhoge afschermende beplanting 
(hoofdzakelijk inheemse soorten); 
hoge afschermende beplanting langs de 
groengebieden (bosplantsoen, hoofdzakelijk 
inheemse soorten); 
aangevuld met solitaire bomen, boomgroepen en 
verspreid staande bomen in het bosplantsoen. 

 
Binnen de recreatiebestemming van het 
vakantiepark en de groenbestemming 
rondom het park is de aanleg van groen 
mogelijk.  
De variatie aan beplantingstypen is niet in 
het bestemmingsplan voorgeschreven 
(planologisch niet relevant), maar wel 
mogelijk. De concrete aanleg is geregeld in 
de aanvullende realisatieovereenkomst 
tussen het vakantiepark en de gemeente. 

3. Creëren van poelen die deels droogvallen 
in de zomer (voortplanting amfibieën) 
In de randzone van het vakantiepark (aan de 
Oosterschelde zijde) wordt ruimte gecreëerd 
voor poelen die in de zomer deels kunnen 
droogvallen. Gezien het karakter van de 
landschappelijke invulling van het vakantiepark 
en het ruimtebeslag van de poelen vindt 
toepassing op overige locaties niet plaats. 

 
Binnen de recreatiebestemming van het 
vakantiepark, de groenbestemming rondom 
het park en de natuurbestemming aan de 
zuidzijde van het terrein is de aanleg van 
poelen mogelijk. De concrete aanleg is 
geregeld in de aanvullende 
realisatieovereenkomst tussen het 
vakantiepark en de gemeente. 

4. Aanbrengen van nestkasten voor vogels 
Aan, binnen de plangrenzen, aanwezige bomen 
en eventuele tegen gebouwen worden 
nestkasten voor vogels opgehangen. 

 
Binnen alle bestemming van het 
vakantiepark, is het aanbrengen van 
nestkasten voor vogels mogelijk. De 
concrete aanleg is geregeld in de 
aanvullende realisatieovereenkomst tussen 
het vakantiepark en de gemeente. 

5. Aanbrengen van vleermuizenkasten 
Binnen de planlocatie worden op daarvoor 
geschikte plekken aan bomen vleermuizenkasten 
aangebracht. Een geschikte plek voldoet ten 
minste aan de volgende criteria: 
- vrije aanvliegroute; 
- vrije valhoogte van circa 1 m vanaf de kast naar 
beneden; 
- geen of slechts zeer beperkt lichtinval 
gedurende de avond- en nachtperiode. 

 
Binnen alle bestemmingen van het 
vakantiepark, is het aanbrengen van 
vleermuiskasten mogelijk. De concrete 
aanleg is geregeld in de aanvullende 
realisatieovereenkomst tussen het 
vakantiepark en de gemeente 
 

9 Langzaam verkeer verbinding met 
Sint-Maartensdijk 
Binnen het vakantiepark wordt ruimte 
vrijgehouden voor de aanleg van een langzaam 
verkeer verbinding met Sint-Maartensdijk. 
Buiten het vakantiepark zal deze verbinding 

 
 
Binnen de recreatiebestemming van het 
vakantiepark zijn langzaam 
verkeersverbindingen mogelijk. Voor de 
groenbestemming aan de noordzijde is de 
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aansluiting vinden op eveneens nieuw aan te 
leggen infrastructuur. 

aanduiding 'specifieke vorm van verkeer-1' 
opgenomen waarmee is geregeld dat hier 
ook een ontsluiting voor langzaam verkeer 
mag worden aangelegd. 
Buiten het plangebied wordt op een later 
tijdstip voorzien in een planologische 
regeling (wanneer het nieuwe woongebied 
voor Sint-Maartensdijk wordt ontwikkeld). 
De concrete aanleg is geregeld in de 
aanvullende realisatieovereenkomst tussen 
het vakantiepark en de gemeente. 

10 Verleggen (deel) wandelpad van 
natuurgebied naar vakantiepark 
Een deel van het wandelpad binnen het 
natuurgebied De Pluimpot wordt omgelegd in het 
vakantiepark De Pluimpot. Vanwege de hoge 
natuurwaarden in zuidelijke deel van het 
natuurgebied De Pluimpot betreft het een 
omlegging ter plaatse van dit gedeelte van het 
wandelpad. 

 
Binnen de recreatiebestemming van het 
vakantiepark zijn langzaam 
verkeersverbindingen mogelijk. De concrete 
aanleg is geregeld in de aanvullende 
realisatieovereenkomst tussen het 
vakantiepark en de gemeente. 

 
Overige nog te nemen besluiten 
Ten behoeve van het realiseren van Vakantiepark De Pluimpot zijn, naast het 
bestemmingsplan, ook nog de volgende besluiten en meldingen noodzakelijk: 
 Ontgrondingsvergunning (op grond van de Ontgrondingenwet). 
 Melding op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

(Activiteitenbesluit). 
 Omgevingsvergunningen voor het bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). 
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Tabel 4.1.  Overzicht procedures in onderlinge samenhang 
 

 
 
Vanaf het ontwerpbestemmingsplan vormt het MER een bijlage bij het bestemmingsplan. 
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4.3  Verkeersaspecten 

Verkeersafwikkeling in het gebied ten zuiden van Sint-Maartensdijk 
In paragraaf 3.2. is ingegaan op verkeersproductie en –attractie van alle in het gebied beoogde 
initiatieven en ontwikkelingen, op de nieuwe ontsluitingsweg en nieuwe interne ontsluitingsweg 
over vakantiepark De Pluimpot. De ontwikkelingen worden in verschillende fasen (in de tijd) 
gerealiseerd. De verkeersintensiteiten nemen daarmee ook gefaseerd toe. In de eerder 
genoemde verkeersstudie (zie paragraaf 3.3) zijn per ontwikkelingsfase de daarbij horende 
(verkeers)effecten op de omgeving inzichtelijk gemaakt. Uit de studie blijkt dat de 
voorgenomen verplaatsing van de toegang van Vakantiepark De Pluimpot naar de noordzijde 
en aansluiting daarvan op de nieuwe ontsluitingsweg richting de N286 in belangrijke mate 
bijdragen aan de verbetering van de verkeersafwikkeling op de wegen ten oosten van het 
vakantiepark, in het bijzonder op de Gorishoeksedijk. De nieuwe ontsluitingsweg is evenwel 
pas na circa 6 jaar beschikbaar. Tot die tijd wordt een tijdelijke kortsluiting voor autoverkeer 
gerealiseerd. Onder het kopje 'Tijdelijke ontsluiting voor autoverkeer en bouwontsluiting' wordt 
hier nader op ingegaan. 
 
Verder blijkt dat bij een autonome verkeerstoename zonder de genoemde ruimtelijke en 
functionele ontwikkelingen maar met de nieuwe ontsluitingsweg er in de toekomst in de 
pieksituatie op de gehele Gorishoeksedijk, de Hartogsweg, de Havenweg en de 
Brijenhoekseweg knelpunten in de verkeersafwikkeling zullen ontstaan en/of verder zullen 
oplopen. Er wordt een aantrekkelijk alternatief geboden door aanpassing van wegen zoals in de 
verkeersstudie aangegeven. Wanneer dit niet afdoende is, zal er overgegaan worden tot een 
knip in de Brijenhoekseweg en het (plaatselijk) verbreden van wegen bijvoorbeeld door extra 
asfalt of het aanbrengen van doorgroeistenen (graskeien). De Gorishoeksedijk ten noorden van 
de Hartogsweg dient te worden verbreed naar 5,5 meter; de dimensionering van een 
zogenoemde 'recreatieslag'. 
 
Met de hiervoor genoemde ruimtelijke en functionele ontwikkelingen verandert de 
verkeersafwikkeling ingrijpend. Het is nog onduidelijk hoe de openbare infrastructuur aan de 
oostzijde van Vakantiepark De Pluimpot in de toekomstige situatie wordt vormgegeven. De 
verwachting is dat de huidige infrastructuur niet toereikend is om het aanwezige verkeer veilig 
en snel te kunnen verwerken. Voor de toekomstige verkeersafwikkeling zijn vier verschillende 
verkeersscenario's onderzocht. 
 Verkeersscenario 0. In dit scenario wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de huidige 

routering en infrastructuur. 
 Verkeersscenario 1. In dit scenario wordt uitgegaan van éénrichtingsverkeer op de 

wegvakken Gorishoeksedijk (ten zuiden van de Hartogsweg)-Havenweg-Hartogsweg tegen 
de richting van de klok in. 

 Verkeersscenario 2. In dit scenario wordt uitgegaan van éénrichtingsverkeer met de 
richting van de klok mee. 

 Verkeersscenario 3. Hierin wordt uitgegaan een autovrije Gorishoeksedijk (wegvak ten 
zuiden van het Galgepad) en twee richtingenverkeer op de wegvakken Gorishoeksedijk 
(tussen de Hartogsweg en het Galgepad), Havenweg en Hartogsweg  

Na overleg hebben het waterschap en de gemeente bepaald dat alleen verkeersscenario 0 en 3 
realistische opties voor de toekomst zijn. Deze scenario's zijn in de verkeersstudie verder 
uitgewerkt. Per scenario zijn maatregelen voorgesteld.  
In overleg tussen de initiatiefnemers, Waterschap Scheldestromen en gemeente Tholen zal een 
keuze gemaakt moeten worden over het te hanteren verkeersscenario en de daarbij horende 
maatregelen. 
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Fietsverkeer 
In alle scenario's, fasen 1 tot en met 3, wordt ervan uitgegaan dat het grootste deel van het 
fietsverkeer van de Gorishoeksedijk, wegvak Hartogsweg-Galgepad, wordt afgehaald en over 
het vakantiepark De Pluimpot wordt geleid. De fietsers komen ongeveer ter hoogte van het 
Galgepad op de het zuidelijk deel van de Gorishoeksedijk. Fietsers van en naar het zwembad 
zullen ook van deze verbinding gebruik gaan maken. Het fietsverkeer van en naar 
Sint-Maartensdijk zal gebruik gaan maken van de wijkontsluitingsweg voor de nieuwe 
woonwijk (zie paragraaf 3.2 en bijlage 1 onder gemeentelijk beleid). Daarnaast wordt gedacht 
aan het realiseren van een verbinding in het verlengde van de Nijverheidsweg. Bij de concrete 
uitwerking van de verbindingen is een goede verkeerveiligheid is voor beide wegen een 
belangrijk uitgangspunt. 
Fietsverkeer over de Gorishoeksedijk blijft echter mogelijk. Gezien de smalle wegbreedte van 
de Gorishoeksedijk en de functie van de weg als 'recreatieslag' zijn de gemeente en het 
waterschap voor het gedeelte van de Gorishoeksedijk ten noorden van de Hartogsweg van 
oordeel dat een verbreding nu al nodig en mogelijk is. Voor het gedeelte van de Gorishoeksedijk 
ten zuiden van de Hartogsweg is een verbreding gezien de beperkte ruimte en het 
cultuurhistorisch waardevolle karakter van de dijk problematisch. 
 
Bereikbaarheid per openbaar vervoer 
In overleg met de provincie als openbaar vervoersautoriteit wordt bezien hoe de 
bereikbaarheid van het vakantiepark en vooral van het zwembad kan worden gewaarborgd. 
Mogelijkheden zijn wellicht het aanpassen van de routering zodat het vakantiepark binnen een 
acceptabele loopafstand komt te liggen dan wel vervoer op maat of collectief vervoer. 
 
Tijdelijke ontsluiting voor autoverkeer en bouwontsluiting 
Aan de noordzijde van het vakantiepark, tussen de nieuwe ontsluitingsweg en de 
Gorishoeksedijk, wordt haaks op de Gorishoeksedijk een tijdelijke kortsluiting voor autoverkeer 
gerealiseerd. De ontsluitingsweg wordt gedurende de totale aanlegfase van het vakantiepark 
(4 tot 6 jaar) ook gebruikt als ontsluitingsweg voor bouwverkeer.  
De wijkontsluitingsweg richting de zuidzijde van Sint-Maartensdijk en het recreatieverkeer op 
de Gorishoeksedijk ten zuiden van de tijdelijke ontsluitingsweg worden op deze wijze niet 
belast met het bouwverkeer. Op de Gorishoeksedijk ten noorden van de tijdelijke 
ontsluitingsweg worden maatregelen genomen om de verkeersveiligheid (vooral voor fietsers) 
en de bereikbaarheid van functies aan deze dijk te waarborgen en om bermschade zo veel 
mogelijk te voorkomen. 
Gedurende de aanlegfase is incidenteel extra verkeer op de bestaande wegen te verwachten. 

4.4  Waterhuishouding 

In paragraaf 3.3. is al vermeld dat stedenbouwkundig ontwerp voor het vakantiepark nog niet 
definitief is en doorlopend wordt aangepast aan de meest recente ontwerpinzichten en 
marktomstandigheden. Om deze reden kan op dit moment nog niet exact inzicht worden 
gegeven in de waterhuishoudkundige aspecten. Niettemin zijn op basis van het voorlopig 
ontwerp de consequenties voor de waterhuishouding in en rond het plangebied wel op 
hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt. Het resultaat van deze studie is opgenomen in bijlage 2 van 
deze plantoelichting.  
De initiatiefnemers hebben met het waterschap Scheldestromen overleg gevoerd over de 
toekomstige situatie. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de herstructurering en 
uitbreiding van het vakantiepark geen ingrijpende consequenties zullen hebben voor de 
waterhuishouding in het gebied. 
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Ook na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het stedenbouwkundig ontwerp verder 
uitgewerkt. Het definitieve stedenbouwkundig ontwerp en toekomstige aanvragen voor 
omgevingsvergunningen voor het bouwen zullen passen binnen de kaders van het MER en het 
voorliggende bestemmingsplan. De initiatiefnemers betrekken het waterschap bij de verdere 
inrichting van het vakantiepark voor de consequenties op de waterhuishoudkundige situatie. 

4.5  Bodemkwaliteit 

Conclusie 
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van het (toekomstig) vakantiepark is 
voldoende vastgelegd. Deze vormt geen belemmering voor het wijzigen van de agrarische 
bestemming in bestemmingen ten behoeve van de beoogde ontwikkelingen 
 
Onderzoek 
Ten behoeve van het bestemmingsplan en de later te verlenen omgevingsvergunningen dient 
de bodemkwaliteit ter plaatse te worden onderzocht. In verband hiermee is ter plaatse van de 
locatie aan Gorishoeksedijk ongenummerd te Scherpenisse (kadastraal bekend sectie F 
nummer 952, 995, 996 en 997) een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.  
 
In bijlage 3 is het aspect bodemkwaliteit nader toegelicht en is ook een samenvatting van het 
onderzoek opgenomen. 

4.6  Archeologie 

Conclusie 
Op grond van de Archeologische Monumentenkaart Zeeland is het plangebied niet aangeduid 
als kern van hoge archeologische waarde. In de omgeving van het plangebied bevinden zich 
wel enkele archeologische monumenten.  
Van de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden kan worden afgeleid dat voor delen van het 
plangebied een middelhoge trefkans voor archeologische waarden geldt. Deze waardering is 
gebaseerd op de mogelijke ligging van het terrein op een kreekrug in de ondergrond. Voor het 
overige is sprake van een lage trefkans op archeologische vondsten.  
Verder zijn geen gegevens geregistreerd over waarnemingen en vondsten uit het plangebied. 
Dit neemt niet weg dat binnen deze gebieden nog bewoningssporen of onbekende 
archeologische resten in de grond kunnen zitten. 
 
Onderzoek 
Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling zijn in opdracht van Recreatieterrein de Pluimpot 
B.V. in mei 2009 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Op basis van de 
resultaten van het veldonderzoek wordt in het plangebied geen archeologisch 
vervolgonderzoek aanbevolen. Het rapport is ter beoordeling voorgelegd aan de Stichting 
Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) die mede namens de provincie en gemeente adviseert over 
archeologisch onderzoek. Deze instantie heeft aangegeven met de conclusies in het rapport te 
kunnen instemmen.  
In bijlage 4 is het aspect archeologie nader toegelicht en is ook een samenvatting van het 
onderzoek opgenomen. 
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4.7  Ecologie 

Conclusie 
In bijlage 5 is de beoogde herstructurering en uitbreiding van het vakantiepark De Pluimpot 
getoetst aan het beleid, wet- en regelgeving op het gebied van natuur en ecologie. Daarbij is 
gebruik gemaakt van de natuurtoets die in het kader van het MER is opgesteld.  
Voor wat betreft de eindsituatie kan het volgende worden geconcludeerd: 
 Voor de voorgenomen herstructurering en uitbreiding van het vakantiepark is geen 

vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) nodig. Er wordt namelijk 
voldaan aan het bepaalde in artikel 16 en 19d van de Nbw. Om de vereveningsdoelen in het 
natuurgebied De Pluimpot te kunnen uitvoeren is wel een Nbw-vergunning nodig, daar er 
werkzaamheden in het natuurgebied worden uitgevoerd. De verwachting is dat deze zal 
worden verleend. De Nbw staat het vaststellen van het voorliggende bestemmingsplan 
aldus niet in de weg. 

 Van vernietiging van het oppervlakte Ecologische Hoofdstructuur (EHS, Gorishoek ) is geen 
sprake omdat het gedeelte van de EHS binnen het plangebied is bestemd als natuur. De 
voorgenomen ontwikkeling van Vakantiepark De Pluimpot, voor zover deze ligt binnen de 
100 m afwegingszone rondom de EHS, doet geen afbreuk aan actuele of potentiële 
waarden van natuurgebied De Pluimpot.  Door de uitbreiding van het vakantiepark worden 
geen ecologische verbindingszones (EVZ) doorsneden. Ook isolatie van andere onderdelen 
van de EHS treedt niet op. Van versnippering/ barrièrewerking is geen sprake. 

 De Flora- en faunawet staat de vaststelling van het bestemmingsplan evenmin in de weg 
omdat er geen beschermde soorten worden verstoord. Een ontheffing op grond van deze 
wet is niet nodig. 

 
Voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden dient het aspect verstoring vanwege de 
geluidemissie ten tijde van de bouwwerkzaamheden te worden getoetst aan artikel 16 en 19d 
van de Nbw. 

4.8  Verevening 

In bijlage 6 wordt het aspect verevening uitgebreid toegelicht. 
 
Het principe van verevening is van toepassing bij de ontwikkeling van nieuwe en uitbreiding van 
bestaande rode functies op locaties die tot dan toe een andere bestemming hadden. Er zijn 
twee hoofdvormen van het principe: 
 verevening door een investering te doen in de omgevingskwaliteit of publieke 

voorzieningen; 
 de ruimte-voor-ruimte benadering. 
Voor de beoogde recreatieve ontwikkelingen van vakantiepark De Pluimpot wordt ingezet op de 
eerste hoofdvorm. Berekend is dat er € 210.310,- geïnvesteerd dient te worden in het project 
(vereveningsopgave). In overleg tussen gemeente, ontwikkelaar, de provincie Zeeland en 
Staatsbosbeheer zijn de verschillende mogelijke doelen geformuleerd in en rond het 
natuurgebied De Pluimpot:  
 extensiveren zuidoostelijk deel Pluimpotdijk; 
 dijkopgang verplaatsen; 
 opwaarderen bestaand eiland in Natuurgebied De Pluimpot; 
 realiseren uitkijkpunt; 
 toevoeging extra eiland in Natuurgebied De Pluimpot. 
Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt vóór de vaststelling van het bestemmingsplan 
een overeenkomst gesloten over de concrete inzet van vereveningopgave.  
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Indien besloten wordt tot het uitvoeren van de hiervoor beschreven vereveningsdoelen buiten 
het plangebied, dan is naast de Nbw (zie paragraaf 4.7) het bestemmingsplan Buitengebied als 
planologisch toetsingskader van belang: 
 Voor de dijk tussen het Vakantiepark De Pluimpot en het natuurgebied De Pluimpot geldt de 

bestemming 'Waterstaatswerken /Beschermde dijk'. Voor het verplaatsen van de 
dijkopgang of werkzaamheden voor het extensiveren van het zuidoostelijk deel van de 
Pluimpotdijk is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden (voorheen: aanlegvergunning) nodig of zal het 
bestemmingsplan moeten worden herzien 

 Het natuurgebied zelf is bestemd voor 'Natuurdoeleinden'. Deze bestemming heeft tot doel 
het behoud en / of herstel van de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en 
natuurwaarden. Op grond van deze bestemming is voor uitvoeren van 
bodemwerkzaamheden (opwaarderen bestaand eiland of aanleg nieuw eiland) ook een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden nodig.  

Voor het kunnen verlenen van beide omgevingsvergunningen zal moeten worden aangetoond 
dat de in het bestemmingsplan vastgelegde waarden niet in onevenredige mate worden 
aangetast, dan wel dat de mogelijkheden tot herstel van die waarden niet worden verkleind. 
Gelet op het doel van de vereveningsmaatregelen is de verwachting dat de benodigde 
omgevingsvergunningen kunnen worden verleend.  

4.9  Boswet 

Voor de beoogde ontwikkeling worden de bomen gekapt. De Boswet is niet van toepassing 
omdat:  
 er minder dan 1.000 m2 als een zelfstandige eenheid van beplanting wordt gerooid; 
 deze bomen geen onderdeel zijn van een groter geheel (dus grotere oppervlakte dan 1.000 

m2). 

4.10  Relatie met omliggende functies 

In bijlage 7 wordt het aspect relatie met omliggende functies uitgebreid toegelicht. 
 
Conclusie 
Ter plaatse van het beoogde vakantiepark kan een aanvaardbaar verblijfsklimaat worden 
gerealiseerd. Het vakantiepark vormt, onder voorwaarden, geen belemmering voor 
omliggende (toekomstige) woningen en (agrarische) bedrijven. 
 
Randvoorwaarden 
 Vakantiepark De Pluimpot zal de beoogde ontwikkeling moeten melden in het kader van het 

Activiteitenbesluit. De daaruit voortkomende voorschriften zullen moeten worden 
nageleefd. 

 In de brochure "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) zijn richtafstanden opgenomen tussen milieugevoelige functies (woningen) en 
(potentieel) milieuhinderlijke functies (onder andere recreatieve voorzieningen). Deze 
richtafstanden dienen bij de verdere planuitwerking te worden meegenomen. Afwijkingen 
zijn mogelijk, maar deze dienen goed te worden gemotiveerd. 
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4.11  Externe veiligheid 

In bijlage 8 wordt het aspect externe veiligheid uitgebreid toegelicht. 
 
Conclusies milieuonderzoek 
In de directe omgeving van Vakantiepark De Pluimpot bevinden zich geen risicovolle 
inrichtingen of leidingen met een veiligheidscontour die een belemmering kunnen opleveren 
voor de inrichting van het vakantiepark of het realiseren van de nieuwe ontsluitingsweg.  
Vakantiepark De Pluimpot beschikt op dit moment over een propaantank met een inhoud van 
3.000 liter. Deze tank wordt in de nieuwe planopzet gehandhaafd. Vanuit Bevi is een tank met 
een grotere inhoud dan 13 m3 van belang.  
Op grond van het Activiteitenbesluit geldt voor deze tank een aan te houden afstand van 10 tot 
(beperkt) kwetsbare objecten die zijn gelegen buiten de inrichting. Hier wordt aan voldaan.  
De afstanden gelden vanaf de propaantank, het vulpunt en de opstelplaats voor de tankauto.  
Voor dit bestemmingsplan is van belang dat de propaantank, het vulpunt en de opstelplaats 
voor de tankauto worden vastgelegd. 

4.12  Leidingen en hoogspanningverbindingen 

In bijlage 9 wordt het aspect Leidingen en hoogspanningverbindingen uitgebreid toegelicht. 
 
Conclusies milieuonderzoek 
In en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen planologisch relevant aan te merken 
solitaire leidingen en geen leidingstroken, hoogspanningsverbindingen en optisch vrije paden 
voor telecommunicatieverbindingen aanwezig die als zodanig dienen te worden opgenomen in 
het bestemmingsplan. 
 
Mogelijk zijn wel diverse niet-planologisch relevante leidingen (rioolleidingen, leidingen 
nutsvoorzieningen, drainageleidingen) aanwezig. Deze kabels en leidingen zijn veelal 
aangelegd langs / in combinatie met aanwezige infrastructuur. Drie werkdagen voor de 
aanvang van graafwerkzaamheden in het plangebied zal door degene die de 
graafwerkzaamheden uitvoert contact (moeten) worden opgenomen met het KLIC6, waarbij 
dient te worden gemeld waar en wanneer wordt gegraven. 

4.13  Wegverkeerslawaai 

In bijlage 10 is het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gevoegd waarvan hierna een 
samenvatting is gegeven van de conclusies. 
 
Conclusies milieuonderzoek 
In het vakantiepark De Pluimpot worden geen recreatiewoningen gerealiseerd waarvan de 
geluidsbelasting, aan de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai van gezoneerde 
wegen, meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Hiermee wordt voldaan aan 
de Wgh. 
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In het vakantiepark worden ook geen recreatiewoningen gerealiseerd waarvan de 
geluidsbelasting, aan de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de niet gezoneerde 
30 km/uur-wegen (interne ontsluitingswegen), meer bedraagt dan de uiterste grenswaarde 
van 53 dB. Er is derhalve sprake van een akoestisch aanvaardbaar klimaat en een goede 
ruimtelijke ordening. 
 
Het uitstralingseffect of de toename van de geluidsbelasting aan de gevels van bestaande 
geluidsgevoelige bebouwing, langs bestaande omliggende wegen ten gevolge van de toename 
van verkeer door het realiseren van het Vakantiepark De Pluimpot, is dermate laag dat het voor 
menselijk gehoor nauwelijks hoorbaar is en voldoet daarmee aan goede ruimtelijke ordening. 

4.14  Luchtkwaliteit 

De Wet luchtkwaliteit (Wlk) staat realisatie van de beoogde ontwikkelingen niet in de weg 
omdat uit onderzoek blijkt dat langs de Gorishoeksedijk en de nieuwe (interne) ontsluitingsweg 
wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wlk. Aangezien langs deze wegen geen 
grenswaarden uit de Wlk worden overschreden, zal ook ter plaatse van de beoogde 
ontwikkeling aan de grenswaarden uit de Wlk worden voldaan. In bijlage 12 is het 
luchtkwaliteitsonderzoek opgenomen. 

4.15  Milieuzorg 

Vakantiepark De Pluimpot heeft een goede reputatie ten aanzien van milieuzorg, niveau 
"brons" van de Green Key7 is behaald. De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn 
van en samenhang vertonen met de overige bedrijfsdoelstellingen. Daartoe is in 2001 reeds 
een milieubeleidsverklaring ondertekend. Gestreefd wordt naar het niveau "goud". 
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid 

5.1  Financiële uitvoerbaarheid 

Voorliggende ontwikkeling wordt geheel bekostigd door de initiatiefnemer en de gemeente 
Tholen. De initiatiefnemer heeft afdoende aangetoond dat deze de benodigde investeringen 
financieel kan dragen. Tussen de initiatiefnemer en de gemeente is een overeenkomst 
gesloten. 
 
Realisatieovereenkomst 
Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is voorts een aanvullende realisatieovereenkomst 
gesloten. Hierin is onder andere vastgelegd dat de initiatiefnemer de in het MER genoemde 
milieumaatregelen ten aanzien van de inrichting en beheer van het plangebied en de te treffen 
maatregelen op het gebied van duurzaamheid uitvoert. 
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Hoofdstuk 6  Toelichting op de juridische 
regeling 

6.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt allereerst aandacht besteed aan de inwerkingtreding van de Wet 
ruimtelijke ordening en de wettelijke eisen die bij het opstellen van bestemmingsplannen 
moeten worden gehanteerd (paragraaf 6.2.). Daarna wordt ingegaan op de opzet van de 
bestemmingsregeling voor de verblijfsrecreatieterreinen (hoofdstuk 6.3.) en vervolgens wordt 
per bestemming een toelichting gegeven (paragraaf 6.4.). Ten slotte worden de algemene 
regels en de overgangs- en slotbepalingen toegelicht (paragraaf 6.5 en 6.6). 

6.2  Wettelijk kader 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is geregeld dat 
(vanaf 1 januari 2010) alle nieuwe ruimtelijke plannen, waaronder bestemmingsplannen, 
digitaal moeten worden vervaardigd, met inachtneming van de daartoe wettelijk verplicht 
gestelde standaarden (SVBP2008, IMRO2008, STRI2008). Op die wijze zijn 
bestemmingsplannen onderling vergelijkbaar en ook digitaal uitwisselbaar.  
 
In de Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen (SVBP2008) zijn bindende afspraken voor 
de opbouw en de verbeelding van bestemmingsplannen vastgelegd, zowel voor het digitale als 
het analoge bestemmingsplan. De SVBP2008 heeft (alleen) betrekking op de structuur en niet 
op de inhoud van de bestemmingsregeling. De inhoud blijft een zaak van het bevoegde gezag. 
De standaarden hebben evenmin betrekking op de toelichting op het bestemmingsplan, omdat 
deze geen deel uitmaakt van het bestemmingsplan. 
 
Daarnaast is in het Bro een aantal bepalingen opgenomen waaraan de regels van het 
bestemmingsplan moeten voldoen. Het gaat hierbij om een aantal begrippen, wijze van meten, 
regels ten aanzien van het overgangsrecht en de anti-dubbeltelbepaling. Belangrijke eis is dat 
het bestemmingsplan dient te voldoen aan de eis van rechtszekerheid. Dit betekent dat een 
bestemmingsregeling duidelijk en voor één uitleg vatbaar dient te zijn.  
 
Ook de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van belang voor 
bestemmingsplannen. In deze wet zijn circa oude 25 regelingen die samen de fysieke 
leefomgeving betreffen, zoals vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, 
natuur en milieu, flora & fauna en water, gebundeld in een één nieuwe omgevingsvergunning. 
De Wabo introduceert nieuwe begrippen voor bestaande instrumenten, zonder deze 
(ingrijpend) inhoudelijk te wijzigen. Dit betekent dat bestemmingsplannen die na 1 oktober 
2010 worden vastgesteld aan deze nieuwe terminologie moeten voldoen. 
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6.3  Opzet van de bestemmingsregeling 

Ten aanzien van de opzet van de bestemmingsregeling (opzet verbeelding, plankaart en regels) 
is het volgende van belang. 
 
Opzet verbeelding 
Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (kaart) met bijbehorende regels en is 
voorzien van een plantoelichting. Deze verbeelding dient helder en duidelijk leesbaar te zijn. De 
verbeelding bevat daarom alleen informatie die juridisch relevant is. Wat op de verbeelding 
staat, moet terugkomen in de planregels. Bij de verbeelding wordt het volgende opgemerkt. 
 
Bestemmingen en dubbelbestemmingen 
De naam van een op te nemen bestemming begint altijd met de naam van een hoofdgroep uit 
SVBP2008, zoals bijvoorbeeld 'Groen', Recreatie' en 'Wonen'. De bestemmingen worden op de 
plankaart door middel van hoofdletters en kleur aangeduid. Naast bestemmingen kunnen er 
ook dubbelbestemmingen voorkomen. Er is sprake van een dubbelbestemming, indien op een 
stuk grond twee of meer onafhankelijk van elkaar voorkomende bestemmingen voorkomen. 
Dubbelbestemmingen worden op de verbeelding aangeduid met hoofdletters en een arcering. 
 
Aanduidingen 
Behalve bestemmingen en dubbelbestemmingen zijn binnen het bestemmingsplan 
aanduidingen te onderscheiden. Deze aanduidingen bevatten specificaties van bestemmingen 
en dubbelbestemmingen met betrekking tot het gebruik of het bouwen. Aanduidingen hebben 
altijd juridische betekenis waardoor zij niet alleen voorkomen in de analoge en digitale 
verbeelding van een bestemmingsplan, maar ook in de planregels. 
 
Overige gegevens 
De verbeelding bevat naast (soms wettelijk verplichte) verklaringen met een verduidelijkende 
functie (bijvoorbeeld topografische gegevens, kadastrale ondergrond, straatnamen en 
dergelijke) alleen normen die juridisch relevant zijn. De normatieve regelingen die op een 
verbeelding staan vermeld, zijn daarom terug te vinden in de regels. 
De meest recente Grootschalige BasisKaart Nederland (GBKN) dient als basis voor de 
verbeelding. De GBKN geeft de topografische kenmerken van het plangebied weer (bebouwing, 
wegen, water, etc.) en ligt met dunne zwarte lijnen onder alle bestemmingen, aanvullende 
regelingen en aanduidingen op de verbeelding. 
Voor het weergeven van plangegevens op de kaart bestaat een verschil in de digitale en 
analoge verbeelding. 
 
Digitale verbeelding 
De wettelijk geldende, digitale verbeelding zal op het eerste oog minder informatie gaan 
bevatten dan men gewend is. Verdere planinformatie zal middels klikken op objecten kunnen 
worden verkregen. 
 
Analoge verbeelding 
De analoge verbeelding bevat alle te verbeelden informatie. Het gaat hierbij om het plangebied, 
de (dubbel)bestemmingen, de aanduidingen en de verklaringen. Bestemmingen moeten voorts 
worden vastgesteld met gebruikmaking van een duidelijke ondergrond. 
Op de verbeelding komt een groot aantal kleuren, lijnen, arceringen en symbolen voor. Om een 
duidelijk onderscheid te laten zien, is voor verschillende lijnsoorten, lijndiktes, arceringen en 
symbolen gekozen. 
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Legenda 
De verbeelding van het bestemmingsplan bevat een legenda. Dit is een verklaring van de 
gebruikte bestemmingen, uit te werken bestemmingen, dubbelbestemmingen en 
aanduidingen, lijnen, vlakken, kleuren, arceringen, coderingen en symbolen. In de legenda is 
de volgorde van de bestemmingen, uit te werken bestemmingen, dubbelbestemmingen en 
aanduidingen alfabetisch. 
 
Opzet regels 
De indeling in hoofdstukken waarin de regels zijn opgenomen, kent de volgende vaste 
volgorde. 
 In Hoofdstuk 1: Inleidende regels worden in de regels gehanteerde begrippen, voor 

zover nodig, gedefinieerd en wordt de wijze van meten bepaald. 
 In Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels worden in alfabetische volgorde van de naam van 

de bestemmingen de regels gegeven waarmee die bestemmingen zoals die op de 
verbeelding voorkomen, nader worden omschreven. Het toelaatbare gebruik binnen de 
bestemmingen is vastgelegd in de bestemmingsomschrijving en in voorkomend geval in de 
specifieke gebruiksregels. 

 Hoofdstuk 3: Algemene regels bevat een aantal regels (voorheen bepalingen genoemd) 
die voor alle bestemmingen gelden, zoals een anti-dubbeltelbepaling, of de bepaling welke 
wettelijke regeling van toepassing is, dan wel bepalingen die voor de nodige flexibiliteit 
kunnen zorgen, zoals algemene afwijkingsregels).  

 Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels ten slotte geeft overgangsrecht voor bestaand 
gebruik en bestaande bebouwing. en de titel van het plan. De strafbaarheid is geregeld in 
de wet. 

 
Op grond van de SVBP moet bij de opstelling van een bestemmingsbepaling (Hoofdstuk 2 van 
de regels) de volgende vaste volgorde gebruikt worden: 
 bestemmingsomschrijving; 
 bouwregels; 
 nadere eisen; 
 afwijking van de bouwregels; 
 specifieke gebruiksregels; 
 afwijking van de gebruiksregels; 
 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden; 
 wijzigingsbevoegdheid. 
Een bestemmingsregel behoeft niet al deze elementen te bevatten. Dit kan per bestemming 
verschillen. 

6.4  Regeling bestemmingen 

In het bestemmingsplan is een beperkt aantal bestemmingen gebruikt. In deze paragraaf 
worden deze bestemmingen in alfabetische volgorde toegelicht conform de voorgeschreven 
volgorde op het renvooi van de verbeelding. 
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Groen (artikel 3) 
De rondom de bestaande camping aanwezige randbeplanting en de toekomstige 
randbeplanting rondom de uibreiding, zijn bestemd tot Groen. De breedte van de stroken 
varieert, maar als richtlijn en vertrekpunt is een maat van 10 meter breed gehanteerd. Dit is in 
het algemeen 5 m meer dan in het voorheen geldende bestemmingsplan Gorishoek. Alleen ter 
plaatse van de 46 particuliere recreatiewoningen is deze maat niet te realiseren. De woningen 
zijn hier op relatief korte afstand van de westelijke perceelsgrens gebouwd. Hier is een strook 
van 2,5 meter maximaal haalbaar. 
 
Binnen de groenbestemming zijn drie aanduidingen opgenomen. De aanduiding specifieke 
vorm van groen-1 (sg-1) is opgenomen voor gronden die uitsluitend bestemd zijn voor 
opgaande beplanting ten behoeve van een adequate landschappelijke inpassing. Tevens is hier 
waterberging toegestaan. De langzaam verkeersontsluitingen aan de zuid- en noordzijde van 
het terrein en aan de westzijde ter hoogte van het centrumgebouw zijn geregeld met de 
aanduiding 'specifieke vorm van verkeer -1' (sv-1). 
 
De tijdelijke ontsluiting voor autoverkeer en bouwverkeer ten behoeve van het vakantiepark De 
Pluimpot vanaf Gorishoeksedijk aan de noordzijde van het vakantiepark is geregeld met de 
aanduiding 'specifieke vorm van verkeer-2'. Regeling in het bestemmingsplan is nodig omdat 
deze ontsluiting naar verwachting vrij langdurig (4 tot 6 jaar) en in perioden redelijk intensief 
wordt gebruikt. De ontsluiting is daarmee planologisch relevant. Om te tijdelijkheid te 
benadrukken is vastgelegd dat de ontsluiting na 1 januari 2018 niet meer mag worden 
gebruikt. Het opnemen van een datum biedt maximale rechtszekerheid voor alle 
belanghebbenden in en rond het gebied. (Het gaat dus om een bestemming waaraan een 
uitsterfregeling is gekoppeld en niet om een voorlopige bestemming.) 
 
Wanneer de ontsluitingsweg niet meer nodig is, zal deze aanduiding door middel van een in het 
plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid (wro-zone – wijzigingsgebied) worden verwijderd en 
zal de betreffende groenstrook worden ingericht. Er is dan alleen nog sprake van een langzaam 
verkeersverbinding richting de Gorishoeksedijk. 
 
Om te voorkomen dat de opgaande beplantingen voor de landschappelijke inpassing zonder 
toetsing worden verwijderd, is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (voorheen aanlegvergunningstelsel) opgenomen. 
Voor het realiseren van de ontsluiting voor langzaam verkeer en de tijdelijke ontsluiting voor 
autoverkeer en bouwverkeer is een dergelijke vergunning niet nodig. 
 
Op enkele plaatsen binnen de toekomstige randbeplanting zijn momenteel stacaravans 
aanwezig. Totdat de groenbestemming wordt gerealiseerd, kunnen deze worden gehandhaafd. 
De stacaravans vallen namelijk onder het in artikel 13.1 en 13.2 geregelde overgangsrecht. 
 
Natuur (artikel 4) 
De bescherming die het groen net ten zuiden van het vakantiepark als onderdeel van de 
ecologische hoofdstructuur en Natura 2000-gebied geniet, wordt vertaald in de bestemming 
Natuur. De gronden met de bestemming Natuur zijn bestemd voor het behoud, herstel en 
ontwikkeling van actuele en potentiële landschaps- en natuurwaarden.  
Ook binnen deze bestemming is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden opgenomen. 
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Recreatie-Recreatiewoning (artikel 5) 
Gebruik van de gronden 
Deze bestemming is opgenomen voor het gehele Vakantiepark De Pluimpot en de woningen 
Gorishoeksedijk 4 en 6. Voor het vakantiepark is het een globale bestemming: de inrichting van 
het terrein is niet vastgelegd. Alleen voor de centrale voorzieningen is een aparte aanduiding 
(sr-1 ) opgenomen. Onder centrale voorzieningen is een grote diversiteit aan voorzieningen 
denkbaar, zoals bijvoorbeeld speelvoorzieningen (speeltuin, zwembad, kinderboerderij), 
horeca (van kantine, snackbar tot restaurant), sportieve voorzieningen (van voetbal- of 
basketbalveld tot paintball, survival, enz.), een campingwinkel (voor de recreanten op het 
park) en sanitairgebouwen voor collectief gebruik. 
Het vastleggen van de locatie van de centrale voorzieningen (waaronder het openbare 
zwembad) is nodig in verband met mogelijke milieubelemmeringen voor het toekomstige 
woongebied aan de noordzijde van het vakantiepark/plangebied. Daarnaast wenst de eigenaar 
van het vakantiepark het zoekgebied voor centrale voorzieningen te beperken tot het 
noordelijk deelgebied. 
Het bedrijfsvloeroppervlak voor centrale voorzieningen en gebouwen voor dienstverlening en 
beheer is gemaximeerd op 10.000 m2. Het totale bedrijfsvloeroppervlak voor horeca is 
vastgelegd op ten hoogste 250 m2 en voor detailhandelsvoorzieningen ten hoogste 200 m2. 
 
In de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar is vastgelegd dat het 
recreatieve gebruik van de recreatiewoningen door middel van een bedrijfsmatige exploitatie 
moet worden verzekerd. Dit is geregeld met een specifieke vorm van recreatie (sr-3). Dit houdt 
een verplichting tot beheer en exploitatie (verhuur) alsmede een registerplicht. Ten hoogste 
220 woningen kunnen hiervan worden uitgezonderd. Dit is geregeld met een 
afwijkingsbevoegdheid. Het aantal van 220 is alleen mogelijk indien het toekomstig provinciaal 
beleid daartoe de ruimte biedt. Binnen het raamwerk van het huidige omgevingsplan en de 
daarop gebaseerde afspraken met de provincie kan momenteel alleen worden afgeweken voor 
ten hoogste 75 woningen. Na toepassing van deze bevoegdheid kunnen de eigenaren hiervan 
dus exclusief gebruik maken van hun eigen recreatiewoning. Indien er sprake is van 
bedrijfsmatige of incidentele verhuur van een (particuliere) woning voor recreatief gebruik, 
dient dit via De Pluimpot of een door haar aangewezen bedrijf, stichting of rechtspersoon te 
gebeuren. 
 
Aantal woningen en bouwwijze 
Het aantal woningen op het bestaande en het nieuwe recreatiewoningen is met aanduidingen 
op de kaart vastgelegd. In de bouwregels is bepaald dat op het nieuwe terrein ten hoogste 30% 
van het maximum aantal recreatiewoningen gestapeld mag worden gebouwd 
(appartementen). Verder mag ten hoogste 10% van het maximum toelaatbaar aantal 
recreatiewoningen worden ingewisseld voor groepsaccommodaties.  
Voor de niet-gestapelde recreatiewoningen is de bouwwijze vrijgelaten. 
 
Op het vakantiepark zijn twee bedrijfswoningen mogelijk gemaakt, één minder dan het aantal 
waarover het vakantiepark nu over beschikt. 
 
In paragraaf 4.13 / bijlagen 10 en 11 zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
opgenomen. Op basis van de berekende 48 dB geluidscontour van de Gorishoeksedijk is op de 
verbeelding de aanduiding 'geluidzone-weg' opgenomen waarbinnen geen geluidsgevoelige 
objecten, waaronder bedrijfswoningen en recreatiewoningen, zijn toegestaan. De 
48 dB-contour is berekend op basis van de verkeersintensiteiten voor verkeerscenario 0 voor 
het jaar 2020.  
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LPG- voorziening 
De locatie met de propaantank, het vulpunt en de opstelplaats voor de tankauto zijn voorzien 
van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie-2" (sr-2).8 In verband met milieuwetgeving is 
de inhoud van LPG-tank beperkt tot ten hoogste 5 m3. 
 
Afwijkingsbevoegdheid voor woningen zonder bedrijfsmatige exploitatie 
In het artikel is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om woningen zonder de verplichting 
van een centrale bedrijfsmatige exploitatie mogelijk te maken. In eerste instantie gaat het 
daarbij om ten hoogste 75 woningen. In de toekomst kunnen dit er ten hoogste 200 worden 
indien het toekomstig provinciaal daartoe de mogelijkheid biedt.  
 
Wijzigingsbevoegdheid voor openlucht zwembad 
In het artikel is daarnaast een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee burgemeester en 
wethouders alsnog kunnen meewerken een al dan niet openbaar zwembad voor collectief 
gebruik in de open lucht. 
 
Verkeer (artikel 6) 
De bestemming heeft betrekking op een gedeelte van de nieuwe ontsluitingsweg aan de 
noordzijde van het vakantiepark. Niet de gehele weg is bestemd omdat de exacte situering nog 
onderwerp van studie is. Dat de weg binnen de planperiode van dit bestemmingsplan wordt 
aangelegd, staat echter vast (zie bijlage 1).  
 
Wonen (artikel 7) 
De gronden met de bestemming Wonen zijn bestemd voor wonen en de bijbehorende tuinen en 
erven. Beroepsmatige en / of bedrijfsmatige activiteiten in een woning zijn (onder 
voorwaarden) toegestaan. Het gebruik en / of het bouwen van een aan- of uitbouw of een 
bijgebouw voor recreatief nachtverblijf is daarentegen niet mogelijk. 
Binnen de bestemming Wonen zijn hoofdgebouwen alleen binnen de bouwvlakken toegestaan. 
Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn ook op gronden 
met de aanduiding 'erf' toegestaan.  
 
Waterstaat-Waterkering (artikel 8)  
Alleen voor de dijk langs de Oosterschelde is een regeling ter bescherming van de 
waterkerende functie opgenomen. Voor de regionale waterkering aan de westzijde van het 
vakantiepark wordt er namelijk vanuit gegaan dat de waterkerende functie van deze dijk 
omstreeks februari 2012 wordt opgeheven (zie ook paragraaf 2.2).  
De bestemming Waterstaatswerken is opgenomen voor het dijklichaam. Overeenkomstig het 
bestaande gebruik zijn paden, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen binnen deze 
bestemming toegestaan.  
De dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering is opgenomen voor die gronden waar thans ook 
andere bouwbestemmingen aanwezig zijn of andere functies van belang zijn. 
De bescherming van de waterkering is afgestemd op de kernzone van de keur waterkeringszorg 
van het waterschap. Omdat deze keur voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van 
de waterkering wordt het opnemen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden niet noodzakelijk geacht. Dubbele 
regelgeving wordt hiermee voorkomen. 
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6.5  Algemene regels 

Hoofdstuk 3 van de regels bestaan uit een aantal algemene, niet aan specifieke bestemmingen 
gekoppelde, bepalingen. Deze worden hierna toegelicht. 
 
Anti-dubbeltelbepaling (artikel 9) 
Deze bepaling is ingevolge de Wet ruimtelijke ordening vast voorgeschreven. Doel van deze 
bepaling is te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen niet 
meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein nog 
eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw, waaraan een soortgelijke eis wordt 
gesteld.  
 
Algemene bouwregels (artikel 10) 
Artikel 10.1 Overschrijding bouwgrenzen 
Dit is een regeling voor beperkte en ondergeschikte overschrijding van de grenzen van 
bouwvlakken. Deze bouwvlakken zijn op de kaart aangeduid met een dikke lijn. 
 
Artikel 10.2 Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten  
Dit artikel bevat een regeling voor bestaande maten die afwijken van de voorgeschreven maten 
in deze regels. Het artikel betreft uitsluitend een bouwbepaling en geen gebruiksbepaling. Met 
deze bepaling wordt voorkomen, dat bestaande bouwwerken, die wat betreft afstandsmaten of 
andere maten afwijken van de maatvoering zoals vastgelegd in dit bestemmingsplan, onder het 
overgangsrecht komen te vallen. 
Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak (3 augustus 2005) blijkt, dat deze 
algemene bepaling aanvaardbaar is. Een gedetailleerde inventarisatie en individuele 
beoordeling van afwijkingen zijn niet nodig. Essentieel is dat het gaat om bevestiging van 
bestaande, afwijkende situaties, zodat bij beoordeling van bouwaanvragen direct duidelijk is 
welke maat bepalend is: namelijk de bestaande maat. Hiermee ligt objectief de strekking van 
de bepaling vast. Daar waar daadwerkelijk andere situaties worden nagestreefd, is dit door 
andere bestemmingen of bouwbepalingen vastgelegd. Dit is bijvoorbeeld gedaan met de 
oppervlakte van de recreatiewoningen Gorishoeksedijk 4 en 6. In de bepaling is nadrukkelijk 
vastgelegd dat op de bedoelde bestaande afwijkingen het overgangsrecht niet van toepassing 
is. 
 
Algemene afwijkingsregels (artikel 11) 
Voor ondergeschikte afwijkingen van de bestemmingsplanbepalingen is een algemene 
afwijkingsregel opgenomen. Het betreft afwijkingen binnen de bestemmingen. Voor 
afwijkingen die de grenzen van bestemmingen overschrijden is herziening van het 
bestemmingsplan nodig.  
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Overige regels (artikel 12) 
Dit artikel bevat één bepaling, namelijk "Werking wettelijke regeling (artikel 12.1)" In een 
(toenemend) aantal gevallen wordt in de regels van bestemmingsplannen verwezen naar een 
(andere) wettelijke regeling of wordt een procedure, begrip en / of functie uit die andere 
regeling van toepassing verklaard.9 Ook in de begripsbepalingen komen die verwijzingen voor. 
Op grond van jurisprudentie mag een bestemmingsplan slechts volgens de vereiste procedure 
van de Wro worden gewijzigd. Het impliciet wijzigen van een bestemmingsplan door 
wijzigingen in wetgeving in de bepalingen waarnaar wordt verwezen is niet toegestaan. Het is 
dan ook nodig dat verwijzingen naar toepasbare wettelijke regelingen worden gefixeerd, 
namelijk naar de tekst ervan zoals die op het moment van vaststelling van het plan gold. Uit 
praktische overwegingen is er voor gekozen in dit hoofdstuk van de voorschriften een artikel 
"Wettelijke regelingen" op te nemen, waarin is bepaald dat alle wettelijke regelingen waarnaar 
in de voorschriften wordt verwezen, gelden zoals deze luidden op het moment van vaststelling 
van het plan. Hierdoor behoeft niet meer telkens te worden verwezen naar publicaties in het 
staatsblad. 

6.6  Overgangs- en slotbepalingen 

Hoofdstuk 4 van de regels bevat bepalingen inzake strijdig gebruik van bouwen en de 
titelbepaling 
 
Overgangsregels (artikel 13) 
Dit artikel is een standaardbepaling op grond van de artikel 3.2.1 en 3.2.2. van het Besluit 
ruimtelijke ordening 
Het strafbaar stellen van het handelen in strijd met het bestemmingsplan hoeft niet (meer) in 
het bestemmingsplan te worden geregeld. De Wabo voorziet hier namelijk in. (Artikel 2.1 van 
de Wabo vormt de grondslag voor de handhaving van de ruimtelijke regelgeving van onder 
meer het bestemmingsplan, het inpassingsplan, het exploitatieplan en de 
beheersverordening). 
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Hoofdstuk 7  Inspraak- en overlegprocedure 

7.1  Resultaten overleg ex artikel 3.1.1 Bro 

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke 
ordening is het voorontwerp van het bestemmingsplan Vakantiepark De Pluimpot aan de 
volgende adviesorganen/ instanties toegezonden: 
1. de VROM-inspectie, regio Zuid-west; 
2. Gedeputeerde Staten van Zeeland; 
3. Waterschap Zeeuwse Eilanden (per 1 januari 2011 gefuseerd tot Waterschap 

Scheldestromen); 
4. N.V. Nederlandse Gasunie; 
5. VeiligheidsRegio Zeeland; 
6. Kamer van Koophandel. 
De resultaten van de inspraak en overlegprocedure zijn in dit hoofdstuk opgenomen. 
 
1. VROM-inspectie d.d. 22 november 2010 
De VROM-inspectie heeft per email van 22 november 2010 een reactie ingediend. Het 
voorontwerpbestemmingsplan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken 
van op- of aanmerkingen. 
 
2. Gedeputeerde Staten van Zeeland d.d. 22 november 2010 en aanvulling hierop 
van 5 april 2011 
Overlegreactie 
De reactie van Gedeputeerde Staten van Zeeland valt uiteen in een aantal onderdelen. Deze 
onderdelen zijn hierna samengevat en vervolgens voorzien van een beantwoording van de 
gemeente. 
 
1. Algemeen 
In het algemeen wordt verzocht zorg te dragen voor integraliteit met andere toekomstige 
plannen rondom het plangebied. Benadrukt wordt dat de beoordeling c.q. overlegreactie 
uitsluitend betrekking heeft op het bestemmingsplan 'Vakantiepark de Pluimpot". 
 
2. Bedrijfsmatige exploitatie 
In beginsel moet worden vastgehouden aan de bedrijfsmatige exploitatie met 
verhuurverplichting voor terreinen met recreatiewoningen. Als dat noodzakelijk blijkt, wordt 
ruimte geboden om een beperkt deel van het vakantiepark (maximaal 75 van de 440 
recreatiewoningen) buiten de bedrijfsmatige exploitatie en de verplichte verhuur te houden. Dit 
dient dan bij vrijstelling of wijziging in het bestemmingsplan geregeld te worden. Als van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, dan dienen de afspraken over eigendom en beheer 
dusdanig te zijn dat ook in de toekomst de kwaliteit en de mogelijkheden voor eventuele 
herstructurering gegarandeerd blijven; er dient hier één aanspreekpunt voor te zijn.  
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3. Verevening 
De concretisering van de vereveningsbijdrage dient afdoende te zijn vastgelegd voordat het 
ontwerp ter inzage wordt gelegd. 
 
4. Ecologie 
a. Aangegeven wordt dat er vanuit gegaan wordt dat er geen verstoring van beschermde 

natuurwaarden te verwachten zijn en dat een passende beoordeling niet noodzakelijk is. In 
de Quickscan is echter geen aandacht besteed aan de waarden van de Oosterschelde als 
beschermd natuurmonument en de doelstellingen zoals deze in het aanwijzingsbesluit zijn 
genoemd. Ook zal de toetsing moeten worden aangevuld met het effect van de toename 
van het aantal recreanten en de recreatiedruk op het omliggende natuurgebied. 

b. Verder moet er meer duidelijkheid komen over de functie van de Pluimpot als 
hoogwatervluchtplaats.  

c. In verband met de toegestane bouwhoogte (9 tot 12 meter) wordt gevraagd of de 
omringende dijken de mogelijke geluids- en lichtuitstraling van Vakantiepark De Pluimpot 
op het natuurgebied tegen houden. De toetsing (bijlage 5 onder B.5.3 Onderzoek) moet op 
dit onderdeel worden aan gevuld. Voor natuurgebied Gorishoek (Natura-2000 gebied) geldt 
daarbij trouwens ook nog dat er geen dijk ligt tussen het vakantiepark en het natuurgebied. 
Het opstellen van een lichtplan aan te bevelen. 

d. In paragraaf 4.7 Ecologie ontbreekt een conclusie inzake de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). In bijlage 5 (Ecologische toets) wordt echter wel aangegeven wat de EHS inhoudt. 
De relevantie van de EHS met de voorgenomen ontwikkelingen en het plangebied 
ontbreekt echter. Met name de afweging van de bescherming van de natuurbelangen is van 
belang, hierbij dient ten minste aandacht te worden besteed aan het belang van het behoud 
van openheid van het gebied en de verstoringsgevoeligheid van het gebied. In de 
toelichting zal hier alsnog aandacht aan besteed moeten worden. 

e. In artikel 4.3.3 worden voorwaarden gesteld waaronder een aanlegvergunning verleend 
kan worden. De voorwaarden in artikel 4.3.3.a en b zijn niet helemaal conform de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (artikel 2.9). verzocht wordt de regeling aan te passen 
conform het bij de reactie gevoegde voorstel. 

 
5. Landschappelijke inpassing/ Natuur 
a. Doordat de dijkhoogte bij de Pluimpot lager is dan de toegestane bouwhoogte is het vanuit 

natuur en landschap van belang om de bebouwing op een zo groot mogelijke afstand van 
de Pluimpot en het natuurgebied Gorishoek te realiseren. 

b. Aan de westzijde en oostzijde van het gebied worden voor de strook voor de 
landschappelijke inpassing verschillende maten gehanteerd. Aan deze zijde is ook een 
gedeelte te zien waarbij geen bestemming 'Groen' aanwezig is, terwijl in het (voorheen) 
geldende bestemmingsplan Gorishoek wel sprake is van een groenbestemming. Ook aan de 
westzijde zou ter afscherming van het natuurgebied De Pluimpot landschappelijke 
inpassing plaats moeten vinden. Om de landschappelijke inpassing te borgen dienen 
aanleg, beheer en onderhoud hiervan privaatrechtelijk geregeld te worden, althans 
wanneer de gemeente dit niet zelf ter hand neemt.  

 
6. Waterkering 
a. Vanwege de waterkerende functie van de westelijke binnendijk (naast het natuurgebied) is 

het beter in de tekst in plaats van "binnendijk" het begrip "regionale waterkering" te 
hanteren. 

b. Naar verwachting zal omstreeks februari 2012 de functie als waterkering worden 
opgeheven. Zo lang dat nog niet is geëffectueerd, blijft de huidige functie van kracht. Dit 
betekent dat thans ook de zonering die hoort bij deze regionale waterkering dient te 
worden aangegeven. In dit geval verdient het de voorkeur deze zonering op een apart 
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kaartje in de toelichting op te nemen. Dit geldt eveneens voor de zonering die behoort bij 
de primaire waterkering. 

c. Gevraagd wordt of het nodig is om een wijzigingsbevoegdheid op te nemen waarmee op 
termijn de waterkerende functie van bedoelde regionale waterkering planologisch kan 
worden opgeheven. 

 
7. Bufferbeleid 
In artikel 2.5 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is een afstand genoemd van 100 
meter die tussen (nieuwe) woon- of verblijfsrecreatieve bestemmingen en (nieuwe) agrarische 
bebouwing moet worden aangehouden. In de plantoelichting moet verantwoord moet worden 
waarom in het bestemmingsplan binnen de afstand recreatiewoningen kunnen worden 
gerealiseerd. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
1. Algemeen 
Het gemeentebestuur is zich ervan bewust dat onderhavig bestemmingsplan betrekking heeft 
op een deel van de omgeving van de kern Sint-Maartensdijk. Het gemeentebestuur zal echter 
zorgdragen voor een integrale benadering voor het gehele gebied. Dit blijkt onder meer uit de 
al uitgevoerde verkeersstudie en projectMER. 
 
2. Bedrijfsmatige exploitatie 
Naar aanleiding van deze reactie is het bestemmingsplan is een afwijkingsbevoegdheid 
opgenomen ten einde ten hoogste 75 recreatiewoningen/ appartementen te kunnen ontrekken 
aan de bedrijfsmatige exploitatie, mits aan de voorwaarden uit de overlegreactie wordt 
voldaan. Dit aantal kan worden vergroot indien het toekomstig provinciaal beleid daartoe 
ruimte biedt. 
 
3. Verevening 
In overleg tussen gemeente, ontwikkelaar, de provincie Zeeland en Staatsbosbeheer zijn de 
verschillende mogelijke doelen geformuleerd in en rond het natuurgebied De Pluimpot (zie 
bijlage 6 van de toelichting). Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt vóór de 
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan een overeenkomst gesloten over de 
concrete inzet van vereveningopgave. 
 
4. Ecologie 
a. Ten behoeve van het MER is een natuurtoets uitgevoerd waarin de effecten op het Natura 

2000-gebied Oosterschelde zijn beschreven. De natuurtoets is opgenomen als bijlage IV bij 
het MER. In de natuurtoets wordt ingegaan op de vraag of en zo ja in hoeverre de 
uitbreiding en verbetering van het vakantiepark, gelet op de instandhoudingsdoelen, de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats, de habitats van soorten en het voorkomen van 
soorten in het Natura 2000-gebied significant verstoren dan wel verslechteren. In de 
natuurtoets is het effect van de toename van het aantal recreanten en de recreatiedruk op 
het omliggende natuurgebied meegenomen (in 'worst case scenario' maximaal 22,3%).  
Uit de toets blijkt dat de (her)ontwikkeling van het vakantiepark zorgt voor een beperkte 
toename van verstoring door licht, optische verstoring en geluid aan de rand van Natura 
2000. Voor wat betreft de eindsituatie kan worden geconcludeerd dat de natuurwaarden, 
natuurwetenschappelijke betekenis of planten en dieren door de voorgenomen 
herstructurering en uitbreiding van het vakantiepark niet significant worden aangetast of 
verstoord. De Nbw en Flora- en faunawet staan het vaststellen van het voorliggende 
bestemmingsplan aldus niet in de weg. 

b. De functie van de Pluimpot als hoogwatervluchtplaats is niet in het geding. In het kader van 
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het realiseren van de vereveningsopgave bestaan zelfs mogelijkheden om extra 
hoogwatervluchtplaatsen te creëren en om betere broedmogelijkheden te genereren. 
Hiervoor kunnen de zuidelijke eilandjes worden verbeterd of een extra eilandje in het 
zuidelijk deel aangelegd. 

c. In (paragraaf 8.3.2. van) het MER is aangegeven dat in de gebruiksfase verstoring door 
geluid onder meer bestaat vanuit het zwembad en de recreatiewoningen. Voor de 
kwantitatieve effectbepaling is een indicatief akoestisch onderzoek uitgevoerd Hierbij is 
uitgegaan van het huidige dijkprofiel. Uit het onderzoek volgt dat als gevolg van uitbreiding 
van het vakantiepark naast het Natura 2000-gebied Oosterschelde (Oosterschelde en 
natuurgebied de Pluimpot) de geluidsbelasting in het Natura 2000-gebied marginaal 
toeneemt. De geluidsverstoring in de gebruiksfase heeft geen effecten op de broedvogels. 
Ook voor niet-broedvogels geldt dat het gebied waar sprake is van een toename van 
geluidsbelasting zo beperkt is, dat er voldoende rustgebied over blijft. 
Ten aanzien van verstoring door licht wordt in het MER opgemerkt dat de lichtuitstraling in 
het zuidelijk deel van het vakantiepark afneemt. De lichtuitstraling vanuit het nieuwe deel 
zal beperkt blijven omdat (op het gehele park overigens) speciale armaturen zullen worden 
toegepast die verstrooiing van licht naar de omgeving beperken (mogelijk LED-verlichting). 
Over een eventueel lichtplan wordt opgemerkt dat een definitieve keuze van de verlichting 
nog niet heeft plaatsgevonden. Zoals hiervoor al is aangegeven, wordt in ieder geval 
ingezet op het beperken van de lichtverstrooiing naar de omgeving. Dit geschiedt door een 
zorgvuldige keuze van oriëntatie, plaatsing en armatuur. Daarnaast wordt verlichting zo 
spaarzaam mogelijk aangebracht. Hierdoor wordt een negatief effect van licht op 
beschermde soorten op en nabij het natuurgebied en beschermde gebieden tot een 
minimum beperkt. 

d. Bijlage 5 met de ecologische toets is geheel herschreven, dit naar aanleiding van het 
verschijnen van het MER en de daarin opgenomen natuurtoets. In de bijlage en in het MER 
is aandacht besteed aan de EHS en het aspect verstoring.  
In de MER is geen afweging gemaakt aan het belang van het behoud van openheid van het 
gebied. Wel is aangegeven dat uitbreiding van het vakantiepark in noordelijke richting 
resulteert in een afname van de openheid en daarmee een aantasting van de kenmerkende 
landschapstypen en –structuren.  
Daarbij komt dat onderdelen van het vakantiepark vanuit de omgeving altijd zichtbaar 
zullen zijn. De gemiddelde bouwhoogte (circa 4 meter) en maximale bouwhoogten in het 
vakantiepark (toegestane bouwhoogte (9 tot 12 meter) zijn namelijk hoger dan de dijken 
rondom de gehele planlocatie. 
Voordeel is echter dat het een uitbreiding betreft van een bestaand vakantiepark leidt tot 
clustering binnen de kleine, geïsoleerde Geertruidapolder, zodat andere delen van het open 
polderlandschap (Scherpenissepolder) gevrijwaard blijven van verspreid gelegen, kleine 
initiatieven. 

e. De betreffende bepaling is aangepast. 
 
5. Landschappelijke inpassing/ natuur 
a. Hiervoor (onder 4) is aangegeven dat de effecten van de uitbreiding van het vakantiepark 

op het naastgelegen Natura 2000-gebied Oosterschelde (Oosterschelde en natuurgebied 
de Pluimpot) marginaal zijn. De voorgestelde oriëntatie van het centrumgebouw heeft een 
verwaarloosbaar effect op de geluidemissie naar de omgeving. Ook blijven onderdelen van 
het vakantiepark vanuit de omgeving zichtbaar. Om die reden heeft de variatie van de 
hoogte en afmetingen van het centrumgebouw geen onderscheidend effect op het open 
karakter van het landschap. 

b. De breedte van de groenstrook aan de westzijde was afgestemd op de breedte uit het 
bestemmingsplan Gorishoek (5 meter). Naar aanleiding van deze overlegreactie is aan 
deze zijde thans een breedte aangehouden van 10 meter. Deze breedte komt overeen met 
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de breedte aan de oostzijde. De in het bestemmingsplan Gorishoek vastgelegde 
groenbestemming aan de westzijde van het bestaande recreatiewoningenterrein is niet in 
het bestemmingsplan Vakantiepark De Pluimpot overgenomen omdat deze groenstrook 
niet aanwezig is en in dit deelgebied geen herstructurering is voorzien.  
De aanleg en het beheer en onderhoud van de groenstroken geschiedt door het 
vakantiepark. Dit wordt in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en het 
vakantiepark vastgelegd. 

 
6. Waterkering 
a. In paragraaf 2.2 onder het kopje 'Binnendijken' is aangegeven dat de dijk die aan de 

westzijde van Vakantiepark De Pluimpot ligt, een functie vervult als regionale waterkering. 
Het kopje is niet gewijzigd omdat de dijk aan de oostzijde geen waterkerende functie heeft. 

b. In bijlage 3 onder 'B3 Toekomstig watersysteem' is een toelichtingskaartje opgenomen van 
de keurzonering/zones Waterwet. 

c. Dit is niet nodig omdat de kernzone van de regionale waterkering aan de westzijde van 
Vakantiepark De Pluimpot niet in het plangebied ligt. 

 
7. Bufferbeleid 
In bijlagen 1 en 7 van de plantoelichting is een nadere motivering opgenomen met betrekking 
tot de gehanteerde afstand tot aan de in de omgeving gevestigde agrarische bedrijven. 
 
Reactie Waterschap Zeeuwse Eilanden d.d. 13 december 2010 
Overlegreactie 
1. Waterhuishouding  
a. Naar aanleiding van de overlegeactie van het waterschap heeft nader overleg 

plaatsgevonden over onder andere de waterhuishouding. De betreffende memo is niet 
langer opgenomen in bijlage 2 van de toelichting omdat hier al een detailniveau wordt 
beschreven dat in dit stadium nog niet nodig is en mogelijk in de toekomst nog wijzigt. De 
opmerking over de peilen in de Scherpenissepolder en in het natuurgebied De Pluimpot 
worden onderschreven. Het is inderdaad niet te verwachten dat de waterstanden 
benedenstrooms de situatie bovenstrooms zullen beïnvloeden.  

b. De dimensionering van de stuw zal beperkt worden tot genoemd debiet bij de afvoernorm. 
 
2. Verkeer 
a. Door de verbinding vanaf het nieuwe knooppunt (rotonde) naar de Gorishoeksedijk 

voorlopig uit te voeren als fietsverbinding wordt voorkomen dat de Gorishoeksedijk 
oneigenlijk gebruikt wordt als ontsluitingsweg voor de Pluimpot. 

b. Een tijdelijke bouwaansluiting hoort niet in een bestemmingsplan. Hiermee zal het 
waterschap niet akkoord gaan. Voor de bouwontheffing kan ontheffing worden 
aangevraagd. 

 
3. Waterstaat/Waterkering 
a. In het Omgevingsplan Zeeland 2006/2012 en de provinciale Ruimtelijke Verordening is 

aangegeven dat het waterstaatswerk (voorheen kernzone) voorzien moet worden van een 
primaire bestemming. 

b. In de waterparagraaf (thema Veiligheid in de tabel) is aangegeven dat de invloedssfeer van 
de Oosterscheldedijk zich voor een klein deel uitstrekt tot in het plangebied (alleen 
natuurgebied en groen) en dat binnen die invloedsfeer duidelijke grenzen worden gesteld 
aan de bebouwingsmogelijkheden. Het waterschap merkt hierbij op dat deze tekst zich 
focust op de bebouwingsrestricties die voortvloeien uit de Keur. De invloedssfeer van de 
waterkering zijnde de beschermingszones strekt zich ook uit tot in de bestemming 
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Recreatie-recreatiewoningterrein (reikt tot circa 80m uit de dijksloot). Voor deze 
beschermingszones gelden restricties voor bouwen en het gebruik. Op grond van de Keur is 
een watervergunning vereist voor het bouwen in de beschermingszone 50 m strook en is 
een melding verplicht voor het bouwen in de beschermingszone (voorheen 
buitenbeschermingszone). 

c. In de watertoetstabel is onder thema 'Veiligheid' aangegeven dat voor de beoogde 
herstructurering en uitbreiding van het vakantiepark geen vergunning nodig is. Deze 
conclusie is prematuur en hangt af van de inrichting en het besluit van Gedeputeerde 
Staten om de status 'regionale waterkering' van de waterkering te halen. 

d. Bij het bouwen in de keurzonering van de waterkering let het waterschap niet alleen op 
(uitbreiding van) het oppervlak (m2) maar ook van de inhoud (m3) en op 
functiewijzigingen. Op basis van het huidige vergunningenbeleid is een uitbreiding van 
maximaal 20% (oppervlak of inhoud) mogelijk. "Functieverzwaringen" worden niet 
toegestaan.' 

 
4. Water(schaps)advies 
a. Voor het water(schaps)advies is het noodzakelijk dat de consequenties van de beoogde 

uitbreiding van het recreatiepark 'De Pluimpot' op het functioneren van het 
oppervlaktewatersysteem in beeld zijn gebracht. Verzocht wordt de aangepaste versie van 
het bestemmingsplan voor te leggen aan het waterschap. 

 
Gemeentelijke beantwoording 
1. Waterhuishouding  
a. De vermelde peilmaten zijn in de memo behorende bij bijlage 3 verwerkt. Naar aanleiding 

van de overlegreactie is de memo op onderdelen aangepast. In de aangepaste memo is 
geschreven dat niet te verwachten is dat de waterstanden benedenstrooms van invloed 
zullen zijn op de situatie bovenstrooms, ook niet bij extreme neerslag.  

b. In de aanpaste memo behorende bij bijlage 3 van deze plantoelichting is deze opmerking 
verwerkt. Op basis van de norm 1,17 l/s. per ha en de oppervlakte van het peilgebied 
waarin de uitbreiding van het vakantiepark ligt, zal de dimensionering van de stuw worden 
afgestemd op ten hoogste 54 l/sec. 

 
2. Verkeer 
a. Totdat de nieuwe gebieds- of wijkontsluitingsweg naar de N286 in zijn geheel is 

gerealiseerd, is de verbinding vanaf het nieuwe knooppunt (rotonde) naar het noordelijk 
deel van de Gorishoeksedijk nodig voor de ontsluiting van het nieuwe gedeelte van het 
vakantiepark. De entree van dit nieuwe gedeelte is namelijk geprojecteerd aan de 
noordzijde. 

b. Een tijdelijke bouwaansluiting kan een planologische regeling behoeven indien deze voor 
langere tijd wordt gebruikt en hiervoor uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening een 
belangenafweging nodig is. De wet biedt hiervoor verschillende planologische 
instrumenten: rechtstreekse bestemming met wijzigingsbevoegdheid om de bestemming 
in te trekken, voorlopige bestemmingen, omgevingsvergunning voor een bepaalde termijn 
voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Voor 
de tijdelijke ontsluiting aan de noordzijde van het vakantiepark is gekozen is voor een 
rechtstreekse bestemming ('Groen' met aanduiding 'specifiek vorm van verkeer -2') met 
uitsterfregeling (eindigend op 1 januari 2018) met wijzigingsbevoegdheid. Over deze 
oplossing heeft nader overleg plaatsgevonden met het waterschap. Het waterschap heeft 
laten weten medewerking te verlenen aan een tijdelijke (uiterlijk tot 1 januari 2018) 
ontheffing voor een bouwaansluiting aan de noordzijde van het nieuw te bouwen park. Ze 
stemt niet in met een regeling in het bestemmingsplan van de eveneens gewenste tijdelijke 
bouwontsluiting ten noorden van de woning Gorishoeksedijk 4. Als dit aan de orde is, zullen 
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zij meewerken aan een werkbare oplossing voor het bouwverkeer. Het deel van de 
Gorishoeksedijk tussen de Schakelweg en de tijdelijke aansluiting van de Pluimpot wordt 
aangepast voor het bouwverkeer door het verharden van de bermen met doorgroeistenen 
of noodasfalt. Naast een planologische regeling is ontheffing van het waterschap nodig. 
Deze wordt aangevraagd in het kader van de omgevingsvergunning voor het bouwen. 

 
3. Waterstaat/waterkering 
a. De wens van de Waterschap vloeit voort uit een overigens bij meerderen levende 

misvatting dat er een volgorde moet worden aangebracht indien gewerkt wordt met een 
zogenaamde dubbelbestemming, zodat duidelijk is welke van de bestemmingen primair is. 
Waar het om gaat is dat bij het leggen van nieuwe bestemmingen de afweging wordt 
gemaakt of dit aanvaardbaar is (bijvoorbeeld een nieuwe leiding door een zeewering). Voor 
bestaande situaties geldt dat alle bestemmingen die voor een bepaalde plaats gelden 
belangrijk zijn. De voorkomende bestemmingen gelden onafhankelijk van elkaar. Wanneer 
een werkzaamheid of bouwwerk is toegestaan volgens de ene bestemming schade 
toebrengt of strijd oplevert met de andere aanwezige bestemming, dan kan deze niet 
worden uitgevoerd. Zo is onderhoud aan een gasleiding die ligt in/onder een zeewering 
alleen mogelijk indien het belang van de zeewering zich hiertegen niet verzet. Omgekeerd 
mogen werkzaamheden aan een waterkering er nooit toe leiden dat het belang van een 
bestaande gasleiding in het geding komt. Een dubbelbestemming biedt aldus dezelfde 
bescherming als een primaire bestemming. 
Indien aan een dubbelbestemming een zodanige bescherming moet worden toegekend dat 
dit beperkingen oplevert voor de andere samenvallende (enkel- en dubbel)bestemmingen, 
dan kan dit het beste worden vastgelegd in de bouwregels en regels voor het uitvoeren van 
overige werkzaamheden. Zo is het in het bestemmingsplan Vakantiepark De Pluimpot ook 
geregeld (zie artikelen voor de dubbelbestemmingen). Het bestemmingsplan is naar 
aanleiding van deze reactie dan ook niet aangepast. 

b. De benodigde watervergunning wordt aangevraagd en melding verplicht voor het bouwen 
in de beschermingszone wordt een melding ingediend. Er zijn geen ruimtelijke redenen de 
beschermingszone aan te geven op de plankaart, aangezien dit voldoende via de Keur (en 
indien van toepassing: de Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken) is geregeld. Dubbele 
wetgeving wordt hiermee voorkomen. 

c. De betreffende tekst in de watertoetstabel (bijlage 3) is naar aanleiding van deze 
opmerking genuanceerd. 

d. In dit bestemmingsplan wordt ervan uitgegaan dat de waterkerende functie van de dijk 
omstreeks februari 2012 wordt opgeheven 2012. Deze reactie is dan niet meer relevant. 
Zolang de dijk nog een waterkerende functie heeft zal met de opmerking rekening worden 
gehouden. In voorkomend geval zal worden een ontheffing van de keur of een 
waterwetvergunning worden aangevraagd.  

 
4. Water(schaps)advies 
a. Het aangepaste bestemmingsplan is voorgelegd aan het waterschap. Over de 

aanpassingen heeft in december 2011 overleg plaatsgevonden. Het plan is naar aanleiding 
hiervan op enkele onderdelen (toelichting en regeling) verder aangepast. Het waterschap 
heeft op 13 december 2011 mondeling te kennen gegeven met het definitieve ontwerpplan 
in te kunnen stemmen. Het formele wateradvies wordt uitgebracht op het 
ontwerpbestemmingsplan en wordt dan opgenomen in bijlage 2. 

 
Reactie N.V. Nederlandse Gasunie d.d. 8 oktober 2010 
De N.V. Nederlandse Gasunie heeft per email van 8 oktober 2010 een reactie ingediend. Het 
voorontwerpbestemmingsplan heeft geen aanleiding gegeven tot het maken van op- of 
aanmerkingen. 
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Reactie VeiligheidsRegio Zeeland d.d. 5 november 2010 
De VeiligheidsRegio Zeeland heeft een reactie ingediend. Het voorontwerpbestemmingsplan 
heeft geen aanleiding gegeven tot het maken van op- of aanmerkingen. 
 
Reactie Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland d.d. 10 december 2010 
De Kamer van Koophandel heeft een reactie ingediend. Het voorontwerpbestemmingsplan 
heeft geen aanleiding gegeven tot het maken van op- of aanmerkingen. 

7.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het voorontwerpbestemmingsplan Vakantiepark De Pluimpot heeft op grond van de 
Inspraakverordening van de gemeente Tholen vanaf 8 oktober 2010 tot en met 18 november 
2010 ter inzage gelegen. Op 4 november 2010 heeft in Brasserie de Zeester een inloopavond 
plaatsgevonden. Tijdens de inspraakperiode hebben elf insprekers een reactie ingediend. 
 
De voorliggende paragraaf zal bij de vaststelling van het bestemmingsplan elektronisch 
beschikbaar worden gesteld. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is het niet 
toegestaan om persoonsgegevens (zogenaamde NAW-gegevens: naam, adres en woonplaats) 
van natuurlijke personen te verwerken zonder bijvoorbeeld een wettelijke grondslag, 
dringende noodzaak of toestemming van de betreffende personen. In de voorliggende 
paragraaf wordt hieraan voldaan door de insprekers / indieners van zienswijzen niet bij name te 
noemen, met uitzondering van rechtspersonen. Ook worden de inspraakreacties zelf niet aan 
het digitale bestemmingsplan gehecht, maar los daarvan, analoog, ter visie gelegd. 
 
Inspreker 1 en 2, e-mail van 8 november 2010 
Inspraakreactie 
Inspreker 1 is tegen de mogelijke opwaardering van de Hartogsweg. Argumenten zijn 
waardevermindering huizen, het verlies van rust, het bijkomend gevaar en geluidsoverlast, de 
aanwezigheid van een recent gerealiseerd natuurgebied langs de route. Hij is tegen de door de 
investeerder voorgestelde route en vraagt om van de Hartogsweg een weg voor 
bestemmingsverkeer te maken. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Er is nog niet gekozen hoe de toekomstige verkeersafwikkeling in het gebied zou moeten 
plaatsvinden indien alle voorgenomen ruimtelijke plannen in het gebied doorgaan. Deze keuze 
hoeft nu ook nog niet te worden gemaakt, omdat nu alleen de ontwikkeling van vakantiepark 
De Pluimpot aan de orde is.  
Het is overigens niet vakantiepark De Pluimpot die de verkeersscenario's heeft voorgesteld. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente en het waterschap. In het plan voor 
(herstructurering en uitbreiding) van Vakantiepark De Pluimpot krijgt dit park een geheel 
nieuwe ontsluiting, waarmee de verkeerssituatie op de Gorishoeksedijk en de 
Hartogsweg-Brijenhoekseweg (sterk) verbetert. 
Verder wordt nogmaals benadrukt dat gemeente en waterschap een toename van het verkeer 
op de Hartogsweg-Brijenhoekseweg ongewenst vinden. Om dit te waarborgen is in de 
verkeersstudie aangegeven dat ten oosten van het kruispunt Hartogsweg – Brijenhoekseweg - 
Havenweg met behulp van gewijzigde bewegwijzering een "zachte" knip wordt gerealiseerd. 
Indien uit metingen blijkt dat in de toekomst deze zachte knip niet voldoende soelaas biedt, 
omdat er toch meer dan 800 mvt/etmaal rijden, wordt "harde" knip gerealiseerd in de vorm van 
bijvoorbeeld verbodsborden en/of een wegafsluiting. 
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Inspreker 3 (Camping De Hoeve), brief ongedateerd, ingekomen 9 november 2011 
Inspraakreactie 
De eigenaresse van de camping De Hoeve is het eens met de plannen van Vakantiepark de 
Pluimpot, maar niet met de verkeersplanning er omheen. Een bredere Havenweg is niet 
gewenst, gezien de hoge rijsnelheden die hier nu al worden gehaald. De camping vreest voor de 
verkeerstoename op de Havenweg en de daarmee samenhangende afname van de 
verkeersveiligheid indien de Gorishoeksedijk wordt afgesloten. In plaats daarvan wordt 
voorgesteld om een extra ontsluitingsweg te maken onder aan de dijk richting de 
Westkerkseweg-Gatweg. 
 
Gemeentelijke beantwoording 
Er is nog niet gekozen hoe de toekomstige verkeersafwikkeling in het gebied zou moeten 
plaatsvinden indien alle voorgenomen ruimtelijke plannen in het gebied doorgaan. Deze keuze 
hoeft nu ook nog niet te worden gemaakt, omdat nu alleen de ontwikkeling van vakantiepark 
De Pluimpot aan de orde is.  
In de toekomst is het aanleggen van een extra ontsluitingsweg onder aan de dijk richting de 
Westkerkseweg-Gatweg in ieder geval geen reële optie omdat gemeente en waterschap in een 
toename van het verkeer op de Hartogsweg-Brijenhoekseweg ongewenst vinden. 
 
Inspreker 4, formulier inloopavond, ingekomen 9 november 2011 
Inspraakreactie 
a. Inspreker maakt ernstige bezwaren tegen het plan om een deel van de Gorishoeksedijk af 

te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit omdat thans de toeristen en ook veel 
eilandbewoners dagelijks een bezoek brengen aan de waterkant. Ook bezoekers van het 
restaurant, camping De Zeester, boothelling en duikschool maken bij het verlaten van het 
gebied éénmaal gebruik van de Havenweg. Bij afsluiting van de Gorishoeksedijk wordt dit 
aantal minimaal verdubbeld. In de huidige situatie (éénrichtingsverkeer) vloeit dit verkeer 
zonder problemen in één richting af. 

b. In de toekomst zullen ook de gebruikers van recreatiepark De Pluimpot, park Wulpdal en 
jachthaven daar nog bijkomen. Bij NIET afsluiten van de Gorishoeksedijk 
(éénrichtingsverkeer) zal het aantal gebruikers altijd gehalveerd blijven. 

c. De huidige toeristen gebruiken gewoontelijk de Brijhoekseweg richting Poortvliet om het 
gebied te verlaten. Ontsluiting via de Gatweg zal de bewoners van de Hartogsweg en 
Havenweg zeer ten goede komen. Ook inspreker wenst te genieten van de rust en ruimte 
van de polder. 

 
Gemeentelijke beantwoording 
a. + b. Van deze reactie wordt kennis genomen. Er is nog niet gekozen hoe de toekomstige 

verkeersafwikkeling in het gebied zou moeten plaatsvinden indien alle voorgenomen 
ruimtelijke plannen in het gebied doorgaan. Deze keuze hoeft nu ook nog niet te worden 
gemaakt, omdat nu alleen de ontwikkeling van vakantiepark De Pluimpot aan de orde is. 
Wanneer een van de andere ontwikkelingen doorgang vindt, zal hiervoor een nieuwe 
planologische afweging worden gemaakt en procedure moeten worden gevoerd. Dan zal 
ook aanpassing van de verkeerscirculatie aan de orde komen. Zienswijzen daartegen 
kunnen dan worden ingediend. 

c  In de toekomst is het aanleggen van een extra ontsluitingsweg onder aan de dijk 
richting de Westkerkseweg-Gatweg in ieder geval geen reële optie omdat gemeente en 
waterschap in een toename van het verkeer op de Hartogsweg-Brijenhoekseweg ongewenst 
vinden. 
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Inspreker 5 (Camping Gorishoek), brief van 16 november 2011 
Inspraakreactie 
a. In het plan is geen duidelijke oplossing is opgenomen over de ontsluiting van het verkeer 

bij de huidige toeristische ontwikkelingen en de toekomstige toeristische ontwikkelingen. 
De nieuw aan te leggen weg over vakantiepark de Pluimpot is volgens de camping geen 
oplossing. Het extra verkeer dat ontstaat door de uitbreiding zal hierop worden ontsloten, 
maar dit extra verkeer zal zeker ook gebruik willen maken van de Gorishoeksedijk om naar 
het water te komen. Dus al het extra verkeer levert direct extra drukte op, zeker op het 
traject Gorishoeksedijk -Havenweg - Hartogsweg. 

b. Vervolgens worden in het plan een aantal toekomstscenario's opgesomd, hetgeen de 
camping ernstig zorgen baart. Belangrijkste zorg is, dat er geen duidelijk plan ligt voor de 
ontsluiting van het verkeer. Het is beter direct een goede ontsluiting te creëren, waarin alle 
toekomstige ontwikkelingen passen. Daarbij is het belangrijk om de drukte te spreiden over 
de verschillende wegen. De camping doet hiervoor een aantal concrete voorstellen. De 
camping kan de gevolgen van de door hun voorgestelde maatregelen niet doorberekenen, 
maar verwacht in ieder geval het volgende: 
1. Wegen worden minder druk, omdat door het doorbreken van het 'rondje' veelal 

bestemmingsverkeer de wegen benut. 
2. De Havenweg wordt, door ontsluiting van Wulpdal op de nieuwe ontsluitingsweg door 

de Pluimpot, minder belast. 
c. De camping pleit voor het uitvoeren van metingen ten tijde van de werkzaamheden voor de 

dijkverzwaring. Gedurende maart 2011 t/m juni 2011 zal de Gorishoeksedijk (traject 6 uit 
de verkeersstudie) worden afgesloten. Het bestemmingsverkeer zal dan in tweerichtingen 
worden geleid over de Havenweg en het rondje wordt onderbroken. Bij metingen op 
ontstaat er een beeld van de drukte zonder de toekomstige ontwikkelingen. 

d. De camping plaatst ten slotte een aantal kanttekeningen bij de huidige verkeerssituatie op 
de betreffende ontsluitingswegen en op de kruising Gorishoeksedijk / Hartogsweg, die 
ontstaan door het te hard rijden ('race-rondje rond de dijk'). 

 
Gemeentelijke beantwoording 
a. Het valt niet te verwachten dat grote aantallen bezoekers/verblijfsrecreanten van 

vakantiepark De Pluimpot met de auto naar de Oosterscheldedijk zullen rijden. Aan de 
zuidzijde van het vakantiepark, ongeveer ter hoogte van het Galgepad, wordt namelijk een 
aansluiting voor fietsers gerealiseerd op het zuidelijk deel van de Gorishoeksedijk. 
Automobilisten daarentegen zullen eerst naar de noordelijke uitgang moeten rijden en 
vervolgens weer terug naar het zuiden. De grote omrijafstand en het voorhanden hebben 
van een aantrekkelijk alternatief zal daarom niet leiden tot een grote verkeerstoename. 

b. Gemeente en waterschap onderkennen dat de verkeerssituatie en -afwikkeling in het geval 
dat alle voorgenomen ruimtelijke plannen in het gebied doorgaan aandacht behoeven. In 
de verkeersstudie is aangegeven dat gestreefd naar een verbetering van de 
verkeerssituatie. Een verslechtering zal te allen tijden moeten worden voorkomen. Een 
definitieve verkeersscenario is inderdaad nog niet gekozen. Dat is nu ook nog niet nodig 
omdat nu alleen de ontwikkeling van vakantiepark De Pluimpot aan de orde is. Als gevolg 
van de gekozen opzet van dit park zal de verkeerssituatie verbeteren. Er is immers geen 
auto-ontsluiting meer op de Gorishoeksedijk; de bestaande toegang wordt opgeheven. In 
het voortraject zijn ook onderdelen van de oplossingen onderzocht die de camping 
voorstelt. Het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg over vakantiepark de Pluimpot die 
ook toegang biedt tot het nog te realiseren Wulpdal is niet haalbaar gebleken.  
Het afsluiten van de Gorishoeksedijk tussen camping Gorishoek en vakantiepark De 
Pluimpot voor het motorisch verkeer is gelet op de aanwezige functies niet aan de orde. 
Indien er een jachthaven wordt gerealiseerd, dan wordt het zuidelijk deel van de 



  53  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI   0716.008114.00 
Rotterdam / Middelburg  

Gorishoeksedijk fysiek afgesloten. Indien er geen jachthaven wordt gerealiseerd, zijn de 
verkeersintensiteiten dusdanig dat het doorknippen van deze verbinding niet nodig is. 

c. Voor het bestemmingsplan Vakantiepark De Pluimpot is deze opmerking niet relevant 
omdat de voorgenomen ontwikkeling op dit vakantiepark hoofdzakelijk positieve gevolgen 
heeft voor het zuidelijk deel van de Gorishoeksedijk, de Hartogsweg en de Havenweg. 
Bovendien is deze opmerking achterhaald omdat de werkzaamheden aan de zeewering 
inmiddels zijn afgerond. Er zijn door de gemeente of het waterschap geen metingen 
uitgevoerd. Betwijfeld wordt overigens of metingen zinvol zouden zijn geweest omdat er 
waarschijnlijk veel verkeer is gepasseerd in verband met het versterken de zeewering. Tot 
slot wordt opgemerkt dat de verkeerssituatie in het gebied tijdens en na de 
bouwwerkzaamheden op het vakantiepark door het waterschap en gemeente regelmatig 
zullen worden gemonitord. 

d. De vermelde kanttekeningen zijn voor het bestemmingsplan Vakantiepark De Pluimpot niet 
relevant. Dit is een zaak van handhaving. 

 
Insprekers 6 tot en met 10, brief van 17 november 2010 
Inspraakreactie 
a. Insprekers vinden dat het gemeentebestuur veel te grote financiële risico's neemt op 

prestigieuze bouwprojecten, waaronder het plan 'De Pluimpot' (geraamde initiële kosten 
voor de gemeenschap 900000 Euro). Eventuele tekorten worden afgewimpeld op de 
25.000 inwoners van onze gemeente. 

b. Insprekers vinden dat het gemeentebestuur zich laat chanteren door de 
projectontwikkelaars met de plannen voor een eventueel te bouwen overdekt zwembad. Is 
er onderzocht hoeveel inwoners van Tholenstad naar dit zwembad zullen komen, of blijft 
men gebruik maken het overdekte bad in Bergen op Zoom? Wordt het gratis voor de 
recreanten en wat moeten de inwoners van het westelijk deel van het eiland Tholen dan als 
toegangsprijs gaan betalen? 

c. In de nota "Recreatie en Toerisme" uit 2004 schrijft de gemeenteraad nog dat op basis van 
bestaand beleid ontwikkeling van grootschalige voorzieningen op recreatief gebied bij 
voorbaat ontraden moeten worden, (blz. 5). En verderop in dezelfde nota: ontwikkelingen 
moeten passen bij de aard en schaal van Tholen. (blz.8). Als er 400 woningen (en op 
termijn wellicht nog 200 extra in "Wulpdal"), met een gemiddelde bezetting van 4 personen 
bijkomen, zijn deze uitgangspunten niet meer gewaarborgd. Een park met 1500 tot 2500 
recreanten is wat insprekers betreft veel te grootschalig ten opzichte van de omvang van 
beide dorpen. Met wekelijkse wisselingen en verlenging van het recreatie seizoen zij dat 
hun leefklimaat op ontoelaatbare wijze wordt aangetast. 

d. De recreanten zorgen voor overlast, verkeersonveilige situaties en zwerfvuil. 
e. In het voorontwerp bestemmingsplan wordt wel ingegaan op de vraag of de geluidsoverlast 

van toenemend verkeer toelaatbaar is voor de te bouwen recreatiewoningen, maar over 
toenemende geluidsoverlast van de bestaande bebouwing wordt niets gezegd. Insprekers 
stellen dat er een schrikbarende toename zal zijn van geluidsoverlast, die nu het 
toelaatbare eigenlijk al overschrijdt. 

f. Verder wordt bij de berekening van de geluidsoverlast uitgegaan van een snelheid van 
60km/uur. Deze snelheid wordt echter door vrijwel niemand nageleefd, alleen het 
landbouwverkeer rijdt nu 60 km/uur. Op de bestaande wegen wordt de snelheidsbeperking 
niet gehandhaafd, en door de lange rechte stukken in de wegen van Poortvliet naar 
Gorishoek wordt de weggebruiker ook niet gestimuleerd zich aan de limiet te houden. 
Insprekers zien graag in het definitieve ontwerp meer aandacht hiervoor. 

g. Insprekers wijzen er op dat er eerder geen - door bewoners zo gewenst - fietspad op de dijk 
mocht komen om de rust in de Scherpenissepolder te bewaken. Hoe kan de gemeente dan 
enkele jaren later beslissen een groot recreatiepark in de polder te laten bouwen waardoor 
er een veelvoud aan auto's langs datzelfde natuurgebied gaan rijden. Insprekers 
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verwachten niet dat een eventuele ontsluitingsweg via de rotonde bij Sint-Maartensdijk dit 
zal voorkomen. Heel veel mensen kiezen namelijk graag de kortste weg via een 
navigatiesysteem, en die loopt via de Brijhoekseweg, Hartogsweg en Gorishoeksedijk. 

h. Inspreker zijn bang dat het gemeentebestuur door het decentraliseren van het 
gemeentehuis en de middelbare school nu de behoefte heeft iets te doen 'voor de inwoners 
van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse'. Zij vragen zich af of er daadwerkelijk onderzocht is 
hoeveel van deze inwoners zitten te wachten op een vakantiepark bij het natuurgebied? 
Het door de gemeente meest aangehaalde argument dat het een IMPULS voor de 
middenstand in Scherpenisse is, is echt een lachertje: er is geen middenstand in 
Scherpenisse, inspreker halen eerder boodschappen in de campingwinkel dan andersom! 

i. Insprekers vragen om af te zien van de voorgenomen recreatieve ontwikkelingen. Hiermee 
worden specifieke kwaliteiten van het gebied (eigenheid, rust, ruimte, zondagsheiliging. 
Natuur en duisternis) behouden. Insprekers zien grootschalige recreatie niet als een 
bijdrage om de leefbaarheid in de dorpen te waarborgen en de vergrijzing en op termijn 
misschien krimp te keren. Zij zijn bereid om op constructieve wijze met de gemeente mee 
te denken over alternatieven. 

 
Gemeentelijke beantwoording 
a. Tussen de initiatiefnemer en de gemeente is een samenwerkingsovereenkomst gesloten 

waarin is vastgelegd dat de kosten voor de planologische procedure voor rekening komen 
van de Pluimpot. Daarnaast wordt/is tussen gemeente en het vakantiepark een 
zogenaamde 'anterieure overeenkomst' gesloten waarin het verhaal van gemeentelijke 
kosten is vastgelegd. Kostenverhaal is namelijk een wettelijk verplichting. Het risico voor 
de gemeente is dan ook beperkt. Waar het genoemde bedrag aan initiële kosten op is 
gebaseerd, is niet duidelijk. Bij de gemeente heeft geen concrete besluitvorming daarover 
plaatsgevonden. 

b. Van chantage is geen sprake. De gemeente heeft zelf verzocht het te realiseren zwembad 
algemeen toegankelijk te maken voor bezoekers die geen verblijf hebben op het 
vakantiepark. Dit is vooral van belang voor schoolzwemmen. De toegangsprijzen voor het 
zwembad zullen marktconform zijn en worden in overleg met de gemeente vastgesteld. 

c. Het citaat uit de nota "Recreatie en Toerisme" is correct. De herstructurering en de 
daarmee samenhangende uitbreiding van Vakantiepark De Pluimpot waren destijds nog 
niet voorzien. Er speelde toen wel een mogelijk initiatief voor het realiseren van 200 
recreatiebungalows op vakantiepark Wulpdal bij Gorishoek en een particulier initiatief om 
ten westen van de Pluimpot in een gebied van ruim 35 ha vijf landgoederen te realiseren. 
De gemeenteraad stond in beginsel positief ten opzichte van deze ontwikkelingen en heeft 
ook geoordeeld dat het noodzakelijk is om het verblijfsrecreatieaanbod te variëren door de 
bouw van recreatiewoningen. Ter voorkoming van allerlei afzonderlijke beoordelingen is in 
de nota "Recreatie en Toerisme" een visie op het gehele gebied rondom de Pluimpot 
noodzakelijk geacht. De visie voor dit gebied is echter door de gemeenteraad bijgesteld 
met de vaststelling op 9 juli 2009 van het Ruimtelijk Kader (zie bijlage 1). Met dit 
beleidsdocument heeft de gemeenteraad in beginsel ingestemd met verschillende 
ruimtelijke en functionele ontwikkelingen, mits het milieubelang een volwaardige plaats in 
de besluitvorming krijgt. In verband met de voorgenomen ontwikkeling van vakantiepark 
De Pluimpot zijn een milieueffectrapportage opgesteld en een verkeersstudie uitgevoerd. 
Hieruit blijkt niet dat het leefklimaat van de bewoners in de omgeving op ontoelaatbare 
wijze wordt aangetast.10. 

d. Deze opmerkingen zijn planologisch niet relevant maar een zaak van beheer en 
handhaving. Voor dit soort zaken beschikt de gemeente over het Meldpunt Tholen (zie 
website www.tholen.nl of tel 0166 667 667). 

e. In de verkeersstudie is aangegeven dat de verkeersintensiteiten op de 
Hartogsweg-Brijenhoekseweg niet mogen toenemen. Om dit te waarborgen wordt ten 
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oosten van het kruispunt Hartogsweg – Brijenhoekseweg - Havenweg eerst een "zachte" 
knip en indien noodzakelijk een harde" knip gerealiseerd. Als gevolg hiervan zal geen 
sprake zijn van toenemende geluidsoverlast vanwege wegverkeerslawaai, eerder het 
tegendeel.  

f. De geluidberekeningen zijn uitgevoerd conform de daarvoor geldende wettelijke eisen. Dat 
betekent dat moet worden uitgegaan van de maximumsnelheden. Gemeente en 
waterschap twijfelen er niet aan dat regelmatig harder wordt gereden. De lange rechte 
wegen van Poortvliet naar Gorishoek nodigen daar inderdaad toe uit. Dit is echter een zaak 
van beheer en handhaving en geen zaak voor het bestemmingsplan en zeker niet voor het 
bestemmingsplan Vakantiepark De Pluimpot. 

g. Verwezen wordt naar het antwoord onder e. 
h. Er is geenszins sprake van een compensatiegedachte. Het gemeentebestuur wenst 

planologische medewerking te verlenen aan de herstructurering en uitbreiding van het 
vakantiepark omdat zij dit ziet als een gewenste planologische ontwikkeling. De 
ontwikkeling betekent een impuls voor de toeristenbranche (meer personen en beter 
verspreiding over het jaar) en sluit aan bij de behoeftes van de huidige recreant die vraagt 
naar (verblijfs-)recreatieve mogelijkheden, waarbij sprake is van natuur, landelijk gebied 
en rust enerzijds en luxe en comfort anderzijds. Bovendien wordt hierdoor een zwembad 
voor de kernen Sint-Maartensdijk en Scherpenisse behouden en ontstaat er een groter 
economisch draagvlak voor voorzieningen in deze dorpen. Door NRIT Onderzoek is een 
studie uitgevoerd naar de markttechnische haalbaarheid van de plannen met betrekking tot 
de (her)ontwikkeling van het vakantiepark De Pluimpot. Deze studie bevestigt het 
vermoeden dat er markt is voor verblijfsrecreatiewoningen in Zeeland en in de gemeente 
Tholen, mits dit aanbod zich in kwalitatief opzicht onderscheidt van het huidige aanbod (zie 
ook paragraaf 2.1.2 van het Milieueffectrapport). 

i. De gemeente Tholen heeft zich bereid verklaard medewerking te verlenen aan de 
voorgenomen plannen van het vakantiepark, mits aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan en het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming krijgt. Aan de 
voorwaarden (geen permanente bewoning, zwembad, verevening) wordt voldaan. In 
verband met de voorgenomen ontwikkeling van vakantiepark De Pluimpot zijn een 
milieueffectrapportage opgesteld en een verkeersstudie uitgevoerd. In de 
milieueffectrapportage is een integrale afweging van alle milieubelangen opgenomen en 
zijn maatregelen (bouwstenen) voorgesteld om het plan uit milieuoogpunt te 
optimaliseren. Op grond hiervan acht het gemeentebestuur de plannen aanvaardbaar. De 
specifieke kwaliteiten van het gebied worden niet significant aangetast. Vergrijzing en 
krimp zullen met dit plan niet worden gekeerd, de negatieve effecten hiervan voor de 
leefbaarheid in de dorpen Sint-Maartensdijk en Scherpenisse mogelijk wel.  

 
Inspreker 11, formulier inloopavond, ingekomen 22 november 2011 
 
Inspraakreactie 
a. Inspreker vraagt of het mogelijk is dat de buren van het vakantiepark beter op de hoogte 

worden gebracht van de ontwikkelingen. 
b. Als dit doorgang gaat vinden, tekent inspreker bezwaar aan en wordt planschade 

ingediend. Hij/zij verneemt graag middels een brief of telefonisch wanneer en hoe bezwaar 
kan worden aangetekend als het moment daar is. 

c. Inspreker heeft vernomen dat de grond waarop de plannen worden uitgevoerd niet eens is 
aangekocht maar slechts al jaren een optie is van de Pluimpot en dat er ook nog niet eens 
investeerders zijn voor de bouwplannen, dus de vraag is: hoe concreet zijn de plannen nu 
eigenlijk? 
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Gemeentelijke beantwoording 
a. Voor de ontwikkeling en uitvoering van de plannen van het vakantiepark wordt een 

communicatietraject opgestart. 
b. Op het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage kunnen zienswijzen bij de 

gemeenteraad worden ingediend. De kennisgeving daarvan wordt op de gebruikelijke 
(voorgeschreven) wijze bekend gemaakt. Direct omwonenden krijgen bovendien 
persoonlijk bericht.  

c. De uitvoerbaarheid is gewaarborgd met een samenwerkingovereenkomst. Naast 
recreatieterrein De Pluimpot B.V. is ook VolkerWessels Vastgoed B.V. in dit project 
betrokken. 

7.3  Ambtelijke wijzigingen 

Naast de aanpassingen die het gevolg zijn van de officiële overleginstanties, zijn in het 
bestemmingsplan diverse ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. De meest in het oog springende 
wijzigingen worden hieronder kort benoemd. 
 
Aanpassingen plankaart  
Algemeen 
 Op de plankaart is de uniforme landelijke codering aangepast in 

NL.IMRO.0716.bpDePluimpot-OW02. (Dit nummer wordt overigens bij de vaststelling 
wederom vernummerd.) 

 Aan de noordzijde is de planbegrenzing en daarmee de verkeersbestemming voor de 
nieuwe ontsluitingsweg aangepast en is een gedeelte van de groenbestemming omgezet in 
een verkeersbestemming. In afwijking van het voorontwerpbestemmingsplan wordt de 
ontsluitingsweg in de Geertruidapolder namelijk niet rechtstreeks in noordelijke richting 
doorgetrokken tot de rotonde in de provinciale weg. In plaats daarvan zal de 
ontsluitingsweg diagonaal in noordwestelijke richting gerealiseerd worden om via de 
Sportlaan aan te sluiten op de provinciale weg, ter hoogte van de rotonde naast het 
bedrijventerrein. Het exacte tracé staat nog niet vast, maar hierover zal spoedig een besluit 
worden genomen. Tot die tijd wordt uitgegaan van een verbinding richting de provinciale 
weg N286 via het noordelijk deel van de Gorishoeksedijk. De oorspronkelijke ontsluiting in 
noordelijke richting wordt vooralsnog uitgevoerd als calamiteitenroute / fietspad. Omdat de 
uitvoerbaarheid nog niet afdoende is aangetoond, is dit tracé uit het plangebied gehaald. 
Benadrukt wordt dat de uitgangspunten voor de ontsluiting van het gebied niet zijn 
gewijzigd: 
1. De ontsluiting van het recreatieterrein De Pluimpot wordt nog steeds aan de noordzijde 

gerealiseerd en wordt gecombineerd met de ontsluiting van de toekomstige 
woningbouwontwikkeling in de Geertruidapolder. 

2. Vanaf genoemde ontsluiting wordt het verkeer in zuidelijke richting over het park 
geleid; de Gorishoeksedijk wordt daardoor ontlast. 

3. Daar waar de ontsluiting van het recreatieterrein aansluit op de wijkontsluitingsweg 
van de Geertruidapolder wordt een fietsaansluiting gecreëerd naar de Gorishoeksedijk, 
zodat het fietsverkeer 'van de dijk wordt gehaald'. 

 In de uiterste noordoosthoek van de bestemming Recreatie-recreatiewoningenterrein is de 
begrenzing aangepast. 

 Voor de groenbestemming aan de noordzijde en ter hoogte van het beoogde 
centrumgebouw is de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer-2' opgenomen waarmee is 
geregeld dat hier ook een ontsluiting voor langzaam verkeer mag worden aangelegd. 
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 De breedte van de groenstrook aan de westzijde van het vakantiepark is verruimd naar 10 
meter. 

 Aan de westzijde van de (46) particuliere recreatiewoningen is een 2,5 m brede 
groenbestemming opgenomen (met de aanduiding specifieke vorm van groen-2). 

 Direct ten noorden van de recreatiewoning Gorishoeksedijk 4 zijn de aanduiding 'specifieke 
vorm van groen-3' en de wijzigingsbevoegdheid verwijderd. 

 
Regels 
De regels van het bestemmingsplan zijn aangepast in verband met de inwerkingtreding van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het betreft vooral redactionele aanpassingen. De 
belangrijkste aanpassingen in dit bestemmingsplan zijn: 
 

Nieuw begrip bevoegd gezag  Bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht' 

Burgemeester en wethouders Bevoegd gezag (met uitzondering in de wijzigingsregels) 

Algemene ontheffingsregels Algemene afwijkingsregels 

Ontheffing van de bouwregels  Afwijken van de bouwregels 

Aanlegvergunning  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

Bouwvergunning Omgevingsvergunning voor het bouwen 

Ontheffing verlenen Bij een omgevingsvergunning afwijken 

Ontheffingsbevoegdheid Bevoegdheid tot afwijken 

Algemene procedureregels bij 
toepassing ontheffingsbevoegd- 
heid 

Niet meer opgenomen. De opvolgende artikelen zijn 
vernummerd 

Strafbepaling bij 
aanlegvergunningstelsel  

Niet meer opgenomen.  

 
Artikel 1 Begrippen 
 De begripsbepaling voor 'het plan' (lid 1.1. in het conceptontwerp) is geschrapt. Deze 

begripsbepaling is onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening niet meer nodig. De 
opvolgende begrippen zijn vernummerd. 

 In (nieuw) lid 1.1 (bestemmingsplan) is de uniforme landelijke codering aangepast in 
NL.IMRO.0716.bpDePluimpot-OW02. (Dit nummer wordt overigens bij de vaststelling 
wederom vernummerd.) 

 
Artikel 3 Groen 
 De aanduidingen 'specifieke vorm van groen-2 en -3' zijn gewijzigd in 'specifieke vorm van 

verkeer -1 en 2'. De benaming sluit daarmee beter aan op het beoogde gebruik en op 
SVBP2008.  

 Voor de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer-2' is geregeld dat het gebruik als tijdelijke 
ontsluiting voor auto-verkeer en bouwverkeer na 1 januari 2018 niet meer is toegestaan. 
Deze toevoeging biedt maximale rechtszekerheid voor de omgeving. 

 Geregeld is dat voor het realiseren van de ontsluiting voor langzaam verkeer en de tijdelijke 
ontsluiting voor auto-verkeer en bouwverkeer een omgevingsvergunning voor het 
aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere 
oppervlakteverhardingen niet nodig. 
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Artikel 4 Natuur 
 In lid 4.3.3.b is de verwijzing naar het 'Natuurgebiedsplan Zeeland' aangepast in 

'Natuurbeheerplan Zeeland 2009'. Voorts is de verwijzing naar de Dienst Landelijk Gebied 
en de Stichting Het Zeeuwse Landschap geschrapt. Deze instanties hebben geen 
eigendommen in het plangebied  

 
Artikel 5 Recreatie-Recreatiewoningenterrein 
 Van lid 5.2.3 zijn de leden h en g geschrapt. Een openluchtzwembad voor collectief gebruik 

is niet meer mogelijk gemaakt. Bovendien stond deze bepaling er dubbel in. 
 Lid 5.3. onder b is gewijzigd in die zin dat het gebruik van recreatiewoningen en 

groepsaccommodaties/ logeergebouwen is uitsluitend toegestaan met een bedrijfsmatige 
exploitatie. Van deze verplichting kunnen met een afwijkingsbevoegdheid ten hoogste 220 
woningen worden uitgezonderd (zie hierna). 

 Aan lid 5.3. is een bepaling toegevoegd waarin is geregeld dat een al dan niet openbaar 
zwembad voor collectief gebruik in de open lucht niet is toegestaan. Deze eis houdt verband 
met de grote richtafstand voor deze functie (200 m) die ten opzichte van 
(recreatie)woningen moet worden aangehouden. 

 Toegevoegd is een lid 5.4 met een afwijkingsbevoegdheid waarmee recreatiewoningen en 
groepsaccommodaties/ logeergebouwen zonder de verplichting van een bedrijfsmatige 
exploitatie mogelijk kunnen worden gemaakt. 

 Toegevoegd is een lid 5.5 met een wijzigingsbevoegdheid waarmee alsnog een al dan niet 
openbaar zwembad voor collectief gebruik in de open lucht mogelijk kan worden gemaakt. 

 
Aanpassingen toelichting (inclusief bijlagen)  
De toelichting is op belangrijke onderdelen geactualiseerd en aangevuld. Dit heeft te maken 
met het beschikbaar komen van het MER, aanpassing van het stedenbouwkundig ontwerp en 
besluitvorming van de gemeenteraad over de ontwikkelingsrichting van het gebied ten zuiden 
van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse. De belangrijke aanpassingen hebben plaatsgevonden 
in de volgende (sub)paragrafen en bijlagen: 
 In paragraaf 3.3 (beschrijving ontwikkeling vakantiepark De Pluimpot) zijn de 

beschrijvingen van het stedenbouwkundig plan en van de nieuwe ontsluitingsstructuur 
aangepast. 

 Paragraaf 4.2 (verhouding bestemmingsplan met de m.e.r.) onder het kopje 'samenhang 
tussen MER en bestemmingsplan' is aangevuld met de maatregelen (bouwstenen) die deel 
uitmaken van het VKA en de wijze waarop de uitvoering daarvan is gewaarborgd. 

 Paragraaf 4.3 (verkeersaspecten) is aangevuld met passages over fietsverkeer, 
bereikbaarheid per openbaar vervoer en de tijdelijke ontsluiting voor autoverkeer en 
bouwontsluiting. 

 Paragraaf 4.4 (waterhuishouding) is ingekort en geactualiseerd. 
 Paragraaf 4.7 (ecologie) is afgestemd op de onderzoeken uit het MER. 
 Paragraaf 4.8 (verevening) is aangevuld met de concrete vereveningsdoelen. 
 Paragraaf 6.2 (Opzet van de bestemmingsregeling) is aangepast naar aanleiding van 

aanpassingen van de regels en aanpassingen van wetgeving. 
 Bijlage B1.3 is aangevuld met beleid inzake bufferzones en verevening. 
 Bijlage B1.4 is aangevuld met de Nota recreatie en Toerisme (2004), het Bestemmingsplan 

Buitengebied (inclusief 5e herziening) en het Ruimtelijk kader 2009. 
 Bijlage 2 is op onderdelen geactualiseerd (met name de opgenomen memo met de 

wateropgave). 
 Bijlage B5.3 en B5.4. zijn (nagenoeg) geheel herschreven. 
 Bijlage 6 is aangevuld met de concrete vereveningsdoelen. 
 Bijlage 7 is aangevuld met (een toetsing aan) de Provinciale Ruimtelijke Verordening. 
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 Het milieueffectrapport is toegevoegd als separate bijlage bij het bestemmingsplan. 
 De uitgevoerde verkeersstudie is niet langer een separate bijlage bij het bestemmingsplan 

maar opgenomen als bijlage (III) bij het MER. 
 De Quickscan Flora en Fauna is evenmin nog een separate bijlage bij het bestemmingsplan. 

De studie is verwerkt in het MER. 
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Eindnoten 
 
 
1. Het stedenbouwkundig ontwerp voor het vakantiepark is nog niet definitief en wordt 
doorlopend aangepast aan de meest recente ontwerpinzichten en marktomstandigheden. In 
het MER is nog het plan beschreven en getoetst dat ook in het voorontwerpbestemmingsplan 
was opgenomen. Na de inspraak en overlegprocedure is het stedenbouwkundig plan 
aangepast. De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op de interne 
ontsluitingsstructuur en de water- en groenstructuur. De toelichting in het bestemmingsplan is 
naar aanleiding hiervan op onderdelen geactualiseerd. De aanpassingen zorgen niet voor een 
verslechtering van de in het MER beschreven toekomstige verkeerssituatie in de omgeving of 
van de toekomstige waterhuishouding. Het definitieve stedenbouwkundig ontwerp en 
toekomstige aanvragen voor omgevingsvergunningen zullen passen binnen de kaders van het 
MER en het voorliggende bestemmingsplan. 
2. Tholen; studie verkeersafwikkeling ontwikkelingen ten zuiden van Sint-Maartensdijk; 14 
september 2010; RBOI-Middelburg B.V. 
3. De hoogte van het maaiveld van de polder is ongeveer 0,5 +NAP, de hoogte van de dijken 
circa 3,5 tot 4 meter + NAP. 
4. Met de afkorting m.e.r. wordt milieueffectrapportage bedoeld (procedure, instrument). MER 
is de afkorting voor het rapport. 
5. In het MER is nog het plan beschreven en getoetst dat ook in het 
voorontwerpbestemmingsplan was opgenomen. Na de inspraak en overlegprocedure is het 
stedenbouwkundig plan aangepast (zie paragraaf 3.3). De belangrijkste aanpassingen hebben 
betrekking op de interne ontsluitingsstructuur en de water- en groenstructuur. De 
aanpassingen zorgen niet voor een verslechtering van de in het MER beschreven toekomstige 
verkeerssituatie in de omgeving of van de toekomstige waterhuishouding. 
6. KLIC is het Kabel- en Leidinginformatiecentrum en heeft tot doel het nemen en bevorderen 
van maatregelen waardoor schade aan kabels en leidingen door uitvoering van 
werkzaamheden in het werkgebied van deelnemers kan worden voorkomen. 
7. De Green Key is het internationale keurmerk voor recreatiebedrijven die serieus en 
controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg op het bedrijf. Ondernemers zetten zich in om meer 
aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hen verlangt. De Green Key is daarbij 
het middel om het milieubewuste imago van de onderneming naar gasten, overheden en 
zakenrelaties te communiceren. Voor het behalen van een Green Key moet een verschillend 
aantal milieumaatregelen worden genomen. Veel van deze maatregelen liggen op het gebied 
van gas-, water- en energiebesparing en het scheiden van afval. Deze zijn verplicht. Naast een 
aantal verplichte maatregelen moet een aantal keuzemaatregelen worden doorgevoerd. Het 
aantal toegepaste keuzemaatregelen bepaalt het niveau van de Green Key: brons, zilver of 
goud. Een onafhankelijke instantie bepaalt of een bedrijf in aanmerking komt voor de Green 
Key. 
8. Lpg staat voor liquified petroleum gas oftewel vloeibaar gemaakte, gasvormige 
koolwaterstoffen. De bekendste lpg-gassen zijn propaan en butaan. 
9. Onder andere naar artikelen van de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet, de 
Bouwverordening, het Vuurwerkbesluit, het Besluit externe veiligheid inrichtingen en naar de 
Algemene wet bestuursrecht. 
10. Omdat de plannen voor een jachthaven nog niet concreet en de realisatie van de 
jachthaven niet binnen 10 jaar wordt verwacht is de jachthaven niet in het milieueffectrapport 
betrokken. De verkeerseffecten van een mogelijke jachthaven zijn wel beoordeeld in de 
verkeersstudie. 
11. SWOT: strong, weakness, opportunity, threats 
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12. Uitgezonderd mogelijk de verkeerseffecten wanneer toeristische standplaatsen worden 
omgezet in vaste plaatsen die jaarrond een hogere bezettingsgraad hebben. 
13. Rapport betreffende milieukundig bodemonderzoek Gorishoeksedijk (ong.) te 
Scherpenisse, 30 juni 2009, kenmerk 0903A867/GGE/rap1, IDDS BV. 
14. projectnummer 14030309/35029, bureau Becker & Van de Graaf B.V., juni 2009 
15. Voor gebieden waarin een 'prioritair type' natuurlijke habitat of een 'prioritaire soort' 
voorkomt, kan goedkeuring worden verleend, indien er geen alternatieven zijn en er voor het 
plan redenen zijn die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of 
voor het milieu gunstige effecten. Behalve om deze redenen kan goedkeuring - bij het 
ontbereken van alternatieven - ook worden verleend, indien er dwingende redenen zijn van 
groot openbaar belang en daarover advies is ingewonnen bij de Europese Commissie. 
16. Voor een niet overdekt zwembad bedraagt de richtafstand vanwege geluid 200 m. 
17. Dat wil zeggen vierentwintig uur per dag en gedurende het gehele jaar. 
18. Tot een factor 10 onder de oriënterende waarde vereist de provincie geen uitgebreid 
onderzoek naar het groepsrisico. 
19. Tot een toename van het groepsrisico van 10% beschouwt de provincie de toename als 
marginaal.  
20. Grenswaarden moeten in acht worden genomen, van richtwaarden kan uitsluitend om 
gewichtige redenen worden afgeweken. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn woningen 
(op enkele uitzonderingen na), gebouwen waar kwetsbare groepen mensen verblijven en 
gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de 
dag aanwezig te zijn. Ook campings worden beschouwd als kwetsbare objecten. Voorbeelden 
van beperkt kwetsbare objecten zijn bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen en hotels met een 
brutovloeroppervlak van maximaal 1.500 m² per object en winkels/winkelcomplexen die niet 
als kwetsbaar object zijn aangemerkt. Gebouwen zo als kantoren /slaapvertrekken/leslokalen 
met een vloeroppervlak van 1.500 m2 of meer mogen aldus niet binnen de PR-contour 10-6 

worden gebouwd. Bij kleinere vloeroppervlakten of bij werkplaatsen/parkeergarages etc. mag 
enkel ingeval van zwaarwegende redenen binnen deze contour worden gebouwd. 
21. Met hoofdtransportleidingen worden buisleidingen bedoeld waarin de navolgende 
producten worden vervoerd: 
- gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen / goederen; 
- aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18"; 
- defensiebrandstoffen; 
- warmte en afvalwater, ruwwater of halffabrikaat voor de drink- en 
industriewatervoorziening met een diameter groter of gelijk aan 18". 
22. KLIC is het Kabel- en Leidinginformatiecentrum en heeft tot doel het nemen en bevorderen 
van maatregelen waardoor schade aan kabels en leidingen door uitvoering van 
werkzaamheden in het werkgebied van deelnemers kan worden voorkomen. 
23. Onderscheid wordt gemaakt in maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld geluidsreducerend 
asfalt), maatregelen in het overdrachtsgebied (bijvoorbeeld geluidsschermen), maatregelen 
aan de geluidsontvanger (bijvoorbeeld geluidsdove gevels) of het vergroten van de afstand 
tussen de geluidsbron en de ontvanger. 
24. Tholen; studie verkeersafwikkeling ontwikkelingen ten zuiden van Sint-Maartensdijk; 14 
september 2010; RBOI-Middelburg B.V. 
25. Uit ervaring blijkt dat de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie van 
stikstofdioxide in Nederland pas wordt overschreden bij een jaargemiddelde concentratie 
boven 82 µg/m³. Dergelijke concentraties zijn niet te verwachten in en om het projectgebied en 
uit onderstaande berekeningen blijkt dat de concentraties aanzienlijk lager zijn. 
26. CAR: Calculation of Air pollution from Road traffic 
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Bijlage 1  Beleidskader 

1.1  Conclusies toetsing aan beleidskader 

 De rijksoverheid biedt lagere overheden meer kansen in het ontwikkelen van eigen 
kampeerbeleid door de intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie. 

 De provincie Zeeland streeft ernaar de economische positie van de toeristisch recreatieve 
sector in zeeland veilig te stellen door vernieuwing, versterking en verbreding van het 
toeristische product en versterking van de omgevingskwaliteit. 

 Het provinciale beleid biedt bedrijven de mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering. Om 
hieraan gestalte te geven wordt ruimte gegeven voor de groei van het aantal eenheden en 
de daaraan gekoppelde fysieke omvang van de bedrijven. Voorwaarde is dat er voldoende 
verevening plaatsvindt en zorg wordt gedragen voor een goede landschappelijke inpassing. 
Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen wordt verstening van recreatiegebieden, 
onder voorwaarde van een goede inpassing en met ruime aandacht voor beeldkwaliteit 
mogelijk geacht. 

 Het gemeentelijk beleid is volgend aan het Rijks- en provinciale beleid, ook in het 
gemeentelijke beleid wordt behoud en kwaliteitsverbetering van bestaande 
recreatiecomplexen voorgestaan. 

 Het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg voor het verbeteren van de bereikbaarheid 
past binnen het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

 
Op basis van het voorstaande kan worden geconcludeerd dat de herstructurering en 
kwaliteitsverbetering van Vakantiepark De Pluimpot en het realiseren van een nieuwe 
ontsluitingsweg op basis van de beleidskaders van het Rijk, de provincie en de gemeente 
mogelijk wordt geacht. 
 
1.2  Rijksbeleid 

Nota Ruimte (2006) 
Met betrekking tot het nationaal beleid is de Nota Ruimte van belang. De Nota Ruimte bevat de 
visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste 
bijbehorende doelstellingen voor de komende decennia. In de nota worden vier algemene 
doelen geformuleerd: versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 
bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; borging en ontwikkeling van 
belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; en borging van de veiligheid.  
Economische vitaliteit is in de Nota Ruimte als belangrijk speerpunt opgenomen. Vitaliteit van 
het platteland moet worden versterkt door ruimte te geven aan het hergebruik van bebouwing 
en nieuwbouw in het buitengebied, vergroting en aanpassing van de toeristisch-recreatieve 
mogelijkheden.  
In de Nota Ruimte wordt de provincie verantwoordelijk gesteld voor de verdeling van de ruimte 
voor wonen en werken over de gemeenten. Ook de verantwoordelijkheid voor de basiskwaliteit 
van het landschap ligt bij provincies en gemeenten. "Ontwikkelen met kwaliteit" is voor 
ruimtelijke plannen één van de doelen.  
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Ruimtelijk kader voor nieuwe recreatiewoningen 
Vanwege het karakter van het huidige gebruik van recreatiewoningen wordt het ruimtelijk 
beleidskader voor nieuwe recreatiewoningen gelijk getrokken met reguliere woningen. 
De ruimtelijke mogelijkheden voor nieuwbouw van recreatiewoningen zijn gelijk aan de 
mogelijkheden voor nieuwbouw van woningen in het buitengebied: een aanvraag tot de bouw 
van een recreatiewoning kan alleen door een gemeente worden toegestaan, indien op die 
plaats ook een reguliere woning kan worden toegelaten. Als uitzondering op deze hoofdregel 
geldt dat voor complexen van recreatiewoningen waar het recreatieve gebruik van deze 
recreatiewoningen door middel van een bedrijfsmatige exploitatie kan worden verzekerd, een 
positieve planologische beoordeling kan worden gegeven. 
Onder bedrijfsmatige exploitatie wordt in dit kader verstaan het via een bedrijf, stichting of 
andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer / exploitatie, dat in de 
recreatieverblijven daadwerkelijk recreatief gebruik plaatsvindt. De woningen van dergelijke 
complexen hoeven niet te voldoen aan de wet- en regelgeving voor reguliere woningbouw. De 
exploitant en gemeente zijn ervoor verantwoordelijk dat permanente bewoning op het complex 
wordt tegengegaan. 
 
Ruimtelijk kader voor de bereikbaarheid 
Het rijk wil de bereikbaarheid via het hoofdwegennet over de hele linie verbeteren. De groei van 
de mobiliteit zal op bepaalde, voor het overgrote deel bestaande, hoofdverbindingen worden 
geconcentreerd. Ook capaciteitsuitbreiding zal zoveel mogelijk daar tot stand komen. De 
knelpunten op de hoofdverbindingsassen worden in samenhang bezien en kunnen prioriteit 
krijgen, ook in geval van een enigszins gunstiger kosten-batenverhouding bij knelpunten op 
andere verbindingen. 
 
Door de toename van (verspreide) bebouwing begint Nederland, gezien vanaf de weg of vanuit 
de trein, te lijken op één grote stad. Integraal gebiedsontwerpen kan dit voorkomen en 
afwisselende panorama's behouden of herstellen. Het rijk beschouwt een goede ruimtelijke 
inpassing van de hoofdinfrastructuur als een bijdrage aan de gewenste basiskwalitet. 
 
1.3  Provinciaal beleid 

Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 en Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Het provinciaal toetsingskader voor de beoogde ontwikkeling is het Omgevingsplan Zeeland 
2006-2012 (OPZ) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV, vastgesteld 9 april 2010).  
 
Algemeen 
Kort gezegd komen deze hoofdlijnen erop neer dat vanuit het omgevingsplan een bijdrage 
geleverd moet worden aan de voor Zeeland noodzakelijke economische en sociaal-culturele 
dynamiek. Tegelijkertijd moet het omgevingsplan de inspanningen aangeven met het doel de 
kernkwaliteiten van de regio verder te versterken en te ontwikkelen. 
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Recreatie en toerisme 
De aantrekkelijkheid van de omgeving en de ontwikkeling van de Zeeuwse toeristische sector 
hangen nauw samen. Dat vraagt een integrale benadering. De toeristische markt is momenteel 
zeer dynamisch en de ontwikkelingen zijn niet alleen positief. Er liggen kansen, maar die 
vragen om vernieuwing en alertheid. Zonder ruimtelijke kwaliteit is er bovendien geen 
toekomst voor het toerisme in Zeeland. En omgekeerd is economische vitaliteit nodig om de 
ruimtelijke kwaliteit te kunnen behouden en versterken in Zeeland. Doelstelling van het beleid 
is: 
 het realiseren van een gezonde en dynamische bedrijfstak met meer werkgelegenheid en 

toekomst in een landschappelijk aantrekkelijke omgeving; 
 en in samenhang daarmee: het realiseren van een kwaliteitsimpuls in met name de 

verblijfsrecreatieve sector (vernieuwing, innovatie, ambitie). 
Om de dynamiek in de verblijfsrecreatieve sector tot stand te brengen zullen eigentijdse 
middelen moeten worden ingezet. Een ontwikkelingsgerichte benadering, met een actieve 
overheid in samenwerking met marktpartijen passend bij de kwaliteiten van Zeeland. 
 
Het beleid spitst zich daarbij toe op het volgende: 
 de recreatiesector voldoende (fysieke) ruimte geven om zich te ontwikkelen; 
 het in relatie brengen met elkaar van enerzijds de sanerings- of herstructureringsopgave 

en anderzijds nieuwe impulsen, ambities en uitbreidingen; 
 het gelijktijdig doen van investeringen in de recreatie en in de omgevingskwaliteit 

(landschappelijke inpassing en verevening). 
 
Kwaliteitsverbetering 
De toekomstige recreant zal een ander toeristisch product vragen, onder andere een meer luxe 
verblijf en een gedifferentieerder aanbod. Bedrijven krijgen de mogelijkheden om hierop in te 
spelen door het maken van een kwaliteitsslag (onder andere door het vergroten van 
standplaatsen, en het creëren van luxere accommodaties). Dergelijke kwaliteitsslagen vergen 
een financiële inspanning van bedrijven en die zullen daarom ook in staat worden gesteld om 
deze inspanning te leveren door ruimte te geven voor groei van het aantal eenheden op het 
bedrijf en bijbehorende groei van de fysieke omvang van het bedrijf. Voorwaarde voor en 
aandachtspunten bij dergelijke plannen zijn de toepassing van het principe van verevening en 
een goede landschappelijke inpassing. Tevens moet aantoonbaar sprake zijn van 
kwaliteitsverbetering van het bedrijf. Gezien de veranderende vraag (meer luxe) is 
omschakeling naar andere vormen van verblijfsaccommodaties (verstening) in principe 
mogelijk, met in achtneming van kwaliteitseisen. 
 
Landschappelijke inpassing 
Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied moeten aansluiten bij het bestaande karaker van 
het landschap en mogen het bestaande landschap niet verstoren. Als algemeen uitgangspunt 
geldt daarom dat een nieuwe ontwikkeling zodanig in het landschap moet worden ingebed dat 
het als een logisch onderdeel uitmaakt van het landschap. Als algemene regel geldt hiervoor 
een afschermende groengordel van 10 meter. Afwijking hiervan is gemotiveerd mogelijk. 
 
Achterland 
Tholen maakt deel uit van het zogenoemde toeristische achterland van de provincie Zeeland. 
De provincie wil dat specifieke kansen worden benut. Voor bestaande bedrijven is de aanpak 
gericht op kwaliteitsverbetering. Uitgangspunt bij de recreatieve ontwikkeling blijft 
concentratie. Concentratie van de verblijfsrecreatie heeft verschillende voordelen: onderlinge 
versterking van de bedrijven, vergroten draagvlak voor voorzieningen, mobiliteitsgeleiding, 
zorgvuldig ruimtegebruik en voorkomen versnippering.  
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Verevening 
Het principe van verevening wil zeggen dat een 'rode' ontwikkeling gepaard dient te gaan met 
een gelijktijdige investering in de omgevingskwaliteiten, publieke voorzieningen of de 
ruimtelijke kwaliteit. Daarbij moet het in alle gevallen gaan om een fysiek-ruimtelijke 
ontwikkeling die aantoonbaar zoveel mogelijk een directe relatie heeft met het initiatief of 
project. Ook voor nieuwvestiging, uitbreiding en ontwikkeling van recreatieterreinen geldt het 
vereveningsprincipe. 
Doel en motivatie voor het toepassen van het principe is meer ontwikkelingsmogelijkheden te 
creëren voor initiatiefnemers, waarbij tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de 
omgevingskwaliteit of de ruimtelijke kwaliteit.  
Het principe van verevening is van toepassing bij de ontwikkeling van nieuwe en uitbreiding van 
bestaande rode functies op locaties die tot dan toe een andere bestemming hadden.  
Hierbij gaat het veelal om ontwikkelingen in het landelijk gebied, zoals recreatieve 
ontwikkelingen. Als extra ruimtebeslag louter een gevolg is van nieuwe wettelijke vereisten, 
bijvoorbeeld als het gaat om eisen voor brandveiligheid van een recreatiebedrijf, dan is het 
principe van verevening niet aan de orde. Er zijn twee hoofdvormen van het principe: 
 verevening door een investering te doen in de omgevingskwaliteit of publieke 

voorzieningen; 
 de ruimte-voor-ruimte benadering. 
Voor de verdere uitwerking van het principe van verevening wordt de provinciale Handreiking 
Verevening 2010 gehanteerd (zie hierna). 
 
Mobiliteit 
Doel is aan iedereen een optimaal verkeers- en vervoerssysteem, te bieden waarvan de 
kwaliteit voor de individuele weggebruiker in goede verhouding staat tot de kwaliteit van de 
samenleving als geheel en dat recht doet aan de verschillende functies. Ruimtelijke functies en 
ontwikkelingen stellen eisen aan de kwaliteit van het verkeers- en vervoerssysteem en 
andersom bieden de bestaande verkeers- en vervoersnetwerken ontwikkelingsmogelijkheden 
voor de functies daaromheen. Het benutten van bestaande infrastructuur kan een belangrijke 
factor zijn bij het bepalen van ruimtelijke ontwikkelingen. Concentreren van activiteiten 
rondom met name vervoersknooppunten is efficiënt en werkt kostenbesparend. 
Voor het economisch functioneren van de Zeeuwse hoofdinfrastructuur is het van belang dat 
knelpunten in de bereikbaarheid worden opgelost.  
 
Bufferzones 
In principe dient tussen agrarische bedrijven en woon- of verblijfsrecreatieve functies een 
afstand van minimaal 100 meter te worden aangehouden. Een kleinere afstand (50 meter) kan 
worden gehanteerd, indien daarvoor geen noemenswaardige hinder bij de gevoelige 
bestemmingen(en) optreedt en dit niet leidt tot onevenredige beperkingen voor de betrokken 
landbouwbedrijven. Tussen (glas)tuinbouw- en fruitteeltpercelen en woon- of 
verblijfsrecreatieve functies dient een afstand van minimaal 50 meter te worden aangehouden.  
In bijlage 7 is gemotiveerd dat aan deze eisen van het provinciaal beleid wordt voldaan. De 
voorgenomen ontwikkeling van vakantiepark De Pluimpot vormt geen belemmering voor de 
agrarische bedrijven. Omgekeerd vormen de bedrijven geen belemmering voor de ontwikkeling 
van het Vakantiepark Pluimpot. 
 
Waarborgingsbeleid wegen 
Om de verkeersplanologische functies van wegen veilig te stellen geldt er een 
waarborgingsbeleid rondom wegen. Ontwikkelingen binnen deze zone mogen geen afbreuk 
doen aan de verkeersplanologische functie van de weg. De Gorishoeksedijk is een weg met een 
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doorgaande plattelandsfunctie. Voor een dergelijke weg geldt aan beide zijden van de weg een 
waarborgingszone van 20 meter, gemeten vanaf de as van de weg. Aan deze afstand wordt in 
de nieuwe opzet voldaan. De overige wegen in en rond het plangebied zijn niet van belang. 
 
Handreiking Verevening (15 januari 2008) 
Voor de verdere uitwerking van het principe van verevening is de provinciale Handreiking 
Verevening opgesteld. Deze handreiking heeft géén officiële status als uitwerking van het 
omgevingsplan op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dit wordt niet noodzakelijk 
geacht aangezien de uitgangspunten en richtlijnen voor het leveren van maatwerk bij de 
uitwerking van het principe van verevening tevens zijn verwoord in het omgevingsplan 
Zeeland. Van de gemeenten wordt wel verwacht dat zij handelen volgens de handreiking. 
Voor de hoogte van de noodzakelijk geachte vereveningsbijdrage dient maatwerk geleverd te 
worden. Belangrijkste aspecten hierbij zijn de aard van de activiteit en de locatie. De 
handreiking biedt handvaten voor het leveren van dit maatwerk. 
 
In de handreiking wordt aangegeven dat het principe van verevening eveneens van toepassing 
is bij intensivering van bestaande initiatieven. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
uitbreidingsmogelijkheden voor sanitair en centrale voorzieningen. 
Als stelregel kan worden gehanteerd dat het dient te gaan om een wenselijke ontwikkeling in 
het buitengebied waarvoor een aanpassing van het vigerende bestemmingsplan (of 
bestemmingsregeling) noodzakelijk is om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. 
In de toelichting op de handreiking is aangegeven dat het bieden van extra ontwikkelruimte 
doorgaans wordt voorafgegaan door een verzoek van een initiatiefnemer. De noodzakelijke 
investering in de omgevingskwaliteit die voortvloeit uit het principe van verevening dient in dat 
geval ook door de betreffende initiatiefnemer geleverd te worden. 
Of er daadwerkelijk ook een invulling aan het vereveningsprincipe gegeven dient te worden is 
afhankelijk van het antwoord op de vraag of de ingestelde vereveningsdrempel wordt 
overschreden. Wanneer dit wel het geval is, moet aan de geboden ontwikkelruimte de 
voorwaarde van verevening worden gekoppeld. 
 
Naar aanleiding van een evaluatie van de Handreiking Verevening is door de provincie 
aangegeven dat voor dagrecreatie (boven 400 m2)  een vereveningsopgave geldt van € 
20,- per m2. Wat betreft het zwembad gaat het niet om de wateroppervlakte die wordt 
gerealiseerd, maar om het aantal m3 bebouwing (hiervoor wordt gerekend met een bedrag van 
20,- per m3). Wanneer het zwembad een centrumvoorziening betreft en de totale oppervlakte 
van centrumvoorzieningen op het recreatieterrein niet meer bedraagt dan 15%, is een nadere 
invulling van de vereveningsopgave niet langer noodzakelijk. 
Voor wat betreft nieuw te realiseren bedrijfswoningen gaat de provincie thans uit van een 
bedrag van € 20,- per m3. 
In bijlage 6 van deze toelichting is de vereveningsopgave gekwantificeerd die verband houdt 
met de voorgenomen ontwikkelingen en uitbreiding van Vakantiepark De Pluimpot en zijn 
mogelijke vereveningsdoelen geformuleerd. Gemeente, ontwikkelaar, de provincie Zeeland en 
Staatsbosbeheer zijn hierbij betrokken. Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt voor 
de vaststelling van het bestemmingsplan een overeenkomst gesloten over de concrete inzet 
van de vereveningsopgave.  
 
Ruimte voor vernieuwing verblijfsrecreatie (2004) 
Deze nota gaat in op de huidige stand van zaken en de toekomst van de verblijfsrecreatiesector 
tot 2015 in Zeeland. De nota is in maart 2004 door Gedeputeerde Staten vastgesteld met de 
aanbeveling de conclusies mee te nemen in het omgevingsbeleid. 
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De notitie onderbouwt een aantal voorzichtige conclusies die mede de koers voor het toeristisch 
beleid voor de komende jaren bepalen. 
 Omdat de voorspelde groeicijfers in de toeristische markt niet terug te zien zijn in Zeeland, 

moeten alle zeilen worden bijgezet om door middel van kwaliteitsverbetering van de 
bestaande bedrijven en innovatie het bestaande marktaandeel te behouden. 

 Ongewenste ontwikkelingen in de aanbodzijde zoals "achterblijvers" en verkeerde vormen 
van uitponding, moeten worden voorkomen. 

 Ingespeeld dient te worden op de verschuivingen in de vraag waar het gaat om het soort 
verblijf. 

 
Daarbij worden een aantal randvoorwaarden gesteld. 
 Nieuwe vormen van verblijfsaccommodatie moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan 

seizoensverlenging. Dit moet leiden tot een toename van de werkgelegenheid en de 
kwaliteit daarvan. 

 Ruimte moet effectief worden gebruikt ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Omzetten 
van kampeerplaatsen in traditionele vakantiebungalows behoort niet tot de mogelijkheden 
vanwege de aanzienlijke vergroting van het ruimtebeslag. 

 Ook oplossingen met een korte termijn karakter zijn geen optie. Gedoeld wordt op het op 
grote schaal omzetten van toeristische standplaatsen in standplaatsen voor stacaravans. 

 De exploitatie van nieuwe vormen van verblijfsaccommodatie dient per bedrijf in één hand 
te zijn. 

 
1.4  Gemeentelijk beleid 

Toekomstvisie Tholen: Bestemming Tholen (2003) 
Zes uitgangspunten vormen het fundament voor de gewenste ontwikkelingskoers voor de 
gemeente Tholen: 
 behoud van de ruimtelijke kernkwaliteiten rust en ruimte; 
 behoud en versterking van de sociaal-maatschappelijke kwaliteit van de Thoolse 

samenleving; 
 behoud en versterking van het eigen karakter van de kernen en het landelijk gebied; 
 behoud van de leefbaarheid, waaronder de voorzieningenstructuur; 
 duurzaamheid van nieuwe ontwikkelingen; 
 dienstverlening vanuit de overheid en inwonersparticipatie. 
 
Het koesteren van de "rust en ruimte" bepaalt de ontwikkelingskoers van de gemeente Tholen. 
Om deze kernkwaliteiten te behouden zal de "stedelijke" en recreatieve dynamiek worden 
gestuurd.  
 
Voor Tholen wordt gestreefd naar een versterking van de recreatieve sector, zonder dat dit leidt 
tot teloorgang van de rust en ruimte. Dit kan door een bepaald type recreant aan te trekken, te 
weten de natuur- en cultuurzoeker, en / of de (dag- en verblijfs)recreatieve voorzieningen te 
beperken tot een aantal specifiek daarvoor aangewezen gebieden.  
 
Voor bestaande verblijfsrecreatieve terreinen wordt geen verdere uitbreiding voorzien anders 
dan noodzakelijk vanuit het oogpunt van kwaliteitsverbetering (toename standplaatsgrootte, 
verbetering landschappelijke inpassing, en dergelijke). Zo is het mogelijk dat onder deze 
noemer de bestaande recreatieondernemingen bij Stavenisse uitbreiden. 
 
Nota recreatie en Toerisme (2004) 
Deze nota beoogt geeft een visie op het gemeentelijk toeristisch-recreatief beleid en is ook het 



  71  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI   0716.008114.00 
Rotterdam / Middelburg  

toetsingskader voor plannen op toeristisch en recreatief gebied van zowel overheden als het 
bedrijfsleven. 
 
Uitbreiden aanbod verblijfsrecreatieve voorzieningen 
In de nota is een zogenaamde SWOT-analyse11 opgenomen waarin de sterke en de zwakke 
punten en vervolgens de bepaling van de kansen en de bedreigingen voor de recreatieve sector 
in de gemeente Tholen. 
In de analyse is aangegeven dat campings meer ruimte moet bieden aan mobiele caravans, 
tenten en verhuurcaravans. Nu herbergen campings vooral vaste standplaatsen met 
stacaravans van vaste eigenaars. Dit heeft automatisch tot gevolg dat deze gebruikers 
verouderen, omdat wanneer eenmaal een plaats is ingenomen men daar tot in lengte van jaren 
blijft. Door zogenaamde toeristische standplaatsen aan te leggen en stacaravans voor de 
verhuur te plaatsen trekt men een wisselende groep recreanten van alle leeftijden. Ook blijkt 
uit onderstaande tabel dat de uitgaven per korte en per lange vakantie hoger zijn bij 
toeristische plaatsen dan bij vaste standplaatsen. 
 
Het omzetten van vaste standplaatsen met vaste huurders in toeristische standplaatsen en het 
plaatsen van stacaravans voor de verhuur wordt gestimuleerd. Uit bedrijfseconomisch oogpunt 
zal dan meestal sprake zijn van minder standplaatsen op de bestaande terreinen. Door 
uitbreiding van de terreinen kan dit worden gecompenseerd.  
In de nota is de aangegeven dat het van belang is de bestemmingsplan zo flexibel mogelijk op 
te stellen, zodat ondernemers steeds op de marktontwikkelingen kunnen inspelen. 
 
Kadernotitie Verblijfsrecreatieterreinen (2008) 
Algemeen 
Op 18 september 2008 heeft de raad van de gemeente Tholen de Kadernotitie 
Verblijfsrecreatieterreinen vastgesteld. De gemeente Tholen kiest – in het verlengde van rijks- 
en provinciaal beleid – met betrekking tot het bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen 
voor een grote flexibiliteit en globaliteit. Naast een grotere vrijheid voor ondernemers worden 
beperkte randvoorwaarden gesteld die ruimtelijk relevant zijn. In deze paragraaf worden de 
randvoorwaarden die in het bestemmingsplan Vakantiepark De Pluimpot zijn vertaald, nader 
toegelicht. 
 
Aantal standplaatsen  
Het aantal standplaatsen op een kampeerterrein heeft directe ruimtelijke gevolgen voor de 
omgeving (onder andere verkeersbewegingen, landschappelijke uitstraling en hinder). Als het 
aantal standplaatsen niet in het bestemmingsplan wordt geregeld, zijn de ruimtelijke effecten 
niet begrensd. Op basis van jurisprudentie is dat – met het oog op de rechtszekerheid van 
omwonenden en de overige ruimtelijke effecten – in beginsel niet gewenst. 
De nota Brandveiligheid kampeerterreinen gemeente Tholen biedt te weinig waarborging voor 
een adequate planologische regeling. Binnen de beleidsregels is het in beginsel namelijk 
mogelijk te komen tot verdichting, waardoor het aantal standplaatsen kan toenemen, tenzij er 
strijd is met wettelijke brandveiligheidseisen. Bovendien vormen de brandveiligheidsregels een 
afzonderlijk instrument, dat naast het bestemmingsplan functioneert, maar dat daardoor ook 
afzonderlijk kan worden aangepast. Daardoor zou in beginsel verdergaande uitbreiding van het 
aantal eenheden kunnen optreden, los van toetsing van de ruimtelijke effecten in het 
bestemmingsplanspoor. 
In de kadernotitie heeft het gemeentebestuur besloten het huidige aantal standplaatsen als 
uitgangspunt te nemen. Er is namelijk geconstateerd dat de afstand tussen het feitelijk aantal 
standplaatsen en het aantal dat volgens de vigerende bestemmingsplannen is toegestaan, in 
veel gevallen groot is. Vaak komt dit doordat de afgelopen jaren is geïnvesteerd is in 
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kwaliteitsverbetering, waarbij standplaatsen zijn verkleind en het aantal substantieel is 
verminderd. Daarnaast is het niet te verwachten dat het aantal standplaatsen de komende 
jaren zal toenemen. 
Om meer flexibiliteit te bieden en enige uitbreiding voor de bedrijfsvoering niet uit te sluiten, 
wordt daarnaast de mogelijkheid geboden het aantal standplaatsen met 20% uit te breiden. 
Hieraan zijn wel voorwaarden aan verbonden. 
 
Onderscheid tussen permanent- en niet-permanente standplaatsen 
Het maximaal aantal niet-permanente en permanente plaatsen moet per kampeerterrein 
worden vastgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat campings zich in de toekomst alleen richten 
op permanente plaatsen en wordt uitponding met het vaak daarmee samenhangende 
kwaliteitsverlies voorkomen. Gelet op het hoge aantal permanente standplaatsen op diverse 
campings wordt het maximaal aantal permanente standplaatsen per kampeerterreinen ten 
hoogste 85%.  
 
Voor nieuwe terreinen of bestaande terreinen die substantieel uitbreiden wordt daarbij als 
voorwaarde gesteld dat de terreinen centraal bedrijfsmatig worden geëxploiteerd. Voor 
bestaande terreinen waar geen belangrijke veranderingen zullen plaatsvinden lijkt een 
dergelijke eis juridisch niet houdbaar. Voor zover voor wijziging van het soort standplaatsen op 
een bestaande camping geen uitbreiding van het totaal aantal eenheden aan de orde is het 
vereveningsprincipe niet van toepassing. 
 
Recreatiewoningen 
De oppervlakte van recreatiewoningen wordt gerelateerd aan de omvang van de bouwpercelen 
en de reeds aanwezige bebouwing. Op de meeste verblijfsrecreatieterreinen kunnen 
mogelijkheden worden geboden voor extra bebouwing op de percelen. Daarbij gaat het zowel 
om ruimte voor uitbreiding van de recreatiewoningen als voor erfbebouwing.  
Verwacht wordt dat de druk om recreatiewoningen ook permanent te bewonen de komende 
jaren zal toenemen en wordt vergroot indien de woningen groter en daarmee luxer worden. Per 
terrein worden de uitbreidingsmogelijkheden bezien hoeveel bebouwing er is toegestaan. 
Daarbij wordt rekening gehouden met planschade. 
Voor woningen geldt op bestaande terreinen een maximale oppervlaktemaat van 100 m². De 
maximale goot- en bouwhoogte van de grondgebonden recreatiewoningen bedraagt 4 meter en 
8 meter. Voor de gestapelde recreatiewoningen bedraagt de maximale goot- en bouwhoogte 12 
meter. Alle woningen worden gekoppeld aan een bedrijfsmatige exploitatie.  
Per recreatiewoning is één vrijstaand bijgebouw toegestaan met een maximum oppervlakte 
van 12 m². 
 
Oppervlakte bebouwing centrale voorzieningen 
In het bestemmingsplan moet een regeling worden opgenomen voor de oppervlakte op te 
richten bebouwing voor centrale voorzieningen en gebouwen voor dienstverlening en beheer.  
De beleidsintenties uit de kadernotitie streeft op dat punt zo veel mogelijk naar flexibiliteit. De 
locatie van bebouwing is niet vastgelegd. Wel is de oppervlakte bebouwing gereguleerd. 
De oppervlakte van bebouwing is gebonden aan een maximale m²-maat om te voorkomen dat 
het hele terrein wordt volgebouwd.  
 
Ontsluiting en parkeren 
Bij de kwaliteitsverbetering van bestaande verblijfsrecreatieterreinen en de vestiging van 
nieuwe terreinen is een verkeersveilige ontsluiting van groot belang. Daarnaast moet de 
ontsluiting ruimte bieden aan de steeds omvangrijkere kampeermiddelen. In de kadernotie is 
bepaald dat ieder verblijfsrecreatieterrein moet beschikken over voldoende parkeerplaatsen. In 
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de praktijk wordt uitgegaan van 110% parkeerplaatsen ten opzichte van het aantal 
standplaatsen. In het bestemmingsplan zijn voor bestaande situaties geen directe eisen gesteld 
aan het waarborgen van voldoende parkeervoorzieningen. 
Bij nieuwe terreinen worden wel eisen gesteld. Het aantal parkeerplaatsen moet 150% van het 
aantal standplaatsen bedragen. Waarvan 20% van het aantal parkeerplaatsen bij de ingang 
van het terrein ligt. 
 
Landschappelijke inpassing 
In ruil voor de ruime mogelijkheden om keuzes te maken met betrekking tot aard en omvang 
van standplaatsen, voorzieningen en gebouwen is, meer nog dan in het verleden, een goede 
landschappelijke inpassing van de kampeerterreinen van belang. Uitgangspunt is dat 
kampeerterreinen gedurende het hele jaar vanaf openbare wegen of paden of van andere erven 
aan het zicht wordt onttrokken door middel van een adequate randbeplanting met opgaande en 
streekeigen beplanting.  
In de gemeente Tholen is het aanwezige groen voor landschappelijke inpassing in het algemeen 
genomen in overeenstemming met de vigerende bestemmingsplannen. De bestaande 
groenstroken worden in het bestemmingsplan als uitgangspunt genomen. Voor zover in de 
vigerende bestemmingsplannen geen groenstroken zijn opgenomen worden voor de bestaande 
verblijfsrecreatieterreinen 10 meter als richtlijn en als vertrekpunt gehanteerd (bijvoorbeeld 
een afschermende beplantingsstrook met inheemse opgaande soorten). Deze 10 meter wordt 
ook aangehouden voor nieuwe verblijfsrecreatieterreinen. Deze afstand is geen absoluut 
criterium. Het gaat daarbij om een netto maat exclusief eventuele sloten en schouwpaden. Ook 
smallere stroken of andere landschappelijke inpassingen kunnen onderdeel zijn van een goede 
landschappelijke inpassing. Op basis van een concreet inrichtingsplan, wordt de 
landschappelijke inpassing getoetst door een landschapsdeskundige. 
 
Tussen direct aan elkaar grenzende verblijfsrecreatieterreinen en tussen 
verblijfsrecreatieterreinen en bestaande grotere groengebieden kan worden volstaan met een 
groenstrook met een gemiddelde breedte van 5 meter. Voor bestaande kampeerterreinen 
wordt rekening gehouden met aanwezige standplaatsen.  
 
Nu de Wor is ingetrokken, is het bestemmingsplan het enige instrument waarin een regeling 
kan worden opgenomen met betrekking tot de landschappelijke inpassing. Bij ontwikkelingen 
biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan verbetering van de 
reeds aanwezige landschappelijke inpassing.  
 
Verevening 
Voor nieuwe terreinen en ruimtelijke uitbreiding van bestaande bedrijven wordt voorgesteld 
het vereveningsprincipe toe te passen (zie paragraaf 4.8). Voor bestaande bedrijven waar geen 
ruimtelijke uitbreiding aan de orde is, heeft de gemeenteraad van Tholen besloten om geen 
verevening toepassen. De gedachte hierbij is dat de ondernemer binnen algemene 
randvoorwaarden vrij zou moeten zijn om op marktontwikkelingen te kunnen inspelen zonder 
dat hij / zij wordt geconfronteerd met verevening. 
In dit scenario worden de kampeerterreinen en recreatiewoningcomplexen gezien als 
bestaande rode functies in het buitengebied, waarop het vereveningsprincipe niet zou moeten 
worden toegepast. Daarbij speelt een belangrijke rol dat de kwaliteitsverbetering er in vrijwel 
alle gevallen toe leidt dat het totaal aantal standplaatsen afneemt. Daarmee nemen de 
ruimtelijke effecten van de recreatieterreinen op de omgeving, in de zin van 
verkeersaantrekkende werking, potentiële overlast en dergelijke, bovendien af. Dat kan 
worden gezien als onderdeel van de verevening. De afgelopen jaren is al voor diverse terreinen 
gebleken dat het aantal eenheden (soms substantieel) afneemt. Hierdoor wordt de rode functie 
derhalve minder rood en is de door de provincie genoemde aanleiding voor verevening niet aan 
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de orde.  
Ook wanneer op de recreatieterreinen extra verstening optreedt, bijvoorbeeld door het 
omzetten van standplaatsen voor kampeermiddelen in chalets of kampeerhuisjes, waarbij het 
aantal eenheden afneemt, nemen de effecten op de omgeving niet toe, als een goede 
landschappelijke inpassing is gewaarborgd12. Dat geldt ook voor bijgebouwen op de 
standplaats of uitbreiding van de centrale voorzieningen ten behoeve van het eigen terrein. 
Verder is van groot belang dat proces van kwaliteitsverbetering, productdifferentiatie en 
seizoensverlenging niet mag worden gefrustreerd. Zowel ondernemers, provincie als gemeente 
hebben een groot belang bij deze processen. Door extra eisen in de zin van investeringen in de 
ruimtelijke kwaliteitswinst te stellen aan ontwikkelingen binnen de bestaande terreinen, kan 
een belemmering ontstaan voor deze wenselijke processen. Van belang daarbij is verder dat de 
terreinen vrijwel allemaal goed landschappelijk zijn ingepast. Dit liberale scenario wijkt af van 
de handreiking verevening.  
 
In bijlage 6 van deze toelichting wordt ingegaan op vereveningsopgave van Vakantiepark De 
Pluimpot en mogelijke vereveningsdoelen.  
 
Bestemmingsplan Buitengebied (inclusief 5e herziening) 
Het ruimtelijk beleid voor het buitengebied en de daarop gebaseerde ontwikkelings- en 
bebouwingsmogelijkheden is vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied dat op 29 
januari 2004 is vastgesteld en op 20 juli 2004 is goedgekeurd. Op 22 oktober 2009 heeft de 
gemeenteraad de 5e herziening van het bestemmingsplan vastgesteld. Die herziening bevat 
een groot aantal ambtshalve aanpassingen. Ook heeft daarin doorwerking van het hiervoor 
vermelde omgevingsplanbeleid plaatsgevonden.  
 

 
 
Figuur B1.1  Fragment bestemmingsplan Buitengebied (5e herziening). 



  75  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI   0716.008114.00 
Rotterdam / Middelburg  

Ruimtelijk kader 2009 
In 2006 heeft de gemeenteraad besloten dat de leefbaarheid en sociaal-economische structuur 
van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse dienen te worden verbeterd. In verband hiermee wordt 
belang gehecht aan een sociaal-economische, toeristische, recreatieve en ruimtelijk / 
landschappelijke impuls (kwaliteits)impuls voor deze kernen door middel van een aantal 
projecten. Een aantal van deze projecten, die liggen aan de zuidkant van de kernen. Deze zijn 
vermeld in de paragraaf hiervoor. Om de samenhang tussen deze projecten te bewaken en de 
initiatieven op elkaar af te stemmen, heeft de gemeenteraad is op 9 juli 2009 het gemeentelijke 
Ruimtelijk Kader vastgesteld. 
 

 
 
Figuur B1.2  Ruimtelijk Kader (2009). 
 
In dit ruimtelijke kader is een aantal projecten opgenomen waarbij het initiatief bij 
marktpartijen ligt en die de gemeente slechts zal faciliteren:  
 de uitbreiding en herinrichting van recreatieterrein De Pluimpot; 
 de ontwikkeling recreatieterreinen Wulpdal; 
 de ontwikkeling van een jachthaven. 
De gemeentelijke ontwikkeling van het nieuwe woongebied tussen vakantiepark De Pluimpot 
en de bestaande kern sluit hier op aan vanwege de verbinding tussen het recreatieterrein, het 
daarop te realiseren nieuwe openbare zwembad en andere voorzieningen. Om het nieuwe 
woongebied en de nieuwe ontsluitingsweg mogelijk te maken heeft gemeente de 
Geertruidapolder aangekocht. Ook is een grondruil uitgevoerd en wordt voor de ontsluiting van 
het gebied met de eigenaren gesproken over verwerving van de dijk tussen de 
Geertruidapolder en het bedrijventerrein. Het Waterschap heeft aangestuurd op het verlengen 
van deze ontsluiting door de Geertruidapolder tot de aansluiting op het recreatieterrein, zodat 
de Gorishoeksedijk volledig wordt ontlast.  
 
De gemeenteraad van Tholen heeft zich op 22 september 2009 uitgesproken voor een 
ontwikkelscenario van het nieuwe woongebied, dat recht doet aan de wens van het Waterschap 



76  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
0716.008114.00   Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg  

om de Gorishoeksedijk te volledig ontlasten van bestemmingsverkeer voor zowel het nieuwe 
woongebied als recreatieterrein De Pluimpot. 
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Bijlage 2  Waterhuishouding 

2.1  Conclusie toetsing waterhuishouding 

Een definitief stedenbouwkundig ontwerp voor de toekomstige opzet van Vakantiepark De 
Pluimpot is thans nog niet beschikbaar. Dat betekent thans dat nog niet exact inzicht kan 
worden gegeven in de waterhuishoudkundige aspecten. Na de vaststelling van het 
bestemmingsplan wordt het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp (zie hoofdstuk 3) in overleg 
met het waterschap Scheldestromen verder uitgewerkt. Er kan al wel worden geconcludeerd 
dat de nieuwe ontwikkelingen nauwelijks consequenties zullen hebben voor de 
waterhuishouding in het gebied. 
 
2.2  Beleidskader 

In de toelichting van een ruimtelijk plan (onder ander voorliggend bestemmingsplan) dient een 
waterparagraaf te worden opgenomen, waarin een beschrijving wordt gegeven op welke 
manier rekening is gehouden met de (eventuele) gevolgen van het plan voor de 
waterhuishouding in het plangebied. De waterparagraaf vormt de schriftelijke weerslag van de 
watertoets, het overleg met de betrokken waterbeheerders, waartoe gemeenten op basis van 
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn verplicht.  
De initiatiefnemer dient in dat kader in een vroeg stadium overleg te voeren met de 
waterbeheerder over het ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat 
ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer.  
 
Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van waterschap Scheldestromen, 
verantwoordelijk voor het waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer. Ten behoeve van de 
voorgenomen ontwikkeling van Vakantiepark De Pluimpot is daarom uitvoerig overleg gevoerd 
met het waterschap. Naar aanleiding van het voorontwerp heeft het waterschap een aantal 
opmerkingen gemaakt. De opmerkingen die zij bij daarbij heeft gemaakt, zijn verwerkt in deze 
bijlage. Het waterschap heeft op 13 december 2011 mondeling te kennen gegeven met het 
definitieve ontwerpplan in te kunnen stemmen.  
 
2.3  Afstemming ruimtelijke ordening met het waterbeheer 

In het kader van de afstemming met de ruimtelijke ordening heeft de provincie Zeeland in het 
Omgevingsplan waterkansenkaarten opgesteld voor onder andere stedelijke functies. Deze 
kaarten zijn beschikbaar via de provinciale website. Op deze kaart zijn voor de locatie van 
Vakantiepark De Pluimpot de volgende gegevens opgenomen. 
 het plangebied (en de omgeving) is sterk zettinggevoelig; 
 er zijn op het perceel geen mogelijkheden voor infiltratie; 
 het plangebied staat niet onder invloed van zoute kwel; 
 er is geen sprake van een zoetwatervoorraad (belvorming); 
 het gebied is aangeduid als minder geschikt voor stedelijke ontwikkeling. Dat houdt in dat 

dit gebied kwetsbaar is in gevallen van extreme neerslag.  
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Voor stedelijke uitbreiding zijn in principe bijzondere aanvullende maatregelen noodzakelijk om 
nadelige effecten op het watersysteem te voorkomen: 
1. het plangebied ligt niet in een aandachtsgebied vanuit water; 
2. direct ten westen van het plangebied is het beschermde natuurgebied De Pluimpot 

aanwezig met een hydrologische bufferzone. 
 
2.4  Het huidige watersysteem 

De gemiddelde maaiveldhoogte voor het plangebied ligt op circa 0,75 m + N.A.P. De locatie ligt 
in het afvoergebied van het gemaal Loohoek. Via een stelsel van primaire en secundaire 
waterlopen en bermsloten en kavelsloten wordt overtollig water door neerslag uit de 
Geertruidapolder afgevoerd richting gemaal en uiteindelijk uitgeslagen op de Oosterschelde. 
Het polderpeil is voornamelijk afgestemd op de agrarische belangen. De Pluimpot loost 
momenteel het overtollige water via een duiker onder de Gorishoeksedijk naar de 
aangrenzende oostelijk gelegen Scherpenissepolder. 
De huidige ontwatering is, uitgaande van de gemiddelde maaiveldhoogte en gemiddelde 
grondwaterstand, ongeveer 1 m. De drooglegging is, uitgaande van een polderpeil van -0,70 m 
NAP en een gemiddelde maaiveldhoogte van 0,75 m NAP, circa 1,40 m. 
Er zijn geen problemen met de afwatering. Ten behoeve van de huidige camping De Pluimpot is 
reeds bebouwing aanwezig. De huidige riolering is geregeld via IBA (Individuele Behandeling 
van Afvalwater) op het eigen terrein. Het hier verzamelde en voorgezuiverde afvalwater wordt 
vervolgens rechtstreeks gepompt naar de rioolwaterzuivering. Hemelwater is in de huidige 
situatie afgekoppeld van de riolering (er zijn geen straatkolken aanwezig). Er zijn geen 
problemen met het grondwater. Aan de zuidzijde is een primaire waterkering aanwezig. 
 
2.5  Toekomstig watersysteem 

Voor de opzet van het nieuwe Vakantiepark De Pluimpot is in paragraaf 3.3 een indicatieve 
schets van het terrein opgenomen. Een definitief plan zal mogelijk pas na de vaststelling van 
het bestemmingsplan beschikbaar zijn. [Het stedenbouwkundig ontwerp wordt doorlopend 
aangepast aan de meest recente ontwerpinzichten en marktomstandigheden Dit is onder ander 
gebeurd in de fase tussen het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan. 
In het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp is onder andere de waterstructuur aangepast. De 
toelichting in het bestemmingsplan is naar aanleiding hiervan op onderdelen geactualiseerd. 
Het MER is echter niet meer aangepast. De aanpassingen zorgen namelijk niet voor een 
verslechtering van de in het MER beschreven toekomstige waterhuishouding.]  
Het ontbreken van een definitief stedenbouwkundig ontwerp betekent dat thans nog niet exact 
inzicht kan worden gegeven in de waterhuishoudkundige aspecten. In het kader van de 
voorbereidingen van dit bestemmingsplan en het op te stellen stedenbouwkundige ontwerp 
heeft overleg plaatsgevonden met het waterschap. Het waterschap zal ook na de vaststelling 
van het bestemmingsplan worden betrokken bij de uitwerking van het plan. Het definitieve 
stedenbouwkundig ontwerp en toekomstige aanvragen voor omgevingsvergunningen zullen 
passen binnen de kaders van het MER en het voorliggende bestemmingsplan. 
 
Bij het opstellen van dit inrichtingsplan wordt rekening gehouden met de relevante 
waterhuishoudkundige criteria die door de waterbeheerder zijn aangegeven. Onderstaand is 
per criteria aangegeven op welke wijze daar bij de beoogde ontwikkeling mee wordt omgegaan. 
 

Thema Waterdoelstelling Uitwerking 

Veiligheid/ 
Waterkering 

Waarborgen 
veiligheidsniveau en 

Vakantiepark De Pluimpot ligt aan de zuidzijde 
nabij een primaire waterkering langs de 
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daarvoor benodigde 
ruimte. 

Oosterschelde. De invloedssfeer van deze 
waterkering strekt zich voor een heel klein deel 
uit tot in het plangebied (geen 
verblijfrecreatiegebied, maar alleen 
natuurgebied en landschappelijk groen). Binnen 
deze invloedssfeer worden van overheidswege 
duidelijke grenzen gesteld aan de 
bebouwingsmogelijkheden.  
 
De Keur waterschap Zeeuwse Eilanden 2009 
verbiedt het zonder vergunning of ontheffing 
gebruik te maken van een waterkering door in 
strijd met zijn functie diverse handelingen te 
verrichten in de diverse zones van de 
waterkering. Het onderscheid in kernzone, 
beschermingszone en buitenbeschermingszone, 
zoals deze tot en met 2009 gold, is in de 
Waterwet losgelaten en vervangen door 
waterstaatswerk en beschermingszone. Het 
begrip buitenbeschermingszone wordt niet meer 
gebruikt, maar is opgenomen in het begrip 
beschermingszone. In dat deel is echter wel een 
minder streng beleid mogelijk. In de keur zijn 
daarom voor een deel van de beschermingszone 
bepaald dat een aantal verboden in dat deel niet 
van toepassing zijn.  
 

 
 
Voor de beoogde herstructurering en uitbreiding 
van vakantiepark De Pluimpot is geen vergunning 
of ontheffing nodig, indien Gedeputeerde Staten 
besluiten om de status van regionale waterkering 
van de waterkering af te halen. 
De dijk langs natuurgebied De Pluimpot vormt 
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daarom op voorhand geen belemmering voor de 
beoogde herstructurering en uitbreiding van het 
vakantiepark. 

Wateroverlast 
(vanuit 
oppervlaktewater) 

Voldoende hoog 
gebouwd om 
instroming van 
oppervlaktewater in 
maatgevende 
situatie(s) te 
voorkomen. 
Voldoende ruimte 
voor tijdelijk 
bufferen 
(vasthouden/ 
bergen/ afvoeren) 
van water zodat de 
maximaal door het 
waterschap 
toegestane 
afvoercapaciteit niet 
wordt overschreden. 

Om de waterafvoer bij extreme neerslagsituaties 
te kunnen reguleren is de trits "eerst vasthouden, 
dan bergen en dan pas afvoeren" richtinggevend 
voor het waterbeheer bij nieuwe ontwikkelingen. 
Overeenkomstig afspraken met de gemeente en 
het Waterschap zal nieuwe bebouwing in het 
plangebied volledig worden afgekoppeld (alle 
dakoppervlakken). Het regenwater afkomstig 
van het dakoppervlak is schoon en wordt 
rechtstreeks naar het oppervlaktewater 
afgevoerd.  
Om het hemelwater van dit oppervlak op te 
kunnen vangen is extra waterberging 
noodzakelijk. Rekening houdend met 
toekomstige klimaatontwikkelingen en een 
theoretische hoeveelheid neerslag die eens per 
100 jaar optreedt, wordt bij nieuw te ontwikkelen 
stedelijk gebied per m² verhard oppervlak 
75 mm geborgen. In de memo die bij deze bijlage 
is gevoegd, is de waterbergingsopgave verder 
uitgewerkt Daarin is aangegeven dat in het 
definitief inrichtingsplan, uitgaande van een 
totaal oppervlak aan daken en verharding van 
circa 10 ha, rekening wordt gehouden met 7.500 
m3 aan waterberging. Daarvoor worden binnen 
het plangebied wadi's of wadi-achtige structuren 
aangelegd. Dit zijn laagtes of komvormige 
voorzieningen in het terrein waar water tijdelijk 
wordt opgevangen bij grote buien. De verharde 
oppervlakken kunnen daar rechtstreeks, bij 
voorkeur bovengronds, op lozen.  
De exacte locaties van de wadi's zijn afhankelijk 
van het uiteindelijke ontwerp maar in ieder geval 
naast de toegangsweg en verder op plekken in de 
achtertuinen of andere groene vlekken die 
hiervoor geschikt zijn en waar vandaan het water 
nog af te voeren is. 
Bij de planuitwerking wordt in samenspraak met 
het waterschap op het einde van de wadi's of op 
een samenstelsel van wadi's een 
stuwconstructie, met een gelimiteerde afvoer 
gemaakt die zodanig wordt ontworpen dat de 
vereiste waterberging binnen het vakantiepark 
wordt gerealiseerd en niet wordt afgevoerd naar 
de Scherpenissepolder. 
Slechts bij grotere buien zal tijdelijk extra water 
binnen het gebied aanwezig zijn waarbij dit water 
ten gevolge van de grondgesteldheid geen 
invloed op het grondwater zal hebben. 
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Riolering/ RWZI 
(incl. water op straat/ 
overlast) 

Afkoppelen van 
(schone) verharde 
oppervlakken i.v.m. 
reductie 
hydraulische 
belasting RWZI en 
transportsysteem 
met beperken 
overstorten. 
Rekening houden 
met (eventuele 
benodigde 
filter)ruimte 
daarvoor. 

In de huidige situatie wordt het rioolwater 
vakantiepark de Pluimpot samen met dat van 
enkele andere campings afgevoerd met een 
persleiding naar de RWZI. Aangezien het debiet 
vanuit vakantiepark de Pluimpot in de 
toekomstige situatie niet groter zal worden 
(gebaseerd op het huidige en toekomstige te 
verwachten aantal gasten) heeft de bestaande 
riolering van het vakantiepark en de persleiding 
naar de RWZI voldoende capaciteit om in de 
toekomstige situatie het afvalwater van het 
vakantiepark af te voeren. De huidige 
voorzuivering van het rioolwater van de Pluimpot 
komt in de toekomstige eindsituatie te vervallen. 
In overleg met het waterschap wordt in beeld 
gebracht of het laten vervallen van de 
voorzuivering consequenties heeft voor de 
andere gebruikers en zo ja welke deze zijn. 
Het hemelwater van de nieuwe bebouwing wordt 
volledig afgekoppeld. Het afgekoppelde 
hemelwater wordt rechtstreeks (bovengronds) 
naar de aan te leggen wadi-achtige structuren 
afgevoerd. Bij het afkoppelen van verharde 
oppervlakken wordt rekening gehouden met de 
beslisboom afkoppelen van het waterschap 
Scheldestromen.  

Water- 
voorziening/- 
aanvoer 

Het voorzien van de 
bestaande functie 
van (grond- en/of 
oppervlakte-)water 
van de juiste 
kwaliteit en de juiste 
hoeveelheid op het 
juiste moment.  
Het tegengaan van 
nadelige effecten van 
veranderingen in 
ruimtegebruik op de 
behoefte aan water. 

De watervoorziening is niet in het geding. Het 
waterschap vraagt echter nadrukkelijk aandacht 
voor hergebruik van water in het ontwerp. 
Neerslagwater is van goede kwaliteit. Door het 
gebruik van regenwater kan op het 
drinkwatergebruik worden bespaard. 
Regenwater kan nuttig gebruikt worden, 
bijvoorbeeld voor het doorspoelen van het toilet. 
Bij de verdere uitwerking van de plannen zal de 
initiatiefnemer hergebruik van water in 
overweging nemen en bezien of dergelijke 
maatregelen exploitabel technisch verantwoord 
zijn. 

Volksgezondheid 
(water gerelateerd) 

Minimaliseren risico 
water-gerelateerde 
ziekten en plagen. 
Voorkomen van 
verdrinkingsgevaar/-
risico's via o.a. de 
daarvoor benodigde 
ruimte. 

De beschikbare breedte waarbinnen de wadi's 
worden aangelegd varieert van 10 m (minimaal) 
en circa 50 m. Hierdoor is een 
landschappelijke/ecologische inpassing mogelijk 
en zijn de wadi-structuren relatief veilig voor 
kinderen. Door bij het afkoppelen de beslisboom 
van het waterschap te hanteren, zal geen risico 
ten aanzien van de volksgezondheid ontstaan. 

Bodemdaling Voorkómen van 
maatregelen die 
(extra) 
maaiveldsdalingen 
met name in 

De polderpeilen in het plangebied worden niet 
aangepast. Bodemdaling is niet aan de orde. 
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zettingsgevoelige 
gebieden kunnen 
veroorzaken. 

Volksgezondheid 
(water gerelateerd) 

Tegengaan/Verhelpe
n van 
grondwateroverlast. 

Op grond van de Verordening waterhuishouding 
Zeeland bedraagt de gewenste ontwatering 
70 cm onder maaiveld voor met name 
woongebieden. Bij de ontwikkeling van het 
recreatieterrein is de initiatiefnemer 
verantwoordelijk voor voldoende drooglegging.  

Oppervlaktewater-
kwaliteit 

Behoud/Realisatie 
van goede 
oppervlaktewaterkw
aliteit voor mens en 
natuur. Vergroten 
van de veerkracht 
van het 
watersysteem. 

Het hemelwater wordt afgekoppeld conform de 
door het waterschap gehanteerde 
afkoppelbeslisboom. Er zijn daardoor geen 
nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit. Om te 
voorkomen dat hemelwater verontreinigd raakt, 
wordt het gebruik van uitlogende materialen 
zoals zink en lood te worden voorkomen en wordt 
het gebruik van duurzame bouwmaterialen 
bevorderd. 

Volksgezondheid 
(water gerelateerd) 

Behoud/Realisatie 
van een goede 
grondwaterkwaliteit 
voor mens en 
natuur. 

Er wordt niet gebouwd in het natuurgebied, 
(specifiek daarvoor bedoeld) infiltratiegebied 
en/of gebied voor drinkwatervoorziening. 

Verdroging Bescherming 
karakteristieke 
grondwaterafhankeli
jke ecologische 
waarden; m.n. van 
belang in/rond 
natuurgebieden 
(voor hydrologische 
beïnvloedingszone 
zie prov. 
OmgevingsPlan) 

Verdroging is niet aan de orde. 

Natte natuur Ontwikkeling/Besche
rming van een rijke 
gevarieerde en 
natuurlijk 
karakteristieke 
aquatische natuur. 

Rondom het naastgelegen natuurgebied De 
Pluimpot is sprake van een bufferzone. De 
voorgenomen ontwikkeling zorgt echter niet voor 
een aantasting van de natuur via vervuiling van 
het grond- of oppervlaktewater (zie hiervoor ook 
de natuurtoets). 

Onderhouds 
(mogelijkheden) 
waterlopen 

Oppervlaktewater 
dient adequaat 
onderhouden te 
kunnen worden. 

Ingevolge de Keur van het waterschap Zeeuwse 
Eilanden worden ten opzichte van door het 
waterschap beheerde waterlopen obstakelvrije 
stroken / beplantings- en bebouwingsvrije 
onderhoudstroken (schouwstroken) in acht 
genomen. De breedte van de aan weerszijden 
van waterlopen aan te houden onderhoudstroken 
zijn afhankelijk van de bovenbreedte van de 
waterlopen. Langs de sloot onderlangs de dijken 
wordt een 5 meter brede onderhoudstrook 
vrijgehouden. Voor de sloot aan de westzijde van 
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het terrein, zal het beheer van de sloot 
plaatsvinden van af de westzijde.  
 
Op zowel het bestaande als het nieuwe terrein 
zijn watergangen aanwezig. Op het vakantiepark 
zelf is dit door de beheerder handmatig bij te 
houden en door het groen bereikbaar. De sloten 
rondom het terrein zijn vanaf naastgelegen 
percelen of wegen te onderhouden. Hierover 
worden afspraken gemaakt met het waterschap 
en/of de betrokken grondeigenaren. 

Waterschapswegen M.b.t. de aanwezig- 
heid waterschaps- 
wegen binnen/nabij 
het plangebied. 

Hiervoor wordt verwezen naar de 
verkeersparagraaf in dit bestemmingsplan. 
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Bijlage 3  Bodemkwaliteit 

3.1  Conclusie toetsing bodemkwaliteit 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek kan worden gesteld dat de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem ter plaatse van deze locatie voldoende is vastgelegd en dat deze geen 
belemmering vormt voor het wijzigen van de agrarische bestemming in bestemmingen ten 
behoeve van de beoogde ontwikkelingen 
 
3.2  Beleidskader 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient de bodemkwaliteit ter plaatse te worden 
onderzocht. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is 
voor de betreffende functiewijziging. In de Wet bodembescherming is bepaald dat, indien de 
desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond 
zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt voor de desbetreffende functie 
(functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te 
worden gerealiseerd. 
 
De provincie hanteert de richtlijn dat bij de beoordeling van ruimtelijke plannen ten minste het 
eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch onderzoek, moet worden 
verricht. Indien uit het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat op de betreffende locatie 
sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico op verontreiniging dan dient het 
volledig verkennend bodemonderzoek te worden verricht. 
 
3.3  Onderzoek 

Verkennend bodemonderzoek 
Ten behoeve van het bestemmingsplan en de later te verlenen omgevingsvergunningen heeft 
ter plaatse van de locatie aan Gorishoeksedijk ongenummerd te Scherpenisse (kadastraal 
bekend sectie F nummer 952, 995, 996 en 997) op 14 en 15 mei 2009 een verkennend 
bodemonderzoek13 plaatsgevonden. Doel van het onderzoek is vast te stellen of het 
voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de onderzoekslocatie heeft geleid tot een 
verontreiniging van de bodem. Het verkennend bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van 
inzicht in aard, plaats van voorkomen en concentraties van eventueel aanwezige 
verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Conclusie 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek is het volgende geconcludeerd:  
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Bovengrond  
 In de bovengrond zijn plaatselijk bijmengingen met baksteen waargenomen. Op het 

maaiveld en in het opgeboorde bodem materiaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen waargenomen. 

 De bovengrond is licht verontreinigd met kwik en molybdeen en is niet verontreinigd met 
de overige onderzochte zware metalen, pcb's, pak en minerale olie.  

 
Ondergrond  
 In de ondergrond zijn plaatselijk bijmengingen puin met waargenomen. In het opgeboorde 

bodem materiaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 De ondergrond is licht verontreinigd met molybdeen en is niet verontreinigd met de overige 

onderzochte zware metalen, pcb's, pak en minerale olie.  
 
Grondwater  
 Het grondwater is plaatselijk sterk (tot matig) verontreinigd met barium en is licht 

verontreinigd met cadmium, kobalt, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink en is niet 
verontreinigd met de overig onderzochte parameters.  

 
Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende achtergrondwaarden (grond) dient de hypothese onverdacht voor de 
onderzoekslocatie formeel te worden verworpen. Echter, de gemeten waarden zijn dermate 
gering dat aanvullend onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen in de bodem op het 
perceel volgens de onderzoekers en conform het gestelde in de Wet bodembescherming niet 
noodzakelijk wordt geacht.  
In het grondwater wordt de tussenwaarde dan wel interventiewaarde voor barium 
overschreden. Omdat deze verontreiniging hoogstwaarschijnlijk toegeschreven kan worden 
aan natuurlijke oorzaken, achten de onderzoekers het uitvoeren van nader bodemonderzoek 
naar de verspreiding van deze stof in de bodem beperkt doelmatig. 
 
Aanbevelingen  
Geadviseerd is om de rapportage voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde de gemeente 
Tholen, ter formalisering van de onderzoeksresultaten en conclusies.  
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodem kwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodem kwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden. Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek wordt verwacht dat 
vrijkomende grond niet zonder beperkingen kan worden hergebruikt (niet vrij toepasbaar).  
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is het grondwater verontreinigd met barium. Op 13 juli 
2009 heeft de provincie Zeeland aangegeven dat de verontreiniging niet door de mens is 
veroorzaakt en van natuurlijke oorsprong is. Een nader bodemonderzoek of een beschikking is 
niet noodzakelijk.  
Wanneer de omgevingsvergunning wordt verleend, zal deze onder de voorwaarde worden 
verleend dat het oppompen van grondwater voor consumptief gebruik niet is toegestaan.  
Indien ten behoeve van bouwwerkzaamheden een bouwputbemaling nodig is, dient het 
vrijkomende grondwater in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder van het gebied op 
milieuhygiënisch verantwoorde wijze te worden verwerkt. Verder zijn er geen belemmeringen. 
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Bijlage 4  Archeologie 

4.1  Conclusie toetsing archeologie 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt in het plangebied in het kader van de 
voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Indien bij de 
uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden 
aangetroffen, dan is conform artikel 53 van de Wet op de archeologische monumentenzorg 
2007 aanmelding van de betreffende vondsten bij het bevoegd gezag (gemeente) verplicht. 
Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek dient contact opgenomen te 
worden met de gemeente. 
 
 
4.2  Beleidskader 

Met de ondertekening van het Verdrag van Valletta (1992) en de parlementaire goedkeuring 
daarvan (1998) heeft de Nederlandse overheid zich verplicht er op toe te zien dat met 
archeologische vindplaatsen rekening wordt gehouden bij ruimtelijke ordening, 
milieueffectrapportage, bouwactiviteiten en andere ingrepen in een gebied. De huidige kennis 
van het archeologisch bodemarchief in Zeeland is vastgelegd in 4 (aanvullende) instrumenten. 
Deze instrumenten vormen de ruggengraat van het inhoudelijk archeologisch beleid met 
behulp waarvan het beleid getoetst en ontwikkeld kan worden:  
 de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 
 de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW); 
 het Nationaal Archeologisch Informatiesysteem ARCHIS en; 
 het Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA). 
De status van de AMK en de IKAW is door Gedeputeerde Staten van Zeeland vastgesteld op 
29 mei 2001. Op de AMK staat informatie van bekende en vastgestelde archeologische 
waarden. Uitgangspunt voor terreinen die op de AMK voorkomen is behoud. De IKAW gaat uit 
van een verwachtingswaarde voor het aantreffen van archeologische resten. In ARCHIS en het 
ZAA zijn gegevens over bekende vindplaatsen vastgelegd. Deze laatste informatie geeft ook 
een indicatie van te verwachten archeologische waarden.  
Voor gebieden op de IKAW met een middelhoge of hoge verwachtingswaarde en voor 
vindplaatsen opgenomen in het ZAA en / of ARCHIS zal in geval van nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen onderzoek moeten worden verricht naar het voorkomen van archeologische 
waarden. Gebieden met een lage of zeer lage verwachtingswaarde dienen niet archeologisch 
onderzocht te worden, tenzij er in het gebied een bekende vindplaats aanwezig is.  
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4.3  Beoordeling 

AMK 
Het plangebied is op de AMK niet aangeduid als kern van hoge archeologische waarde. In de 
omgeving van het plangebied bevinden zich wel enkele archeologische monumenten.  
 Circa 900 meter oostelijk bevindt zich een terrein van zeer hoge waarde met een 

beschermde status (AMK nummer 1433). Het gaat om een terrein met resten van een 
vlucht-/kasteelberg (motte) uit de late middeleeuwen. Op het terrein ligt ook een huisterp 
uit de vroege middeleeuwen. De vliedberg ligt op een kwelderrug en wordt omgeven door 
een kasteelterrein (AMK nummer 13380). Het kasteelterrein kent een hoge archeologische 
waarde en bevat resten van een burcht of versterkt huis, behorende bij de naastgelegen 
vluchtberg van Westkerke.  

 Circa 1000 meter oostelijk bevindt zich nog een terrein van zeer hoge waarde met een 
beschermde status (AMK nummer 1434). Het gaat om een terrein met sporen van 
begravingen (kerkhof) en bewoning (terp) uit de late middeleeuwen, gelegen in klei op een 
kwelderrug in een polderlandschap. Tevens zijn er resten van een laatmiddeleeuwse kerk 
teruggevonden. Het terrein wordt ingesloten door een AMK-monument (nummer 13386), 
dat de oude dorpskern van Westkerke bevat.  

Waarnemingen in de omgeving van het plangebied kunnen direct verbonden worden aan deze 
archeologische monumenten.  
 
IKAW 
Van de IKAW kan worden afgeleid dat voor delen van plangebied een middelhoge trefkans voor 
archeologische waarden geldt. Deze waardering is gebaseerd op de mogelijke ligging van het 
terrein op een kreekrug in de ondergrond. Over het algemeen zijn het polders met een 
aanwaskarakter. Voor het overige is sprake van een lage trefkans op archeologische vondsten.  
 
In de regio Tholen zijn in het geheel geen prehistorische bewoningssporen bekend. Het 
veenmoeras leende zich in die tijd vermoedelijk niet voor bewoning. Tussen circa 75 en 270 na 
Christus raakte Zeeland relatief dicht bevolkt, met name in de kuststrook, en werd het veen 
ontwaterd en ontgraven. Archeologische vondsten wijzen erop dat het veenlandschap van 
Tholen rond het begin van de jaartelling plaatselijk in cultuur is gebracht. Zo zijn in de buurt van 
Sint-Maartensdijk romeinse artefacten gevonden. Echter, door deze ontginningen werd het 
veen verlaagd. Als gevolgd hiervan, in combinatie met een grote overstromingsactiviteit van de 
zee, kwam de romeins-inheemse bewoning in het deltagebied omstreeks 270 na Christus ten 
einde. Daarnaast kunnen eventueel aanwezige archeologische resten ook met het veen 
geërodeerd of vergraven zijn. Er werd in de periode van 300 tot 600 een flinke laag klei afgezet. 
In de 7e eeuw nam de activiteit van de zee weer af. Het toenmalige landschap kan vergeleken 
worden met het huidige waddengebied, met kreken en geulen, zandplaten en hoog opgeslibde 
delen (schorren). Deze schorren waren geschikte plaatsen voor bewoning.  
Vroege bewoning en intensief grondgebruik concentreerden zich op het zogenaamde oudland, 
dat gekenmerkt werd door kreekruggen en poelgronden. De lange inpolderingsgeschiedenis is 
tegenwoordig nog af te lezen aan het patroon van dijken, karrenvelden, inlagen, aanwezige 
kreekrestanten en wielen (dijkdoorbraken).  
 
Op de historische kaart van 1910 maakt het plangebied deel uit van de Geertruidapolder die 
aan alle zijden bedijkt is. Het water dat Sint-Maartensdijk met de Oosterschelde verbindt, wordt 
op de kaart van 1856-1858 "De Houwer" genoemd.  
 
ARCHIS en ZAA 
In het ZAA en ARCHIS staan thans geen gegevens geregistreerd over waarnemingen en 
vondsten uit het plangebied. Dit neemt niet weg dat binnen deze gebieden nog 
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bewoningssporen of onbekende archeologische resten in de grond kunnen zitten. 
 
In de directe omgeving van het onderzoeksgebied is eerder slechts één archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. Het gaat om onderzoeksmelding 19650, een booronderzoek uit 2006, 
waarvan de resultaten niet gemeld zijn in ARCHIS. Het gaat om een terrein direct ten 
zuidoosten van het plangebied.  
 
 
4.4  Onderzoek 

Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is in opdracht van Recreatieterrein de Pluimpot B.V. 
in mei 2009 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd14.  
 
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt verwacht dat het plangebied in een 
vlakte van getijdenafzettingen ligt in de voormalige Geertruidapolder die in de late 
middeleeuwen ingepolderd en bedijkt werd. Op basis van de beschikbare historische kaarten 
wordt niet verwacht dat er na de inpoldering tot aan de aanleg van het vakantiepark bebouwing 
in het gebied heeft gestaan. Het is mogelijk dat het plangebied op een getijdenoeverwal ligt op 
basis van de geomorfologische kenmerken van terreinen die direct oostelijk van het plangebied 
gelegen zijn. Indien dit het geval is, kunnen er in het plangebied op de oever van de geul 
archeologische waarden vanaf de Romeinse tijd tot aan de nieuwe tijd aangetroffen worden. 
Eventuele archeologische waarden worden op het veen verwacht, indien dit pakket nog 
ongestoord aanwezig is. Eventueel aan te treffen archeologische waarden kunnen mogelijk 
gerelateerd worden aan de nabijheid van groot, open water.  
 
Het booronderzoek heeft uitgewezen dat in het uiterste zuiden van het plangebied een geul in 
de ondergrond aanwezig is. Getuige de afwezigheid van veen in een boring (boring 4) kan 
geconcludeerd worden dat deze boring in een geul is geplaatst. In de andere boringen is de 
invloed van deze geul zichtbaar getuige kreekafzettingen bovenop het veen. Eventuele 
archeologische resten zouden zich op de oever van de geul, bovenop het veen moeten 
bevinden. Het veen blijkt echter te zijn geërodeerd. De kans dat er op het veen archeologische 
resten aangetroffen worden, kan niet uitgesloten worden maar is zeer klein omdat de profielen 
geen duidelijke bodemvorming dan wel eventuele bewoningshorizonten vertonen en er sprake 
is van erosie.  
 
Op basis van de resultaten van het Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase wordt 
geadviseerd om qeen archeologisch vervolgonderzoek uit te laten voeren.  
 
Het rapport is ter beoordeling voorgelegd aan de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) 
die mede namens de provincie en gemeente adviseert over archeologisch onderzoek. Deze 
instantie heeft aangegeven met de conclusies in het rapport te kunnen instemmen. Omdat niet 
is uit te sluiten dat in het plangebied toch relevante archeologische sporen en vondsten in de 
bodem verborgen zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van de toekomstige 
bouwwerkzaamheden aan het licht komen, verzoekt deze instantie wel om een bepaalde tekst 
in de bouw- en/ of aanlegvergunning op te nemen. Aan dit verzoek wordt voldaan. 
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Bijlage 5  Ecologische toets 

5.1  Conclusie 

Voor wat betreft de eindsituatie kan het volgende worden geconcludeerd: 
 Voor de voorgenomen herstructurering en uitbreiding van het vakantiepark is geen 

vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) nodig. Er wordt namelijk 
voldaan aan het bepaalde in artikel 16 en 19d van de Nbw. Om de vereveningsdoelen in het 
natuurgebied De Pluimpot te kunnen uitvoeren is wel een Nbw-vergunning nodig daar er 
werkzaamheden in het natuurgebied worden uitgevoerd. De verwachting is dat deze zal 
worden verleend. De Nbw staat het vaststellen van het voorliggende bestemmingsplan 
aldus niet in de weg. 

 Van vernietiging van het oppervlakte Ecologische Hoofdstructuur (EHS, Gorishoek ) is geen 
sprake omdat het gedeelte van de EHS binnen het plangebied is bestemd als natuur. De 
voorgenomen ontwikkeling van Vakantiepark De Pluimpot, voor zover deze ligt binnen de 
100 m afwegingszone rondom de EHS, doet geen afbreuk aan actuele of potentiele 
waarden van natuurgebied De Pluimpot.  Door de uitbreiding van het vakantiepark worden 
geen ecologische verbindingszones (EVZ) doorsneden. Ook isolatie van andere onderdelen 
van de EHS treedt niet op. Van versnippering/ barrièrewerking is geen sprake. 

 De Flora- en faunawet staat de vaststelling van het bestemmingsplan evenmin in de weg 
omdat er geen beschermde soorten worden verstoord. Een ontheffing op grond van deze 
wet is niet nodig. 

 
Voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden dient het aspect verstoring vanwege de 
geluidemissie ten tijde van de bouwwerkzaamheden te worden getoetst aan artikel 16 en 19d 
van de Nbw. 
 
 
5.2  Beleidskader 

Gebiedsbescherming: Natuurbeschermingswet 1998 
Voor de gebiedsbescherming vormt de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) het juridisch 
kader. Onderzocht moet worden of de ontwikkeling negatieve effecten kan hebben op 
beschermde gebieden (binnen en buiten plangebied). De Nbw onderscheidt drie soorten 
gebieden: 
 door de minister aangewezen gebieden, zoals bedoeld in de Vogel- en Habitat-richtlijn; 
 door de minister aangewezen beschermde natuurmonumenten; 
 door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten. 
 
Vogel- habitatrichtlijngebieden 
Onderzocht moet worden of het bestemmingsplan gevolgen heeft voor de aangewezen 
gebieden (verslechtering- of verstoringstoets). Voor nieuwe bestemmingsplannen die (een 
kans op) significante gevolgen voor het betrokken gebied kunnen hebben, moet een 'passende 
beoordeling' worden gemaakt van de gevolgen die het plan voor het natuurgebied kan hebben. 
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Indien uit de 'passende beoordeling' blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet 
kunnen worden ontzien, zal aan het bestemmingsplan – vanwege de Natuurbeschermingswet 
1998 – goedkeuring worden onthouden. Dit tenzij uit de beoordeling blijkt dat er geen 
alternatieven zijn en er voor het project dwingende redenen bestaan van groot openbaar 
belang, daaronder begrepen redenen van sociale of economische aard15.  
 
Beschermde natuurmonumenten  
Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten handelingen te (doen) verrichten, 
die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, het landschap, de natuurwetenschappelijke 
waarde, de dieren en de planten in deze gebieden. Bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan wordt nagegaan of de Nbw de uitvoering van het plan in de weg staat. Dit zal 
zich voordoen, wanneer de uitvoering van het plan tot ingrepen noodzaakt waarvan moet 
worden aangenomen dat daarvoor geen vergunning zal worden verkregen. 
 
Beschermde landschapsgezichten 
Ter plaatse of in de nabijheid van het plangebied komen geen beschermde landschapsgezichten 
voor. 
 
Gebiedsbescherming: Ecologische hoofdstructuur 
De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord 
toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische hoofdstructuur (EHS). 
De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het 
netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische 
verbindingszones. De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt in de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur (PEHS). Rondom deze EHS geldt op grond van de provinciale ruimtelijke 
verordening een afwegingszone van 100 meter waarbinnen de externe werking op het 
natuurgebied wordt bepaald. 
 
Soortenbescherming: Flora- en faunawet 
Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet van toepassing. Deze wet is gericht op de 
bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Flora- en faunawet 
bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of 
verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere 
voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid 
tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud 
of gebruik, gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de 
Flora- en faunawet niet. Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. Voor zover deze 
vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen 
ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor de 
zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts verleend, indien: 
 er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en 

bosbouw, bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang); 
 er geen alternatief is; 
 geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende 
vogels overtreding van de Flora en faunawet voorkomen te worden door het treffen van 
maatregelen, aangezien voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. 
Met betrekking tot vogels hanteert LNV de volgende interpretatie van artikel 11. De 
verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar gebroed 
wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn én slechts 
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gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende uitzonderingen: 
 nesten van blauwe reiger, spechten, uilen en kraaiachtigen zijn, indien ze nog in functie 

zijn, jaarrond beschermd;  
 nesten van in bomen broedende roofvogelsoorten zijn jaarrond beschermd. Deze soorten 

zijn niet in staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik van oude 
kraaiennesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. Hier geldt dat er voldoende 
nestgelegenheid aanwezig moet blijven en dat niet elk kraaiennest in een territorium 
gespaard behoeft te worden bij een ingreep; 

 nesten van grotendeels of geheel van menselijke activiteiten afhankelijke soorten (zoals 
ooievaar, torenvalk, kerkuil, steenuil, zwaluwen) zijn, indien ze nog in functie zijn, jaarrond 
beschermd. Het vervangen, repareren of in de directe omgeving verplaatsen van een kast 
voor één van bovengenoemde soorten wordt niet gezien als een overtreding, zolang er 
maar nestgelegenheid beschikbaar blijft. 

De Flora- en faunawet is voor dit plangebied van belang, omdat onderzocht moet worden of 
deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat. 
 
5.3  Onderzoek 

In het MER (hoofdstuk 9 en bijlage IV) zijn de effecten van het voornemen op beschermde 
natuurgebieden en beschermde soorten getoetst. 
 
Gebiedsbescherming: Natuurbeschermingswet 1998 
De vergroting van Vakantiepark De Pluimpot zorgt niet voor een fysieke aantasting van gebied 
die zijn aangewezen volgens de Nbw. De uitbreiding komt te liggen binnen de reeds bestaande 
dijken.  
Uit de natuurtoets blijkt dat er sprake is van een (zeer) beperkte toename van verstoring door 
licht, optische verstoring door recreanten en geluid aan de rand van Natura 2000-gebied 
Oosterschelde dat afkomstig is vanuit onder meer het zwembad en de recreatiewoningen. 
Zowel de aanlegfase als de gebruiksfase zijn beoordeeld. Er vindt echter geen aantasting van 
natuurwaarden, natuurwetenschappelijke betekenis of planten en dieren uit het beschermd 
natuurmonument plaats. Omdat nog geen sprake is van een definitief plan, wordt bij de 
concrete invulling van het plangebied contact opgenomen met de provincie als bevoegd gezag. 
 
Gebiedsbescherming: EHS 
Een klein deel van de EHS (Gorishoek) ligt binnen het plangebied. Van vernietiging van het 
oppervlakte EHS is geen sprake omdat het specifieke gebied in het bestemmingsplan 
Vakantiepark De Pluimpot bestemd is als natuur.  
De voorgenomen ontwikkeling van Vakantiepark De Pluimpot, voor zover deze ligt binnen de 
100 m afwegingszone rondom de EHS, doet geen afbreuk aan actuele of potentiele waarden 
van natuurgebied De Pluimpot. De fysieke omstandigheden van de EHS-gebieden in en buiten 
het plangebied veranderen als gevolg van het voornemen namelijk niet. Van een verbetering of 
verslechtering van de wezenlijke kenmerken en waarden is geen sprake. Als wezenlijke 
kenmerken en waarden worden in het MER genoemd:  
 Natuurgebied De Pluimpot: bestaande natuur en bosgebied (beheertypen: brak water, 

vochtig hooiland, zilt- en overstromingsgrasland, haagbeuken- en essenbos en moeras).  
 De dijk langs natuurgebied De Pluimpot: agrarische beheersdijk (bloemdijk) waarbij het 

beheertype Botanisch waardevol grasland is.  
 Esturarium De Oosterschelde: bestaande natuur (beheertype: zee en wad, schor of 

kwelder). 
 
Door de uitbreiding van het vakantiepark worden geen ecologische verbindingszones (EVZ) 
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doorsneden. Ook isolatie van andere onderdelen van de EHS treedt niet op. De feitelijke 
uitbreiding van het vakantiepark vindt geheel buiten de EHS plaats. Van versnippering/ 
barrièrewerking is geen sprake. 
 
In de MER is geen afweging gemaakt aan het belang van het behoud van openheid van het 
gebied. Wel is aangegeven dat uitbreiding van het vakantiepark in noordelijke richting 
resulteert in een afname van de openheid en daarmee een aantasting van de kenmerkende 
landschapstypen en –structuren.  
Daarbij komt dat onderdelen van het vakantiepark vanuit de omgeving altijd zichtbaar zullen 
zijn. De gemiddelde bouwhoogte (circa 4 meter) en maximale bouwhoogten in het 
vakantiepark (toegestane bouwhoogte (9 tot 12 meter) zijn namelijk hoger dan de dijken 
rondom de gehele planlocatie. 
 
Soortenbescherming: Flora- en faunawet 
Uit het onderzoek is gebleken dat er in het plangebied weinig tot geen beschermde soorten of 
broedende vogels aanwezig zijn. Enkele licht beschermde soorten zijn aangetroffen. De 
beoogde ontwikkeling zal niet leiden tot aantasting van de natuurwaarden, 
natuurwetenschappelijke betekenis of planten en dieren, of van significante verstoring van 
soorten, noch in het plangebied, noch daarbuiten. Hierbij dient wel gewerkt te worden volgens 
de principes van zorgvuldig handelen en mogen broedvogels niet verstoord worden. 
 
Relatie met andere plannen 
Volgens artikel 19 F van de Natuurbeschermingswet moet voor nieuwe projecten of 
handelingen zowel afzonderlijk als in combinatie met andere projecten gekeken worden of er 
kans is op een significant negatief effect. In het MER is aangegeven dat de plannen voor de 
mogelijke uitbreiding van Sint Maartensdijk, de ontwikkeling van het vakantiepark Wulpdal en 
een jachthaven nog onzeker en niet concreet zijn. De besluitvorming (waaronder de 
bestemmingsplannen) dient nog plaats te vinden. Deze ontwikkelingen zijn dan ook niet in het 
milieueffectrapport betrokken en beoordeeld. Bij concreter wordende plannen en de 
noodzakelijke besluitvorming, in de toekomst dienen de milieueffecten vanuit de vigerende 
wet- en regelgeving te worden beoordeeld. 
 
Beoordeling vereveningsmaatregelen in De Pluimpot 
In overleg tussen gemeente, ontwikkelaar, de provincie Zeeland en Staatsbosbeheer zijn 
vereveningsdoelen geformuleerd in en rond het natuurgebied De Pluimpot (zie paragraaf 4.8 en 
bijlage 6). In het MER is niet beoordeeld of de vereveningsmaatregelen in het natuurgebied De 
Pluimpot effecten hebben op de aanwezige natuurwaarden. De maatregelen hebben tot doel 
een betere bescherming en ontwikkelingsmogelijkheden voor natuurwaarden in het 
natuurgebied te bewerkstelligen. De verwachting is dan ook dat de hiervoor benodigde Nbw- 
vergunning zal worden verleend. 
 
5.4  Aanbevelingen 

De geluidbelasting vanwege de aanlegwerkzaamheden is vooralsnog niet bepaald. De exacte 
wijze van uitvoering (uitvoeringstechnieken alsmede uitvoeringsperiode) is immers op dit 
moment onbekend waardoor indicatieve berekeningen nog niet te maken zijn. Dit betekent dat 
voorafgaand aan de uitvoering, voor wat betreft het aspect verstoring door geluid, toetsing 
dient plaats te vinden aan artikel 16 en 19d van de Nbw. Het verdient aanbeveling deze toetsing 
af te stemmen op de aanvraag voor omgevingsvergunning (activiteit bouwen). 
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Bijlage 6  Verevening 

6.1  Conclusie 

Er dient € 210.310,- geïnvesteerd te worden in het project (vereveningsopgave). Tussen de 
gemeente en de initiatiefnemer zal een overeenkomst worden gesloten hoe om te gaan met de 
vereveningopgave. Basisgedachte is dat de verevening wordt ingezet op het eigen terrein. 
Er wordt naar gestreefd om de verevening in te zetten voor het realiseren van een ecologische 
impuls van Natuurgebied De Pluimpot en een verbinding met Sint-Maartensdijk. 
 
6.2  Vereveningsopgave 

Voor de provincie is het toepassen van het principe van verevening voorwaarde en 
uitgangspunt bij een aantal nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Het principe van verevening 
is van toepassing bij een aantal nieuwe ontwikkelingen van nieuwe en uitbreiding van 
bestaande rode functies en op locaties die tot dan toe een andere bestemming hadden. Hierbij 
gaat het veelal om ontwikkelingen in het landelijk gebied, zoals recreatieve ontwikkelingen. Als 
extra ruimtebeslag louter een gevolg is om als bedrijf te voldoen aan nieuwe wettelijke 
vereisten, bijvoorbeeld als het gaat om eisen voor de brandveiligheid of kwaliteitsverbetering 
van een recreatiebedrijf, dan is het principe van verevening niet aan de orde. Er zijn twee 
hoofdvormen van het principe: 
 verevening door een investering te doen in de omgevingskwaliteit of publieke 

voorzieningen; 
 de 'ruimte voor ruimte' voor ruimte benadering. 
 
De beoogde ontwikkeling komt voort uit kwaliteitsverbetering van het bestaande Vakantiepark 
De Pluimpot. Echter het realiseren van recreatiewoningen wordt niet gezien als standplaatsen 
maar als zelfstandige objecten. Zodoende kan niet worden teruggevallen op vrijstelling van de 
vereveningsopgave voor de recreatiewoningen. 
Het zwembad op het vakantiepark is een centrumvoorziening. De totale oppervlakte van 
centrumvoorzieningen op het recreatieterrein bedraagt niet meer dan 15%. Dit betekent dat 
voor dit onderdeel een nadere invulling van de vereveningsopgave niet noodzakelijk is. 
Voor wat betreft de nieuw te realiseren bedrijfswoning wordt opgemerkt dat er ook een 
bedrijfswoning vervalt. Deze ontwikkelingen worden tegen elkaar weggestreept en ook op dit 
onderdeel is verevening niet aan de orde. 
Aangezien er op de camping ook 446 standplaatsen worden verwijderd, zal er voor wat betreft 
deze ontwikkeling aanvullend maatwerk worden geleverd. Het komt er op neer dat het 
vereveningsbedrag voor het realiseren van 446 nieuwe vaste standplaatsen (in dit geval 
worden ze verwijderd) van het eerder genoemde bedrag kan worden afgetrokken. 
 
Samengevat komt de totale vereveningsopgave uit op: 
 440 recreatiewoningen x € 1.000,- € 440.000,- 
 Verwijderen 446 standplaatsen x € 515,- € 229.690,- -/- 
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Totaal vereveningsopgave € 210.310,- 
 
Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt voor de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan een overeenkomst gesloten over de concrete inzet van de 
vereveningsopgave. In overleg tussen gemeente, ontwikkelaar, de provincie Zeeland en 
Staatsbosbeheer zijn de volgende mogelijke doelen geformuleerd in en rond het natuurgebied 
De Pluimpot:  
 

 
 
1 – Extensiveren zuidoostelijk deel Pluimpotdijk (groen) 
 Plaatsen rasterhek langs teen van de dijk (stippellijn), zodat honden niet het natuurgebied 

in kunnen (lengte ca 700 m). 
 Omleiden van de routestructuur van de wandelpaden binnen het natuurgebied De Pluimpot 

zodat de bijzondere natuur in het zuidelijk deel minder bezocht wordt en het noordelijk deel 
meer. 
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2 – Dijkopgang verplaatsen (oranje) 
 Dijkopgang vanaf vakantiepark verplaatsen van Pluimpotdijk naar Oosterscheldedijk 

(richting strandje). 
 
3 – Opwaarderen bestaand eiland in Natuurgebied De Pluimpot (rood) 
 Verbeteren van de zuidelijke eilandjes om extra hoogwatervluchtplaatsen te creëren en om 

betere broedmogelijkheden te genereren. 
 
4 – Realiseren uitkijkpunt (geel/grijs) 
 Het toevoegen van een uitkijkpunt, zodat van het zuidelijk deel natuurgebied De Pluimpot 

op afstand genoten kan worden, alsmede van de Oosterschelde. Dit kan eventueel in 
combinatie met de dijkopgang. Ten slotte kan hier mogelijk een 'edutainment' punt 
gerealiseerd worden (uitleg over natuurwaarden Pluimpot / Oosterschelde'). 

 
5 – Toevoeging extra eiland in Natuurgebied De Pluimpot 
 Het creëren van een extra eilandje in het zuidelijk deel van de pluimpot om als 

hoogwatervluchtplaatsen of broedplaats te dienen. 
 
Daarnaast zijn ook de volgende maatregelen mogelijk:  
 het verbinden van het bosgebied (aan de westzijde van natuurgebied De Pluimpot) met het 

natuurgebied De Pluimpot. 
 Het verbinden van particuliere landgoedontwikkeling (aan de westzijde van natuurgebied 

De Pluimpot) met het natuurgebied De Pluimpot. 
 Het ontmoedigen van gebruik van het zuidelijk deel van het wandelpad op de dijk (ten 

oosten van natuurgebied De Pluimpot) door de inzet van schapen. 
 Het afgraven van klein natuurgebied ten zuiden van vakantiepark De Pluimpot ten behoeve 

van het creëren van ziltige natuur. 
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Bijlage 7  Relatie met omliggende functies 

7.1  Conclusie  

Conclusie 
Ter plaatse van het beoogde vakantiepark kan een aanvaardbaar verblijfsklimaat worden 
gerealiseerd. Het vakantiepark vormt, onder voorwaarden, geen belemmering voor 
omliggende woningen. 
 
Randvoorwaarden 
 Vakantiepark De Pluimpot zal de beoogde ontwikkeling moeten melden in het kader van het 

Activiteitenbesluit. De daaruit voortkomende voorschriften zullen moeten worden 
nageleefd. 

 De richtafstanden uit de brochure 'Bedrijven en milieuzonering' van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten dienen als aandachtspunt bij de verdere planuitwerking te worden 
meegenomen. 

 
 
7.2  Normstelling en beleid 

Bij realisering van nieuwe hindergevoelige functies (zoals recreatiewoningen) moet rekening 
worden gehouden met eventuele milieuhinder van bedrijfsactiviteiten in de omgeving. 
Uitgangspunt is dat ter plaatse van de recreatiewoningen sprake is van een aanvaardbaar 
verblijfsklimaat. Daarnaast is van belang dat toekomstige (bedrijfs)functies geen belemmering 
vormen voor het woon- en leefklimaat van in de omgeving aanwezige woningen. Hierna wordt 
achtereenvolgens ingegaan op de volgende voor de planontwikkeling relevante 
beleidsdocumenten en wetgeving: 
 Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV); 
 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit); 
 Besluit Landbouw milieubeheer (Besluit landbouw); 
 Bedrijven en milieuzonering. 
 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) 
In deze verordening (vastgesteld door Provinciale Staten op 9 april 2010) is bepaald dat in een 
bestemmingsplan waarin voor de eerste maal woon- of verblijfsrecreatieve bestemmingen 
worden aangewezen nieuwe woon- of verblijfsrecreatieve functies niet worden toegelaten 
binnen een afstand van: 
 100 meter tot buiten de bebouwde kom gesitueerde gronden waarop agrarische gebouwen 

anders dan kassen zijn toegelaten.  
 50 meter van buiten de bebouwde kom gesitueerde kassen en, primair, van daarvoor 

aangewezen bouwvlakken alsmede van buiten de bebouwde kom gesitueerde gronden 
waarop fruitteelt is toegelaten. 

Voor het omgekeerde, het projecteren van agrarische bebouwing en functies in de nabijheid 
van woon- of verblijfsrecreatieve functies, geldt hetzelfde.  
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Kleinere afstanden zijn mogelijk indien in de toelichting bij het bestemmingsplan aannemelijk 
wordt gemaakt dat: 
 geen of nagenoeg geen hinder optreedt bij woon- of verblijfsrecreatieve functies en de 

kleinere afstand niet leidt tot onevenredige beperkingen in de bedrijfsvoering van de 
betrokken agrarische bedrijven. 

 dat geen schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid zullen optreden en de kortere 
afstand niet leidt tot onevenredige beperkingen in de bedrijfsvoering van de betrokken 
agrarische bedrijven. 

 
Met het begrip woon- of verblijfsrecreatieve functies en woon- of verblijfsrecreatieve 
bestemmingen wordt bedoeld woonwijken of –kernen inclusief landelijke 
bebouwingsconcentraties, woonparken etc. Ook zomerhuizenterreinen en kampeerterreinen 
vallen onder dit begrip. De regels zijn niet bedoeld voor het houden van afstand tot een 
individuele woning in het buitengebied. In die situaties zal maatwerk moeten worden geleverd 
waarbij per geval, vanuit het beginsel van een goede ruimtelijke ordening en na weging van de 
betrokken belangen, een keuze moeten worden bepaald. 
 
Bij het bepalen van de afstand moet worden gerekend vanaf de gevel van de agrarische 
gebouwen of, in het geval waarin sprake is van in het plan aangeduide bouwvlakken, vanaf de 
grens van het bouwvlak (waarop bebouwing is toegelaten). Bij woon- of verblijfsrecreatieve 
functies moet, voor het bepalen van de afstand, worden gerekend tot of vanaf de perceelsgrens 
en niet vanaf de gevel van de woning of het recreatieve verblijf. Reden hiervoor is dat de fijne 
drift van bestrijdingsmiddelen bij fruitteelt, stofoverlast en stank het woon- en leefklimaat 
nadelig kunnen beïnvloeden en een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid. 
 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  
Voor recreatiebedrijven is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, beter 
bekend als het Activiteitenbesluit, van belang.  
In het Activiteitenbesluit zijn milieuvoorschriften opgenomen ter voorkoming of zo veel 
mogelijk beperken van gevaar, schade of hinder voor de directe omgeving. Zo dienen de 
inrichtingen ervoor te zorgen dat de geluidsoverlast van het bedrijf of de accommodatie 
bepaalde grenzen niet overschrijdt. Tevens zijn meer op preventie gerichte voorschriften 
opgenomen betreffende verwijdering, preventie en hergebruik van afvalstoffen en zuinig 
gebruik van energie en water.  
De gemeente kan onder bepaalde voorwaarden, als de lokale omstandigheden daartoe 
aanleiding geven, afwijken van hetgeen in het Activiteitenbesluit staat. 
 
Afhankelijk van het type inrichting kan het Activiteitenbesluit geheel of gedeeltelijk van 
toepassing zijn op de inrichting. In het Activiteitenbesluit wordt een onderscheid gemaakt in 
drie type inrichtingen, namelijk: 
 Inrichting type A: Dit zijn inrichtingen die onder het zogenaamde lichte regime van het 

Activiteitenbesluit vallen. Het betreft hoofdzakelijk weinig milieubelastende activiteiten. De 
algemene milieuvoorschriften uit het besluit zijn op deze bedrijven toepassing.  

 Inrichting type B: Dit zijn inrichtingen die onder het volledige regime van het 
Activiteitenbesluit vallen. Het gaat hierbij om de inrichtingen die voorheen ook moesten 
voldoen aan algemene milieuvoorschriften of nog een milieuvergunning hadden. Het 
Activiteitenbesluit is voor deze voorschriften en milieuvergunningen in de plaats getreden. 

 Inrichting type C: Dit zijn inrichtingen die niet volledig onder het regime van algemene 
regels van het Activiteitenbesluit vallen. Voor deze bedrijven geldt de verplichting om een 
milieuvergunning aan te vragen. Voor enkele, in het Activiteitenbesluit genoemde 
onderwerpen, zijn de milieuvoorschriften uit het besluit naast een eventuele 
milieuvergunning van toepassing. Landbouwbedrijven vallen ook in deze categorie. Hierop 
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zijn het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw of het Besluit Mestbassins 
milieubeheer op van toepassing. 

 
Besluit Landbouw milieubeheer (Besluit landbouw)  
Het Besluit landbouw milieubeheer bevat algemene milieuvoorschriften voor agrarische 
bedrijven. Tevens geeft het besluit voor een aantal gevallen afstandseisen die in acht genomen 
moeten worden ten opzichte van gevoelige objecten. Onder een gevoelig object wordt een 
gebouw verstaan dat voor menselijk verblijf is bestemd, daarvoor in gebruik is en ook blijkens 
aard, indeling en inrichting ervan geschikt is om als zodanig te worden gebruikt. Als niet aan 
deze afstanden wordt voldaan, dan herleeft de verplichting voor het landbouwbedrijf om een 
omgevingsvergunning voor een inrichting (voorheen milieuvergunning) op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)/Besluit omgevingsrecht (Bor) aan te vragen. 
In het besluit zijn milieuregels opgenomen ter voorkoming of zo veel mogelijk beperken van 
gevaar, schade of hinder voor de directe omgeving. Zo bevat het besluit onder andere 
geluidgrenswaarden die in acht genomen moeten worden. 
 
Bedrijven en milieuzonering 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening vindt afstemming van bestaande en nieuwe 
functies plaats door het aanhouden van zogenaamde richtafstanden. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' van de VNG (2009). Bij deze 
richtafstanden wordt rekening gehouden met milieuaspecten als geur-, stof en geluidhinder. De 
richtafstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk. Uit jurisprudentie en de 
genoemde VNG-publicatie blijkt dat in het geval van een gemengd gebied verkleinde 
richtafstanden gelden. 
De brochure geeft voor kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) (SBI-code 552) 
een richtafstand van 50 meter ten opzichte van woningen, vanwege het milieuaspect geluid. 
Voor de milieuaspecten geur en gevaar geldt een richtafstand van 30 meter. Bij uitbreidingen 
op het recreatieterrein dient met deze afstand rekening te worden gehouden. 
Tussen overdekte zwembaden (SBI-code 9261.1) en milieugevoelige functies (waaronder 
(recreatie)woningen) dient een richtafstand van circa 50 m16 te worden aangehouden. Het 
milieuaspect geluid is daarvoor maatgevend. Voor de milieuaspecten geur en gevaar is een 
richtafstand van 10 m aan de orde. Voor openbaar toegankelijke zwembaden in de openlucht 
bedraagt de richtafstand ten opzichte van (recreatie)woningen ten minste 200 m. 
In de uitbreidingslocatie (het noordelijk deelgebied) worden ook bijbehorende detailhandel en 
horeca mogelijk gemaakt. De omvang daarvan dient beperkt te blijven en alleen lichte 
(niet-milieuhinderlijke) vormen van horeca kunnen worden toegestaan.  
 
 
7.3  Onderzoek 

Alvorens wordt getoetst aan de hiervoor genoemde beleidsdocumenten en wetgeving wordt 
ingegaan op de huidige milieusituatie. 
 
Huidige milieusituatie 
In het plangebied bevinden zich vijf woningen, waarvan drie bedrijfswoningen (Geertruidaweg 
3 en 5 en Gorishoeksedijk 6) behorende bij de inrichting. De woning aan de Gorishoeksedijk 2 
is een burgerwoning en de woning Gorishoeksedijk 4 is een recreatiewoning.  
Daarnaast bevinden zich een aantal woningen van derden ten oosten van het plangebied, aan 
de overzijde van de Gorishoeksedijk. Ten noorden van het plangebied heeft de gemeente 
plannen, om op korte afstand van het Vakantiepark, een nieuw woongebied te realiseren. 
Daarnaast ligt het recreatieterrein op zeer korte afstand van natuurgebied De Pluimpot. 
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Binnen een afstand van 100 meter van het toekomstig vakantiepark zijn twee 
akkerbouwbedrijven aanwezig. Deze bevinden zich aan de oostzijde van de Gorishoeksedijk 
(nummers 3 en 23).  
 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) 
De kortste afstand tussen de bouwvlakken van deze bedrijven en het vakantiepark bedraagt 70 
respectievelijk 60 meter. Aangezien de interne ontsluitingsweg van het vakantiepark 
onderlangs de westzijde van de Gorishoeksedijk wordt gerealiseerd (zie figuur 3.2 in paragraaf 
3.3) en langs deze weg een forse maat met opgaand groen wordt aangelegd, worden de 
woningen op grotere afstand gebouwd. De afstand tussen de bouwvlakken van de agrarische 
bedrijven en de percelen met de recreatiewoningen bedraagt circa 90 en 85 meter.Dit is binnen 
de in de PRV genoemde afstand van 100 meter. Deze kleinere afstanden worden aanvaarbaar 
geacht om de volgende redenen: 
 Het gaat om een planologisch gewenste ontwikkeling. Uitbreiding van de recreatie betekent 

een economische impuls voor het gebied. De verblijfsrecreatie sluit aan op een bestaand 
vakantiepark en een toekomstig woongebied van Sint-Maartensdijk. De ontwikkelingen 
vinden alle plaats binnen de kleine, geïsoleerde Geertruidapolder en tasten het open 
polderlandschap daarbuiten niet aan.  

 De bedrijven ondervinden al beperkingen voor de bedrijfsvoering vanwege de bestaande 
woningen Gorishoeksedijk 2, 9 en 11 en worden niet verder belemmerd vanwege de 
ontwikkeling van het nieuwe recreatiegebied (zie hiervoor onder het kopje 'Besluit 
Landbouw milieubeheer (Besluit landbouw)'. 

 Een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de recreatiewoningen is gewaarborgd gezien 
de milieuregels die al voor de agrarische bedrijven gelden en de beperkingen die het 
bestemmingsplan Buitengebied stelt aan de bedrijfsvoeringen van deze bedrijven. 
Intensieve veehouderijbedrijven zijn op grond van dat bestemmingsplan niet toegestaan.  

 Fijne drift van bestrijdingsmiddelen bij fruitteelt is niet aan de orde omdat het plangebied 
ligt op een afstand van 50 meter of meer van het agrarisch buitengebied. Binnen deze 
afstand zijn dus geen (glas)tuinbouw- en fruitteeltpercelen aanwezig. Eventuele 
spuitactiviteiten zullen plaatsvinden op grotere afstand. 

 De Gorishoeksedijk (hoogte circa 3 tot 3,5 meter) en de forse maat met opgaand groen 
langs de interne ontsluitingsweg reduceren de kleine kans op stofoverlast vrijwel tot nul. 

Op grond van te vorenstaande wordt geconcludeerd dat de voorgenomen recreatieve 
ontwikkeling van Vakantiepark De pluimpot geen schadelijke gevolgen voor de 
volksgezondheid tot gevolg heeft en dat de kortere afstand niet leidt tot onevenredige 
beperkingen in de bedrijfsvoering van de betrokken agrarische bedrijven. 
 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) 
Vakantiepark De Pluimpot is op grond van het Activiteitenbesluit een inrichting type B, de 
beoogde activiteiten dienen dan ook in dit kader bij het bevoegd gezag te worden gemeld. Bij 
deze melding dient mogelijk een akoestisch rapport te worden gevoegd, in relatie tot de 
geluidsbelasting op het natuurgebied De Pluimpot. De inrichting zal moeten voldoen aan de 
voorschriften genoemd in het betreffende besluit. Daarom hoeft geen omgevingsvergunning 
voor een inrichting te worden aangevraagd. 
De gemeente zal nog bezien of de milieuvoorschriften toereikend zijn. Als dit niet zo is, dan zal 
de gemeente maatwerkvoorschriften opleggen aan Vakantiepark De Pluimpot.  
 
Naast de beoogde ontwikkeling van het vakantiepark wordt in dit bestemmingsplan ook 
voorzien in de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg. Aangenomen wordt derhalve dat de 
nieuwe situatie geen belemmering zal vormen voor het woon- en leefklimaat van de woning van 
derden in het plangebied. Ook voor de andere woningen van derden, aan de overzijde van de 
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Gorishoeksedijk, zal de beoogde ontwikkeling geen belemmering vormen voor het woon- en 
leefklimaat. Vakantiepark De Pluimpot leeft in de huidige situatie reeds de voorschriften uit het 
Activiteitenbesluit na, er zijn wat dat betreft geen klachten. Er wordt daarom vanuit gegaan dat 
er in de in de toekomstige situatie dienaangaande ook geen problemen zullen zijn. 
 
Besluit Landbouw milieubeheer (Besluit landbouw)  
Op grond van het Besluit landbouw geldt voor een akkerbouwbedrijf een afstand van 50 meter 
ten opzichte van gevoelige objecten. Het agrarisch bedrijf Gorishoeksedijk 3 voldoet niet aan 
het Besluit omdat binnen deze afstand de burgerwoning Gorishoeksedijk 9 aanwezig is. Dat 
betekent dat voor dit bedrijf de verplichting geldt van een omgevingsvergunning voor een 
inrichting op grond van de Wabo/Bor. Omdat de burgerwoning precies tussen het agrarisch 
bedrijf en het toekomstig vakantiepark staat, is deze woning maatgevend en niet het 
vakantiepark. Voor het agrarisch bedrijf Gorishoeksedijk 23 wordt ruim voldaan aan de 
afstandseis uit het Besluit. Voor dit bedrijf ontstaat daarom geen verplichting van een 
omgevingsvergunning voor een inrichting vanwege de ontwikkeling van het nieuwe 
recreatiegebied. De voorgenomen ontwikkeling van vakantiepark De Pluimpot vormt daarmee 
geen belemmering voor de agrarische bedrijven. Omgekeerd vormen de bedrijven geen 
belemmering voor de ontwikkeling van het Vakantiepark Pluimpot.  
 
Bedrijven en milieuzonering 
In het noordelijk deel van het vakantiepark wordt een overdekt zwembad beoogd. Met de 
richtafstand van 50 m ten opzichte van woongebieden zal bij de ontwikkeling van het beoogde 
woongebied rekening worden gehouden. Belangrijk daarbij is dat het gaat om een richtafstand, 
waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. 
Voor de in de nabijheid beoogde recreatiewoningen is de richtafstand niet van toepassing. De 
woningen en het zwembad maken beide deel uit van de inrichtingen. Het zwembad kan gezien 
worden als een belangrijke kwaliteit van het vakantiepark.  
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Bijlage 8  Externe veiligheid 

8.1  Conclusie 

In de directe omgeving van Vakantiepark De Pluimpot bevinden zich geen risicovolle 
inrichtingen of leidingen met een veiligheidscontour die een belemmering kunnen opleveren 
voor de inrichting van het vakantiepark. 
Vakantiepark De Pluimpot beschikt op dit moment over een propaantank met een inhoud van 
3.000 liter. Deze tank wordt in de nieuwe planopzet gehandhaafd. Op grond van het 
Activiteitenbesluit geldt voor deze tank een aan te houden afstand van 10 tot (beperkt) 
kwetsbare objecten die zijn gelegen buiten de inrichting. 
De afstanden gelden vanaf de propaantank, het vulpunt en de opstelplaats voor de tankauto.  
 
 
8.2  Beleid en normstelling 

Algemeen 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid aan verschillende aspecten 
aandacht te worden besteed, namelijk:  
 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 
De voor deze ontwikkeling relevante regelgeving is de volgende: 
 Beleidsvisie provincie Zeeland; 
 Besluit Externe veiligheid Inrichtingen (Bevi); 
 Het Activiteitenbesluit. 
 
In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het 
plaatsgebondenrisico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon 
op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke 
stoffen, indien hij onafgebroken17 en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt 
weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. Het GR drukt 
de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als 
rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
De normstelling is voorts afhankelijk van de aard van het te beschermen object. 
Kampeerterreinen zijn in dit kader aan te merken als een kwetsbaar object. 
Voor het groepsrisico bestaan geen wettelijke normen, bij nieuwe ontwikkelingen bestaat 
echter wel een verantwoordingsplicht. Gemotiveerd moet worden waarom voor de bewuste 
ontwikkeling op deze locatie een toename (of een overschrijding) van het GR aanvaardbaar 
wordt geacht.  
 
Beleidsvisie provincie Zeeland 
Op grond van de provinciale beleidsvisie Externe Veiligheid (mei 2005) en het gemeentelijke 
milieubeleid is bij ruimtelijke plannen geen uitgebreide verantwoording van het groepsrisico 
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noodzakelijk wanneer: 
 de geplande (kwetsbare) objecten buiten het invloedsgebied liggen (dan is er geen 

groepsrisico), of 
 het een enkel (kwetsbaar) object in een nagenoeg maagdelijke omgeving betreft (dan is 

het groepsrisico zeer laag)18, of 
 het een enkel (kwetsbaar) object in een al zeer volle omgeving betreft, waardoor het effect 

op het groepsrisico marginaal is19. 
 
Als de risicosituatie niet voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden a, b of c, is een 
uitgebreide verantwoording van het groepsrisico vereist. Hierbij moet aandacht worden 
besteed aan de aspecten zelfredzaamheid van personen, beheersbaarheid van het ongeval en 
de resteffecten die overblijven zelfs als alle redelijkerwijs te treffen maatregelen zijn getroffen.  
 
Besluit Externe veiligheid Inrichtingen (Bevi)  
Het besluit geeft een wettelijke grondslag aan het externe veiligheidsbeleid rondom risicovolle 
inrichtingen. Het doel van het besluit is de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden 
blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Op 
basis van het Bevi geldt voor het PR rondom een risicovolle inrichting een grenswaarde voor 
kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten20. Beide liggen op een 
niveau van 10-6 per jaar. Bij het voeren van een planologische procedure moet aan deze 
normen worden voldaan. Campings en verblijfsrecreatieterreinen die beschikken over een 
propaantank van meer dan 13 m³ vallen onder de werkingssfeer van het Bevi.  
 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  
Campings en verblijfsrecreatieterreinen waar ten hoogste 13 m³ propaan in ten hoogste twee 
bovengrondse opslagtanks wordt opgeslagen, vallen binnen de werkingsfeer van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). Dit besluit geeft aan te 
houden afstanden tussen de propaantank(s), het vulpunt van de tank(s) en de opstelplaats van 
de tankwagen en (beperkt) kwetsbare objecten die zijn gelegen buiten de inrichting. 
Artikel 3.28 van het Activiteitenbesluit geeft voor de opslag van propaan de volgende 
veiligheidsafstanden. 
 

 Opslagtank met propaan tot 
en met 5 kubieke meter 
 

Opslagtank met 
propaan groter 
dan 5 kubieke 
meter tot en met 
13 kubieke meter 
 

Bevoorrading tot en met 5 keer per jaar 
 

10 meter 
 

15 meter 
 

Bevoorrading meer dan 5 keer per jaar 20 meter 
 

25 meter 
 

 
De afstanden gelden vanaf de propaantank, het vulpunt en de opstelplaats voor de tankauto.  
 
De afstanden genoemd in de tabel worden tot de helft verkleind als ter plaatse van het meest 
nabij gelegen object ook propaan in opslagtanks wordt opgeslagen.  
 
Ten opzichte van gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van 
de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, dan wel gebouwen waarin 
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doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, 
de volgende afstanden in acht genomen: 
 bij een opslagtank met propaan tot en met 5 kubieke meter: 25 meter; 
 bij een opslagtank met propaan van meer dan 5 kubieke meter tot en met 13 kubieke 

meter: 50 meter. 
 
 
8.3  Toetsing  

In de directe omgeving van Vakantiepark De Pluimpot bevinden zich geen risicovolle 
inrichtingen of leidingen met een veiligheidscontour die een belemmering kunnen opleveren 
voor de inrichting van het vakantiepark. 
 
Propaan 
Vakantiepark De Pluimpot beschikt op dit moment over een propaantank met een inhoud van 
3.000 liter. Deze tank wordt in de nieuwe planopzet gehandhaafd. In de nabije omgeving vindt 
verder geen opslag van propaan plaats. Evenmin zijn hier de hiervoor genoemde gebouwen 
met verhoogd kwetsbare personen voorzien. Op grond van het Activiteitenbesluit geldt voor 
deze tank een aan te houden richtafstand van 10 meter tot (beperkt) kwetsbare objecten die 
zijn gelegen buiten de inrichting. Hier wordt aan voldaan.  
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Bijlage 9  Leidingen en hoogspannings- 
verbindingen 

9.1  Conclusie en randvoorwaarden 

Conclusie 
Er zijn geen belemmeringen te verwachten ten aanzien van leidingen. 
 
Randvoorwaarden 
Voor de aanvang van de graafwerkzaamheden ten behoeve van de planontwikkeling moet door 
degene die de graafwerkzaamheden gaat uitvoeren contact worden opgenomen met KLIC, 
waarbij dient te worden gemeld waar en wanneer wordt gegraven. 
 
 
9.2  Algemeen 

Voor planologisch relevante leidingenstroken (en bijbehorende veiligheids- en 
toetsingsgebieden), solitaire hoofdtransportleidingen21) en hoogspanningsverbindingen geldt 
dat deze in het bestemmingsplan moeten worden geregeld. Deze leidingen zijn planologisch 
relevant. Ook niet-hoofdtransportleidingen, met een relevante veiligheidscontour, zijn 
planologisch relevant. In dit bestemmingsplan worden als planologisch relevante leidingen 
aangemerkt (buis)leidingen voor het transport van: 
 hoogspanning van 50 kV en hoger; 
 brandbare gassen met een druk van 20 bar en hoger; 
 brandbare vloeistoffen met een diameter van 4" en hoger; en 
 giftige stoffen. 
Daarnaast kunnen buisleidingen met een diameter van 400 mm en hoger buiten de bebouwde 
kom en buisleidingen voor het transport van afvalwater met een diameter van 400 mm en 
hoger van het Waterschap Scheldestromen (hoofdleidingen van en naar de 
afvalwaterzuiveringsinrichting) als planologisch relevant worden beschouwd. Tevens dienen 
optisch vrije paden in het bestemmingsplan te worden opgenomen.  
 
Niet planologisch relevante leidingen behoeven geen bescherming / regeling in het 
bestemmingsplan. 
 
 
9.3  Toetsing 

In het noordelijk deel van het plangebied, net ten zuiden van het bedrijventerrein 
Sint-Maartensdijk, ligt een 50 kV hoogspanningsverbinding. Deze hoogspanningsverbinding 
levert geen belemmering op voor de beoogde ontwikkeling. 
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Verder zijn er in het plangebied geen planologisch relevante leidingen aanwezig. Langs de 
randen van het plangebied liggen wel diverse niet planologisch relevante leidingen 
(rioolleidingen, leidingen nutsvoorzieningen, drainageleidingen). Deze kabels en leidingen zijn 
veelal aangelegd langs / in combinatie met aanwezige infrastructuur.  
 
In het kader van de realisering van het vakantiepark zal ten minste drie werkdagen voor de 
aanvang van graafwerkzaamheden door degene die de graafwerkzaamheden uitvoert contact 
moeten worden opgenomen met het KLIC22, waarbij dient te worden gemeld waar en wanneer 
wordt gegraven. 
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Bijlage 10  Akoestisch onderzoek wegverkeers- 
lawaai 

10.1  Conclusies  

Ter plaatse van het beoogde Vakantiepark De Pluimpot kan een aanvaardbaar verblijfsklimaat 
worden gerealiseerd. In de nieuwe opzet zullen alle recreatiewoningen binnen het plangebied 
op zodanige afstand van de wettelijke gezoneerde Gorishoeksedijk worden gebouwd dat de 
geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai aan de gevels niet meer bedraagt dan 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 
 
10.2  Opbouw van de bijlage 

Binnen de uitbreidingsplannen ten zuiden van de kern Sint-Maartensdijk met De pluimpot en de 
woonwijk Geertruidapolder worden nieuwe woningen en nieuwe wegen mogelijk gemaakt. 
Nieuwe woningen en nieuwe wegen dienen getoetst te worden aan de Wet geluidhinder (Wgh). 
Deze nieuwe ontwikkelingen hebben een toename van het verkeer op de wegen tot gevolg. In 
het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bij een relatief grote toename van verkeer 
ten gevolge van een ontwikkeling inzichtelijk te worden gemaakt welke gevolgen er zijn voor de 
omgeving. Deze gevolgen worden het uitstralingseffect genoemd. De in de Wgh opgenomen 
normering voor reconstructiesituaties vormt hiervoor het toetsingskader. In deze bijlage zijn de 
gevolgen van het wegverkeerslawaai onderzocht. 
 
De bijlage is als volgt opgebouwd. In paragraaf 10.3. wordt ingegaan op het wettelijk 
toetsingskader dat geldt met betrekking tot wegverkeerslawaai voor geluidsgevoelige functies. 
In paragraaf 10.4. komen de invoergegevens van de berekeningen aan bod. In paragraaf 10.5. 
worden de resultaten en conclusies van de geluidsberekeningen behandeld. In bijlage 12 is het 
rekenblad weergegeven met de resultaten. 
 
 
10.3  Beleid en normstelling 

Geluidsgevoelige bestemmingen 
Een camping, standplaats voor een kampeermiddel en / of recreatiewoning is volgens de Wet 
geluidhinder (Wgh) geen geluidgevoelige functie. Uit jurisprudentie blijkt echter dat 
desondanks in de ruimtelijke planvorming wel degelijk rekening dient te worden gehouden met 
het aspect geluidhinder:  
"Het ligt echter in de rede, mede gelet op de omstandigheid dat recreatiewoningen veelal 
worden bewoond juist om rust te vinden, de normen die gelden voor de hoogst toelaatbare 
geluidbelasting voor woningen, vanwege een industrieterrein, zoveel mogelijk overeenkomstig 
op recreatiewoningen toe te passen" (KB 90.023432 10-12-1990, AB 1991, nr. 201) 
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Vergelijkbare overwegingen zijn ook in latere Kroonbesluiten of uitspraken van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) opgenomen met betrekking tot de 
geluidsbelasting van industrieterreinen (o.a. racecircuitterrein), van spoorwegen (Tracébesluit 
Betuweroute, E01.96.0532 d.d. 28 mei 1998) en verkeerswegen. In een latere uitspraak van de 
ABRvS (E01.98.0423, d.d. 14 augustus 2000 over de onthouding van goedkeuring vanwege 
een geluidbelasting van meer dan 50 dB(A) op de gevel) werd ten aanzien van 
wegverkeerslawaai het volgende vermeld: 
"De Afdeling is van oordeel dat het ook bij geluidsbelasting van wegen in de rede ligt de normen 
die gelden voor woningen zo veel mogelijk overeenkomstig toe te passen op recreatiewoningen 
teneinde een aanvaardbaar verblijfsklimaat te garanderen. Hieraan kan niet afdoen dat de 
mensen die in de recreatiewoningen verblijven, in dit geval mogelijk niet zozeer komen om rust 
te vinden…. Verweerders hebben in dit geval niet ten onrechte betekenis gehecht aan de grens 
van de 50 dB(A)-contour van de weg".  
 
Ook de provincie Zeeland beschouwt verblijfsrecreatie (met uitzondering van kleinschalig 
kamperen (zogenaamde minicampings) en hotels) als een geluidsgevoelige functie. Het 
ontheffingenregime uit de Wgh is echter niet van toepassing. De provincie sluit echter bij 
recreatieve bestemmingen aan bij het toetsingskader uit de Wgh voor nieuwe woningen in een 
buitenstedelijke situatie.  
De gemeente Tholen beschikt niet over eigen geluidhinderbeleid.  
 
Normstelling 
In de benadering van de noodzakelijke akoestische toetsing maakt de Wet geluidhinder 
onderscheid tussen nieuwe situaties en reconstructiesituaties. Binnen "nieuwe situaties" wordt 
onderscheid gemaakt in de aanleg van nieuwe wegen en/of nieuwe woningen.  
Met betrekking tot de ontwikkelingen is onderzoek naar de navolgende akoestische situaties 
van belang: 
 nieuwe situaties: 

1. nieuwe woningen versus nieuwe wegen; 
2. nieuwe woningen versus bestaande wegen; 
3. bestaande woningen versus nieuwe wegen; 

 reconstructie (uitstralingseffect): 
1. bestaande woningen versus te reconstrueren wegen. 

 
Geluidszones langs wegen  
Langs alle wegen bevindt zich als gevolg van de Wet geluidhinder geluidszones, met 
uitzondering van woonerven en 30 km/uur-gebieden. Binnen de geluidszone van een weg dient 
de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke 
normen te voldoen. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en 
de ligging van de weg (binnen- of buitenstedelijk). De geluidszone ligt aan weerszijden van de 
weg, gemeten vanuit de kant van de weg. Onder stedelijk gebied wordt verstaan: "het gebied 
binnen de bebouwde kom, doch met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, 
voor zover liggend binnen zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens" (artikel 1 Wgh). De Gorishoeksedijk, Havenweg, 
Hartogsweg en de nieuwe ontsluitingswegen (noord, De Pluimpot en van de woonwijk) zijn de 
gezoneerde wegen waarvan de geluidszone over het plangebied valt.  
 
Nieuwe situaties 
Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen, binnen de wettelijke geluidszone 
van een weg, geldt een voorkeursgrenswaarde. Voor nieuwe situaties (nieuwe wegen of nieuwe 
woningen) bedraagt deze 48 dB. De voorkeursgrenswaarde mag in principe niet worden 
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overschreden. Indien uit het akoestisch onderzoek blijkt dat deze voorkeursgrenswaarde wel 
wordt overschreden, is onderzoek naar maatregelen23 ) noodzakelijk. Zijn deze maatregelen 
onvoldoende doeltreffend of ontmoeten deze maatregelen overwegende bezwaren van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, 
dan kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen een hogere 
waarde vaststellen. Deze hogere waarde mag, afhankelijk van de situatie, een bepaalde 
waarde niet te boven gaan (uiterste grenswaarde). Deze waarden zijn in tabel B10.1. 
opgenomen.  
 
Tabel B10.1.  Geluidsnormen voor woningen, buiten- en binnenstedelijke situatie 
 

akoestisch relevante situatie voorkeurs- 
grenswaarde 

uiterste 
grenswaarde 

nieuwe woningen - nieuwe wegen 
buitenstedelijke situatie  
binnenstedelijke situatie 

 
48 dB 
48 dB 

 
53 dB 
63 dB 

nieuwe woningen - bestaande/te reconstrueren wegen 
buitenstedelijke situatie  
binnenstedelijke situatie 

 
48 dB 
48 dB 

 
53 dB 
58 dB 

bestaande woningen -nieuwe wegen 
buitenstedelijke situatie  
binnenstedelijke situatie 

 
48 dB 
48 dB 

 
58 dB 
63 dB 

 
30 km/uur-wegen 
Zoals uit het voorgaande kan worden geconcludeerd geldt voor wegen die zijn ondergebracht in 
een 30 km/uur-gebied geen wettelijke geluidszone en is langs deze wegen akoestisch 
onderzoek naar wegverkeerslawaai in nieuwe situaties op grond van de Wgh niet verplicht. Op 
basis van jurisprudentie geldt echter ook voor deze wegen dat aannemelijk is dat sprake is van 
een aanvaardbaar geluidsniveau. Hierbij wordt eveneens aangesloten bij de benaderingswijze 
die de Wet geluidhinder hanteert voor gezoneerde wegen en gelden de eerder vermelde 
voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde uit de Wgh als referentiekader. De interne 
ontsluitingsweg Pluimpot is de relevante 30 km/uur-weg. Verder is van belang dat zodanige 
gevelmaatregelen worden genomen dat de maximaal aanvaarde binnenwaarde op grond van 
het Bouwbesluit ten hoogste 33 dB bedraagt.  
 
Reconstructie (t.b.v. bepalen uitstralingeffect) 
De ontwikkelingen genereren extra verkeer op de omliggende wegen. Dit kan gevolgen hebben 
voor de geluidbelasting op woningen langs diezelfde wegen. Om dit te kunnen beoordelen én uit 
een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is akoestisch onderzoek naar 
wegverkeerslawaai noodzakelijk. De in de Wet geluidhinder opgenomen normering voor 
reconstructiesituaties vormt het toetsingskader. 
Volgens de Wet geluidhinder is sprake van reconstructie indien als gevolg van fysieke 
wijzigingen aan een weg de geluidsbelasting aan de gevels van geluidsgevoelige bestemmingen 
met 1,5 dB of meer toeneemt (afgerond 2 dB). Daarbij geldt dat, wanneer de feitelijke 
heersende geluidsbelasting voor reconstructie lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB, de verhoging moet worden berekend vanaf 48 dB. 
 
Onder een fysieke wijziging aan of op de weg wordt onder meer verstaan een wijziging van het 
profiel of het wegdek, wijziging van de maximumsnelheid of verschuiving van de wegas waarbij 
de bestaande weg wordt opgeheven. Ook een nieuwe aansluiting op een bestaande weg wordt 
als reconstructie van die bestaande weg gezien. Een wijziging van alleen de 
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verkeersintensiteiten of de samenstelling van het verkeer is niet aan te merken als 
reconstructie. 
 
De periode waarover de toename van de geluidsbelasting moet worden berekend, is die tussen 
het jaar vóór de reconstructie en 10 jaar na reconstructie. Alleen als in deze periode berekend 
(of verwacht) wordt dat de geluidsbelasting met meer dan 1,5 dB (afgerond 2dB) toeneemt én 
indien de geluidsbelasting na reconstructie 50 dB of meer bedraagt, is er sprake van een 
reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder.  
 
Bij een gelijkblijvende samenstelling van het verkeer treedt bij een wijziging van de 
verkeersintensiteit met minder dan 20% geen voor het menselijk oor hoorbaar verschil op in 
geluidsbelasting aan de gevels van geluidsgevoelige bestemmingen. Grofweg levert pas een 
toename in de verkeersintensiteiten van 25% een geluidstoename van 1 dB en dit is voor het 
menselijk oor nauwelijks hoorbaar. 
 
Indien sprake is van een reconstructie in de zin van de Wgh dienen maatregelen onderzocht te 
worden om de geluidsbelasting aan de gevels van de geluidsgevoelige bestemmingen te 
verlagen. Onderscheid wordt gemaakt in maatregelen aan de bron, in het overdrachtsgebied 
en/of maatregelen bij de geluidsontvanger. Zijn deze maatregelen onvoldoende doeltreffend of 
ontmoeten deze maatregelen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan kan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst een hogere waarde vaststellen. Deze 
hogere waarde mag de uiterste grenswaarde (zie tabel B10.1.) niet overschrijden en mag ten 
opzichte van de geluidsbelasting, die aanwezig is één jaar voor fysieke aanpassing, niet met 
meer dan 5 dB toenemen.  
 
Rekenmethoden 
Conform de Wgh is met behulp van de Standaard Rekenmethode 2 (SRM2) uit het Reken- en 
Meetvoorschrift 2006 de specifieke geluidsbelasting aan de buitengevels van de geprojecteerde 
en bestaande geluidsgevoelige bestemmingen berekend voor 2009 en het prognosejaar 2020. 
Hiervoor is het softwarepakket Geomilieu, versie 1.4 gebruikt. 
 
Voor het bepalen van de geluidscontouren ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de 
interne ontsluitingsweg De Pluimpot op de verschillende waarneemhoogtes is de Standaard 
Rekenmethode 1 (SRM1) uit het Reken- en Meetvoorschrift 2006 gehanteerd. Deze methode is 
gebruikt omdat geen sprake is van afschermende bebouwing en/of hoogteverschillen tussen de 
beoogde bebouwing en de assen van de wegen. 
 
Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder 
Op alle geluidsbelastingen is conform artikel 110g van de Wgh een aftrek van 5 dB toegepast 
indien de wettelijke snelheid minder dan 70 km / uur bedraagt en 2 dB indien de snelheid 
70 km / uur of meer bedraagt. 
 
Dosismaat 
De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L 
day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt 
het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal. 
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10.4  Invoergegevens 

Verkeersintensiteiten 
In tabel B10.2. zijn de voor het akoestisch onderzoek gebruikte (piek)verkeersintensiteiten 
weergegeven. De verantwoording van de verkeersintensiteiten zijn weergegeven in de 
verkeersstudie24. De verkeersintensiteiten op de Gorishoeksedijk, Havenweg, Hartogsweg en 
ontsluitingsweg noord in de referentiesituatie zijn bepaald aan de hand van verkeerstellingen in 
verschillende jaren en vermeerderd met een autonome groei van 1,4% per jaar tot het jaar 
2010. Omdat het hier geen doorgaande wegen betreft is er tussen de jaren 2010 en 2010 geen 
rekening gehouden met een autonome groei. De verkeersintensiteiten voor de toekomstige 
situatie (fase 1 en 2) zijn bepaald door de verkeersproductie en –attractie ten gevolge van de 
beoogde ontwikkelingen op te tellen bij de verkeersintensiteit van de referentiesituatie. In de 
verkeersstudie zijn twee verschillende scenario's onderzocht. Het is nog niet bekend welk 
scenario uiteindelijk gekozen wordt. 
 
Tabel B10.2.  Verkeersintensiteiten 
 

nr (zie 
figuur 
3.1) 

wegvak intensiteit 
2009 
(referentie
situatie) 

intensiteit 
2020 
(referentie
situatie) 

intensiteit 
2020  
(inclusief 
Fase 1.) 

intensiteit 
2020  
(inclusief 
Fase 1  
en 2.) 

1 ontsluitingsweg noord 723 733 2.008 3.646 

2 ontsluitingsweg woonwijk  0 0 0 1.638 

3 interne ontsluitingsweg 
Pluimpot 

0 0 2.030 2.030 

4 Gorishoeksedijk (noord) 723 733 400 400 

5 Gorishoeksedijk (midden) 623 631 101 (of 10) 101 (of 10) 

6 Gorishoeksedijk (zuid) 373 378 378 378 (of 0) 

7 Gorishoeksedijk / Havenweg 373 378 378 378 

8 Havenweg 651 660 660 660 

9 Hartogsweg 1.389 1.408 275 275 

 N286 6.700 7.807 9.815 11.453 

 
Voertuigverdelingen 
De werkelijk verdelingen per voertuigcategorie en per periode-uur op de in tabel B10.2. 
genoemde wegen zijn niet bekend. Er is voor gekozen aan te sluiten bij verdelingen die horen 
bij landelijke gemiddelden die gelden voor wijkverzamelwegen, ontsluitingsweg 
bedrijventerreinen, landelijke ontsluitingswegen en provinciale wegen. In navolgende tabellen 
B10.3., B10.4., B10.5. en B10.6.zijn deze verdelingen weergegeven. 
 
Tabel B10.3.  Voertuigverdeling per categorie en per periode-uur 
wijkverzamelwegen (interne ontsluitingsweg de Pluimpot en woonwijk 
Geertuidapolder) 
 

 dagperiode avondperiode nachtperiode etmaal 

% per periode uur  7,0% 2,6% 0,7% n.v.t. 

lichte mvt's 94,0% 97,2% 96,0% 94,44% 
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middelzware mvt's 5,1% 2,5% 3,4% 4,73% 

zware mvt's 0,9% 0,3% 0,6% 0,82% 

 
Tabel B10.4.  Voertuigverdeling per categorie en per periode-uur landelijke 
ontsluitingswegen (Gorishoeksedijk, Havenweg en Hartogsweg) 
 

 dagperiode avondperiode nachtperiode etmaal 

% per periode uur  6,7% 2,7% 1,1% n.v.t. 

lichte mvt's 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 

middelzware mvt's 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

zware mvt's 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

 
Tabel B10.5.  Voertuigverdeling per categorie en per periode-uur 
ontsluitingswegen bedrijventerreinen (nieuwe ontsluitingsweg noord) 
 

 dagperiode avondperiode nachtperiode etmaal 

% per periode uur  7,28% 1,96% 0,6% n.v.t. 

lichte mvt's 83,68% 83,68% 83,68% 83,68% 

middelzware mvt's 9,67% 9,67% 9,67% 9,67% 

zware mvt's 6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 

 
Tabel B10.6.  Voertuigverdeling per categorie en per periode-uur Provinciale wegen 
(N286) 
 

 dagperiode avondperiode nachtperiode etmaal 

% per periode uur  6,7% 2,7% 1,1% n.v.t. 

lichte mvt's 86,0% 93,5% 86,0% 86,81% 

middelzware mvt's 9,1% 4,5% 9,1% 8,6% 

zware mvt's 4,9% 2,0% 4,9% 4,59% 

 
Overige gegevens 
Voor het berekenen van de geluidsbelasting zijn ook de maximumsnelheid, verhardingssoort, 
hoogtelijnen en waarneemhoogte relevant. 
 
In het akoestisch model is voor de interne ontsluitingsweg van het vakantiepark Pluimpot en de 
woonwijk rekening gehouden met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Op nieuwe 
ontsluitingsweg (noord) wordt een maximumsnelheid van 50 km/uur ingesteld. Voor de 
bestaande wegen (Gorishoeksedijk, Havenweg, en Hartogsweg) is 60km/uur aangehouden. Op 
de provinciale weg N286 geldt een maximumsnelheid van 80 km/uur. Voor alle wegen is de 
verhardingssoort asfalt (W0 – referentiewegdek) toegepast. 
 
In het bestemmingsplan Vakantiepark De Pluimpot worden grondgebonden recreatiewoningen 
en gestapelde recreatieappartementen mogelijk gemaakt. De recreatiewoningen krijgen een 
goothoogte van ten hoogste 4 meter en een nokhoogte van ten hoogste 8 meter. De 
recreatieappartementen krijgen een goot- en bouwhoogte van ten hoogste 12 meter. Voor de 
recreatiewoningen wordt daarom gerekend met waarneemhoogtes op 1,5 m en 4,5 m en voor 
de recreatieappartementen met 1,5 m, 4,5 m, 7,5 m en 10,5 meter.  
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Het is echter nog niet bekend op welke locaties wooneenheden gebouwd zullen worden. Er is 
derhalve voor gekozen om de relevante contour ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de 
relevante wegen te berekenen. 
 
 
10.5  Resultaten en conclusies 

Gezoneerde wegen 
In bijlage 12 zijn de contouren weergegeven ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de 
gezoneerde wegen (Gorishoeksedijk, Havenweg, en Hartogsweg en de nieuwe 
ontsluitingsweg). Alle recreatiewoningen binnen het plangebied van vakantiepark De Pluimpot 
zijn gesitueerd buiten de 48 dB-contour. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde 
van de Wet geluidhinder. 
 
Gedezoneerde interne ontsluitingsweg Pluimpot 
In tabel B10.7 zijn de berekende afstanden van de geluidscontouren van de 
voorkeursgrenswaarde (48 dB) en uiterste grenswaarde (53 dB) weergegeven ten gevolge van 
het wegverkeerslawaai van de gedezoneerde interne ontsluitingsweg Pluimpot. 
 
Tabel B10.7.  Afstanden relevante contouren t.o.v. wegas interne ontsluitingsweg 
 

waarneemhoogte \ contour 48 dB-contour 53 dB-contour 

1,5 m 13 m 6 m 

4,5 m 14 m 4 m 

7,5 m 13 m < 4 m 

10,5 m 13 m < 4 m 

 
Indien de beoogde recreatiewoningen op een afstand groter dan 14 meter vanuit de wegas van 
de interne ontsluitingsweg van vakantiepark De Pluimpot worden gerealiseerd bedraagt de 
geluidsbelasting aan de gevels ten gevolge van deze gedezoneerde 30 km/uur-weg minder dan 
de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en is in ieder geval sprake van een aanvaardbaar akoestisch 
klimaat.  
 
Het is volgens de berekeningen niet mogelijk recreatiewoningen op een afstand korter dan 
6 meter uit de wegas te realiseren. De geluidsbelasting aan de gevels zal dan meer bedragen 
dan uiterste grenswaarde van 53 dB. Het inrichtingsplan voorziet in deze eis. 
 
Indien er recreatiewoningen gerealiseerd worden op een afstand tussen de 6 en 14 meter 
vanuit de wegas bedraagt de geluidsbelasting meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
en minder dan de uiterste grenswaarde van 53 dB. Omdat de geluidsbelasting aan de gevels de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt, dienen maatregelen onderzocht te worden om 
de geluidsbelasting terug te dringen. De Wgh stelt dat achtereenvolgens maatregelen aan de 
bron, in het overdrachtsgebied of bij de ontvanger dienen te worden overwogen. 
 
Maatregelen aan de bron 
Er is in theorie een aantal maatregelen aan de bron mogelijk. Gedacht kan onder andere aan 
stillere voertuigen. Dit is echter geen maatregel die gemeente of ontwikkelaars kunnen 
beïnvloeden. Dit is afhankelijk van wetgeving en technische ontwikkelingen van 
motorvoertuigen. Voorts kan worden gedacht aan het beperken van de verkeersomvang en de 
snelheid of aan het wijzigen van de samenstelling van het verkeer. Voor de interne 
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ontsluitingsweg stuiten deze maatregelen op overwegende bezwaren van verkeers- en 
vervoerskundige aard en zijn evenmin reëel.  
 
Maatregelen in het overdrachtgebied 
Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van geluidswallen of geluidsschermen direct 
langs de interne ontsluitingsweg stuiten op financiële en stedenbouwkundige aard. Een scherm 
is in deze situatie niet gewenst. Tevens dient een scherm/wal ter plaatse van de 
perceelaansluitingen onderbroken te worden zodat de geluidsafschermende werking te niet 
wordt gedaan.  
 
Conclusie gedezoneerde 30 km/uur-wegen 
De hoogst berekende geluidsbelasting aan de gevels van de beoogde geluidsgevoelige 
bestemmingen in het vakantiepark De Pluimpot ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de 
niet gezoneerde interne ontsluitingsweg bedraagt maximaal 53 dB indien de recreatiewoningen 
op een afstand van minimaal 6 meter uit de wegas worden gerealiseerd.  
Omdat in deze situatie de uiterste grenswaarde niet wordt overschreden is aangetoond dat er 
sprake is van een aanvaardbare geluidsbelasting ten gevolge van deze gedezoneerde 30 
km/uur-weg. Er is derhalve sprake van een akoestisch aanvaardbaar klimaat en een goede 
ruimtelijk ordening. 
 
Uitstralingseffect 
Grofweg levert pas een toename van 25% in de verkeersintensiteiten een geluidstoename van 
1 dB op en dit is voor het menselijk oor nauwelijks hoorbaar. Er zijn geen wegen waarvan de 
geluidsbelasting ten gevolge van de toename van het verkeer met meer dan 25% toeneemt. 
Vooral als in ogenschouw wordt genomen dat in alle voorgaande berekeningen uitgegaan is van 
een pieksituatie en volgens de Wgh uitgegaan dient te worden van een 
weekdagjaargemiddelde. Omdat de toename van het verkeer en de geluidbelasting beperkt is, 
is sprake van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Samenvattende conclusie 
In het vakantiepark De Pluimpot worden geen recreatiewoningen gerealiseerd waarvan de 
geluidsbelasting, aan de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai van gezoneerde 
wegen, meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Hiermee wordt voldaan aan 
de Wgh. 
 
In het vakantiepark worden ook geen recreatiewoningen gerealiseerd waarvan de 
geluidsbelasting, aan de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de niet gezoneerde 
30 km/uur-wegen (interne ontsluitingswegen), meer bedraagt dan de uiterste grenswaarde 
van 53 dB. Er is derhalve sprake van een akoestisch aanvaardbaar klimaat en een goede 
ruimtelijke ordening. 
 
Het uitstralingseffect of de toename van de geluidsbelasting aan de gevels van bestaande 
geluidsgevoelige bebouwing, langs bestaande omliggende wegen ten gevolge van de toename 
van verkeer door het realiseren van het vakantiepark De Pluimpot, is dermate laag dat het voor 
menselijk gehoor nauwelijks hoorbaar is en voldoet daarmee aan goede ruimtelijke ordening. 
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Bijlage 11  Rekenbladen akoestisch onderzoek 
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Bijlage 12  Luchtkwaliteit 

Deze bijlage bevat het luchtkwaliteitsonderzoek en is de verantwoording voor de toelichting 
(paragraaf 4.14). In de eerste paragraaf van deze bijlage zijn het geldende beleid en de daarbij 
horende normering weergeven. De tweede paragraaf is gebruikt om het daadwerkelijke 
uitgevoerde luchtkwaliteitsonderzoek weer te geven. In de laatste paragraaf zijn de resultaten 
en conclusies weergegeven. 
 
12.1  Beleidskader en normstelling 

De belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in de Wet milieubeheer 
(hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Omdat titel 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat deze ook wel 
bekend als de 'Wet luchtkwaliteit' (Wlk). Specifieke onderdelen van de wet zijn uitgewerkt in 
amvb's en ministeriële regelingen. 
De Wlk bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, 
lood, koolmonoxide en benzeen. Voor luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer is 
stikstofdioxide (NO2, jaargemiddelde) het meest maatgevend, aangezien deze stof door de 
invloed van het wegverkeer het snelst een overschrijding van de grenswaarde uit de Wlk 
veroorzaakt25. Daarnaast zijn ook de concentraties van fijn stof (PM10, jaar- en 
daggemiddelde) van belang. Andere stoffen uit de Wlk hebben een beperkte invloed op de 
luchtkwaliteit bij wegen en worden daarom bij deze toetsing buiten beschouwing gelaten. De 
grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel B13.1. weergegeven. De 
grenswaarden gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van de 
Arbeidsomstandighedenwet. 
 
Tabel B12.1.  Grenswaarden maatgevende stoffen Wlk  
 

stof toetsing van grenswaarde geldig  

stikstofdioxide 
(NO2) 

jaargemiddelde concentratie 60 µg / m³ 2010 tot en met 2014 

 jaargemiddelde concentratie 40 µg / m³ vanaf 2015 

fijn stof (PM10)1)  24-uurgemiddelde 
concentratie 

max. 35 keer p.j. 
meer dan 50 µg / m³ 

vanaf 11 juni 2011 

1) Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten 
beschouwing (volgens de bij de Wlk behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007)  
 
Op grond van artikel 5.16 van de Wlk kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen 
kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een bestemmingsplan) 
uitoefenen indien:  
 de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden; 
 de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening 

van die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft; 
 bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de 
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uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die 
uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert; 

 de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie 
in de buitenlucht; 

 het voorgenomen besluit is genoemd of past binnen het omschreven Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat 
gericht is op het bereiken van de grenswaarden. 

 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient uit oogpunt van de bescherming van de 
gezondheid van de mens tevens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 
 
Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007 
Op grond van de Wlk is bepaald dat concentraties van stoffen die zich van nature in de 
buitenlucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid, bij de beoordeling van 
de grenswaarden voor fijn stof buiten beschouwing worden gelaten. In de Regeling beoordeling 
Luchtkwaliteit 2007 is bepaald dat alleen de bijdrage van zeezout kan worden afgetrokken van 
de concentratie fijn stof. Aangegeven is hoe groot de aftrek van het jaargemiddelde en 
24-uurgemiddelde per gemeente bedraagt. Voor de gemeente Tholen bedraagt de aftrek voor 
het jaargemiddelde fijn stof 5 µg / m³ en voor het 24-uurgemiddelde 6 overschrijdingen per 
jaar. 
 
Regeling "niet in de betekende mate" 
In dit Besluit is exact bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Met behulp van het 
NIBM-berekeningstool van het ministerie van VROM is de mate van betekenis te bepalen. 
Indien een ontwikkeling "in niet betekende mate" bijdraagt aan verslechtering van de 
luchtkwaliteit wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch inzicht gegeven in de 
luchtkwaliteit in de omgeving van de geplande ontwikkeling. Uit berekeningen met de 
NIBM-berekeningstool blijkt dat de toename van het verkeer ten gevolge van de beoogde 
ontwikkeling mogelijk in betekende mate kan bijdragen aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit. 
 
Onderzoeksmethode 
De luchtkwaliteit als gevolg van de nabijgelegen wegen is berekend met behulp van het 
CAR II-programma.26Het CAR II-programma geldt als het standaardrekenprogramma voor 
luchtkwaliteit in binnenstedelijke situaties met enige vorm van bebouwing. Het plangebied en 
zijn omgeving wordt als zodanig aangeduid. Het CAR-programma kan berekeningen uitvoeren 
voor de maatgevende stoffen fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Hierdoor is het 
programma geschikt voor het verkrijgen van een algemeen beeld van de luchtkwaliteit en voor 
het opsporen van knelpunten.  
 
 
12.2  Onderzoek luchtkwaliteit 

Invoergegevens 
Verkeersintensiteiten 
De verkeersintensiteiten op de relevante wegen zijn weergegeven in tabel B13.2. Per 
ontwikkellocatie is ook aangegeven welke wegen relevant zijn. De bron en bewerkingen van de 
gegevens zijn verantwoord in het verkeersonderzoek.  
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De verkeersintensiteit op de N286 is echter bepaald aan de hand van de verkeersstromenkaart 
van de provincie Zeeland 2009. Door rekening te houden met een autonome groei van 1,4% 
per jaar is de geprognosticeerde verkeersintensiteit voor de N286 in de referentiesituatie in 
2010, 2015, en 2020 bepaald. De verkeersintensiteit voor de basisvarianten zijn vervolgens 
bepaald door de intensiteit van de ontsluitingsweg (noord) bij de referentiesituatie op te tellen. 
 
Tabel B12.2.  Verkeersintensiteiten (pieksituatie) 
 

intensiteit /wegvak ontsluitings- 
weg De 
Pluimpot 

ontsluitings-
weg 
woonwijk 

nieuwe 
ontsluitings- 
weg (noord) 

Provinciale weg 
N286 

2010     

Referentiesituatie 0 0 733 6.794 

Basisvariant (fase 1) 2.030 0 2.008 8.757 

Basisvariant (fase 2) 2.030 1.638 3.646 10.395 

2015     

Referentiesituatie 0 0 733 7.282 

Basisvariant (fase 1) 2.030 0 2.008 9.290 

Basisvariant (fase 2) 2.030 1.638 3.646 10.928 

2020     

Referentiesituatie 0 0 733 7.807 

Basisvariant (fase 1) 2.030 0 2.008 9.815 

Basisvariant (fase 2) 2.030 1.638 3.646 11.453 

 
RD-coördinaten en Wegtype 
Het gaat hier om de Rijksdriehoekscoördinaten ter hoogte van de locatie waarvoor de 
luchtkwaliteitsberekening wordt uitgevoerd. Aan de hand van deze coördinaten vindt de 
toedeling van de achtergrondconcentratie aan een bepaalde straat plaats. CARII selecteert 
automatisch de bijbehorende achtergrondconcentratie. 
 
In het CARII-model worden 5 wegtypen onderscheiden. Een wegtype wordt beschreven aan de 
hand van de bebouwing langs de weg. De volgende wegtypen worden onderscheiden: 
1.  weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 
100 meter, 
2.  basistype, alle wegen anders dan type 1, 3a, 3b of 4; 
3a.  beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel is kleiner dan 3 maal de 
hoogte van de bebouwing, maar groter 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 (street canyon); 
4.  eenzijdige bebouwing, weg met aan één zijde min of meer aaneengesloten bebouwing 
op een afstand van minder dan 3 maal de hoogte van de bebouwing. 
 
Tabel B12.3.  Wegtype en RD-cooördinaten 
 

locatie wegtype RD-coördinaten 

  X Y 

ontsluitingsweg De Pluimpot 3a 64200 395500 
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ontsluitingsweg woonwijk 3a 64200 395700 

nieuwe ontsluitingsweg 3a 64500 396200 

Provinciale weg N286 2 64500 396300 

 
Voertuigverdeling 
De werkelijke voertuigverdelingen per voertuigcategorie op de wegen zijn niet bekend. Er is 
voor gekozen aan te sluiten bij landelijke gemiddelden die gelden voor wijkverzamelwegen 
(ontsluitingswegen De Pluimpot en woonwijk), ontsluitingswegen bedrijventerreinen (nieuwe 
ontsluitingsweg) en provinciale wegen (N286). In tabel B12.4. zijn de verdelingen 
weergegeven. 
 
Tabel B12.4.  Voertuigverdeling en voertuigcategorie weg 
 

per periode-uur / 
weg 

lichte mvt's middelzware 
mvt's 

zware mvt's 

ontsluitingsweg De Pluimpot en 
woonwijk 

94,44% 4,73% 0,82% 

nieuwe ontsluitingsweg 83,68% 9,67% 6,65% 

Provinciale weg N286 86,81% 8,60% 4,59% 

 
Snelheidstype  
De hoogte van de emissiefactor is afhankelijk van de rijsnelheid / snelheidstypering. De 
volgende snelheidstyperingen worden onderscheiden: 
 "snelweg algemeen" typisch snelwegverkeer, een gemiddelde snelheid van ongeveer 65 

km / uur, gemiddeld ca. 0.2 stops per afgelegde kilometer; 
 "buitenweg algemeen" typisch buitenwegverkeer, een gemiddelde snelheid van 

ongeveer 60 km / uur, gemiddeld ca. 0.2 stops per afgelegde kilometer; 
 "stadsverkeer met minder congestie" stadsverkeer met een relatief groter aandeel 

"free-flow" rijgedrag, een gemiddelde snelheid tussen de 30 en 45 km / uur, gemiddeld ca. 
1.5 stop per afgelegde kilometer; 

 "normaal stadsverkeer" typisch stadsverkeer met een redelijke mate van congestie, een 
gemiddelde snelheid tussen de 15 en 30 km / uur, gemiddeld ca. 2 stops per afgelegde 
kilometer; 

 "stagnerend stadsverkeer" stadsverkeer met een grote mate van congestie, een 
gemiddelde snelheid kleiner dan 15 km / uur, gemiddeld ca. 10 stops per afgelegde 
kilometer. 

In sommige situaties komt het voor dat de gewenste rijsnelheid niet in het bovenstaande lijstje 
voorkomt (bijvoorbeeld een provinciale weg waar 80 gereden mag worden). In dat geval zal 
een keuze gemaakt moeten worden voor een snelheidstypering. Er wordt dan gekeken naar de 
snelheidstypering die het meest vergelijkbaar is. 
 
Bomenfactor 
De bomenfactor is een maat voor de aanwezigheid van bomen. Drie bomenfactoren worden 
onderscheiden:  
1  hier en daar bomen of in het geheel niet, 
1.25 één of meer rijen bomen met een onderlinge afstand van minder dan 15 meter met 
openingen tussen de kronen 
1.5  de kronen raken elkaar en overspannen minstens een derde gedeelte van de 
straatbreedte. 
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Afstand tot de wegas 
In het onderzoek is een berekening gemaakt als worst case situatie op 5 meter afstand van de 
wegas. Indien hier (direct langs de weg) voldaan wordt aan de grenswaarden uit de Wlk, kan 
zonder verdere berekeningen geconcludeerd worden dat dit ook het geval is ter plaatse van de 
ontwikkeling. 
 
Tabel B12.5.  Overige gegevens 
 

weg snelheidstype bomenfactor afstand tot de 
wegas 

ontsluitingsweg De 
Pluimpot en woonwijk 

stadsverkeer met 
minder congestie 

1 5 m 

nieuwe 
ontsluitingsweg 

stadsverkeer met 
minder congestie 

1 5 m 

Provinciale weg N286 buitenweg algemeen 1 5 m 

 
 
12.3  Berekeningsresultaten en conclusie 

In tabel B12.6. zijn de resultaten van de berekeningen ten behoeve van de toetsing 
luchtkwaliteit langs de relevante wegen van de beoogde ontwikkelingen weergegeven voor 
2010, 2015 en 2020. Op grond van de Wlk mag voor fijn stof de bijdrage van zeezout worden 
afgetrokken van de berekende waarden.  
 
Tabel B12.6.  Berekeningsresultaten luchtkwaliteit 
 

locatie stikstofdioxide 
(NO2) 
jaargemiddelde 
(in ìg / m³) 

fijn stof (PM10) 
jaargemiddelde 
(in ìg / m³) 

fijn stof (PM10)  
24-uurgemiddelde 
(aantal over- 
schrijdingen p. j.) 

  (-5)  (-6) 

 referen- 

tiesitua- 

tie 

basis 

variant 

fase 1 

basis- 

variant 

fase 2 

referen- 

tiesitua- 

tie 

basis- 

variant 

fase 1 

basis- 

variant 

fase 2 

referen- 

tiesitua- 

tie 

basis- 

variant 

fase 1 

basis- 

variant 

fase 2 

in 2010          

ontsluitingsweg De 
Pluimpot 

15,9 17,2 17,2 17,3 17,5 17,5 0 0 0 

ontsluitingsweg 
woonwijk 

15,9 15,9 17,0 17,3 17,3 17,5 0 0 0 

nieuwe ontsluitingsweg 18,4 19,9 21,6 17,8 18,0 18,3 0 0 0 

Provinciale weg N286 20,7 21,6 22,3 18,1 18,2 18,3 0 0 0 

in 2015          

ontsluitingsweg 
De Pluimpot 

15,8 15,8 15,8 16,6 16,6 16,6 0 0 0 

ontsluitingsweg 
woonwijk 

14,7 14,7 15,6 16,4 16,4 16,6 0 0 0 

nieuwe ontsluitingsweg 16,8 18,0 19,5 16,8 17,0 17,2 0 0 0 

Provinciale weg N286 18,8 19,6 20,2 17,0 17,1 17,2 0 0 0 
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in 2020          

ontsluitingsweg 
De Pluimpot 

13,3 13,3 13,3 15,4 15,4 15,4 0 0 0 

ontsluitingsweg 
woonwijk 

12,6 12,6 13,1 15,2 15,2 15,3 0 0 0 

nieuwe ontsluitingsweg 14,2 14,9 15,8 15,7 15,7 16,0 0 0 0 

Provinciale weg N286 15,7 16,1 16,5 15,9 16,0 16,1 0 0 0 

*  Inclusief aftrek bijdrage zeezout voor fijn stof. 
 
Uit tabel B12.6. blijkt dat langs alle getoetste weg in alle drie de (prognose)jaren ruimschoots 
wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wlk, ook na realisatie van de beoogde 
ontwikkelingen. Overigens zal de concentratie luchtverontreinigende stoffen na realisatie van 
de ontwikkelingen wel in enige mate toenemen. Echter ook dan wordt ruimschoots aan de 
grenswaarden voldaan. Aangezien langs de onderzochte wegen geen grenswaarden uit de Wlk 
worden overschreden, zal ook ter plaatse van de beoogde ontwikkelingen aan de grenswaarden 
uit de Wlk worden voldaan. De Wlk staat de realisatie van de ontwikkelingen dan niet in de weg. 
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SAMENVATTING 

 
Inleiding 

Recreatieterrein De Pluimpot B.V. heeft het voornemen het bestaande vakantiepark De 
Pluimpot te verbeteren (paars) en uit te breiden (paars gestreept). Het vakantiepark ligt 

ten zuiden van de bebouwde kom van Sint Maartensdijk in de Geertruidapolder te Zeeland 
(afbeelding 1). In totaal bestrijkt de (her)ontwikkeling een oppervlakte van circa 24 ha en 

wordt voorzien in circa 440 vakantiewoningen en centrale voorzieningen (waaronder een 
zwembad). 

 
Afbeelding 1. Ligging vakantiepark De Pluimpot 

 

 
 

 

Om het voornemen mogelijk te maken dient het vigerende bestemmingsplan herzien te 
worden. Het ‘nieuwe’ bestemmingsplan vormt het planologisch-juridisch kader voor de be-

oogde ontwikkeling. Met de inwerkingtreding van het Besluit reparatie en modernisering mi-
lieueffectrapportage op 1 april 2011 geldt voor de vaststelling van het bestemmingsplan de 

m.e.r. 1-beoordelingsplicht. Dit omdat het vakantiepark De Pluimpot in het (in de bijlage 
Gebieden van de Nota Belvedère aangewezen) Belvedère-gebied Tholen ligt en omdat de 

totale oppervlakte van de herontwikkeling circa 24 ha bedraagt.  
 

Voor 1 april 2011 was het besluit echter nog m.e.r.-plichtig en om die reden is op 5 maart 
2010 de m.e.r.-procedure gestart. Het overgangsrecht is op onderhavig project niet van 

toepassing. In overleg met het bevoegd gezag is besloten om voor dit project, gezien de 
voortgang van het milieueffectrapport, de reeds gestarte m.e.r.-procedure voort te zetten. 

In feite is hiermee aldus de ‘tussenstap’ van de m.e.r.-beoordelingsplicht overgeslagen. 
 

In dit hoofdstuk is de samenvatting van het milieueffectrapport (MER) weergegeven. 
                                                                                       

 
1
 Met de afkorting MER wordt het milieueffectrapport bedoeld; m.e.r. is de afkorting van milieueffectrapportage als 

 procedure. 
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Doelstelling 

Het doel van het voornemen is om de recreatie in het gebied een nieuwe impuls te geven 
en speelt daarmee in op zowel de vraag vanuit de markt als het provinciaal en ruimtelijk be-

leid. Naast de impuls voor de recreatie spelen het karakter van het landelijk gebied en de 
kernkwaliteit rust en ruimte een rol bij de (her)inrichting van het vakantiepark. De land-

schappelijke inpassing is daarmee, naast het hoogwaardig recreëren, een belangrijke rand-
voorwaarde. 

 
Basisalternatief 

De programmatische invulling van de (her)ontwikkelingsopgave is in tabel 1 weergegeven 
en geldt als een vaststaand gegeven voor dit milieueffectrapport. 

 
Tabel 1. Programma (her)ontwikkelingsopgave vakantiepark De Pluimpot 

actie betreft aantal 

verwijderen standplaatsen op de camping 

bedrijfswoning 

446 

1 

handhaven recreatiewoningen 

bedrijfswoning 

46 

1 

nieuw te ontwikkelen zwembad 

recreatiewoningen 

bedrijfswoning 

250 m
2
 

440 

1 

 

 

 
 

 
Alternatieven 
In het milieueffectrapport zijn een aantal bouwstenen gedefinieerd voor het basisalternatief. 

Leidend bij de ontwikkeling van de bouwstenen zijn steeds de mogelijkheden voor optimali-
satie van het basisalternatief vanuit een specifiek milieuthema. Met name de thema’s eco-

logie (natuur), landschap en cultuurhistorie zijn hierbij kansvol gebleken. In tabel 2 zijn de 
bouwstenen waarvan de effecten in het milieueffectrapport geanalyseerd worden samen-

gevat. Deze bouwstenen vormen alternatieven voor het basisalternatief zoals hiernaast af-
gebeeld. 

 
Tabel 2. Mogelijke bouwstenen voor het meest milieuvriendelijke alternatief 

thema mogelijke bouwstenen  

ecologie aanleg natuurvriendelijke oevers 

gelaagdheid in opgaande begroeiing 

creëren van poelen die deels droogvallen in de zomer (voortplan-

ting amfibieën) 

aanbrengen van nestkasten voor vogels 

bouwsteen 1 

bouwsteen 2 

bouwsteen 3 

 

bouwsteen 4 
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thema mogelijke bouwstenen  

aanbrengen van vleermuizenkasten 

de oriëntatie en positie centrumgebouw, zwembad en parkeer-

plaatsen in relatie tot natuurgebied 

bouwsteen 5 

bouwsteen 6 

landschap en cultuurhistorie afmetingen en hoogte centrumgebouw 

dijk tussen vakantiepark en natuurgebied deels afgraven 

langzaam verkeer verbinding met Sint Maartensdijk 

verleggen (deel) wandelpad van natuurgebied naar vakantiepark 

verbinding centrumgebouw met natuurgebied 

bouwsteen 7 

bouwsteen 8 

bouwsteen 9 

bouwsteen 10 

bouwsteen 11 

water en bodem de nieuw te graven waterpartijen in het plangebied afdekken met 

een zandlaag 

bouwsteen 12 

 
Effecten vakantiepark De Pluimpot 
Het basisalternatief en de verschillende bouwstenen zijn beoordeeld op vijf thema’s: 

1. verkeer: 

⋅ het basisalternatief voorziet in een ontsluitingsweg ten noorden van het vakantie-
park alsmede een verplaatsing van de zuidelijke entree van het vakantiepark naar 

het noorden. Als gevolg hiervan worden de wegen Gorishoeksedijk, Hartogsweg en 
Brijenhoekseweg ontlast, waardoor sprake van een geringe verbetering van de ver-

keerssituatie ter plaatse. De aanleg van een langzaam verkeer verbinding met Sint 
Maartensdijk (bouwsteen 9) geldt in aanvulling daarop als verbetering voor de be-

reikbaarheid van het langzaam verkeer; 
2. leefkwaliteit: 

⋅ vanwege de kwaliteitsslag die beoogd is met de (her)ontwikkeling van het vakantie-
park in combinatie met de functie centrumvoorzieningen (inclusief zwembad) is 

sprake van een lichte toename van het verkeer van en naar het vakantiepark De 
Pluimpot. Om die reden is sprake van een geringe verslechtering voor het thema 

leefkwaliteit in termen van geluid en luchtkwaliteit. Voor wat betreft de sociale struc-
tuur is mede vanwege de binding die ontstaat met Sint Maartensdijk (openbare toe-

gankelijkheid van centrumvoorzieningen) sprake van een geringe verbetering. Aan 
de geldende wet- en regelgeving voor geluid en luchtkwaliteit wordt ruimschoots 

voldaan. De verbinding die met de omgeving ontstaat door de langzaam verkeer 
verbinding met Sint Maartensdijk en het verleggen van een deel van het wandelpad 

in het natuurgebied De Pluimpot (bouwstenen 9 en 10), resulteert in een aanvullen-
de verbetering van de sociale structuur; 

3. ecologie: 

⋅ de (her)ontwikkeling van het vakantiepark resulteert niet in vernietiging, verstoring 
of versnippering van de EHS. Een deel van de EHS wordt in het bestemmingsplan 

als zodanig bestemd. Het deels afgraven van de dijk (bouwsteen 8) en het verbin-
den van het centrumgebouw (bouwsteen 11) met het natuurgebied resulteert wel in 

versnippering en verstoring van de wezenlijke kenmerken (dijk). Door het afgraven 
van de dijk geldt zelfs een vernietiging van de wezenlijke kenmerken en waarden, 

echter deze vernietiging is slechts van tijdelijke aard (herstel); 

⋅ de (her)ontwikkeling van het vakantiepark zorgt voor een beperkte toename van 

verstoring door licht, optische verstoring en geluid aan de rand van Natura 2000. Er 
vindt echter geen aantasting van de natuurwaarden, natuurwetenschappelijke bete-

kenis of planten en dieren uit het beschermd natuurmonument plaats en er is geen 
sprake van significante verstoring van soorten. In geval van bouwsteen 10 (verleg-

gen wandelpad van natuurgebied naar vakantiepark) is sprake van een nog beperk-
tere optische verstoring;  

⋅ door de inrichting van de planlocatie is sprake van een toename van geschikt leef-
gebied van beschermde soorten. De bouwstenen 1 t/m 5 dragen hier nog eens ex-
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tra aan bij. Op de planlocatie zijn weinig tot geen beschermde soorten aanwezig, 

waardoor een toe- of afname van verstoring van het leefgebied van beschermde 
soorten niet aan de orde is; 

4. landschap, cultuurhistorie en archeologie: 

⋅ op grond van archeologisch vooronderzoek geldt voor de planlocatie geen ver-

wachtingswaarde. De ingreep geldt dan ook als neutraal. Ook het effect op de cul-
tuurhistorische waarde van de ingreep is vanwege het ontbreken van deze waarde 

binnen de planlocatie neutraal. Wel is er een gering negatief effect op de kenmer-
kende landschappelijke structuur vanwege het deels verdwijnen van het open ka-

rakter door de (her)ontwikkeling van het vakantiepark; 
5. bodem en water: 

⋅ de grondbalans voor het voornemen resulteert in een overschot. Niet alle grond die 
vrijkomt kan binnen de planlocatie toegepast worden. Hierdoor is sprake van een 
geringe verslechtering voor wat betreft het aspect bodem. Verder geldt dat wordt 

voldaan aan de eisen van de waterbeheerder en dat zelfs sprake is van een gerin-
ge verbetering voor wat betreft de waterbergingsopgave. 

 
Effectvergelijking 

De effecten op het milieu van het basisalternatief en de bouwstenen zijn integraal vergele-
ken. In de onderstaande tabel is de score op meerdere thema’s gegeven. Uit deze beoor-

deling van de effecten volgt het voorkeursalternatief dat door de initiatiefnemer en betrok-
ken partners als meest gewenst is beoordeeld. 

 
Tabel 3. Overzicht effectenanalyse 

 scores basisalternatief
1
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verkeer              

bereikbaarheid autoverkeer +         +    

bereikbaarheid langzaam verkeer +         ++    

parkeren 0         0    

verkeersveiligheid +         +    

leefkwaliteit              

wegverkeerslawaai 0      0       

geluidbelasting centrumvoorzienin-

gen 

-      -       

luchtkwaliteit -      -       

sociale structuur +         ++ ++   

ecologie              

vernietiging wezenlijke kenmerken en 

waarden EHS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0(-)  0 0  

barrièrewerking EHS (versnippering)  0 0 0 0 0 0 0 0 -  0 -  

verstoring wezenlijke kenmerken en 

waarden EHS 

0 0 0 0 0 0 0 0 -   0 -  

instandhoudingsdoelen Natura 2000 - - - - - - - - -/--  0/- -/--  

geschikt leefgebied beschermde 

soorten  

+ ++ ++ ++ ++ ++ + + +  + +  

verstoring beschermde soorten  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  
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 scores basisalternatief
1
 en bouwstenen

2
 

landschap, cultuurhistorie en ar-

cheologie 

             

kenmerkende landschapstypen en -

structuren  

- - - -    - -- - - -  

beleving van het landschap - - - -    - 0 0 -- -  

cultuurhistorische waarden 0 0 0 0    0 -- 0 0 0  

archeologische waarden 0 0 0 0    0 0 0 0 0  

bodem en water              

bodem (hergebruik grondstromen) - -       --    - 

veiligheid tegen overstroming 0 0       0    0 

bescherming tegen 

(grond)wateroverlast 

0 0       0    0 

mogelijkheden water aan- en afvoer 0 0       0    0 

invulling bergingsopgave + +       +    + 

hemel- en afvalwatersysteem + +       +    + 

emissies uit het plangebied + ++       +    ++ 

              

samenvatting effecten  0 + + + + + 0 0 - + + - + 
1
 Score basisalternatief ten opzichte van de referentiesituatie. 

2
 Score bouwsteen ten opzichte van de referentiesituatie. 

 
Het basisalternatief wordt op grond van de uitkomsten van de integrale effectenanalyse 

aangevuld met de volgende bouwstenen en vormt aldus het voorkeursalternatief. 
 
Bouwsteen 1 Aanleg natuurvriendelijke oevers 
De aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt toegepast langs de verschillende ontwate-

ringssloten aan met name de oostzijde van het plan. De bouwsteen draagt bij aan de na-
tuurwaarde binnen de plangrenzen en versterken het zelfreinigend vermogen van het wa-

tersysteem. Het ruimtebeslag van natuurvriendelijke oevers is inpasbaar binnen het plan. 
 
Bouwsteen 2 Gelaagdheid in opgaande begroeiing 
Binnen het vakantiepark wordt voor de groene inrichting van het gebied gekozen voor een 

grote variatie aan beplantingstypen waarbij de opbouw als volgt zal zijn: 
- intensief gemaaid gras rond de woningen en bij recreatieve voorzieningen; 

- extensief gras binnen de groengebieden; 
- lage sierbeplanting; 

- middelhoge afschermende beplanting (hoofdzakelijk inheemse soorten); 
- hoge afschermende beplanting langs de groengebieden (bosplantsoen, hoofdzakelijk 

inheemse soorten); 
- aangevuld met solitaire bomen, boomgroepen en verspreid staande bomen in het bos-

plantsoen. 
 
Bouwsteen 3 Creëren van poelen die deels droogvallen in de zomer (voortplanting 
amfibieën 

In de randzone van het vakantiepark (aan de Oosterschelde zijde) wordt ruimte gecreëerd 
voor poelen die in de zomer deels kunnen droogvallen. Gezien het karakter van de land-

schappelijke invulling van het vakantiepark en het ruimtebeslag van de poelen vindt toe-
passing op overige locaties niet plaats. 
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Bouwsteen 4 Aanbrengen van nestkasten voor vogels 

Aan, binnen de plangrenzen, aanwezige bomen en eventuele tegen gebouwen worden 
nestkasten voor vogels opgehangen. 

 
Bouwsteen 5 Aanbrengen van vleermuizenkasten 

Binnen de planlocatie worden op daarvoor geschikte plekken aan bomen vleermuizenkas-
ten aangebracht. Een geschikte plek voldoet ten minste aan de volgende criteria: 

- vrije aanvliegroute; 
- vrije valhoogte van circa 1 m vanaf de kast naar beneden; 

- geen of slechts zeer beperkt lichtinval gedurende de avond- en nachtperiode. 
 

Bouwsteen 9 Langzaam verkeer verbinding met Sint Maartensdijk 
Binnen het vakantiepark wordt ruimte vrijgehouden voor de aanleg van een langzaam ver-

keer verbinding met Sint Maartensdijk. Buiten het vakantiepark zal deze verbinding aanslui-
ting vinden op eveneens nieuw aan te leggen infrastructuur. 

 
Bouwsteen 10 Verleggen (deel) wandelpad van natuurgebied naar vakantiepark 

Een deel van het wandelpad binnen het natuurgebied De Pluimpot wordt omgelegd in het 
vakantiepark De Pluimpot. Vanwege de hoge natuurwaarden in het zuidelijke deel van het 

natuurgebied De Pluimpot betreft het een omlegging ter plaatse van dit gedeelte van het 
wandelpad. 

 
Bouwsteen 12 Nieuw te graven waterpartijen in het plangebied afdekken met een 
zandlaag 
Binnen het plangebied worden geen zandlagen toegepast ter plaatse van nieuw aan te 

graven waterpartijen. Het absolute effect van deze bouwsteen is vermoedelijk zeer beperkt. 
Daartegenover staat dat zand aangekocht zou moeten worden voor toepassing. Binnen het 

plangebied is immers geen zand beschikbaar. Om die reden maakt deze bouwsteen geen 
onderdeel uit van het voorkeursalternatief. 

 
Leemten in kennis en aanzet tot evaluatieprogramma 

Het milieueffectrapport geeft voldoende informatie over de relevante milieuaspecten voor 
het nemen van een goed gemotiveerd besluit over het bestemmingsplan. Wel geldt er voor 

de verdere uitwerking van het plan naar de daadwerkelijke realisatie van het vakantiepark 
nog een aantal opgaven. Dit betreft: 

- leefkwaliteit: in dit milieueffectrapport zijn indicatieve berekeningen uitgevoerd om de 
effecten van de geluidbelasting van de centrale voorzieningen in beeld te brengen. 

Geen inschatting is echter gemaakt van de geluidbelasting vanwege deze voorzienin-
gen ter plaatse van de vakantiewoningen. De exacte locatie en de uitvoering van de 

noodzakelijke installaties van de voorzieningen zijn immers nog niet bekend. Het ver-
dient aanbeveling om bij nadere detailuitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp 

rekening te houden met de uitvoering en locatie van de installaties ten opzichte van de 
vakantiewoningen; 

- ecologie: de geluidbelasting vanwege de aanlegwerkzaamheden is vooralsnog niet be-
paald. De exacte wijze van uitvoering (uitvoeringstechnieken alsmede uitvoeringsperio-

de) is immers op dit moment onbekend waardoor indicatieve berekeningen nog niet te 
maken zijn. Dit betekent dat voorafgaand aan de uitvoering, voor wat betreft het aspect 

verstoring door geluid, toetsing dient plaats te vinden aan artikel 16 en 19d van de Nb-
wet. Het verdiend aanbeveling deze toetsing af te stemmen op de aanvraag voor om-

gevingsvergunning (activiteit bouwen); 
- water en bodem: definitieve besluitvorming over de keurverleggingsplannen heeft nog 

niet plaatsgevonden. Voor de nadere detaillering van de inrichting van het vakantiepark 
is het van groot belang deze ontwikkelingen te blijven volgen. De functie en de daaraan 
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gekoppelde Keurverboden van de bestaande secundaire waterkering zullen pas komen 

te vervallen nádat de nieuwe secundaire kering is gerealiseerd. Tot die tijd (of indien 
het plan niet wordt goedgekeurd) dient de veiligheid voor overstromingen in het plan-

gebied te worden gewaarborgd door de Keurvoorschriften op te volgen. Dit houdt onder 
andere in dat in een zone van 15 m vanaf de sloot aan de onderzijde van de dijk niet 

gebouwd mag worden zonder keurvergunning en dat de dijk niet gedeeltelijk kan wor-
den afgegraven. 

 
De gemeente Tholen zal bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangeven op welke 

wijze en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden om de voorspelde ef-
fecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen vergelijken en om, zo nodig, 

aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. Hierbij is een aanzet tot een programma 
voor evaluatieonderzoek gegeven. 

 
Verkeer 

In de referentiesituatie is sprake van mogelijke knelpunten ter plaatse van de ontsluitings-
wegen vanwege een grotere wenscapaciteit van de bestaande wegen en de verkeersinten-

siteiten die optreden in met name de pieksituaties. Het voornemen (basisalternatief) resul-
teert reeds in een verbetering op dit punt, een aantal knelpunten resteert nog in het gebied. 

Het verdient dan ook aanbeveling om in de toekomst het verkeersaanbod ter plaatse van 
de wegen waar mogelijke knelpunten optreden te monitoren. Dit mede in het licht van de 

eventuele ontwikkelingen van een jachthaven en een vakantiepark op lange termijn. Indien 
noodzakelijk kunnen in de toekomst gemotiveerd maatregelen (wegverbreding) getroffen 

worden om de mogelijke knelpuntsituatie op te heffen. Een en ander is in de verkeersstudie 
nader uitgewerkt. 

 
Ecologie 

Voor wat betreft de eindsituatie geldt dat geen aantasting van de natuurwaarden, natuur-
wetenschappelijke betekenis of planten en dieren uit het beschermd natuurmonument 

plaatsvindt, en geen sprake is van significante verstoring van soorten. Dit betekent dat vol-
daan kan worden aan voldaan aan het bepaalde in artikel 16 en 19d van de Nbwet. 

 
Echter, voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden dient aangetoond te worden dat dit 

eveneens het geval is, hierbij dient met name ingezoomd te worden op de verstoring van-
wege de geluidemissie ten tijde van de bouwwerkzaamheden. 

 
Water 

Indien het wenselijk wordt geacht de grondwaterstanden voor en na aanleg van het vakan-
tiepark De Pluimpot te monitoren om een nauwkeurig inzicht in de effecten te verkrijgen, 

kunnen in het plangebied peilbuizen worden geplaatst. De bestaande peilbuizen van het 
TNO meetnet in de Scherpenissepolder en natuurgebied De Pluimpot kunnen worden be-

nut voor het monitoren van de effecten in de omgeving.  
 
Duurzaamheid 
Zoals uit dit milieueffectrapport volgt, maakt een aantal concrete duurzaamheidsoplossin-

gen onderdeel uit van het initiatief. Daarnaast is een ambitieniveau voor het vakantiepark 
De Pluimpot gedefinieerd waarmee bij de verdere uitwerking van het detailontwerp reke-

ning gehouden wordt. De feitelijke afwegingen die daarbij gedurende het proces gemaakt 
worden, liggen in handen van de initiatiefnemers. Indien de gemeente Tholen wenst hierin 

een rol te spelen, dient dit nader vastgelegd te worden in de vorm van afspraken tussen de 
gemeente en de initiatiefnemers 
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DEEL A: HOOFDRAPPORT 
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1. INLEIDING 

 
1.1. Aanleiding en doelstelling 

 
De Koning Wessels Vastgoed bv en Recreatieterrein De Pluimpot B.V. hebben het voor-
nemen het bestaande vakantiepark De Pluimpot te verbeteren (paars) en uit te breiden 
(paars gestreept)1. Het vakantiepark ligt ten zuiden van de bebouwde kom van Sint Maar-

tensdijk in de Geertruidapolder te Zeeland (afbeelding 1.1). In totaal bestrijkt de 
(her)ontwikkeling een oppervlakte van circa 24 ha en wordt voorzien in circa 440 vakantie-

woningen en centrale voorzieningen (waaronder een zwembad). 
 

Afbeelding 1.1. Ligging vakantiepark De Pluimpot 

 

 
 

 
De recreatieconcentratie Gorishoek maakt al jaren onderdeel uit van provinciale (Omge-

vingsplan Zeeland 2006-2012) en gemeentelijke (Toekomstvisie Tholen, Nota Recreatie en 
Toerisme en Impuls Sint Maartensdijk en Scherpenisse) plannen. Ook de markt vraagt om 

meer luxe en een gevarieerder aanbod van verblijfsmogelijkheden. Het voornemen voor 
verbetering en uitbreiding van vakantiepark De Pluimpot speelt hierop in en heeft als doel 

de recreatie in het gebied een nieuwe impuls te geven. 
 
Bestemmingsplan 
De gemeente Tholen heeft zich bereid verklaard medewerking te verlenen aan de voorge-

nomen plannen van het vakantiepark De Pluimpot en hiervoor het vigerende bestem-
                                                                                       

 
1
  Ten tijde van het opstellen van de startnotitie (voorafgaand aan dit milieueffectrapport) maakte de ontwikkeling van 

 het vakantiepark Wulpdal, met Estate en Roos projectontwikkeling als initiatiefnemer, onderdeel uit van het voorne-

 men. Echter, na de vaststelling van de richtlijnen door de gemeenteraad heeft Estate en Roos projectontwikkeling 

 zich teruggetrokken als initiatiefnemer. Gezien deze ontwikkeling is het onderzoekskader van het milieueffectrapport 

 enigszins gewijzigd. De ontwikkeling van Wulpdal wordt in het MER niet meer als voorgenomen activiteit behandeld. 

 Het plangebied blijft beperkt tot de bestemmingsplangrenzen van De Pluimpot. 
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mingsplan te herzien. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de ge-

meente Tholen en Recreatieterrein De Pluimpot B.V.. Het bestemmingsplan vormt het pla-
nologisch-juridisch kader voor de beoogde ontwikkeling. 

 
1.2. Procedure voor de milieueffectrapportage 

 
1.2.1. De m.e.r.1-plicht 

 
De m.e.r. -procedure voor het vakantiepark De Pluimpot is gekoppeld aan de vaststelling 

van het (ontwerp) bestemmingsplan. Volgens het Besluit reparatie en modernisering mili-
eueffectrapportage van 1 april 2011, onderdeel D, activiteit 10.1, is de ‘vaststelling van een 

ruimtelijk plan voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een vakantiedorp buiten stedelij-
ke zones met bijbehorende voorzieningen met een oppervlakte van 10 ha of meer, in een 

gevoelig gebied, m.e.r.-beoordelingsplichtig.  
 

Het vakantiepark De Pluimpot ligt in het (in de bijlage Gebieden van de Nota Belvedère 
aangewezen) Belvedère-gebied Tholen. Dit gebied is opgenomen als Belvedère-gebied in 

het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012. Het Omgevingsplan heeft sinds 1 juli 2008 de sta-
tus van structuurvisie (conform artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening). De totale op-

pervlakte van de herontwikkeling en uitbreiding van het vakantiepark bedraagt circa 24 ha. 
Op grond hiervan betreft de vaststelling van het bestemmingsplan aldus een m.e.r.-

beoordelingsplichtig besluit. 
 

Voor 1 april 2011 was het besluit echter nog m.e.r.-plichtig en om die reden is op 5 maart 
2010 de m.e.r.-procedure gestart. Het overgangsrecht is op onderhavig project niet van 

toepassing. In overleg met het bevoegd gezag is besloten om voor dit project, gezien de 
voortgang van het milieueffectrapport, de reeds gestarte m.e.r.-procedure voort te zetten. 

In feite is hiermee aldus de ‘tussenstap’ van de m.e.r.-beoordelingsplicht overgeslagen. 
 

1.2.2. Doel m.e.r.-procedure 
 

De centrale doelstelling van een milieueffectrapportage is om het milieubelang een vol-
waardige plaats in de besluitvorming over relatief grootschalige activiteiten te geven. Het 

milieueffectrapport (MER) geeft zo objectief mogelijk aan welke milieueffecten te verwach-
ten zijn, op het moment dat een bepaalde activiteit wordt ondernomen. Via het doorlopen 

van de m.e.r.-procedure worden besluitvormers, wettelijke adviseurs en andere betrokke-
nen (insprekers) op systematische en zorgvuldige wijze voorzien van zo objectief mogelijke 

informatie over de gevolgen voor het milieu.  
 

Deze informatie wordt gegeven in een milieueffectrapport (MER), dat wordt voorafgegaan 
door een startnotitie. In de startnotitie en het MER worden dus geen besluiten voorgesteld, 

maar wordt de milieu-informatie verschaft, waardoor besluitvormers het milieu op een 
evenwichtige wijze kunnen meenemen in hun besluitvorming. Een milieueffectrapportage 

staat niet op zichzelf, maar is een hulpmiddel bij de besluitvorming van de overheid over de 
betreffende activiteit. Daarom is een milieueffectrapportage steeds gekoppeld aan een 

overheidsbesluit en de procedure die daarvoor moet worden doorlopen.  
 

In deze procedure is de initiatiefnemers van het voornemen Recreatieterrein De Pluimpot 
B.V.. 

                                                                                       

 
1
 Met de afkorting MER wordt het milieueffectrapport bedoeld; m.e.r. is de afkorting van milieueffectrapportage als 

 procedure. 
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De gemeenteraad van Tholen treedt op als bevoegd gezag bij de besluitvorming rondom 
het bestemmingsplan en is daarmee tevens bevoegd gezag voor de m.e.r.. 

 
1.2.3. Overzicht procedurestappen 

 
De m.e.r.-procedure is gestart met de terinzagelegging van de startnotitie van 5 maart 2010 

tot en met 15 april 2010. Op basis van het advies van de Commissie voor de milieueffect-
rapportage (Cmer) heeft de gemeenteraad van Tholen op 8 juli 2010 de richtlijnen voor dit 

MER vastgesteld1. 
 

In afbeelding 1.2 zijn de procedurestappen van het MER en het bestemmingsplan in onder-
linge samenhang weergegeven. De reeds afgeronde stappen zijn in dit schema in kleur 

weergegeven. De procedure van het MER staat in nauwe samenhang met de voorberei-
dingsprocedure van het bestemmingsplan. 

 
De terinzagelegging van het MER vindt tegelijkertijd plaats met de terinzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan. Het MER vormt daarbij een onderbouwend rapport bij dit ont-
werpbestemmingsplan. Met de toetsing van het MER door de Cmer is de m.e.r.-procedure 

afgerond. Wel blijft het MER in de vervolgprocedure van het bestemmingsplan een functie 
vervullen als onderbouwing van dit plan. 

 

                                                                                       

 
1
 De richtlijnen met betrekking tot de milieueffectrapportage zijn niet voor 1 juli 2010 vastgesteld. Aldus is op het pro-

 ject de nieuwe wetgeving van 1 juli 2010 van kracht is. Omdat onderhavig project zich afspeelt in de overgang van 

 het ‘oude’ wettelijk stelsel naar het ‘nieuwe’ wettelijk stelsel is de startnotitie destijds opgesteld in geest van ‘oude’ 

 wetgeving. Echter, de reeds doorlopen stappen zien wij op basis van de huidige stand van zaken in het licht van het 

 ‘nieuwe’ wettelijke stelsel. Dit betekent dat voor onderhavig project de uitgebreide m.e.r.-procedure van toepassing is. 
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Afbeelding 1.2. Procedurestappen 

 

 

m.e.r.-procedure bestemmingsplan 

mededeling van het project door initiatiefnemer 
 

kennisgeving (aan de hand van de startnotitie) 
 

raadpleging reikwijdte en detailniveau (Cmer en 
wettelijke adviseurs) 

 

inspraak voorontwerp bestemmingsplan 

advies reikwijdte en detailniveau door de 
gemeenteraad  

(vaststelling Richtlijnen voor het MER) 

opstellen MER 

kennisgeving en terinzagelegging MER 

inspraak MER 
 

adviezen wettelijke adviseurs 
 

advisering door de Cmer 
 

opstellen ontwerpbestemmingsplan 
 

bestuurlijke behandeling 
ontwerpbestemmingsplan 

 

terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
 

beantwoording zienswijzen (inclusief 
inspraakreacties en adviezen MER) 

 

vaststelling bestemmingsplan door 
gemeenteraad 

 

beroepsprocedure bestemmingsplan 
 

 
 

 
1.3. Wat kunt u vinden in het milieueffectrapport? 

 

Het milieueffectrapport is opgedeeld in twee delen: het hoofdrapport (Deel A) en de effect-
studie (Deel B). In Deel B zijn de effectstudies voor de relevante thema’s uitgebreid be-

schreven. Voor elk thema is in dit deel: 
- het gehanteerde beoordelingskader uitgewerkt (paragraaf 1); 

- vindt de beschrijving van de referentiesituatie plaats (paragraaf 2); 
- en vindt de uitgebreide effectbeoordeling van het basisalternatief en de bouwstenen 

plaats (paragraaf 3).  
 

Het hoofdrapport is zelfstandig leesbaar en begint in hoofdstuk 2 met een nadere onder-
bouwing van de (her)ontwikkeling van het vakantiepark De Pluimpot. Enerzijds is hierbij in-

gezoomd op de politieke wensen uit provinciaal en gemeentelijk beleid anderzijds is inge-
zoomd op de recreatievraag vanuit de markt. Vanuit deze wensen is de doelstelling van het 

voornemen in dit hoofdstuk geformuleerd. In hoofdstuk 3 zijn de referentiesituatie, het 
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voornemen en de alternatieven (bouwstenen) nader toegelicht. De wijze waarop de effect-

vergelijking tot stand is gekomen en een samenvatting van de effectbeoordeling uit de ef-
fectstudies is in hoofdstuk 4 weergegeven. Hoofdstuk 4 gaat tevens in op mogelijke mitige-

rende en compenserende maatregelen en geeft een gevoeligheidsanalyse van de effecten 
in relatie tot de overige gebiedsontwikkelingen in de voorzienbare toekomst (5-10 jaar). In 

hoofdstuk 5 volgt de uitkomst van de effectbeoordeling in termen van het meest milieu-
vriendelijk alternatief en het voorkeursalternatief. Het hoofdrapport eindigt met een weerga-

ve van de leemten in kennis en geeft een aanzet tot evaluatieprogramma. 
 



 

Witteveen+Bos, MTD10-2/houi/022 definitief 03 d.d. 8 november 2011, Vakantiepark De Pluimpot milieueffectrapport 16 

 



Witteveen+Bos, MTD10-2/houi/022 definitief 03 d.d. 8 november 2011, Vakantiepark De Pluimpot milieueffectrapport 17 

2. PROBLEEM- EN DOELSTELLING, BELEIDSKADER EN TE NEMEN BESLUITEN 

 
2.1. Probleemstelling 

 
Het gebied Gorishoek vormt met vier verblijfsrecreatieterreinen één van de belangrijkste 

toeristische recreatieve concentraties op Tholen. De aantrekkelijkheid van de concentratie 
is vooral gebaseerd op de ligging aan de Oosterschelde en de mogelijkheden voor natuur-

gerichte recreatie in en rond het natuurgebied De Pluimpot. Het verblijfsaanbod wordt door 
de toerist als vrij eenzijdig ervaren. De huidige recreant vraagt om (verblijfs)recreatie waar-

bij sprake is van natuur, landelijk gebied en rust enerzijds en luxe en comfort anderzijds. 
 

2.1.1. Beleidskader 
 

Zowel de provincie als de gemeente hebben deze vraag naar recreatie in diverse beleids-
documenten nader in beeld gebracht en verwerkt tot een visie op de gewenste ontwikkelin-

gen op het gebied van recreatie. Het gaat om de volgende beleidsdocumenten: 
- Omgevingsplan Zeeland 2006-2012; 

- Nota Ruimte voor vernieuwing verblijfsrecreatie; 
- toekomstvisie Tholen; 

- Nota Recreatie en Toerisme (vastgesteld op 29 april 2004); 
- Kadernotitie Verblijfsrecreatieterreinen; 

- impuls Sint Maartensdijk en Scherpenisse. 
 

Kort gezegd gaan de beleidsdocumenten in hoofdzaak uit van het sturen en stimuleren van 
de natuur- en cultuurgerichte recreatie. Ontwikkelingen op dat punt dienen gepaard te gaan 

met natuur- en landschapsontwikkeling en uitgevoerd te worden met oog voor de kwalitei-
ten van het betreffende gebied. In bijlage I van dit rapport is een meer uitgebreide om-

schrijving van de relevante aspecten van de beleidsdocumenten die ten grondslag liggen 
aan de planvorming weergegeven. 

 
Thematische beleidsdocumenten 

Naast de beleidsdocumenten waarin de visie op de natuur- en cultuurgericht recreatie ver-
woord zijn, is voor het voornemen uiteraard een breder palet van beleidsdocumenten en 

wet- en regelgeving relevant. In Deel B van dit milieueffectrapport zijn per thema de hoofd-
punten uit de relevante thematische beleidsdocumenten vertaald in een beoordelingskader. 

Het beoordelingskader wordt in dit milieueffectrapport gehanteerd voor de effectvergelijkin-
gen in de effectstudie. In tabel 2.1 is een overzicht van het thematische beleid, dat ten 

grondslag ligt aan het beoordelingskader, weergegeven. 
 

Tabel 2.1. Overzicht van het thematische beleid 

thema randvoorwaardelijk beleid 

verkeer Planwet verkeer en vervoer 

leefkwaliteit Wet Milieubeheer 

Besluit algemene regels voor inrichtingen 

Provinciale milieuverordening Zeeland 

ecologie Natuurbeschermingswet 1998 

Vogel- en Habitatrichtlijn 

Verdrag van Ramsar 

Flora- en faunawet 

Ecologische Hoofdstructuur 

Natuurbeheerplan Zeeland met de natuurdoelen voor EHS-gebieden 

Nota ‘Werk in uitvoering’ 

Nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ 
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thema randvoorwaardelijk beleid 

landschap, cultuurhistorie en archeologie Verdrag van Malta 

Nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ 

Structuurschema Groene Ruimte 2 

Nota Belvedère 

Beeldkwaliteitplan Oosterschelde 

Cultuurhistorie Hoofdstructuur Zeeland 

bodem en water Milieubeleidsplan 

Bodembeheersplan Tholen 

Bodembesluit 

Kaderrichtlijn Water 

Waterbeleid 21
e
 eeuw (WB21) 

Nationaal Waterplan 

Waterwet 

Omgevingsplan Zeeland 

Waterbeheersplan 2010-2015 

Keur waterschap Zeeuwse Eilanden 2009 

 
2.1.2. Marktonderzoek 

 

Door NRIT Onderzoek is een studie uitgevoerd naar de markttechnische haalbaarheid van 
de plannen met betrekking tot de (her)ontwikkeling van het vakantiepark De Pluimpot. De-

ze studie bevestigt het vermoeden dat de ontwikkelingen aan de vraagzijde laten zien dat 
(op een aantal schommelingen na) het goed gaat met de Nederlandse verhuurbungalow-

sector in het algemeen en meer specifiek in de provincie Zeeland. Het aantal bungalow-
complexen in het toeristengebied Deltagebied en de studie naar het aantal bungalowcom-

plexen op Tholen zelf laat echter zien dat er in dit gebied relatief weinig bungalowcom-
plexen gesitueerd zijn en dat er wat dat betreft ruimte is voor een nieuw vakantiepark op 

Tholen.  
 

Wel wordt hierbij opgemerkt dat in kwantitatief opzicht het aanbod in Nederland voldoende 
is om aan de huidige en toekomstig te verwachten vraag te voldoen. Immers, er zijn maar 

weinig bedrijven die jaarrond een volledige slaapplaatsbezettingsgraad kennen. Dit on-
danks de sinds 2005 verbeterde situatie. Aanbevolen wordt dan ook in geval van nieuw 

aanbod, dat dit aanbod zich in kwalitatief opzicht dusdanig moet onderscheiden van het 
huidige aanbod, dat nieuwe vraag gerealiseerd wordt. 

 
Om succes te kunnen waarborgen in de toekomst dient het vakantiepark De Pluimpot zich 

dan ook te richten op grotere kwalitatief hoogstaande bungalows op grote percelen, vol-
doende centrale voorzieningen, diversiteit in bungalows en aandacht schenken aan duur-

zaamheid, thematisering en beleving. 
 

2.2. Doelstelling 
 

Het voornemen voor verbetering en uitbreiding van vakantiepark De Pluimpot speelt in op 
de marktvraag en het provinciaal en ruimtelijke beleid. Het doel van het voornemen is om 

de recreatie in het gebied een nieuwe impuls te geven. Naast de impuls voor de recreatie 
spelen het karakter van het landelijk gebied en de kernkwaliteit rust en ruimte een rol bij de 

(her)inrichting van het vakantiepark. De landschappelijke inpassing is daarmee, naast het 
hoogwaardig recreëren, een belangrijke randvoorwaarde. 

 
Voor vakantiepark De Pluimpot wordt een kwaliteitsslag ten doel gesteld. De herstructure-

ring van het bestaande terrein bestaat uit de transformatie van het kampeerterrein in een 
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recreatiewoningenterrein en de aanleg van nieuwe centrale voorzieningen, waaronder een 

nieuw zwembad dat ook door bezoekers van buiten het park kan worden gebruikt. Hiermee 
beoogt het bedrijf in te spelen op de steeds veeleisender recreant. 

 
2.3. Nog te nemen besluiten 

 
MER en bestemmingsplan 

Het milieueffectrapport is opgesteld voor de besluitvorming over het bestemmingsplan voor 
de (her)ontwikkeling van vakantiepark De Pluimpot. Nadat het milieueffectrapport is aan-

vaard en het ontwerp bestemmingsplan wordt vastgesteld worden beide producten gelijktij-
dig ter inzage gelegd. De adviezen en zienswijzen worden verwerkt in het door de gemeen-

teraad vast te stellen bestemmingsplan. 
 
Overige besluiten 
In vervolg op besluitvorming omtrent het bestemmingsplan kunnen de volgende besluiten 

van belang zijn: 
- ontgrondingvergunning (op grond van de Ontgrondingenwet); 

- omgevingsvergunning (op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 
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3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

 
3.1. Inleiding 

 
In dit milieueffectrapport worden de volgende situaties en alternatieven beschouwd en be-

oordeeld op de onderscheidende milieuthema’s: 
- de referentiesituatie: dit betreft de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkeling 

(zonder het voornemen) in het plangebied. Deze zogenoemde nulsituatie dient als refe-
rentie voor de effectbeoordeling; 

- het basisalternatief (BA): het basisalternatief betreft de (her)inrichting (met het pro-
gramma zoals in paragraaf 3.3 aangegeven) onder de randvoorwaarden voor milieuhy-

giënische inpasbaarheid, die mede volgen uit de relevante wetten en beleidsdocumen-
ten; 

- het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA): het meest milieuvriendelijke alternatief 
betreft een optimalisatie van het basisalternatief. De optimalisatieslagen (bouwstenen) 

volgen uit de gevoeligheden vanuit de omgeving en de vrijheidsgraden in de steden-
bouwkundig inrichting;  

- het voorkeursalternatief (VKA): het voorkeursalternatief is het voornemen zoals dit uit-
eindelijk wordt vastgelegd in het bestemmingsplan. 

 
In afbeelding 3.1 is de onderlinge relatie tussen de alternatieven schematisch weergege-

ven. 
 

Afbeelding 3.1. Onderlinge relatie alternatieven 

 
 

 

basisalternatief 
 

- programma voor (her)ontwikkeling 
- randvoorwaarden milieuhygiënische inpasbaarheid 

meest milieuvriendelijk alternatief 
 

- basisalternatief 
- inclusief optimalisatieslagen (bouwstenen) 

voorkeursalternatief 

 
 
 
 
 
 

referentiesituatie 
 

- huidige situatie 
- autonome ontwikkeling  

 
 

 
3.2. Referentiesituatie: huidige situatie en autonome ontwikkeling 

 

In dit milieueffectrapport beschrijven wij de huidige milieusituatie in het plangebied en de 
milieusituatie in geval van de autonome ontwikkeling in het plangebied. Zoals reeds aan-

gegeven betreft de autonome ontwikkeling de ontwikkeling van het plangebied en haar 
omgeving zonder het voornemen. In Deel B van dit rapport wordt per milieuthema nader 

ingegaan op de huidige situatie en de autonome ontwikkeling (de referentiesituatie). 
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Plan- en studiegebied 

Het plangebied is het gebied waarbinnen het voornemen is voorzien. Het plangebied is in bijlage II van dit milieuef-

fectrapport weergegeven en komt overeen met de bestemmingsplangrenzen uit de verbeelding van het bestem-

mingsplan. 

 

Het studiegebied definiëren wij als het gebied waarbinnen de milieueffecten van het voornemen merkbaar kunnen 

zijn. De omvang van het studiegebied varieert per milieuthema. Het studiegebied voor de meeste milieuthema’s blijft 

beperkt tot het plangebied. Bij de beschrijving van de milieueffecten in de hoofdstukken 7 tot en met 11 geven wij de 

omvang van het studiegebied aan. 

 
Uitbreiding bebouwde kom 

In de nabije omgeving van het plangebied speelt het voornemen van de gemeente Tholen 
om de bebouwde kom (oranje) van Sint Maartensdijk in de Geertruidapolder uit te breiden 

met circa 180 woningen). De plannen voor uitbreiding van de bebouwde kom zijn qua opzet 
nog niet concreet. Ook de besluitvorming (waaronder het bestemmingsplan) dient nog 

plaats te vinden.  
 

De mogelijke uitbreiding wordt in dit milieueffectrapport dan ook niet als autonome ontwik-
keling beschouwd. Omdat het wel in de lijn der verwachting ligt dat binnen nu en 10 jaar de 

uitbreiding mogelijk zal worden gemaakt, is in paragraaf 4.4 voor de thema’s verkeer, ge-
luid en lucht kort ingegaan op de mogelijke milieugevolgen (gevoeligheidsanalyse). In de 

effectstudie zijn de plannen niet meegenomen. 
 

Afbeelding 3.2. Ontwikkelingen nabij plangebied 

 

 
 

 
Jachthaven (blauw) 

Op bestuurlijk niveau wordt gesproken over mogelijkheden om een jachthaven in de omge-
ving van het plangebied te realiseren. Momenteel vind onderzoek plaats naar de haalbaar-

heid van een jachthaven en mogelijke geschikte locaties voor deze jachthaven. De locatie, 
zoals in blauw aangegeven in afbeelding 3.2, is genoemd als een van de mogelijke loca-
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ties. Er is nog geen programma en stedenbouwkundig(e) schets of ontwerp voor de jacht-

haven. Ook heeft nog geen contract- en of besluitvorming (waaronder bestemmingsplan) 
plaatsgevonden. Realisatie van de jachthaven wordt niet binnen 10 jaar verwacht. 

 
Zoals hiervoor aangegeven, zijn de plannen voor een jachthaven nog niet concreet. De 

jachthaven wordt dan ook niet in het milieueffectrapport betrokken. Uiteraard geldt voor de-
ze ontwikkeling dat, bij concreter wordende plannen en de noodzakelijke besluitvorming, in 

de toekomst de milieueffecten vanuit de vigerende wet- en regelgeving beoordeeld dienen 
te worden. Bij deze beoordeling zal de omgevingssituatie worden betrokken, waarvan va-

kantiepark De Pluimpot dan reeds onderdeel uitmaakt. 
 
Vakantiepark Wulpdal (groen) 
Ten tijde van het opstellen van de startnotitie (voorafgaand aan dit milieueffectrapport) 

maakte de ontwikkeling van het vakantiepark Wulpdal, met Estate en Roos projectontwik-
keling als initiatiefnemer, onderdeel uit van het voornemen. Echter, na de vaststelling van 

de richtlijnen door de gemeenteraad heeft de initiatiefnemer Estate en Roos projectontwik-
keling zich teruggetrokken als initiatiefnemer. Dit betekent dat de ontwikkeling van het va-

kantiepark Wulpdal (200 recreatiewoningen) vooralsnog onzeker is qua uitvoering en plan-
ning. Omtrent deze ontwikkeling vindt op het moment van opstellen van dit milieueffectrap-

port dan ook geen contractvorming met de gemeente Tholen plaats. Besluitvorming in het 
kader van de Wet ruimtelijke ordening is op dit moment eveneens niet aan de orde.  

 
Gezien deze ontwikkeling (terugtrekken initiatiefnemer voor Wulpdal) en omdat de ontwik-

keling van Wulpdal dermate onzeker en onduidelijk is, wordt deze niet als autonome ont-
wikkeling beschouwd. Alleen voor het deelonderzoek verkeer dat onderdeel uitmaakt van 

de toelichting van het bestemmingsplan geldt dat eventuele verkeerseffecten van Wulpdal 
worden beschreven (robuustheid verkeersoplossingen). In het MER worden deze effecten 

niet bij de effectstudie voor verkeer besproken. Voor de overige aspecten geldt dat de mili-
eueffecten van Wulpdal eveneens niet worden beschouwd en dat aldus geen effectenana-

lyse voor Wulpdal wordt uitgevoerd. 
 

3.3. Basisalternatief 
 

De voorgenomen activiteit betreft de verbetering en uitbreiding van het vakantiepark De 
Pluimpot. De globale ligging van het vakantiepark is in afbeelding 3.3 weergegeven. 
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Afbeelding 3.3. Globale ligging planlocatie 

 

 
 

 
Programma (her)inrichting 
De programmatische invulling van deze her- en ontwikkelingsopgave is in tabel 3.1 weer-

gegeven en staat vanwege financiële haalbaarheid vast. Het aantal nieuw te ontwikkelen 
recreatiewoningen binnen het voornemen is direct gekoppeld aan de ‘verrekening’ van de 

kosten van de centrale voorzieningen (waaronder het publiek toegankelijke zwembad). Ge-
streefd wordt naar een kostenneutrale exploitatie na realisatie. Een deel van de realisatie-

kosten van de centrale voorzieningen wordt om die reden verrekend in de verkoopprijzen 
van de recreatiewoningen. Dit betekent dat de combinatie van een redelijke verkoopprijs 

van de woningen en de kosten voor de centrale voorzieningen het aantal te ontwikkelen 
woningen bepaald. Het programma is dan ook hierop samengesteld. 

 
Tabel 3.1. Programma (her)ontwikkelingsopgave vakantiepark De Pluimpot 

actie betreft aantal 

verwijderen standplaatsen op de camping 

bedrijfswoning 

446 

1 

handhaven recreatiewoningen 

bedrijfswoning 

46 

1 

nieuw te ontwikkelen zwembad 

recreatiewoningen 

bedrijfswoning 

250 m
2
 

440 

1 

 
Stedenbouwkundige opzet van het basisalternatief 

 
Park- en wegenstructuur 

Het vakantiepark wordt ontwikkeld tussen twee bestaande dijken in. De Gorishoeksedijk 
met ontsluitingsweg aan de oostkant en de dijk gelegen aan Natuurgebied de Pluimpot aan 

de westkant van het park. Bij het ontwerp van het vakantiepark wordt zoveel mogelijk reke-
ning gehouden met een goede landschappelijke inpassing. Dit betekent dat het karakter 

van het gebied zoveel mogelijk behouden blijft. Binnen het stedenbouwkundig plan is op 
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hoofdlijnen rekening gehouden met de karakteristieken van het gebied. Zo wordt de bele-

ving vanaf de dijken behouden. Doordat de uitbreidingslocatie bestaat uit agrarisch gron-
den is er enkel langs de akkers beplanting aanwezig, deze voornamelijk knotwilgen aan de 

Gorishoeksedijk blijven behouden. 
 

Het stedenbouwkundig ontwerp bestaat uit verschillende recreatieve woongebieden (zie 
afbeelding 3.4) en een centraal gelegen centrumomgeving waarbinnen verschillende re-

creatieve functies vallen zoals de receptie, een zwembad en een restaurant. Bij het cen-
trumgebouw zijn voldoende parkeerplaatsen voorzien voor zowel de parkbezoekers als 

voor de bezoekers van omliggende dorpen die gebruik maken van de centrumvoorzienin-
gen (zwembad). 

 
Afbeelding 3.4. Stedenbouwkundig ontwerp (noordelijk deel) 

 

 
 

 
De verschillende deelgebieden worden aan de rand van het park ontsloten door een cen-

trale hoofdweg die gecombineerd is met een fiets- en wandelpad. De hoofdweg krijgt een 
breedte van 5,5 m. De situering van de hoofdweg aan de rand van het park, onderaan de 

Gorishoeksedijk, zorgt ervoor dat het park goed toegankelijk is en de rust niet verstoord 
wordt in de woongebieden. Het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg voor het verbe-

teren van de bereikbaarheid past binnen het kader van een goede ruimtelijke ordening. 
Naast de normale ontsluitingsweg zijn er ook calamiteitenroutes voorzien. 

 
Aan de hoofdweg binnen het vakantiepark zijn verschillende secundaire wegen gekoppeld 

die leiden tot ‘hofjes’, waaraan de woningen gesitueerd zijn. De opzet met hofjes maakt de 
straat autoluw; alleen de eigen ‘bewoners’ maken gebruik van deze infrastructuur. Naast 

rust zorgen de hofjes ook voor een veiligere (speel)omgeving van kinderen. Bij de wonin-
gen worden op de eigen kavel parkeerplaatsen gerealiseerd. De secundaire wegen krijgen 

een beperkte breedte van 4,5 m in combinatie met een verstevigde berm/rabatstrook of 
een breedte van 5 m. Deze breedte is nodig in verband met het elkaar passeren van voer-

tuigen en het in- en uitrijden van de kavel mogelijk te maken. Uitgangspunt is, de primaire 
en secundaire wegen uit te voeren in asfalt. En de accenten en hofjes/pleintjes in te richten 

met gebakken straatstenen. Dit materiaal heeft niet alleen een hoogwaardige uitstraling, 
het benadrukt ook de functie van verblijfsgebied. Een gebied waarin de auto ondergeschikt 

is aan het overige gebruik. 
 

Naast het recreatieve fiets- en wandelpad aan de rand van het park slingeren er ook paden 
door de woongebieden, deze zijn verbonden met de dijkwegen. Deze paden leggen een 

verbinding tussen bijvoorbeeld het strandje aan de Oosterschelde en Sint Maartensdijk met 



 

Witteveen+Bos, MTD10-2/houi/022 definitief 03 d.d. 8 november 2011, Vakantiepark De Pluimpot milieueffectrapport 26 

het centrumgebouw daartussenin gelegen. Door de recreatieve routes over de dijken te 

leggen wordt de beleving van het landschap geoptimaliseerd. 
 

Woningen 
De toekomstige recreant zal een ander toeristisch product vragen, onder andere een luxer 

en een gedifferentieerder aanbod. In het park zijn daarom verschillende typen woningen 
voorzien. Het karakter van de woningen zal aansluiten bij het karakter van de bebouwing in 

de omgeving. 
 

De woningen zullen bestaan uit maximaal twee verdiepingen, voorzien van een kap, en 
worden voornamelijk vrijstaand gebouwd. In het totaal worden ten hoogste 440 recreatie-

woningen en appartementen gerealiseerd. Maximaal 30 % van het aantal recreatiewonin-
gen wordt gestapeld gebouwd (appartementen). De woningen variëren in grootte. De mo-

gelijkheid bestaat om de woningen aan elkaar te koppelen. Ten hoogste 10 % van het aan-
tal recreatiewoningen wordt ingewisseld voor groepsaccommodaties. De maximale goot- 

en bouwhoogte van de grondgebonden recreatiewoningen bedraagt 6 m en 9 m. Voor de 
gestapelde recreatiewoningen bedraagt de maximale goot- en bouwhoogte 12 m. 

 
De woningen worden qua type en oriëntatie gemengd. Hierdoor ontstaat een gedifferenti-

eerd straatbeeld, met een mix aan gevels en verschillende daklijnen. Bij de situering op de 
kavel speelt bezonning een prominente rol. Ongeveer 75 % van de woningen heeft een ter-

ras of leefruimte dat georiënteerd is op het zuiden, zuidoosten (ochtend) of zuidwesten 
(avond). Op deze manier is er een maximale lichttoetreding in de woningen en ontstaat een 

aangenaam verblijfsklimaat op de terrassen. De terrassen kijken uit over het aangrenzende 
gazon. Tussen de afzonderlijke hofjes, maar ook tussen individuele woningen zorgen 

groenstructuren voor voldoende afscherming en privacy.  
 

Groenstructuur 
Om de privacy op de kavels van de woongebieden te waarborgen en het vakantiepark een 

groenstructuur te geven passend bij de omgeving, wordt er rondom de kavels een streek-
eigen beplanting voorzien in de vorm van een dichte heesterbeplanting. Aan de achterzijde 

van de kavels (tussen de afzonderlijke hofjes) wordt een hogere beplanting toegepast, be-
staande uit afschermende heesters met daartussen bomen. Tussen de afzonderlijke wo-

ningen wordt een middelhoge beplanting toegepast, die naast afscherming ook sierwaarde 
heeft. Verder worden langs de wegen en paden, sierbeplanting, hagen, laanbomen en/of 

solitaire bomen toegepast. Gedacht kan worden aan de soorten: wilg, eik, beukenhaag, 
duindoorn, bloemrijk grasland, et cetera. Doordat de beplanting meer beschutting biedt te-

gen wind en neerslag wordt het gebied geschikter als leefgebied voor vele soorten flora en 
fauna, zoals algemeen voorkomende broedvogels van kleinschalige landschappen (merel, 

roodborst, winterkoning, fitis en tjiftjaf), grondgebonden zoogdieren (wezel en hermelijn) en 
amfibieën (bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander). 

 
Daar waar dat aansluit bij de functie, zoals in de tuinen van de woningen en bij het cen-

trumgebouw, kan tevens sierbeplanting worden toegepast. Bij de beplantingskeuze wordt 
rekening gehouden met kind- en diervriendelijkheid van de soort. 

 
Tussen de verschillende woongebieden bevinden zich grotere oostwest georiënteerde 

groengebieden. Deze gebieden geven het vakantiepark een rustige uitstraling doordat de 
woonclusters worden afgewisseld met natuur. De groene ‘parken’ worden ingericht met 

wandelpaden en zorgen voor een locatie waar de recreanten kunnen spelen, wandelen, zit-
ten, et cetera. Er worden speeltoestellen en paviljoens voorzien om de ontspannings- en 

ontmoetingsmogelijkheden te versterken. 
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De groengebieden worden uitgevoerd als een glooiend terrein met gazon, bloemrijk gras-

land, inheemse heesters en bomen en vormen een gevoelsmatige verbinding tussen de 
Gorishoeksedijk en natuurgebied de Pluimpot. Daarnaast dienen deze groengebieden als 

waterbuffers (wadi’s). 
 

Waterberging 
Verdere waterberging vindt plaats in zogenoemde wadi’s en waterpartijen die langs de we-

gen en in de groengebieden zijn gesitueerd. Per m2 verhard oppervlak wordt 75 mm water 
geborgen. Het regenwater afkomstig van het dakoppervlak wordt zo lang mogelijk binnen 

het plangebied vastgehouden, alvorens het via het doorlaatwerk afstroomt naar de aan-
grenzende polder. Langs de waterlopen worden obstakelvrije stroken in acht genomen van 

ongeveer 5 m ten behoeve van het onderhoud. 
 

Thematisering 
Recreanten zoeken tegenwoordig veelal naar sfeer en authenticiteit tijdens hun vakantie en 

willen de streek waar zij verblijven, beleven, ook binnen het recreatiepark. Daarom zijn aan 
de verschillende deelgebieden thema’s gekoppeld om de woongebieden meer karakter en 

een eigen identiteit te geven. Deze thema’s zijn gebaseerd op de kenmerken afkomstig uit 
de omgeving. Bij thematisering valt te denken aan verschillen in materialisering van de wo-

ningen en beplantingen die op Tholen kenmerkend zijn. Ook wordt er onderscheid gemaakt 
in soorten wegverhardingen, straatmeubilair en speciale elementen die het thema extra 

versterken. De voorgestelde thema’s betreffen: 
- duinpan; 

- boshoeve; 
- waterland; 

- centrum. 
 

Deze thematisering zal de omgevingskwaliteit versterken, ervoor zorgen dat nieuwe doel-
groepen aangesproken kunnen worden en dat meer bezoekers verwacht mogen worden. 

 
Fasering 

De aanleg van vakantiepark de Pluimpot vindt gefaseerd plaats. Vooralsnog geldt hiervoor 
de volgende fasering zoals in de tabel hieronder aangegeven. Uiteraard is een en ander 

sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de markt. 
 

Tabel 3.2. Fasering 

fase activiteit planning ingebruikname 

1 uitbreiding vakantiepark met circa 80 vakantiewoningen, de centrumvoorzienin-

gen en de ontsluitingsweg 

eerste kwartaal 2013 

2 uitbreiding vakantiepark met circa 90 vakantiewoningen eerste kwartaal 2014 

3 uitbreiding vakantiepark met circa 90 vakantiewoningen eerste kwartaal 2016 

4 herontwikkeling bestaande park door realisatie van circa 90 vakantiewoningen eerste kwartaal 2018 

5 herontwikkeling bestaande park door realisatie van circa 90 vakantiewoningen eerste kwartaal 2020 

 
3.4. Basisalternatief en duurzaamheid 

 

Zoals in de paragraaf hiervoor uiteen is gezet is het programma van het voornemen ver-
taald in een stedenbouwkundig ontwerp; het basisalternatief. Bij dit ontwikkelproces is 

voortdurend oog geweest voor de implementatie van duurzame oplossingen bij de inrich-
ting van het vakantiepark. In onderhavig ontwikkelproces is daarbij met name aandacht be-

steed aan de volgende aspecten: 
- duurzaam bouwen en beheren; 

- verbeteren van de waterkwaliteit op het park; 
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- maatregelen om water- en energieverbruik en afvalproductie te beperken; 

- versterking van de natuur; 
- versterking van de direct aan het plangebied grenzende natuurpercelen. 
 
Duurzame toepassingen in het ontwerp 

In basisalternatief zijn de volgende ontwerpkeuzes gemaakt in relatie tot duurzaam bouwen 
en beheer: 

- zoveel als mogelijke is zongerichte verkaveling toegepast (75 %); 
- het regenwater afkomstig van de dakoppervlakken is afgekoppeld en wordt vooraf-

gaand aan afvoer naar de aangrenzende polder zo lang als mogelijk vast gehouden 
binnen het plangebied (door gecontroleerde afvoer ter plaatse van de afvoerpunten 

naar locaties buiten het plangebied); 
- voor de beplanting in het vakantiepark worden inheemse plantensoorten toegepast; 

- verlichting definitieve keuze van de verlichting heeft nog niet plaatsgevonden, maar in-
gezet wordt op toepassing van openbare verlichting met schemerschakelaars en meer 

standen verlichting (avond/nacht). Voor wat betreft de toe te passen armaturen geldt 
dat gekozen wordt voor armaturen die verstrooiing van licht naar de omgeving beper-

ken (mogelijk toepassing LED-verlichting). 
 
Duurzaamheid als ambitieniveau bij nadere planuitwerking 
Uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp op detailniveau van uitvoering is vooralsnog 

niet aan de orde. Het bestemmingsplan is erop gericht om de functies die het stedenbouw-
kundig ontwerp voor ogen heeft juridisch planologisch mogelijk te maken. Wel is in dit sta-

dium reeds nagedacht over de mogelijkheden voor duurzaam bouwen en beheer bij de na-
dere detailuitwerking van het stedenbouwkundig plan. Voorgaand heeft geleid tot de defini-

tie van een ambitieniveau waarmee bij de verder ontwikkeling rekening gehouden wordt. 
Voor duurzaam bouwen en beheer zijn de volgende ambities gedefinieerd: 

- gestreefd wordt naar een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor de vakantiewonin-
gen die aansluit bij de wettelijke verplichtingen voor woningen voor permanente bewo-

ning in 2010 (EPC van 0,8 in plaats van 1,4), met specifieke aandacht voor: 

⋅ de gebouwschil (isolatietechnisch); 

⋅ toepassing van zuinige energieverbruikers (verlichting, keukenapparatuur, verwar-
mingsinstallaties et cetera); 

- gestreefd wordt voor de resterende energievraag duurzame energie toe te passen, met 

specifieke aandacht voor: 

⋅ mogelijkheden voor energie-uitwisseling binnen het plangebied (bijvoorbeeld 

zwembad versus woningen); 

⋅ mogelijkheden voor ontwerp van energieneutrale vakantiewoningen; 
- gestreefd wordt om bij de materiaalkeuze aan te sluiten bij de voorkeursvolgorde van 

materiaalalternatieven volgens de GPR methodiek; 
- gestreefd wordt naar meer dan het basisniveau van het milieukenmerk Green Key (zie 

kader). 
 

Omdat uitwerking van voornoemde ambities in onderhavig ontwikkelstadium niet aan de 
orde is en een ander eveneens niet in het bestemmingsplan vastgelegd wordt, is hierop in 

dit milieueffectrapport niet nader ingegaan. 
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Het Green Key milieukenmerk 

Green Key is een internationaal duurzaamheidsinstrument en milieukeurmerk dat specifiek inzetbaar is, en optimaal 

aansluit bij het bedrijfsproces van bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche. Green Key is een onderdeel van 

FEE, net als de Blauwe Vlag voor schone stranden en jachthavens. Wereldwijd zijn momenteel ruim 1.200 bedrijven 

aangesloten bij het keurmerk. Green Key kent een basisniveau van duurzaamheid dat minimaal behaald dient te 

worden voor het keurmerk. Het behalen van het basisniveau betekent dat er meer inspanning is gedaan dan wet- en 

regelgeving voorschrijven. Boven het basisniveau zijn drie niveaus die kunnen worden behaald door het nemen van 

optionele extra milieumaatregelen. De volgende maatregelen worden op het park in ieder geval geïmplementeerd 

(deels in aansluiting op hetgeen op het bestaande park reeds wordt toegepast): 

- milieumanagementsysteem: 

⋅ dit betekent dat een milieuarchief wordt bijgehouden en dat het bedrijf een milieubeleidsverklaring heeft en 

hiernaar handelt. Hieraan ligt een milieuprogramma ten grondslag met doelstellingen ten aanzien van re-

ductie van energieverbruik en afval. Verbruik en kosten van energie- en waterverbruik en afvalproductie 

worden actief geregistreerd en gecommuniceerd. 

- milieubewust personeel, management en staf: 

⋅ er is regulier overleg tussen de aangestelde milieucoördinator en het management. Alle medewerkers zijn 

geïnformeerd over het milieubeleid van het park. Zij krijgen een duurzaamheidscursus en specifieke werk-

instructies over taakgerelateerde milieuaspecten zoals omgang met afval, schoonmaken, registratie van af-

val, water en energie; 

- communicatie met gasten: 

⋅ het Green Key certificaat is zichtbaar voor gasten. Er wordt op minimaal vier manieren over duurzaamheid 

gecommuniceerd naar de gasten waarbij gedacht kan worden aan een website, een informatiebrochure en 

mogelijke uitleg op bepaalde locaties, bij voorbeeld bij duurzame water- of energiesystemen; 

- water: 

⋅ er worden in elk geval de volgens de stand der techniek bekende waterbesparende technieken toegepast 

waaronder waterbesparende toiletten en tappunten met beperkte doorstroming. Door regelmatig onderhoud 

wordt onnodig waterverlies zoals door lekkages voorkomen. Ter plekke van het zwembad wordt op ener-

giezuinige wijze warm bad- en tapwater opgewekt en teruggewonnen. Duurzame warmteopwekking vindt 

plaats door middel van zonthermische panelen op of in de nabijheid van het zwembad. Ook in het zwem-

bad worden genoemde waterbesparende installaties toegepast. Er is een grijswaterinstallatie aanwezig. 

Het verbruik van het grijswater wordt actief gemonitord; 

- afval: 

⋅ er worden minimaal 4 fracties gescheiden afval ingezameld in de publieke ruimten en de woningen. Hier-

voor worden de nodige voorzieningen aangebracht op het park. Gewichten, aantal ledigingen en kosten 

worden geregistreerd en gecommuniceerd naar de gasten. Er wordt waar mogelijk voorkomen dat er een-

malige materialen en verpakkingen worden toegepast zoals in het restaurant (niet gebruiken van eenper-

soonsverpakkingen) en de winkel (geen gratis plastic zakjes); 

- energie: 

⋅ tenminste 80 % van de terreinverlichting is van een energie-efficiënt type met een rendement van minimaal 

40 lumen per Watt. Deze worden aangestuurd door tijd- of schemerschakelaars. Tenminste 60 % van de 

binnenverlichting is energie-efficiënt met een energielabel A. De op het bedrijf aanwezige apparatuur is van 

het energiezuinige type. Dit betreft in ieder geval de CV ketel (type HR), de (vaat)wasmachines, wasdro-

gers en boilers. Waar mogelijk beschikken apparaten over energielabel A. De door het bedrijf afgenomen 

elektriciteit is duurzaam opgewekt (groene stroom uit zon, wind of water); 

- groen en ruimte: 

⋅ bij het onderhoud van groenvoorzieningen worden maximaal éénmaal per jaar en in beperkte mate chemi-

sche bestrijdingsmiddelen ingezet. De gemiddelde dichtheid van het aantal standplaatsen bedraagt maxi-

maal 25 per ha; 

- vervoer: 

⋅ vervoermanagement betreft de mobiliteit van werknemers, gasten en goederen op een zodanige wijze dat 

vervoersbeweging-en worden teruggedrongen en problemen met bereikbaarheid worden voorkomen. Hier-
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toe worden de volgende maatregelen getroffen: overdekte fietsenstallingen, beschikbaar stelling van be-

drijfsfietsen, mogelijkheden voor carpoolen, aanbieden van huurfietsen, aanwijzen van autovrije gebieden 

en nemen van verkeersmaatregelen zoals sluizen en drempels; 

- kantoor en receptie: 

⋅ hier wordt chloorvrij papier gebruikt, oud papier wordt gescheiden ingezameld. Bij de (ver)bouw is het be-

drijf verplicht in het offertetraject naar duurzame materialen te informeren of bouwmaterialen die een duur-

zaamheidskenmerk hebben. 

 
Vereveningsopgave 

Voor de provincie en de gemeente is het toepassen van het principe van verevening voor-
waarde en uitgangspunt bij een aantal nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Het betreft de 

ontwikkelingen van nieuwe en uitbreiding van bestaande rode functies op locaties die tot 
dan toe een andere bestemming hadden. Hierbij gaat het veelal om ontwikkelingen in het 

landelijk gebied, zoals recreatieve ontwikkelingen. In onderhavige situatie is verevening 
aan de orde. Hieraan wordt door de initiatiefnemer invulling gegeven door een investering 

te doen in de omgevingskwaliteit of publieke voorzieningen. 
 

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt een overeenkomst gesloten over de con-
crete inzet van de ‘verevenings’investering. In overleg met de provincie Zeeland en Staats-

bosbeheer zijn mogelijke doelen geformuleerd: 
- verbeteren van de zuidelijke eilandjes om extra hoogwatervluchtplaatsen te creëren en 

om betere broedmogelijkheden te genereren; 
- creëren van een extra eilandje in het zuidelijk deel van de pluimpot om als hoogwater-

vluchtplaatsen of broedplaats te dienen; 
- omleiden van de routestructuur van de wandelpaden binnen het natuurgebied De 

Pluimpot zodat de bijzondere natuur in het zuidelijk deel minder bezocht wordt en het 
noordelijk deel meer; 

- verbinden van het bosgebied (aan de westzijde van natuurgebied De Pluimpot) met het 
natuurgebied De Pluimpot; 

- verbinden van particuliere landgoedontwikkeling (aan de westzijde van natuurgebied 
De Pluimpot) met het natuurgebied De Pluimpot;  

- ontmoediging van gebruik van het zuidelijk deel van het wandelpad op de dijk (ten oos-
ten van natuurgebied De Pluimpot) door de inzet van schapen; 

- toevoegen van een uitkijkpunt met uitzicht op het zuidelijk deel van het natuurgebied 
De Pluimpot; 

- afgraven van klein natuurgebied ten zuiden van vakantiepark De Pluimpot ten behoeve 
van het creëren van ziltige natuur. 

 
In dit milieueffectrapport wordt op deze mogelijke impulsen buiten de grenzen van het 

plangebied niet nader ingegaan. 
 

3.5. Bouwstenen voor het meest milieuvriendelijk alternatief 
 

Voor de ontwikkeling van een mogelijk meest milieuvriendelijk alternatief is een aantal 
bouwstenen gedefinieerd. De bouwstenen zijn het resultaat van de volgende ontwerpin-

spanningen: 
- een eerste verkenning van mogelijke optimalisatieslagen van het basisalternatief ten 

tijde van de fase van de startnotitie; 
- een tweede verkenning van mogelijke optimalisatieslagen van het basisalternatief in 

een ontwerpsessie met diverse specialisten en de landschapsarchitect. 
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Leidend bij de ontwikkeling van de bouwstenen zijn steeds de mogelijkheden voor optimali-

satie van het basisalternatief vanuit een specifiek milieuthema. Met name de thema’s eco-
logie (natuur), landschap en cultuurhistorie zijn hierbij kansvol gebleken. In tabel 3.3 zijn de 

bouwstenen waarvan de effecten in het milieueffectrapport geanalyseerd worden samen-
gevat. 

 
Tabel 3.3. Bouwstenen voor het meest milieuvriendelijke alternatief 

thema mogelijke bouwstenen  

ecologie aanleg natuurvriendelijke oevers 

gelaagdheid in opgaande begroeiing 

creëren van poelen die deels droogvallen in de zomer (voortplan-

ting amfibieën) 

aanbrengen van nestkasten voor vogels 

aanbrengen van vleermuizenkasten 

de oriëntatie en positie centrumgebouw, zwembad en parkeer-

plaatsen in relatie tot natuurgebied 

bouwsteen 1 

bouwsteen 2 

bouwsteen 3 

 

bouwsteen 4 

bouwsteen 5 

bouwsteen 6 

landschap en cultuurhistorie afmetingen en hoogte centrumgebouw 

dijk tussen vakantiepark en natuurgebied deels afgraven 

langzaam verkeer verbinding met Sint Maartensdijk 

verleggen (deel) wandelpad van natuurgebied naar vakantiepark 

verbinding centrumgebouw met natuurgebied 

bouwsteen 7 

bouwsteen 8 

bouwsteen 9 

bouwsteen 10 

bouwsteen 11 

water en bodem de nieuw te graven waterpartijen in het plangebied afdekken met 

een zandlaag 

bouwsteen 12 

 

Een aantal bouwstenen is op hoofdlijnen reeds in een stedenbouwkundige weergave uit-
gewerkt. Deze uitwerking is in de afbeeldingen 3.5 tot en met 3.7 weergegeven. 

 
Afbeelding 3.5. Dijk deels afgraven 
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Afbeelding 3.6. Positie centrumgebouw 
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Afbeelding 3.7. Verleggen deel wandelpad 
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4. EFFECTENVERGELIJKING 

 
4.1. Inleiding 

 
In het kader van de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure voor de initiatieven 

zijn reeds diverse milieuonderzoeken uitgevoerd. Voor de analyse van de effecten zijn de-
ze milieuonderzoeken als uitgangspunt gebruikt. In de referenties is een overzicht van de 

betreffende milieuonderzoeken weergegeven. Op grond van de informatie uit de milieuon-
derzoeken en gezien de kenmerken, de aard en de plaats van het voornemen alsmede ge-

let op de vastgestelde richtlijnen voor het milieueffectrapport zijn de volgende thema’s on-
derzocht: 

- verkeer; 
- leefkwaliteit (geluid, luchtkwaliteit en sociale structuur); 

- ecologie (flora en fauna); 
- landschap, cultuurhistorie en archeologie; 

- bodem en water. 
 

De uitgebreide beoordeling van de effecten is gerapporteerd in Deel B van dit milieueffect-
rapport. Achtereenvolgens wordt in dat deel voor elk afzonderlijk thema ingegaan op: 

- de totstandkoming van het beoordelingskader; 
- een beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling;  

- de effectbeoordeling. 
 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van het basisalternatief en de bouwstenen integraal verge-
leken. Zijn er bouwstenen die goed scoren op meerdere thema’s of zijn er bouwstenen die 

niet aantrekkelijk blijken te zijn? Om die vragen te kunnen beantwoorden zijn alle effecten 
op een rij gezet.  

 
In paragraaf 4.2 zijn de effecten samengevat en de effecten op de milieuthema’s bespro-

ken. De mitigerende en compenserende maatregelen zijn in paragraaf 4.3 besproken. Tot 
slot vindt in paragraaf 4.4 de gevoeligheidsanalyse voor de aspecten verkeer, luchtkwaliteit 

en geluid in relatie tot de mogelijke toekomstige ontwikkeling van de uitbreiding van de 
dorpskern Sint Maartensdijk. 

 
4.2. Effectvergelijking 

 
Bij de effectvergelijking is voor de beoordeling gewerkt met een 5 puntsschaal. In tabel 4.1 

is een samenvatting gegeven van de betekenis van de gehanteerde beoordelingsscores. 
Daar waar mogelijk is voor de afzonderlijke thema’s de waardering nader gespecificeerd 

(toegelicht in de subparagrafen 8.1.2, 9.1.2 en 10.1.2 uit Deel B). 
 

Tabel 4.1. Beoordelingsscores 

score betekenis beoordeling 

- - aanzienlijke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie 

-  geringe verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie 

0 verbetering nog verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie 

+ geringe verbetering ten opzichte van de referentiesituatie 

+ + aanzienlijke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie 

 
In tabel 4.2 is een samenvatting gegeven van de effectvergelijking zoals deze volgt uit Deel 

B van dit milieueffectrapport. De geel gemarkeerde cellen geven aan dat de betreffende 
bouwstenen (op voorhand) niet worden gekenmerkt door een specifiek onderscheidend 

vermogen voor het toepasselijke beoordelingscriterium. 
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Tabel 4.2. Overzicht effectenanalyse 

 scores basisalternatief
1
 en bouwstenen

2
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1
 

b
o

u
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s
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e
n

 1
2
 

verkeer              

bereikbaarheid autoverkeer +         +    

bereikbaarheid langzaam verkeer +         ++    

parkeren 0         0    

verkeersveiligheid +         +    

leefkwaliteit              

wegverkeerslawaai 0      0       

geluidbelasting centrumvoorzienin-

gen 

-      -       

luchtkwaliteit -      -       

sociale structuur +         ++ ++   

ecologie              

vernietiging wezenlijke kenmerken en 

waarden EHS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0(-)  0 0  

barrièrewerking EHS (versnippering)  0 0 0 0 0 0 0 0 -  0 -  

verstoring wezenlijke kenmerken en 

waarden EHS 

0 0 0 0 0 0 0 0 -   0 -  

instandhoudingsdoelen Natura 2000 - - - - - - - - -/--  0/- -/--  

geschikt leefgebied beschermde 

soorten  

+ ++ ++ ++ ++ ++ + + +  + +  

verstoring beschermde soorten  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  

landschap, cultuurhistorie en ar-

cheologie 

             

kenmerkende landschapstypen en -

structuren  

- - - -    - -- - - -  

beleving van het landschap - - - -    - 0 0 -- -  

cultuurhistorische waarden 0 0 0 0    0 -- 0 0 0  

archeologische waarden 0 0 0 0    0 0 0 0 0  

bodem en water              

bodem (hergebruik grondstromen) - -       --    - 

veiligheid tegen overstroming 0 0       0    0 

bescherming tegen 

(grond)wateroverlast 

0 0       0    0 

mogelijkheden water aan- en afvoer 0 0       0    0 

invulling bergingsopgave + +       +    + 

hemel- en afvalwatersysteem + +       +    + 

emissies uit het plangebied + ++       +    ++ 

              

samenvatting effecten  0 + + + + + 0 0 - + + - + 
1
 Score basisalternatief ten opzichte van de referentiesituatie. 

2
 Score bouwsteen ten opzichte van de referentiesituatie. 
 

Het basisalternatief resulteert in een geringe verbetering ten opzichte van de referentiesitu-
atie voor een achttal criteria. De geringe verbeteringen hebben met name betrekking op de 
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bereikbaarheid en verkeersveiligheid (vanwege aanleg ontsluiting en verplaatsing ingang 

vakantiepark), de sociale structuur (vanwege toevoeging centrale functie en nabijheid be-
bouwde kom), de waterberging, het hemel- en afvalwatersysteem, de emissies uit het 

plangebied en geschikt leefgebied beschermde soorten (vanwege ‘groene’ inrichting van 
het park). Voor een zestal criteria resulteert het basisalternatief in een geringe verslechte-

ring van de referentiesituatie. De geringe verslechteringen hebben met name betrekking op 
geluid en luchtkwaliteit (vanwege geringe toename verkeerstoename), de kenmerkende 

landschapstypen en structuren, de beleving van het landschap (vanwege verdwijnen open 
landschap) en de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied (vanwege de poten-

tiële toename van recreanten in het natuurgebied). Vanwege het landschappelijke en eco-
logische karakter van het gebied wegen de geringe verslechteringen op deze punten 

zwaarder dan de geringe verbeteringen en is de integrale effectbeoordeling neutraal. 
 

De integrale effectbeoordeling van de bouwstenen 6 en 7 is eveneens neutraal. De oriënta-
tie van het centrumgebouw en de parkeervoorzieningen alsmede de hoogte en afmetingen 

van het centrumgebouw hebben een verwaarloosbaar effect op de geluidemissie naar de 
omgeving. Voor de overige criteria geldt dat sowieso geen sprake is van een verslechtering 

of een verbetering. 
 

Het deels afgraven van de dijk tussen het vakantiepark en het natuurgebied resulteert in 
een geringe verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie. Er is weliswaar sprake 

van een geringe verbetering van het open kenmerk van het landschap, echter deze bouw-
steen leidt tot een aanzienlijke verslechtering van de cultuurhistorische waarde en een ge-

ringe verslechtering vanwege het wegvallen van de barrière voor mogelijke licht- en gelui-
demissies naar het natuurgebied De Pluimpot. 

 
De integrale effectbeoordeling voor de verbinding van het centrumgebouw met het natuur-

gebied De Pluimpot leidt eveneens tot een geringe verslechtering. Dit vanwege de barriè-
rewerking en verstoring van de wezenlijke kenmerken en waarden van de dijk en de poten-

tiële intensivering van de bezoekers van het vakantiepark aan het natuurgebied. 
 

De integrale beoordeling van de bouwstenen met een geringe verbetering ten opzichte van 
de referentiesituatie is nader toegelicht in hoofdstuk 5. 

 
4.3. Mitigerende en compenserende maatregelen 

 
Aan de hand van de effecten van het voornemen zijn voor de relevante thema’s mogelijk-

heden voor mitigerende en compenserende maatregelen gedefinieerd. In het volgende zijn 
de maatregelen beknopt beschreven. 

 
Verkeer 

In de autonome situatie is sprake van mogelijke knelpunten in de verkeersafhandeling 
vanwege de verhouding tussen de verkeersintensiteiten en de wenscapaciteit van een aan-

tal ontsluitingswegen. Het bezoekers aantal van het bestaande vakantiepark (referentiesi-
tuatie) neemt met circa 22 % toe na de beoogde (her)ontwikkeling van het park. Door de 

aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg en de verplaatsing van de toegang tot het vakantie-
park van het zuiden naar het noorden resulteert deze verkeerstoename niet in een toena-

me van mogelijke knelpunten. Ter plaatse van een aantal ontsluitingswegen verdwijnen 
mogelijke knelpunten (in pieksituaties) zelfs door de getroffen maatregelen.  

 
Leefkwaliteit 

Voor wat betreft het geluid, de luchtkwaliteit en de sociale structuur zijn geen mitigerende 
en of compenserende maatregelen te definiëren. De effecten die optreden zijn het gevolg 
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van een geringe toename in de verkeersintensiteiten vanwege de verkeersaantrekkende 

werking en van de geluidbelasting afkomstig van de centrumvoorzieningen. De effecten zijn 
beperkt en inherent aan het voornemen. 

 
Ecologie 

Lichtverstoring: ten aanzien van de verlichting van het terrein wordt geadviseerd deze zo 
spaarzaam mogelijk aan te brengen. Daarnaast kan met behulp van de juiste armatuur, 

oriëntatie en plaatsing van de verlichting verstrooiing van het licht worden beperkt. Hierdoor 
wordt een negatief effect van licht op beschermde soorten op en nabij het natuurgebied en 

beschermde gebieden beperkt.  
 

Verstoring broedende vogels: de omgeving van de planlocatie biedt nestgelegenheid aan 
algemeen voorkomende broedvogelsoorten. Werkzaamheden tijdens het broedseizoen 

(globaal van 15 maart-15 juli1) kunnen deze vogels verstoren. Voor alle inheemse 
vogelsoorten geldt dat verstoren in het broedseizoen (individuen, nesten of eieren) 

verboden is. Vogels zijn op dezelfde wijze beschermd als tabel 3-soorten. Het aanvragen 
van ontheffing voor het verstoren van broedvogels is in principe niet mogelijk, omdat de 

effecten op vogels en daarmee een overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora- 
en faunawet gemakkelijk te voorkomen zijn door één van de volgende twee maatregelen te 

treffen2: 
- buiten het broedseizoen werken, dit met risico dat sommige vogels tot in september 

kunnen broeden; 
- de werkzaamheden vlak voor het broedseizoen inzetten en dan continue doorwerken 

(werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stilleggen), zodat vogels niet gaan 
broeden in het gebied waar gewerkt wordt. 

 
Geadviseerd wordt het voorjaar voor de werkzaamheden van start gaan, het plangebied te 

controleren op de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten. Indien jaarrond be-
schermde nesten worden aangetroffen in bomen die gekapt worden, moet een deskundige 

door middel van een omgevingscheck uitsluiten of er: 
- voldoende gelegenheid voor de vogel is om zelfstandig een natuurlijk alternatief nest 

te vinden. Is daar geen sprake van dan moeten er; 
- voldoende mogelijkheden zijn om met succes een kunstmatig alternatief aan te bieden.  

 
Als ook andere preventieve mitigerende maatregelen niet mogelijk zijn, dient naast een 

kapvergunning ook een ontheffing op basis van de Flora- en faunawet aangevraagd te 
worden voor het kappen van de boom. 

 
Indien de nesten niet jaarrond beschermd zijn, moet worden onderzocht of deze momen-

teel in functie zijn. Zo ja, dan moet tot na het broedseizoen worden gewacht met de kap 
van de boom. Als een nestboom niet gekapt mag worden, dienen ook de bomen in de di-

recte omgeving van de nestboom te blijven staan in verband met de instandhouding van de 
broedbiotoop. Nader onderzoek naar het voorkomen van (jaarrond beschermde) nesten is 

noodzakelijk. Indien mogelijk, kan dit gelijktijdig met het nader onderzoek naar vleermuizen 
plaatsvinden. 

 

                                                                                       

 
1
 Het broedseizoen loopt gemiddeld van 15 maart tot 15 juli. Afhankelijk van het weer kan deze periode echter 

 verschuiven. Bovendien zijn er vogelsoorten die tot in september broedsels kunnen hebben. Vaste nestplaatsen van 

 bijvoorbeeld uil of specht zijn, indien functioneel, jaarrond beschermd. 
2
 Deze mogelijkheden zijn besproken en goedgekeurd door DLG (persoonlijke communicatie mevrouw N. van Hest, 

 oktober 2008). 
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In deze milieueffectrapportage gelden daarnaast de volgende bouwstenen als mitigerende 

en of compenserende maatregelen:  
- aanleg natuurvriendelijke oevers; 

- gelaagdheid in opgaande begroeiing; 
- creëren van poelen die deels droogvallen in de zomer; 

- aanbrengen van nestkasten voor vogels; 
- de oriëntatie en positie centrumgebouw, zwembad en parkeerplaatsen in relatie tot na-

tuurgebied. 
 

In dit rapport is ten aanzien van deze maatregelen een integrale effectenanalyse verricht 
met als resultaat dat deze maatregelen in het voorkeursalternatief zijn opgenomen. 

 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Door de realisatie van nieuwe bebouwing wordt het open zeekleilandschap in de Geer-
truidapolder aangetast. Binnen het her in te richten en uit te breiden vakantiepark zal echter 

aandacht besteed worden aan de karakteristieken van het omringende landschap. De ar-
chitectuur van de vakantiewoningen en centrale voorzieningen en de thematisering binnen 

het vakantiepark sluiten zoveel mogelijk aan op bouwstijlen en landschapstypen die passen 
bij de Zeeuwse eilanden. Ook bij keuze van beplanting wordt aansluiting gezocht bij karak-

teristieke soorten en verschijningsvormen (bijvoorbeeld bomenrijen of knotbomen). Tevens 
zal niet het gehele plangebied bebouwd worden, maar worden tussen de hofjes met be-

bouwing groenstroken gerealiseerd van dijk tot dijk. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk 
vorm gegeven aan landschappelijke inpassing. Dit verbetert tevens de structuur van het 

bestaande vakantiepark en de mate waarin dit aansluit bij het omringende landschap. Toe-
risten kunnen in de toekomst binnen het park een indruk krijgen van het Zeeuwse land-

schap. Verdere mitigerende en compenserende maatregelen ten aanzien van landschaps-
typen en -structuren zijn niet mogelijk. 

 
De cultuurhistorische en archeologische waarden binnen en in de omgeving van het plan-

gebied worden door het voornemen niet aangetast. 
 
Bodem en water 
Het voornemen resulteert in een overschot op de grondbalans. Een en ander is inherent 

aan het voornemen. Compenserende en mitigerende maatregelen kunnen alleen gezocht 
worden in zo veel als mogelijk de vrijkomende grond binnen het plangebied toe te passen. 

Voor wat betreft water geldt dat in geval van te hoge grondwaterstanden (< 70 cm onder 
maaiveld) het maaiveld ter plaatse opgehoogd kan worden of dat een drainage aangelegd 

kan worden. 
 

4.4. Gevoeligheidsanalyse 
 

In de nabije omgeving van het plangebied speelt, zoals reeds aangegeven, het voornemen 
van de gemeente Tholen om de bebouwde kom van Sint Maartensdijk in de Geertruidapol-

der uit te breiden met circa 180 woningen). Het ligt in de lijn der verwachting dat binnen nu 
en 10 jaar de uitbreiding mogelijk zal worden gemaakt. In de effectvergelijkingen zijn deze 

plannen niet meegenomen, wel wordt in deze paragraaf kort ingegaan op de mogelijke ge-
volgen voor uitgevoerde effectstudies voor verkeer, geluid en de luchtkwaliteit in dit milieu-

effectrapport (gevoeligheidsanalyse). 
 

De uitbreiding van de bebouwde kom met 180 woningen resulteert in een toename van on-
geveer 1.695 motorvoertuigen per etmaal (bron: verkeersstudie). Het verkeer van en naar 

de woonwijk resulteert niet in een ander verkeersbeeld in de nabije omgeving van de plan-
locatie. Immers, het verkeer zal hoofdzakelijk in noordelijke richting (van het vakantiepark 
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De Pluimpot af) ontsloten worden met de dorpskern en de provinciale weg. Dit betekent dat 

de uitbreiding van de bebouwde kom geen effecten ressorteert op de uitkomsten van de ef-
fectenstudie voor verkeer. De effecten voor geluid en luchtkwaliteit vanwege het voorne-

men worden in grote mate bepaald door de verkeersintensiteiten. Aldus geldt dat ook op de 
uitkomsten van deze effectenstudies geen effecten aan de orde zijn vanwege de uitbreiding 

van de dorpskern. 
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5. MEEST MILIEUVRIENDELIJK ALTERNATIEF EN VOORKEURSALTERNATIEF 

 
5.1. Meest Milieuvriendelijk Alternatief 

 
Uit de effectenvergelijking in paragraaf 4.2 volgt dat het basisalternatief aangevuld met een 

aantal bouwstenen als meest milieuvriendelijk alternatief geldt. Het betreft de volgende 
bouwstenen: 

- bouwsteen 1: aanleg natuurvriendelijke oevers; 
- bouwsteen 2: gelaagdheid in opgaande begroeiing; 

- bouwsteen 3: creëren van poelen die deels droogvallen in de zomer (voortplanting am-
fibieën); 

- bouwsteen 4: aanbrengen van nestkasten voor vogels; 
- bouwsteen 5: aanbrengen van vleermuizenkasten; 

- bouwsteen 9: langzaam verkeer verbinding met Sint Maartensdijk; 
- bouwsteen 10: verleggen (deel) wandelpad van natuurgebied naar vakantiepark; 

- bouwsteen 12: de nieuw te graven waterpartijen in het plangebied afdekken met een 
zandlaag. 

 
De bouwstenen 1 tot en met 5 scoren positief ten opzichte van het basisalternatief vanwe-

ge de positieve effecten op het beoordelingscriterium ‘geschikt leefgebied beschermde 
soorten’. Alle vijf de bouwstenen zijn toepassingen die het leefgebied meer geschikt maken 

voor het voorkomen van beschermde soorten. De aanleg van natuurvriendelijke oevers 
scoort eveneens positief ten opzichte van het basisalternatief op het criterium emissies uit 

het plangebied. Immers, natuurvriendelijke oevers versterken het zelfreinigende vermogen 
van een watersysteem, doordat de planten die er groeien nutriënten zullen vastleggen. 

Voor de overige thema’s en beoordelingscriteria geldt voor deze bouwstenen een neutrale 
beoordeling ten opzichte van het basisalternatief (geen verbetering en geen verslechte-

ring).  
 

De integrale beoordeling van de bouwsteen langzaam verkeer verbinding met Sint Maar-
tensdijk is positief vanwege de geringe verbetering ten opzichte van het basisalternatief 

voor de bereikbaarheid van het langzaam verkeer, de beleving van het landschap en de 
sociale structuur. Deze bouwsteen genereert geen verslechtering ten opzichte van het ba-

sisalternatief op de overige thema’s en beoordelingscriteria. 
 

Het verleggen van het wandelpad van het natuurgebied naar het vakantiepark (bouwsteen 
10) scoort positief ten opzichte van het basisalternatief vanwege een afname van de recre-

atiebewegingen in het natuurpark. Voor het criterium beleving van het landschap geldt een 
negatief effect. Voor de overige beoordelingscriteria geldt deze bouwsteen als niet onder-

scheidend ten opzichte van het basisalternatief. Omdat het natuurgebied De Pluimpot een 
Natura 2000 gebied betreft weegt in de integrale beoordeling het positieve effect op het na-

tuurgebied zwaarder dan het negatieve effect op de beleving van het landschap. De inte-
grale effectscore is dan ook een geringe verbetering. 

 
Het afdekken van de nieuw te graven waterpartijen met een zandlaag scoort positief van-

wege een verbetering van de waterkwaliteit door het tegengaan van nalevering van nutriën-
ten uit de voormalige waterbodem. Voor de overige thema’s geldt deze bouwsteen als neu-

traal ten opzichte van het basisalternatief. 
 

5.2. Voorkeursalternatief 
 

Het basisalternatief wordt op grond van de uitkomsten van de integrale effectenanalyse 
aangevuld met de volgende bouwstenen. 
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Bouwsteen 1 Aanleg natuurvriendelijke oevers 

De aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt toegepast langs de verschillende ontwate-
ringssloten aan met name de oostzijde van het plan. De bouwsteen draagt bij aan de na-

tuurwaarde binnen de plangrenzen en versterken het zelfreinigend vermogen van het wa-
tersysteem. Het ruimtebeslag van natuurvriendelijke oevers is inpasbaar binnen het plan. 

 
Bouwsteen 2 Gelaagdheid in opgaande begroeiing 

Binnen het vakantiepark wordt voor de groene inrichting van het gebied gekozen voor een 
grote variatie aan beplantingstypen waarbij de opbouw als volgt zal zijn: 

- intensief gemaaid gras rond de woningen en bij recreatieve voorzieningen; 
- extensief gras binnen de groengebieden; 

- lage sierbeplanting; 
- middelhoge afschermende beplanting (hoofdzakelijk inheemse soorten); 

- hoge afschermende beplanting langs de groengebieden (bosplantsoen, hoofdzakelijk 
inheemse soorten); 

- aangevuld met solitaire bomen, boomgroepen en verspreid staande bomen in het bos-
plantsoen. 

 
Bouwsteen 3 Creëren van poelen die deels droogvallen in de zomer (voortplanting 
amfibieën) 
In de randzone van het vakantiepark (aan de Oosterschelde zijde) wordt ruimte gecreëerd 

voor poelen die in de zomer deels kunnen droogvallen. Gezien het karakter van de land-
schappelijke invulling van het vakantiepark en het ruimtebeslag van de poelen vindt toe-

passing op overige locaties niet plaats. 
 
Bouwsteen 4 Aanbrengen van nestkasten voor vogels 
Aan, binnen de plangrenzen, aanwezige bomen en eventuele tegen gebouwen worden 

nestkasten voor vogels opgehangen. 
 
Bouwsteen 5 Aanbrengen van vleermuizenkasten 
Binnen de planlocatie worden op daarvoor geschikte plekken aan bomen vleermuizenkas-

ten aangebracht. Een geschikte plek voldoet tenminste aan de volgende criteria: 
- vrije aanvliegroute; 

- vrije valhoogte van circa 1 m vanaf de kast naar beneden; 
- geen of slechts zeer beperkt lichtinval gedurende de avond- en nachtperiode. 

 
Bouwsteen 9 Langzaam verkeer verbinding met Sint Maartensdijk 

Binnen het vakantiepark wordt ruimte vrijgehouden voor de aanleg van een langzaam ver-
keer verbinding met Sint Maartensdijk. Buiten het vakantiepark zal deze verbinding aanslui-

ting vinden op eveneens nieuw aan te leggen infrastructuur. 
 
Bouwsteen 10 Verleggen (deel) wandelpad van natuurgebied naar vakantiepark 
Een deel van het wandelpad binnen het natuurgebied De Pluimpot wordt omgelegd in het 

vakantiepark De Pluimpot. Vanwege de hoge natuurwaarden in zuidelijke deel van het na-
tuurgebied De Pluimpot betreft het een omlegging ter plaatse van dit gedeelte van het 

wandelpad. 
 
Bouwsteen 12 Nieuw te graven waterpartijen in het plangebied afdekken met een 
zandlaag 

Binnen het plangebied worden geen zandlagen toegepast ter plaatse van nieuw aan te 
graven waterpartijen. Het absolute effect van deze bouwsteen is vermoedelijk zeer beperkt. 

Daartegenover staat dat zand aangekocht zou moeten worden voor toepassing, binnen het 
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plangebied is immers geen zand beschikbaar. Om die reden maakt deze bouwsteen geen 

onderdeel uit van het voorkeursalternatief. 
 

5.3. Duurzaamheid in het voorkeursalternatief 
 

Het voorkeursalternatief bevat de volgende duurzame ontwerpelementen: 
- zoveel als mogelijke is zongerichte verkaveling toegepast (75 %); 

- het regenwater afkomstig van de dakoppervlakken is afgekoppeld en wordt vooraf-
gaand aan afvoer naar de aangrenzende polder zo lang als mogelijk vastgehouden 

binnen het plangebied (door gecontroleerde afvoer ter plaatse van de afvoerpunten 
naar locaties buiten het plangebied); 

- voor de beplanting in het vakantiepark worden inheemse plantensoorten toegepast; 
- verlichting: definitieve keuze van de verlichting heeft nog niet plaatsgevonden, maar in-

gezet wordt op toepassing van openbare verlichting met schemerschakelaars en meer 
standen verlichting (avond/nacht). Voor wat betreft de toe te passen armaturen geldt 

dat gekozen wordt voor armaturen die verstrooiing van licht naar de omgeving beper-
ken (mogelijk toepassing LED-verlichting). 

 
De bouwstenen die mede op basis van de resultaten van de integrale effectvergelijking on-

derdeel uitmaken van het voorkeursalternatief gelden als aanvullende duurzame ontwerpe-
lementen. Deze duurzame elementen zijn gericht op verbetering van de waterkwaliteit op 

het park en het versterken van de natuur binnen het park. 
 

Het ambitieniveau zoals gedefinieerd in paragraaf 3.2 speelt bij het verdere detailontwerp 
(onder andere op gebouwniveau) van het vakantiepark De Pluimpot een belangrijke rol. De 

ontwerpstappen die na de planologische procedure zullen volgen zowel op gebouwniveau 
als op het niveau van de organisatie van het park zullen steeds tegen het licht van de ge-

definieerde ambitie gehouden worden. 
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6. LEEMTEN IN KENNIS EN AANZET TOT EVALUATIEPROGRAMMA 

 
6.1. Leemten in kennis 

 
Het milieueffectrapport geeft voldoende informatie over de relevante milieuaspecten voor 

het nemen van een goed gemotiveerd besluit over het bestemmingsplan. Wel geldt er voor 
de verdere uitwerking van het plan naar de daadwerkelijke realisatie van het vakantiepark 

nog een aantal opgaven. Dit betreft: 
- leefkwaliteit: in dit milieueffectrapport zijn indicatieve berekeningen uitgevoerd om de 

effecten van de geluidbelasting van de centrale voorzieningen in beeld te brengen. 
Geen inschatting is echter gemaakt van de geluidbelasting vanwege deze voorzienin-

gen ter plaatse van de vakantiewoningen. De exacte locatie en de uitvoering van de 
noodzakelijke installaties van de voorzieningen zijn immers nog niet bekend. Het ver-

dient aanbeveling om bij nadere detailuitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp 
rekening te houden met de uitvoering en locatie van de installaties ten opzichte van de 

vakantiewoningen; 
- ecologie: de geluidbelasting vanwege de aanlegwerkzaamheden is vooralsnog niet be-

paald. De exacte wijze van uitvoering (uitvoeringstechnieken alsmede uitvoeringsperio-
de) is immers op dit moment onbekend waardoor indicatieve berekeningen nog niet te 

maken zijn. Dit betekent dat voorafgaand aan de uitvoering, voor wat betreft het aspect 
verstoring door geluid, toetsing dient plaats te vinden aan artikel 16 en 19d van de Nb-

wet. Het verdiend aanbeveling deze toetsing af te stemmen op de aanvraag voor om-
gevingsvergunning (activiteit bouwen); 

- water en bodem: definitieve besluitvorming over de keurverleggingsplannen heeft nog 
niet plaatsgevonden. Voor de nadere detaillering van de inrichting van het vakantiepark 

is het van groot belang deze ontwikkelingen te blijven volgen. De functie en de daaraan 
gekoppelde Keurverboden van de bestaande secundaire waterkering zullen pas komen 

te vervallen ná dat de nieuwe secundaire kering is gerealiseerd. Tot die tijd (of indien 
het plan niet wordt goedgekeurd) dient de veiligheid voor overstromingen in het plan-

gebied te worden gewaarborgd door de Keurvoorschriften op te volgen. Dit houdt onder 
andere in dat in een zone van 15 m vanaf de sloot aan de onderzijde van de dijk niet 

gebouwd mag worden zonder keurvergunning en dat de dijk niet gedeeltelijk kan wor-
den afgegraven. 

 
6.2. Aanzet tot evaluatieprogramma 

 
De gemeente Tholen zal bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangeven op welke 

wijze en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden om de voorspelde ef-
fecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen vergelijken en om, zo nodig, 

aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. Hierbij is een aanzet tot een programma 
voor evaluatieonderzoek gegeven. 

 
Verkeer 

In de referentiesituatie is sprake van mogelijke knelpunten ter plaatse van de ontsluitings-
wegen vanwege een grotere wenscapaciteit van de bestaande wegen en de verkeersinten-

siteiten die optreden in met name de pieksituaties. Het voornemen (basisalternatief) resul-
teert reeds in een verbetering op dit punt, een aantal knelpunten resteren nog in het ge-

bied. Het verdient dan ook aanbeveling om in de toekomst het verkeersaanbod ter plaatse 
van de wegen waar mogelijke knelpunten optreden te monitoren. Dit mede in het licht van 

de eventuele ontwikkelingen van een jachthaven en een vakantiepark op lange termijn. In-
dien noodzakelijk kunnen dan gemotiveerd maatregelen (wegverbreding) getroffen worden 

om de mogelijke knelpuntsituatie op te heffen. Een en ander is in de verkeersstudie nader 
uitgewerkt. 
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Ecologie 

Voor wat betreft de eindsituatie geldt dat geen aantasting van de natuurwaarden, natuur-
wetenschappelijke betekenis of planten en dieren uit het beschermd natuurmonument 

plaatsvindt, en geen sprake is van significante verstoring van soorten. Dit betekent dat vol-
daan kan worden aan voldaan aan het bepaalde in artikel 16 en 19d van de Nbwet. 

 
Echter, voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden dient aangetoond te worden dat dit 

eveneens het geval is, hierbij dient met name ingezoomd te worden op de verstoring van-
wege de geluidemissie ten tijde van de bouwwerkzaamheden. 

 
Water 

Indien het wenselijk wordt geacht de grondwaterstanden voor en na aanleg van het vakan-
tiepark De Pluimpot te monitoren om een nauwkeurig inzicht in de effecten te verkrijgen, 

kunnen in het plangebied peilbuizen worden geplaatst. De bestaande peilbuizen van het 
TNO meetnet in de Scherpenissepolder en natuurgebied De Pluimpot kunnen worden be-

nut voor het monitoren van de effecten in de omgeving. 
 
Duurzaamheid 
Zoals uit dit milieueffectrapport volgt, maakt een aantal concrete duurzaamheidsoplossin-

gen onderdeel uit van het initiatief. Daarnaast is een ambitieniveau voor het vakantiepark 
De Pluimpot gedefinieerd waarmee bij de verdere uitwerking van het detailontwerp reke-

ning gehouden wordt. De feitelijke afwegingen die daarbij gedurende het proces gemaakt 
worden, liggen in handen van de initiatiefnemers. Indien de gemeente Tholen wenst hierin 

een rol te spelen, dient dit nader vastgelegd te worden in de vorm van afspraken tussen de 
gemeente en de initiatiefnemers. 
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DEEL B: EFFECTSTUDIES 
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7. VERKEER 

 
7.1. Beoordelingskader 

 
7.1.1. Beoordelingscriteria 

 
Voor de beoordeling van het aspect verkeer zijn de volgende criteria van belang:  

- de bereikbaarheid voor het autoverkeer; het effect van de ontwikkelingen op het functi-
oneren van de nabij gelegen (hoofd)verkeersstructuur beoordeeld. Deze beoordeling 

vindt plaats door de congestiekans te bepalen op basis van de verhouding tussen de 
capaciteit en intensiteit van de wegen die het plangebied ontsluiten en van een aantal 

andere maatgevende wegvakken van het nabij gelegen hoofdwegennet. De gegevens 
hiervoor zijn ontleend aan de verkeersstudie die ten behoeve van het voornemen is uit-

gevoerd (Tholen; studie verkeersafwikkeling ontwikkelingen ten zuiden van Sint-
Maartensdijk; 16 september 2010; RBOI-Middelburg bv., zie bijlage III).  

- de bereikbaarheid van het langzaam verkeer; 
- parkeren; 

- de verkeersveiligheid. 
 

In tabel 7.1 zijn deze beoordelingscriteria en de, in de effectstudie, gehanteerde methode 
en indicatoren samengevat. 
 
Tabel 7.1. Samenvatting beoordelingscriteria 

aspect criterium methode/indicator 

verkeer bereikbaarheid van het autoverkeer 

 

 

bereikbaarheid van het langzaam verkeer 

parkeren 

 

verkeersveiligheid 

kwantitatief aan de hand van: 

- verkeersbelasting omliggende wegennet; 

- I/C-verhoudingen. 

kwalitatief: directheid langzaam verkeer routes 

kwantitatief: prognose benodigd aantal aantal parkeer-

plaatsen versus aanwezige parkeerplaatsen 

kwalitatief: 

- verkeersveilige vormgeving verkeersstructuur; 

- bereikbaarheid hulpdiensten. 

 

Voor de scores is aangesloten bij de algemene beoordelingsscores zoals in paragraaf 5.2 
van het hoofdrapport toegelicht. 

 
7.1.2. Bouwstenen 

 
De bouwstenen met een mogelijk onderscheidend effect op het aspect verkeer betref de 

langzaam verkeer verbinding met Sint Maartensdijk (bouwsteen 9). De overige bouwstenen 
ressorteren geen effect op de beoordelingscriteria voor het aspect verkeer. 

 
7.2. Referentiesituatie 

 
7.2.1. Huidige situatie 

 
De wegen Gorishoeksedijk en de Hartogsweg/Havenweg doen dienst als hoofdontsluiting 

van de recreatieconcentratie vakantiepark De Pluimpot, camping Gorishoek, De Zeester en 
De Hoeve. Via de Gorishoeksedijk (noordelijk gedeelte), Westkerkeweg, Westzeedijk en 

Spuidamstraat is een ontsluiting op de provinciale weg N286. Ook via de Hartogsweg, Brij-
hoeksweg, Krengeweg en Koningsweg is een ontsluiting naar de N286. De Koningsweg en 

Spuidamstraat sluiten aan op de N286 met behulp van een rotonde. De N286 staat weer in 
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verbinding met het provinciale (N659 en N656) en rijkswegennet (A4). In afbeelding 7.1 is 

de ligging van het provinciale wegen en de rijksweg globaal weergegeven. 
 

Afbeelding 7.1. Provinciale en rijkswegennet 

 

 
 

 
Op het meest zuidelijk gedeelte van de Gorishoeksedijk (ten zuiden van de aansluiting met 

het Galgepad ter hoogte van de bocht in de zeewering) is eenrichtingsverkeer ingesteld. 
Aan het einde van deze weg, waar deze overgaat op de Havenweg zuid, begint/eindigt een 

fietspad dat op de dijk ligt (parallel aan de Gorishoeksedijk en Oosterschelde). De Goris-
hoeksedijk, Hartogsweg, Havenweg en Brijenhoekseweg bevinden zich alle buiten de be-

bouwde kom en hebben de functie erftoegangsweg. In afbeelding 7.2 is de wegenstructuur 
in de huidige situatie weergegeven. 
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Afbeelding 7.2. Wegenstructuur in huidige situatie 

 

  
 

 
Verkeersintensiteiten 
In tabel 7.2 zijn de verkeersintensiteiten weergegeven op de wegen rondom het plange-

bied. De verwachte verkeersintensiteiten voor de huidige (2010) en autonome (2020) situa-
tie zijn als volgt berekend: 

- tot het jaar 2010 zijn de getelde verkeersintensiteiten vermeerderd met een jaarlijkse 
autonome groei van het autoverkeer met 1,4 %1. Dit percentage is gebaseerd op de 

gemiddelde autonome groei van verkeer op alle wegen in Nederland. Uit aanvullend 
onderzoek blijkt dat de werkelijke autonome groei op erftoegangswegen van het water-

schap c.q. in het onderzoeksgebied lager is. In deze studie is derhalve rekening ge-
houden met een worstcase-scenario; 

- tussen de jaren 2010 en 2020 is geen autonome groei toegepast omdat het hier geen 
doorgaande wegen betreft. De toekomstige ontwikkelingen in dit gebied zijn de enige 

ontwikkelingen die bijdragen aan de groei van het verkeer op deze wegen; 
- de verkeersintensiteiten zijn omgerekend naar de maatgevende piekmaand omdat is 

geteld in verschillende perioden (maanden). Dit is van belang omdat de verkeersinten-
siteiten per maand verschillen. Dit geldt vooral op wegen waar veel recreatieverkeer 

rijdt. Op basis van referentiecijfers van het waterschap over de gemiddelde verkeers-
verdeling per maand kan worden geconcludeerd dat juli de drukste maand is. Het aan-

                                                                                       

 
1
 Daling in Groei; actualisatie van de verkeerskundige kencijfers; december 2009; RBOI-Rotterdam B.V.. 
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deel van deze maand in de jaarintensiteit bedraagt 11,6 %. Het aandeel van de maan-

den mei, juni en september bedraagt respectievelijk 9,0 %, 10,3 % en 9,3 %. 
 
De verkeersintensiteiten voor het jaar 2020 zijn gebaseerd op de weekdagintensiteit, aan-
gezien deze in vergelijking met de werkdagintensiteit hoger is. Deze hoogste intensiteit is 

gekozen omdat er onderzocht wordt of onder andere de wenscapaciteit van de wegen vol-
doende is in een pieksituatie. 

 
Tabel 7.2. Verkeersintensiteiten 2010 en 2020 

aanduiding in 

afbeelding 7.2 

en 7.4  

weg werkdag 

intensiteit 

weekdag 

intensiteit  

teljaar (maand) weekdagintensi-

teit 2010 en 

2020 (piek juli) 

A of 4 Gorishoeksedijk noord 

(wegvak ten noorden van 

het kruispunt Hartogsweg) 

371 613 2006 (juni) 733 

B of 9 Hartogsweg (Gorishoekse-

dijk-Havenweg) 

863 1.242 2001 (juli) 1.408 

C of 8 Havenweg (Hartogsweg-in- 

en uitgang camping De 

Hoeve) 

254 470 2004 (mei) 660 

D of 5 Gorishoeksedijk midden 

(ten zuiden van het kruis-

punt met de Hartogsweg) 

 500 2009 (september) 631 

E of 8 Havenweg zuid (ten zuiden 

van de in- en uitgang van 

camping De Hoeve) 

 300 2009 (september) 378 

 
Intensiteit-capaciteit verhouding 

In tabel 7.3 zijn de berekende I/C-verhoudingen weergegeven voor het prognosejaar 2020 
zonder dat er ontwikkelingen als de uitbreiding van het vakantiepark plaatsvindt. Het is 

wenselijk dat op een weg de I/C-verhouding minder dan 1 bedraagt. Indien de I/C-
verhouding op een wegvak meer dan 1 bedraagt, kunnen er mogelijk knelpunten ontstaan 

in de doorstroming en/of verkeersveiligheid1. Een van de effecten bij deze knelpunten is het 
optreden van bermschade met de daarbij horende beheerskosten. 

 
Tabel 7.3. I/C-verhouding huidige (2010) en autonome (2020) situatie (exclusief ont-

wikkelingen) 

aanduiding in afbeelding 7.2 

en 7.4 

weg weekdagintensiteit 

2010 en 2020 

capaciteit I/C-verhouding 

2010 en 2020 

A of 4 Gorishoeksedijk noord 733 300 2,44 

B of 9 Hartogsweg  1.408 800 1,76 

C of 8 Havenweg  660 500 1,32 

D of 5 Gorishoeksedijk midden 631 300 2,10 

E of 8 Havenweg zuid 378 500 0,76 

 
Volgens de I/C-verhouding uit tabel 7.3 blijkt dat in de huidige (2010) en autonome (2020) 

situatie in de pieksituaties problemen optreden in de doorstroming op de Gorishoeksedijk, 
Hartogsweg en Havenweg.  

 

                                                                                       

 
1
 Voor wegvakken kunnen knelpunten ontstaan in de doorstroming en/of verkeersveiligheid bij een I/C verhouding van 

 1,0 of meer en voor kruispunten bij een I/C verhouding 0,9 of meer. 
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Langzaam verkeer 

Fietsverkeer: alle wegen in en rondom het plangebied zijn erftoegangswegen buiten de be-
bouwde kom en/of eigen wegen. Al deze wegen zijn geschikt en bedoeld voor gebruik door 

gemengd verkeer. Naast deze wegen zijn ook extra fietspaden aanwezig op de omliggende 
dijken zoals de dijk parallel aan de Oosterschelde.  

 
Deze fietspaden behoren tevens tot het fietsknooppuntennetwerk van de provincie Zee-

land. In afbeelding 7.3 is een uitsnede weergegeven van het fietsknooppuntennetwerk in 
de omgeving van het plangebied. Omdat het plangebied in directe verbinding staat met het 

omliggende recreatieve gebied en de nabij gelegen kernen met behulp van fietspaden 
en/of andere fietsvoorzieningen is gesteld dat er sprake is van een goede bereikbaarheid 

met de fiets. 
 

Afbeelding 7.3. Fietsknooppuntennetwerk rondom het plangebied 

 

 
 

Bron: www.falk.nl. 
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Voetgangers: de voetgangers kunnen gebruik maken van dezelfde infrastructuur als de 

fietsers. 
 
Parkeren 
Alle functies in en rondom het plangebied zijn verantwoordelijk voor het opvangen van hun 

eigen gegenereerde parkeervraag. 
 
Verkeersveiligheid 
Er hebben in de afgelopen jaren geen geregistreerde ongevallen en/of ongelukken plaats-

gevonden op de wegen in en rondom het studiegebied. Volgens de principes van Duur-
zaam Veilig dient een weg qua vormgeving, functie en gebruik in overeenstemming te zijn 

met elkaar. Alle wegen in en rondom het plangebied hebben de functie erftoegangsweg 
buiten de bebouwde kom. Bij deze functie behoort afhankelijk van het wegprofiel (vormge-

ving) een gewenste gebruik (wensintensiteit).  
 

Indien de werkelijke verkeersintensiteit meer bedraagt dan de wensintensiteit mag veron-
dersteld worden dat het gebruik en de vormgeving niet in overeenkomst zijn met elkaar. In 

tabel 7.3 is een vergelijking gemaakt tussen de werkelijke intensiteit (I) en de wensintensi-
teit (capaciteit). Uit deze tabel blijkt dat in een pieksituatie (juli en augustus) op een Goris-

hoeksedijk (noord en midden), Hartogsweg en Havenweg de huidige inrichting van de weg 
(vorm) niet is afgestemd op het verkeersaanbod. 

 
De dichtstbijzijnde brandweer en ambulancepost bevinden zich in de kern Sint Maartens-

dijk aan de respectievelijk Oostsingel en Noordpoort. Met de huidig aanwezige infrastruc-
tuur is het vakantiepark de Pluimpot in 5 minuten vanaf de posten bereikbaar. Verder zijn 

er alternatieve routes aanwezig om het vakantiepark te bereiken. De bereikbaarheid door 
brandweer en ambulance voldoet aan de wettelijke normen. 

 
De meest nabijgelegen politiepost bevindt zich in de kern Tholen. Dit is op circa 16 minuten 

afstand van het vakantiepark. Voor politie is het ook mogelijk om verschillende routes te 
gebruiken om het vakantiepark te bereiken. 

 
7.2.2. Samenvatting referentiesituatie 

 
In de huidige (2010) en autonome (2020) situatie zijn in de pieksituaties problemen in de 

doorstroming op de Gorishoeksedijk, Hartogsweg en Havenweg mogelijk. De I/C-
verhouding bedraagt hier namelijk meer dan 1. 

 
Omdat het plangebied in directe verbinding staat met het omliggende recreatieve gebied en 

de nabij gelegen kernen met behulp van fietspaden en/of andere fietsvoorzieningen is ge-
steld dat er sprake is van een goede bereikbaarheid met de fiets. Voetgangers kunnen ge-

bruik maken van dezelfde infrastructuur als de fietsers. 
 

Alle functies in en rondom het plangebied zijn verantwoordelijk voor het opvangen van hun 
eigen gegenereerde parkeervraag. Hierdoor is er een positieve balans tussen de vraag 

naar en het aanbod van parkeerplaatsen. 
 

Er hebben geen ongevallen plaatsgevonden op de wegen rondom het plangebied in de af-
gelopen jaren. De Gorishoeksedijk, Hartogsweg en Havenweg voldoen echter niet aan de 

principes van Duurzaam Veilig dat een overeenstemming tussen vorm, functie en gebruik 
nastreeft. 
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De bereikbaarheid door brandweer en ambulance voldoet aan de wettelijke normen. De 

meest nabijgelegen politiepost bevindt zich in de kern Tholen (16 minuten). 
 

7.3. Effectbeoordeling 
 

7.3.1. Bereikbaarheid autoverkeer 
 
Effecten basisalternatief 
De toekomstige verkeersintensiteiten voor 2020 worden bepaald door de geprognosticeer-

de verkeersintensiteit voor 2020 (exclusief ontwikkelingen) te vermeerderen met de ver-
keersproductie en -attractie ten gevolge van beoogde ontwikkelingen. Van belang hierbij is 

dat een nieuwe ontsluitingsweg, parallel aan de Gorishoeksedijk, onderdeel uitmaakt van 
het voornemen.  

 
In afbeelding 7.4 de ontsluitingssituatie na realisatie van het voornemen (inclusief nieuwe 

ontsluitingsweg) weergegeven. 
 

Afbeelding 7.4. Ontsluitingssituatie na het voornemen 

 

 

 
 

 

In tabel 7.4 zijn de verkeersintensiteiten (pieksituatie) weergegeven voor de referentiesitua-
tie alsmede het basisalternatief. De intensiteiten zijn ontleend aan de uitgevoerde ver-

keersstudie. Voor wegvak 2 zijn geen intensiteiten opgenomen omdat de mogelijke uitbrei-
ding van de dorpskern buiten deze studie valt. 
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Tabel 7.4. Verkeersintensiteiten (pieksituatie) mvt/etmaal 

wegvak (zie afbeelding 7.4) wegvak intensiteit 2020 

(referentiesituatie)  

intensiteit 2020 

(basisalternatief) 

 

1 ontsluitingsweg noord n.v.t. 2.008 

3 interne ontsluitingsweg Pluimpot 0 2.030 

4 Gorishoeksedijk (noord) 733 400 

5 Gorishoeksedijk (midden) 631 101
 

6 Gorishoeksedijk (zuid) 378 378 

7 Gorishoeksedijk/Havenweg
 

378
 

378 

8 Havenweg 660 660 

9 Hartogsweg 1.408
 

275 

10 Brijenhoekseweg 1.408
 

275 

 

In de tabel hierboven zijn de verkeersprognoses zoals deze mogelijk in een pieksituatie op-
treden, weergegeven. Om een beeld te krijgen van de gemiddelde verkeerssituatie in en 

om het plangebied is een vertaling gemaakt naar weekdagjaargemiddelde intensiteiten (in-
tensiteiten op een gemiddelde weekdag in een gemiddelde maand). Voor de verdeling van 

aantallen over de dag, de week en het jaar zijn hiertoe een aantal aannames gedaan. Deze 
zijn in het kader hierna beschreven. 

 

Van piekintensiteiten naar weekdagjaargemiddelde intensiteiten. 

 

Verdeling over de dag en per week 

De drukste dagen zijn de maandag en vrijdag. Dit zijn de wisseldagen waarbij recreanten in- en uitchecken van hun 

recreatieverblijf. Voor het bepalen van de verdeling van verkeer over een dag per uur zijn weinig specifieke cijfers 

bekend. Voor verblijfsrecreatieve eenheden is op basis van ervaring en inschatting aangenomen dat de wisseling 

van gasten veelal bij vertrek gebeurt tussen 10.00 en 12.00 uur. De aankomsten zijn veelal verspreidt tussen 15.00 

en 20.00 uur. Voor verblijfsrecreatieve functie mag verder aangenomen worden dat 90 % van het verkeer tussen 

09.00 en 20.00 uur wordt gegenereerd. 

 

De verdeling van de verkeersproductie en -attractie van verblijfsrecreatieve eenheden is bepaald aan de hand van 

de gemiddelde verdeling van het aantal bezoekers, zoals volgt uit de CROW publicatie 272, Verkeersgeneratie 

voorzieningen, kengetallen gemotoriseerd verkeer, december 2008, Ede:  

- januari                   5 %; 

- februari                  7 %; 

- maart                  6,8 %; 

- april                    7,0 %; 

- mei                     8,6 %; 

- juni                     7,5 %; 

- juli                    12,1 %; 

- augustus          14,3 %; 

- september         9,3 %; 

- oktober              9,8 %; 

- november          6,5 %; 

- december          6,1 %. 

 

In tabel 7.5 zijn de weekdagjaargemiddelde verkeersintensiteiten voor de referentiesituatie 
en het basisalternatief weergegeven. 
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Tabel 7.5. Weekdagjaargemiddelde verkeersintensiteiten mvt/etmaal 

nummer  

(zie afbeelding 7.4) 

wegvak gemiddelde intensiteit 

2020 (referentiesituatie) 

gemiddelde intensiteit 

2020 (basisalternatief) 

1 ontsluitingsweg noord 427 1.170 

3 interne ontsluitingsweg Pluimpot 0 1.183 

4 Gorishoeksedijk (noord) 427 233 

5 Gorishoeksedijk (midden) 368 59 

6 Gorishoeksedijk (zuid) 220 220 

7 Gorishoeksedijk/Havenweg
 

220 220 

8 Havenweg 385 385 

9 Hartogsweg 821 160 

10 Brijenhoekseweg 821 160 

 
De geprognosticeerde verkeersintensiteiten (pieksituatie) in combinatie met de capaciteit 

van het wegennet levert de I/C-verhouding. Deze verhoudingen zijn in tabel 7.6 weergege-
ven en afkomstig uit de verkeersstudie. Tussen haakjes zijn de verhoudingen onder ge-

middelde omstandigheden weergegeven. 
 

Tabel 7.6. I/C-verhoudingen referentiesituatie en basisalternatief (pieksituatie) 

wegvak weg wegbreedte C: in 

mvt/etmaal 

I/C-verhouding 

referentiesituatie 

I/C-verhouding 

(basisalternatief) 

1 ontsluitingsweg noord ≥ 5,50 m + fiets-

infrastructuur 

6.000
1 

n.v.t. 0,33 (0,2) 

3 interne ontsluitingsweg 

Pluimpot 

≥ 5 m (inclusief 

fietsinfrastruc-

tuur) 

3.000
1 

n.v.t. 0,68 (0,4) 

4 Gorishoeksedijk (noord) 3,20 m 300 2,44 (1,42) 1,33 (0,78) 

5 Gorishoeksedijk (mid-

den) 

3,20 m 300 2,10 (1,23) 0,34 (0,20) 

6 Gorishoeksedijk (zuid) 

(eenrichtingsverkeer) 

3,40 m 350 1,08 (0,63) 1,08 (0,63) 

7 Gorishoeksedijk/Ha-

venweg (eenrichtings-

verkeer)
 

3,40 m 350 1,08 (0,63) 1,08 (0,63) 

8 Havenweg 4,00 m 500 1,32 (0,77) 1,32 (0,77) 

9 Hartogsweg 4,50 m 800 1,76 (1,03) 0,34 (0,2) 

10 Brijenhoekseweg 4,50 m 800 1,76 (1,03) 0,34 (0,2) 

 

Uit de tabel volgt dat I/C-verhouding vanwege het voornemen (de kwaliteitsverbetering van 
het vakantiepark De Pluimpot en de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg noord naar de 

provinciale weg N286) op alle wegen gelijk blijft of zelfs vermindert. Mogelijke knelpunten in 
de pieksituatie op de Gorishoeksedijk (midden), de Hartogsweg en de Havenweg vervallen.  

 
Samenvattend geldt een toename in de verkeersaantrekkende werking vanwege het voor-

nemen van 2.030 motorvoertuigen per etmaal. Echter, vanwege de gewijzigde wijze van 
ontsluiting en de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg is sprake van een afname of gelijk-

blijvende verkeersintensiteiten op het bestaande wegennet. Als gevolg hiervan is sprake 
van een verbetering in de I/C-verhoudingen van het wegennet in de pieksituaties en wor-

den zelfs mogelijke knelpunten op de Gorishoeksedijk (midden), de Hartogsweg en de Brij-
enhoekseweg opgelost. Voor het beoordelingscriterium bereikbaarheid autoverkeer geldt 

dan ook een geringe verbetering ten opzichte van de referentiesituatie (+). 
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Effecten bouwstenen 

De bouwstenen zijn niet onderscheidend voor wat betreft het criterium bereikbaarheid au-
toverkeer. Immers, zowel de verkeersintensiteiten als de intensiteit capaciteitverhouding 

wijzigen niet als gevolg van de bouwstenen. 
 
Effecten aanlegfase 
Het vakantiepark wordt gefaseerd aangelegd (zie tevens paragraaf 3.3). De eerste fase 

van de uitbreiding van het vakantiepark (circa 80 vakantiewoningen) is gelijktijdig aan de 
aanleg van de centrumgebouwen en de noordelijke ontsluitingsweg. De entree voor het 

nieuwe gedeelte zal vanaf het eerste begin aan de noordzijde zijn gelegen. Door deze wij-
ze van fasering geschiedt de ontsluiting van het nieuwe vakantiepark vanaf het eerste be-

gin van openstelling zoals in deze paragraaf beschreven. De aanlegfase levert dan ook 
geen nieuwe knelpunten of een verslechtering van reeds bestaande knelpunten in de door-

stroming op. 
 

7.3.2. Langzaam verkeer 
 
Effecten basisalternatief 
In het basisalternatief is een uitbreiding van het fietsnetwerk en voetpaden voorzien op het 

vakantiepark De Pluimpot zelf. Ook zijn nieuwe verbindingen voorzien tussen enerzijds het 
park, het zwembad en anderzijds het Galgepad, de provinciale weg N286 en de Goris-

hoeksedijk. De fiets- en voetpaden langs de nieuwe ontsluitingsweg naar de provinciale 
weg N286 hebben ook aansluiting op de wegen van het bedrijventerrein.  

 
Door de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden ontstaan meer en directere verbindingen 

naar de omliggende functies, gebieden en wegen. Derhalve is sprake van een verbeterde 
bereikbaarheid voor het langzaam verkeer. 

 
Effecten bouwstenen 

In bouwsteen 9 is een doorsteek voorzien van het park vakantiepark De Pluimpot naar het 
Galgepad. Deze staat in een verbinding met het centrum van Sint Maartensdijk. Door het 

realiseren van deze verbinding zal de bereikbaarheid van het vakantiepark door langzaam 
verkeer nog verder verbeteren. 

 
7.3.3. Parkeren 

 
Effecten basisalternatief 

De beoogde ontwikkelingen bevinden zich in de ‘rest van de bebouwde kom’ en volgens 
gegevens van het CBS in een niet stedelijke of landelijke stedelijkheidsgraad. Volgens de 

parkeernormen van de CROW1 dienen voor (recreatie)woningen in de ‘midden’ prijscatego-
rie 1,8 à 1,9 parkeerplaatsen per woning gerealiseerd te worden om te voldoen aan de par-

keervraag. Voor het zwembad dient volgens de parkeernormen van het CROW 
10 à 12 parkeerplaatsen per 100 m2 wateroppervlakte gerealiseerd te worden om te vol-

doen aan de parkeervraag. Omdat het plangebied met het openbaar vervoer slecht bereik-
baar is en daarom aangenomen wordt dat het autogebruik hoog is wordt geadviseerd om 

aan te sluiten bij de maximale parkeernormen. 
 

Binnen het vakantiepark De Pluimpot dienen voor de recreatiewoningen circa (490 wonin-
gen*1,9 =) 929 parkeerplaatsen en voor het zwembad (250 m2/100 m2 *12 =) 30 parkeer-

                                                                                       

 
1
 CROW publicatie 182; Parkeerkencijfers-Basis voor parkeernormering; september 2008; Ede. 
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plaatsen gerealiseerd te worden. Binnen het park wordt voorzien in de aanleg van dit aan-

tal parkeerplaatsen zodat voldaan wordt aan de parkeervraag.  
 

Ten opzichte van de referentiesituatie vinden er geen veranderingen plaats in de parkeer-
druk op de omgeving van het plangebied. De gehele parkeervraag wordt namelijk intern 

opgelost. Er vindt daarom geen verbetering of verslechtering plaats. 
 
Effecten bouwstenen 
De bouwstenen zijn niet onderscheidend voor wat betreft het criterium parkeren. De bouw-

stenen resulteren immers niet in wijzigingen in de parkeerdruk of de parkeermogelijkheden. 
 

7.3.4. Verkeersveiligheid 
 
Effecten basisalternatief (inclusief ontwikkelingen en nieuwe infra) 
De nieuwe ontsluitingsweg noord (zie afbeelding 7.4) heeft de functie gebiedsontsluitings-

weg binnen de bebouwde kom. De interne ontsluitingsweg van vakantiepark De Pluimpot 
heeft een functie als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom. De overige wegen (Goris-

hoeksedijk, Hartogsweg, Havenweg en Brijenhoekseweg) bevinden zich alle buiten de be-
bouwde kom en hebben de functie erftoegangsweg. 

 
De nieuwe ontsluitingsweg (noord) naar de provinciale weg N286, de ontsluitingsweg van 

vakantiepark De Pluimpot, de nieuwe rotonde en de nieuwe verbinding tussen de rotonde 
en de Gorishoeksedijk worden vormgegeven volgens de principes van Duurzaam Veilig. 

Hierdoor mag verwacht worden dat de verkeersveiligheid ten opzichte van referentiesituatie 
verbetert. Het verkeer dat wordt gegenereerd door vakantiepark De Pluimpot wordt van de 

bestaande wegen verplaatst naar een daarvoor ingerichte en dus geschikte weg. Ook blijkt 
uit de berekening dat de I/C-verhouding op de bestaande wegen afneemt, zo ontstaat tus-

sen functie, gebruik en vormgeving van de weg een betere overeenstemming. 
 

Er wordt een meer directe route vanaf het park naar de provinciale weg N286 en vice versa 
gerealiseerd door de aanleg van een nieuwe weg en de verplaatsing van de ontsluiting 

naar het noorden van het vakantiepark. Dit heeft een positief effect op de bereikbaarheid 
van het park door hulpdiensten.  

 
Effecten bouwstenen 

De bouwstenen zijn niet onderscheidend voor wat betreft het criterium bereikbaarheid ver-
keersveiligheid. 

 
7.3.5. Samenvatting effectbeoordeling 

 
In tabel 7.7 is een beknopte samenvatting van de effectenanalyse voor het aspect verkeer 

weergegeven. Vanwege het voornemen is sprake van een verbetering voor de bereikbaar-
heid van het autoverkeer, het langzaam verkeer en de verkeersveiligheid. Dit wordt met 

name ingegeven door de realisatie van een extra ontsluitingsweg en een wijziging in de lo-
catie van ontsluiting van het park (van zuid naar noord). 
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Tabel 7.7. Overzicht effectanalyse 
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verkeer              

bereikbaarheid autoverkeer +         +    

bereikbaarheid langzaam verkeer +         ++    

parkeren 0         0    

verkeersveiligheid +         +    
1
 Score basisalternatief ten opzichte van de referentiesituatie. 

2
 Score bouwsteen ten opzichte van de referentiesituatie. 
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8. LEEFKWALITEIT 

 
8.1. Beoordelingskader 

 
8.1.1. Beoordelingscriteria 

 
Met betrekking tot het thema leefkwaliteit zijn de aspecten geluid, luchtkwaliteit en sociale 

structuur van belang. In tabel 8.1 is een overzicht gegeven van de beoordelingscriteria zo-
als gehanteerd voor het thema leefkwaliteit. 

 
Voor de beoordeling van het criterium geluid is in deze effectstudie onderscheid gemaakt 

tussen het wegverkeerslawaai en de geluidbelasting afkomstig van de voorzieningen op 
het vakantiepark. Voor wat betreft het wegverkeerslawaai is een uitgebreid akoestisch on-

derzoek verricht op grond van de Wet geluidhinder in het kader van het voorontwerp be-
stemmingsplan [ref. 11.]. De resultaten van dit onderzoek zijn in deze effectstudie gebruikt. 

 
Ook voor het beoordelingscriterium luchtkwaliteit is op grond van de Wet milieubeheer een 

onderzoek verricht in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan [ref. 3.]. De resulta-
ten van dit onderzoek zijn eveneens in deze effectstudie gebruikt. 

 
Tabel 8.1. Samenvatting beoordelingscriteria 

aspect beoordelingscriterium methode/indicator 

leefkwaliteit wegverkeerslawaai 

 

 

geluidbelasting voorzieningen vakantiepark 

luchtkwaliteit 

 

sociale structuur 

voorkeursgrenswaarde (kwantitatief)  

aantal geluidsgehinderde ten gevolge van wegverkeers-

lawaai (kwantitatief) 

indicatieve contouren geluidbelasting (kwantitatief) 

bijdrage concentraties stikstofdioxide (NO2) (kwantitatief) 

bijdrage concentraties fijn stof (PM10) (kwantitatief) 

licht en zicht (kwalitatief) 

toezicht, gebruik en sociale controle (kwalitatief) 

vandalisme en inbraakgevoeligheid (kwalitatief) 

 

Voor de scores is aangesloten bij de algemene beoordelingsscores zoals in paragraaf 4.2 
van het hoofdrapport toegelicht. 

 
Tabel 8.2. Beoordelingsscores 

score betekenis beoordeling 

- - aanzienlijke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie 

-  geringe verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie 

0 verbetering nog verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie  

+ geringe verbetering ten opzichte van de referentiesituatie 

+ + aanzienlijke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie 

 
8.1.2. Te beoordelen bouwstenen 

 
De bouwstenen met een mogelijk onderscheidend effect op het aspect leefkwaliteit betreft 

de oriëntatie en positie van de centrumvoorzieningen (bouwsteen 6). Dit mogelijke effect 
wordt gegenereerd door mogelijke relevante wijzigingen in de geluidemissie gerelateerd 

aan deze centrumvoorzieningen. Voor het overige zijn geen onderscheidende bouwstenen 
voor het aspect leefkwaliteit aan te wijzen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de 

bouwstenen niet worden gekenmerkt door een onderscheid op de verkeersintensiteiten op 
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de ontsluitingswegen. Waardoor voor wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit geen effecten 

optreden ten opzichte van het basisalternatief. 
 

8.2. Referentiesituatie 
 

8.2.1. Huidige situatie en autonome ontwikkeling 
 
Wegverkeerslawaai 
Er zijn geen geluidsgevoelige bestemmingen binnen en rondom het plangebied vakantie-

park De Pluimpot waarvan de geluidsbelasting aan de gevels ten gevolge van het wegver-
keerslawaai van bestaande gezoneerde wegen (Gorishoeksedijk, Hartogsweg en Haven-

weg) de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. In afbeelding 8.1 zijn de contouren 
voor wegverkeerslawaai in de referentiesituatie weergegeven. 

 
Afbeelding 8.1. Contouren wegverkeerslawaai referentiesituatie 
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Geluidbelasting centrumvoorzieningen 

In de huidige situatie is geen sprake van de aanwezigheid van centrumvoorzieningen met 
een relevante geluidemissie naar de geluidgevoelige objecten in de omgeving. 

  
Luchtkwaliteit 

De gemeente Tholen is niet verplicht tot het vaststellen van het kwaliteitsniveau van de 
lucht. Voorgaand impliceert dat binnen de gemeente vermoedelijk nergens sprake is van 

overschrijding van de grenswaarde uit bijlage 2 van de Wet milieubeheer voor de stoffen 
NO2 en PM10. De luchtkwaliteit voldoet daarmee in de huidige situatie aan de luchtkwali-

teitseisen uit de Wet milieubeheer. 
 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) produceert jaarlijks kaarten met grootschalige 
concentraties voor Nederland voor diverse luchtverontreinigende stoffen, waarvoor Euro-

pese regelgeving bestaat. De kaarten geven een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit in 
Nederland en betreffen zowel recente als toekomstige jaren. In de afbeeldingen 8.2 en 8.3 

zijn de concentraties PM10 en NO2 voor het jaar 2010 (meest recente gegevens) weerge-
geven. 

 
Afbeelding 8.2. Grootschalige concentraties voor Nederland in 2010 voor PM10 
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Afbeelding 8.3. Grootschalige concentraties voor Nederland in 2010 voor NO2 

 

 
 

Binnen de gemeente Tholen zijn geen autonome ontwikkelingen aan de orde welke van 
grote invloed op de luchtkwaliteit zal zijn. Voor het globale toekomstige beeld van de lucht-

kwaliteit in en om de gemeente Tholen worden in deze studie dan ook eveneens de kaar-
ten met grootschalige concentraties voor Nederland van het PBL gehanteerd. In de afbeel-

dingen 8.4 en 8.5 zijn de concentraties PM10 en NO2 voor het jaar 2020 weergegeven. 
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Afbeelding 8.4. Grootschalige concentraties voor Nederland in 2020 voor PM10 
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Afbeelding 8.5. Grootschalige concentraties voor Nederland in 2020 voor NO2 

 

 
 

 
In het luchtkwaliteitonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het voorontwerp bestem-

mingsplan, is nader ingezoomd op de specifieke luchtkwaliteit op korte afstand van de rele-
vante ontsluitingswegen voor het vakantiepark. Hieruit volgt dat zowel voor de huidige situ-

atie (2010) als voor de autonome ontwikkeling (2015 en 2020) ruimschoots voldaan wordt 
aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer.  

 
In tabel 8.3 zijn de resultaten van de berekeningen ten behoeve van de toetsing luchtkwali-

teit langs de relevante wegen van de beoogde ontwikkelingen weergegeven voor de huidi-
ge situatie en de autonome ontwikkeling 2020. 
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Tabel 8.3. Luchtkwaliteit langs de meest relevante ontsluitingswegen 

stikstofdioxide (NO2)  

jaargemiddelde (in 

µg / m³) 

fijn stof (PM10) 

jaargemiddelde (in 

µg / m³) 

fijn stof (PM10)  

24-uurgemiddelde (aantal over-

schrijdingen p. j.) 
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ontsluitingsweg vakantiepark De 

Pluimpot 

15,9 12,6 17,3 15,2 0 0 

nieuwe ontsluitingsweg 18,0 14,0 17,8 15,6 0 0 

Provinciale weg N286 20,7 15,6 18,1 15,9 0 0 

ontsluitingsweg vakantiepark De 

Pluimpot 

15,9 12,6 17,3 15,2 0 0 

 
Sociale structuren 

Voor de sociale structuur zijn de functie, inrichting en het gebruik van het terrein van be-
lang. In de huidige situatie en de autonome ontwikkeling bestaat de locatie uit een vakan-

tiepark en weilanden. Het vakantiepark is verouderd en kent geen centrale gebouwen of 
functies die benut worden door andere gebruikers dan de vakantiegangers zelf. Dat bete-

kent dat er geen mensen in het park aanwezig zijn buiten het vakantieseizoen: dat maakt 
het park erg vandalisme- en inbraakgevoelig. Er lopen geen transportroutes (wandelpaden 

en fietspaden) door het park, wel erlangs. Wie vanaf het park naar de dichtstbijzijnde be-
bouwde kom wil fietsen of lopen, moet daarvoor iets meer dan een kilometer door het 

slecht verlichte buitengebied reizen. Op het gebied van sociale veiligheid scoort de referen-
tiesituatie dan ook slecht. 

 
8.2.2. Samenvatting referentiesituatie 

 
In en om de planlocatie worden in de referentiesituatie de voorkeursgrenswaarden voor 

wegverkeerslawaai niet overschreden, er is geen sprake van gehinderden. Aan de grens-
waarden voor de luchtkwaliteit wordt in en om de planlocatie ruimschoots voldaan. Het be-

staande vakantiepark wordt niet gekenmerkt door centralevoorzieningen met enige rele-
vante geluidemissie voor geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving. Op het gebied 

van sociale veiligheid scoort de referentiesituatie niet goed: het vakantiepark wordt niet bui-
ten het seizoen benut en is daarmee inbraak- en vandalismegevoelig. Daarnaast is de ver-

binding met overig bewoond gebied niet ideaal. 
 

8.3. Effectbeoordeling 
 

8.3.1. Wegverkeerslawaai 
 
Effecten basisalternatief 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat in het vakantiepark De Pluimpot geen recreatiewo-

ningen worden gerealiseerd waarvan de geluidsbelasting, aan de gevels ten gevolge van 
het wegverkeerslawaai van gezoneerde wegen, meer bedraagt dan de voorkeursgrens-

waarde van 48 dB.  
 

De toename van de geluidsbelasting aan de gevels van bestaande geluidsgevoelige be-
bouwing, langs bestaande omliggende wegen ten gevolge van de toename van verkeer 



 

Witteveen+Bos, MTD10-2/houi/022 definitief 03 d.d. 8 november 2011, Vakantiepark De Pluimpot milieueffectrapport 68 

door het realiseren van het vakantiepark De Pluimpot, is laag (< 1 dB). Er is dan ook geen 

sprake van een toename in het aantal geluidgehinderden.  
 

Voor het beoordelingscriterium wegverkeerslawaai is dan ook geen sprake van een waar-
neembare verbetering of verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie. 

 
Afbeelding 8.6. Contouren wegverkeerslawaai basisalternatief 
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Effecten bouwstenen 

Voor het beoordelingscriterium wegverkeerslawaai zijn geen bouwstenen die worden ge-
kenmerkt door een onderscheidend effect. 

 
8.3.2. Geluidbelasting centrumvoorzieningen 

 
Conform de regels van het vast te stellen bestemmingsplan is de realisatie van een zwem-

bad binnen het vakantiepark mogelijk. De regels laten zowel een overdekt zwembad als 
een openluchtzwembad toe.  

 
Ingevolge de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering geldt tussen respectievelijk een 

overdekt zwembad en een openluchtzwembad tot aan milieugevoelige functies (zoals wo-
ningen) een richtafstand van 50 m en 200 m vanwege het milieuaspect geluid. De bepalin-

gen in het bestemmingsplan voldoen aan deze richtafstanden, ook is hierbij rekening ge-
houden met de toekomstige uitbreiding van de woonkern Sint Maartensdijk.  

 
Vanwege de uitbreiding van het park in noordelijke richting en de situering van de centrum-

voorzieningen (met name zwembad) aldaar is sprake van een geringe toename van de ge-
luidbelasting naar de omgeving ten opzichte van de huidige situatie.  

 
De score voor het criterium geluidbelasting centrumvoorzieningen bedraagt dan ook (-). Ter 

plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen buiten de planlocatie geldt dat voldaan 
wordt aan de richtafstanden. 

 
Effecten bouwstenen 

Aan de hand van indicatieve geluidberekeningen is het effect in beeld gebracht van de va-
riatie in de positionering van de centrumgebouwen (bouwsteen 6). In afbeelding 8.7 is dit 

effect getoond, hierbij is met name ingezoomd op de effecten in het natuurpark De Pluim-
pot. Echter, de rest van de omgeving van het vakantiepark (oostzijde) zal grosso modo een 

gelijksoortig beeld opleveren. 
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Afbeelding 8.7. Contouren geluidbelasting centrumvoorzieningen (bouwsteen 6) 

 

   
 

 
Effecten bouwstenen 

Uit de contourenkaart volgt dat het effect van bouwsteen 6 minimaal is ten opzichte van het 
basisalternatief. De beoordelingsscore van deze bouwsteen voor het criterium geluidbelas-

ting centrumgebouw bedraagt dan ook eveneens (-). 
 

8.3.3. Luchtkwaliteit 
 
Effecten basisalternatief 
In tabel 8.4 zijn de resultaten van het onderzoek naar de luchtkwaliteit weergegeven. 

 
Tabel 8.4. Berekeningsresultaten luchtkwaliteit 

stikstofdioxide (NO2)  

jaargemiddelde (in µg / 
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2015 

ontsluitingsweg vakantiepark De 

Pluimpot 

14,7 15,3 16,4 16,5 0 0 

nieuwe ontsluitingsweg 16,5 17,1 16,7 16,8 0 0 

Provinciale weg N286 18,8 19,0 17,0 17,1 0 0 

2020 
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stikstofdioxide (NO2)  

jaargemiddelde (in µg / 

m³) 

fijn stof (PM10) 

jaargemiddelde (in 

µg / m³) 

fijn stof (PM10)  

24-uurgemiddelde (aantal 

overschrijdingen p. j.) 

ontsluitingsweg De Pluimpot 12,6 13,0 15,2 15,3 0 0 

nieuwe ontsluitingsweg 14,0 14,4 15,6 15,7 0 0 

Provinciale weg N286 15,6 15,9 15,9 16,0 0 0 

 
De wijzigingen in de verkeersintensiteiten zijn dermate gering dat deze ‘in niet betekende 

mate’ bijdraagt aan de luchtkwaliteit in de omgeving. Omdat niet sprake is van een signifi-
cante toename van de verslechtering van de luchtkwaliteit (‘in niet betekende mate’) geldt 

voor het beoordelingscriterium luchtkwaliteit de score -. 
 
Effecten bouwstenen 
Voor het beoordelingscriterium luchtkwaliteit zijn geen bouwstenen die worden gekenmerkt 

door een onderscheidend effect. 
 

8.3.4. Sociale structuren 
 
Effecten basisalternatief 
Voor het aspect licht en zicht betekent het basisalternatief een lichte verbetering ten op-

zichte van de autonome ontwikkeling. Door het park naar het noorden uit te breiden, komt 
het dichter tegen de bebouwde kom aan te liggen. Fietsers en wandelaars kunnen ’s 

avonds Sint Maartensdijk via een beter verlichte route bereiken. 
 

Het basisalternatief voorziet in functies die ook door gebruikers van buiten het vakantiepark 
benut kunnen worden - specifiek een zwembad. Dat betekent dat het terrein ook buiten het 

vakantieseizoen gebruikt wordt - mits minder intensief. Als gevolg hiervan verbetert de so-
ciale controle buiten het vakantieseizoen.  

 
Het basisalternatief verbetert de vandalisme- en inbraakgevoeligheid niet. Er komt meer 

parkterrein en meer en luxere vakantiewoningen: de opzet is zodanig (hofjesstructuur, 
groen om de privacy te waarborgen) dat vandalisme en inbraak niet snel gesignaleerd zul-

len worden. Doordat er echter wel meer gebruikers op het terrein zullen zijn buiten het va-
kantieseizoen (zie vorige punten) wordt de score voor dit punt 0. 

 
De totale score van het basisalternatief komt uit op +. 

 
Effecten bouwstenen 

Voor het beoordelingscriterium sociale structuren zijn de volgende bouwstenen onder-
scheidend: 

- bouwsteen 9: langzaam verkeer verbinding met Sint Maartensdijk; 
- bouwsteen 10: verleggen (deel) wandelpad van natuurgebied naar vakantiepark. 

 
Beide bouwstenen vormen een kleine verbetering voor de sociale structuur ten opzichte 

van het basisalternatief - beide maatregelen hebben tot gevolg dat er meer gebrui-
kers/passanten over het terrein van het vakantiepark komen, ook buiten het seizoen. Dat 

betekent dat de sociale controle verbetert, waardoor vandalisme en inbraak mogelijk terug-
lopen, maar in ieder geval eerder gesignaleerd worden. 

 
8.3.5. Samenvatting effectbeoordeling 

 
In tabel 8.5 is een beknopte samenvatting van de effectenanalyse voor het aspect verkeer 

weergegeven. 
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Tabel 8.5. Overzicht effectenanalyse leefkwaliteit 
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leefkwaliteit              

wegverkeerslawaai 0             

geluidbelasting centrumvoorzienin-

gen 

-       -       

luchtkwaliteit -             

sociale structuur +         ++ ++   
1
 Score basisalternatief ten opzichte van de referentiesituatie. 

2
 Score bouwsteen ten opzichte van de referentiesituatie. 
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9. ECOLOGIE 

 
9.1. Beoordelingskader 

 
9.1.1. Beoordelingscriteria 

 
Het beoordelingskader voor ecologie is afgeleid uit de randvoorwaarden die uit beleid, wet- 

en regelgeving op het gebied van natuur en ecologie volgen. In Nederland is de 
natuurbescherming geregeld in enerzijds de bescherming van gebieden 

(Natuurbeschermingswet ‘98, Ecologische HoofdStructuur (Nota Ruimte) en provinciale 
programma’s) en anderzijds de bescherming van soorten (Flora- en faunawet). Uit deze 

beleidstakken vloeien beoordelingscriteria voort welke van toepassing zijn op de aanleg- en 
gebruiksfase van het vakantiepark de Pluimpot. Het betreft de aspecten: 

- EHS: het plangebied grenst aan delen van deze beschermde gebieden. Beoordeeld 
wordt of vernietiging en/of verstoring van de wezenlijke kenmerken en waarden kan op-

treden alsook versnippering van de hoofdstructuur; 
- Natura 2000: het plangebied grenst aan natuurgebied de Pluimpot en aan de Ooster-

schelde, beide onderdeel van Natura 2000-gebied Oosterschelde. Beoordeeld wordt of 
als gevolg van verstoring de instandhoudingsdoelen kunnen worden aangetast; 

- Flora- en faunawet: op de planlocatie komen mogelijk beschermde soorten van de Flo-
ra- en faunawet. Beoordeeld wordt of vernietiging en/of verstoring van leefgebied en 

individuen kan optreden.  
 

In tabel 9.1 is een overzicht gegeven van de beoordelingscriteria zoals gehanteerd voor het 
thema ecologie. 

 
Tabel 9.1. Samenvatting beoordelingscriteria 

aspect criterium methode/indicator 

Natura 2000 instandhoudingsdoelen kwalitatief: bepalen of de gunstige staat van 

instandhouding negatieve effecten kan on-

dervinden 

EHS vernietiging wezenlijke kenmerken en waarden 

barrièrewerking (versnippering) 

 

 

verstoring wezenlijke kenmerken en waarden 

kwalitatief: verlies aan oppervlakte EHS 

kwalitatief: verstoring van wezenlijke ken-

merken en waarden door versnippering 

veroorzaakt door voornemen 

kwalitatief: verstoring van wezenlijke ken-

merken en waarden door verstoring door 

geluid, trillingen en visuele verstoring voort-

komend uit het voornemen 

Flora- en faunawet geschikt leefgebied beschermde soorten 

 

verstoring beschermde soorten 

kwalitatief: verlies aan oppervlakte geschikt 

leefgebied 

kwalitatief: verstoring van beschermde 

soorten door verstoring van geluid, trillingen 

en visuele verstoring voortkomend uit het 

voornemen, onderscheiden naar bescher-

mingsregime 
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9.1.2. Beoordelingsscores 

 
In tabel 9.2 staan de beoordelingsscores1 voor de verschillende aspecten weergegeven. 

Hieronder volgt een korte uitleg van de beoordelingsscores per aspect. 
 
Natura 2000 
Voor dit aspect wordt aan één criterium getoetst: de effecten op de instandhoudingsdoelen 

van het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Onderzocht wordt of het voornemen de in-
standhoudingsdoelen van het aangrenzende Natura 2000-gebied kan aantasten. 

 
EHS 

Voor het aspect EHS zijn drie criteria onderscheiden. Het eerste criterium behandelt een 
toe- of afname van het oppervlak EHS ten opzichte van de referentiesituatie als gevolg van 

het voornemen. In het tweede en derde criterium wordt getoetst of een toe- of afname van 
de barrièrewerking en de verstoring van de wezenlijke kenmerken en waarden optreedt als 

gevolg van het voornemen. De wezenlijke kenmerken en waarden komen overeen met de 
gestelde beheertypen, deze vertegenwoordigen bepaalde biotopen en vegetatietypen. 

 
Flora- en faunawet 

Binnen dit aspect zijn twee criteria onderscheiden. Zowel de vernietiging als de verstoring 
van het leefgebied van de onder de Flora- en faunawet beschermde soorten wordt onder-

zocht. 
 

Tabel 9.2. Beoordelingsscores 

score betekenis beoordeling 

vernietiging wezenlijke kenmerken en waarden (EHS) 

- - aanzienlijke afname van oppervlakte EHS ten opzichte van de referentiesituatie  

-  geringe afname van oppervlakte EHS ten opzichte van de referentiesituatie  

0 verbetering nog verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie  

+ geringe toename van oppervlakte EHS ten opzichte van de referentiesituatie  

+ + aanzienlijke toename van oppervlakte EHS ten opzichte van de referentiesituatie 

barrièrewerking (versnippering) (EHS) 

- - aanzienlijke toename van  barrièrewerking ten opzichte van de referentiesituatie  

-  geringe toename van  barrièrewerking ten opzichte van de referentiesituatie  

0 verbetering nog verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie  

+ geringe afname van  barrièrewerking ten opzichte van de referentiesituatie  

+ + aanzienlijke afname van  barrièrewerking ten opzichte van de referentiesituatie  

verstoring wezenlijke kenmerken en en waarden (EHS) 

- - aanzienlijke toename van verstoring van wezenlijke kenmerken en waarden ten opzichte van de referentie-

situatie  

-  geringe toename van verstoring van wezenlijke kenmerken en waarden ten opzichte van de referentiesitua-

tie  

0 verbetering nog verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie  

+ geringe afname van verstoring van wezenlijke kenmerken en waarden ten opzichte van de  

                                                                                       

 
1
 In artikel 2.12 van de Provinciale Ruimtelijke Ordening Zeeland (30 juni 2009) is aangegeven dat in een toelichting 

 van een bestemmingsplan waarin bestemmingen (danwel regels) voor gronden worden aangewezen binnen 100 m 

 afstand van natuurgebieden inzicht gegeven moet worden in de afweging van de bescherming van de natuurbelan-

 gen. Bij deze afweging dient aandacht besteed te worden aan het belang van het behoud van openheid van het ge-

 bied en de verstoringsgevoeligheid van het gebied. Onderhavige deelstudie ecologie heeft niet als doel deze afwe-

 ging te maken maar kan door de besluitvormers wel als input gebruikt worden voor het maken van deze afweging. 



Witteveen+Bos, MTD10-2/houi/022 definitief 03 d.d. 8 november 2011, Vakantiepark De Pluimpot milieueffectrapport 75 

score betekenis beoordeling 

+ + aanzienlijke afname van verstoring van wezenlijke kenmerken en waarden ten opzichte van de referentiesi-

tuatie  

instandhoudingsdoelen (Nbwet ‘98) 

- - significant negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen ten opzichte van de referentiesituatie  

-  geringe (niet-significante) negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen ten opzichte van de referen-

tiesituatie  

0 verbetering nog verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie  

+ geringe positieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen ten opzichte van de referentiesituatie  

+ + aanzienlijke positieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen ten opzichte van de referentiesituatie  

geschikt leefgebied beschermde soorten (Flora- en faunawet) 

- - aanzienlijke afname aan oppervlakte geschikt leefgebied voor beschermde soorten ten opzichte van de re-

ferentiesituatie  

-  geringe afname aan oppervlakte geschikt leefgebied voor beschermde soorten ten opzichte van de referen-

tiesituatie  

0 verbetering nog verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie  

+ geringe toename aan oppervlakte geschikt leefgebied voor beschermde soorten ten opzichte van de refe-

rentiesituatie  

+ + aanzienlijke toename aan oppervlakte geschikt leefgebied voor beschermde soorten ten opzichte van de 

referentiesituatie  

verstoring beschermde soorten (Flora- en faunawet) 

- - aanzienlijke toename van verstoring van het leefgebied van beschermde soorten ten opzichte van de refe-

rentiesituatie  

-  geringe toename van verstoring van het leefgebied van beschermde soorten ten opzichte van de referen-

tiesituatie  

0 verbetering nog verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie  

+ geringe afname van verstoring van het leefgebied van beschermde soorten ten opzichte van de referentie-

situatie  

+ + aanzienlijke afname van verstoring van het leefgebied van beschermde soorten ten opzichte van de refe-

rentiesituatie  

 
9.1.3. Te beoordelen bouwstenen 

 

De volgende bouwstenen worden voor wat betreft het thema ecologie mogelijk gekenmerkt 
door een onderscheidend effect: 

- aanleg natuurvriendelijke oevers (bouwsteen 1); 
- gelaagdheid in opgaande begroeiing (bouwsteen 2); 

- creëren van poelen die deels droogvallen in de zomer (bouwsteen 3); 
- aanbrengen van nestkasten voor vogels (bouwsteen 4); 

- aanbrengen van vleermuizenkasten (bouwsteen 5); 
- de oriëntatie en positie centrumgebouw voorzieningen (bouwsteen 6). 

- afmetingen en hoogte centrumgebouw (bouwsteen 7); 
- dijk tussen vakantiepark en natuurgebied deels afgraven (bouwsteen 8); 

- verleggen (deel) wandelpad van natuurgebied naar vakantiepark (bouwsteen 10); 
- verbinding centrumgebouw met natuurgebied (bouwsteen 11). 

 
Voor de bouwstenen 9 en 12 (langzaam verkeer verbinding met Sint Maartensdijk en het 

afdekken van de waterpartijen met zand) geldt op voorhand dat deze niet worden geken-
merkt door een onderscheidend effect op de gedefinieerde beoordelingscriteria. 
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9.2. Referentiesituatie 

 
9.2.1. Huidige situatie 

 
Algemeen 

Opvallend voor Tholen is het open polderlandschap met nauwelijks opgaande beplanting 
en een bijna geheel agrarisch grondgebruik. De locatie waar de uitbreiding van het vakan-

tiepark is gepland, heeft momenteel een agrarische functie met op enkele plekken bomen-
rijen. Op de locatie worden de akkers door (droge) sloten omkaderd. 

 
NWC en Taken landschapsarchitectuur & ecologie hebben in 2006 en respectievelijk in 

2008 een natuurtoets (hierna: de natuurtoetsen) uitgevoerd op de planlocaties [ref. 8. en 
9.]. Uit de natuurtoetsen bleek dat op de planlocaties licht beschermde soorten (tabel 1-

soorten) voorkomen. Verder werden algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren 
waargenomen en niet beschermde ongewervelden (libellen en vlinders). Zwaar(der) be-

schermde soorten (tabel 2/3-soorten) werden niet aangetroffen en evenmin verwacht. De 
actualisatie van de gegevens door middel van een bureaustudie, uitgevoerd door Witte-

veen+Bos in 2009, bevestigt de bevindingen van de twee natuurtoetsen. 
 

De planlocatie (vakantiepark De Pluimpot) grenst aan het Natura 2000-gebied Ooster-
schelde. Daarnaast wordt de planlocatie in het westen begrensd door natuurgebied De 

Pluimpot, dat ook onderdeel is van het Natura 2000-gebied.  
 

Natuurgebied de Pluimpot is het laatste relict van de kreek die het eiland Tholen tot 1556 in 
tweeën deelde. Het is nu een kreekrestant (licht brak- tot zoetwatermilieu) dat als hoogwa-

tervluchtplaats en broedgebied dient voor kustvogels zoals scholekster, visdief en kluut [ref. 
12.]. De Pluimpot bestaat uit open water omsloten door brede rietkragen en een mantel van 

bebossing. In de Pluimpot groeien beschermde plantensoorten zoals rietorchis, moeras-
wespenorchis en wilde marjolein [ref. 12.]. 

 
Natura 2000 

De Oosterschelde is in februari 2010 definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Daar-
naast is het gebied ‘Oosterschelde binnendijks’ op 20 december 1990 aangewezen als be-

schermd natuurmonument. De instandhoudingsdoelstellingen die hieruit voortvloeien zijn 
nader uitgewerkt in de natuurtoets (hoofdstuk 3) die als bijlage IV bij dit milieueffectrapport 

is gevoegd. 
 

In de natuurtoets zijn tevens de specifieke natuurwaarden in deze beschermde gebieden in 
de huidige situatie weergegeven. Om die reden verwijzen wij op dit punt dan ook naar 

hoofdstuk 4 uit de natuurtoets (bijlage IV). 
 
EHS 
Aan de planlocatie grenzen enkele onderdelen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

De wezenlijke kenmerken van deze gebieden komen overeen met de beheertypen. Na-
tuurgebied De Pluimpot behoort tot de EHS en is getypeerd als bestaande natuur en bos-

gebied (beheertypen: brak water, vochtig hooiland, zilt- en overstromingsgrasland, haag-
beuken- en essenbos en moeras). Ook het onderdeel van de EHS dat binnendijks ligt, de 

Gorishoek, is getypeerd als natuur en bosgebied. Het beheertype is vochtig hooiland. De 
dijk langs natuurgebied De Pluimpot is getypeerd als agrarische beheersdijk (bloemdijk) 

waarbij het beheertype Botanisch waardevol grasland is. Ook de Oosterschelde is plaatse-
lijk onderdeel van de EHS (Slikken van den Dortsman) en getypeerd als bestaande natuur 

(beheertype: zee en wad, schor of kwelder) [ref. 20.]. 
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Beschermde soorten (Flora- en faunawet) 

Algemene vaatplantsoorten zoals brandnetel, zuring, akkerdistel, riet en harig wilgenroosje 
werden op de planlocatie aangetroffen, welke een voedselrijke en verstoorde bodem indi-

ceren [ref. 8.]. Ook de licht beschermde soort grote kaardenbol (tabel 1-soort) is aangetrof-

fen in de directe omgeving van het plangebied [ref. 9.]. Verder werden algemeen voorko-
mende grondgebonden zoogdieren waargenomen (zoals egel, aardmuis, bosmuis, dwerg-

muis, hermelijn mol en haas) en niet beschermde ongewervelden (libellen en vlinders) [ref. 
8. en 9.]. Naast deze licht beschermde soorten werden in de omgeving van het plangebied 

drie vleermuissoorten aangetroffen: gewone dwergvleermuis, laatvlieger en grootoorvleer-
muis. Deze soorten werden alleen rondom bebouwing en hoge beplanting aangetroffen 

[ref. 9.] (dus buiten het plangebied). 
 

9.2.2. Autonome ontwikkeling 
 

In de autonome ontwikkeling wordt het huidige gebruik (deels agrarisch en deels bestaand 
vakantiepark) op de planlocaties voortgezet. De eigenschappen van de planlocaties veran-

deren hierdoor in de voorzienbare toekomst niet. 
 

9.2.3. Samenvatting referentiesituatie 
 

In het plangebied zijn momenteel weinig tot geen beschermde natuurwaarden aanwezig. 
Enkele licht beschermde soorten zijn aangetroffen. Wel grenzen aan het plangebied een 

aantal gebieden met een beschermde status. De Gorishoek en de Oosterschelde zijn on-
derdeel van de EHS. Tevens behoren de Oosterschelde inclusief natuurgebied de Pluimpot 

tot het Natura 2000-gebied Oosterschelde. 
 

Omdat het gebruik van het plangebied in de referentiesituatie onveranderd is ten opzichte 
van de huidige situatie worden negatieve effecten op beschermde soorten (Flora- en fau-

nawet), wezenlijk kenmerken en waarden (EHS) of instandhoudingsdoelen (Natura 2000) 
uitgesloten. Positieve effecten zijn daarentegen ook niet te verwachten aangezien in het 

huidig grondgebruik geen ruimte is voor natuurontwikkeling of extensivering ervan. 
 

9.3. Effectbeoordeling 
 

9.3.1. Instandhoudingsdoelen (Nbwet ’98) 
 
Effecten basisalternatief 
De effecten op het Natura 2000-gebied Oosterschelde zijn beschreven in een natuurtoets. 

Deze natuurtoets is opgenomen als bijlage IV bij dit MER. In de natuurtoets is onderbouwd 
dat verstoring door licht, optische verstoring en verstoring door geluid de relevante effecten 

in de effectbeoordeling zijn. Deze effecten en de daarbij behorende conclusie worden hier-
onder samengevat. 

 
Verstoring door licht 

In de huidige situatie is reeds verlichting op het vakantiepark aanwezig. Door de uitbreiding 
van het terrein aan de noordzijde van het vakantiepark en de daarmee gepaard gaande 

verspreiding de vakantiewoningen over een groter oppervlak, neemt de lichtuitstraling in 
het zuidelijk deel van het vakantiepark af. In de toekomstige situatie wordt overal eenzelfde 

type straatverlichting geplaatst, daarbij worden speciale armaturen gebruikt om lichtsterkte 
te beperken.  
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De aanlegwerkzaamheden (bouwfase) vinden plaats tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Er 

hoeven daarom geen of slechts zeer beperkt bouwlampen te worden ingezet. Lichtversto-
ring in de aanlegfase is daarom uitgesloten of te verwaarlozen. 

 
- zoogdieren 

In onderzoek uitgevoerd door Molenaar et al. [ref. 24.] naar effecten van wegverlichting op 
zoogdieren, is onder meer het effect van licht op gedrag van onder meer wezel, bunzing en 

hermelijn. Van geen van de soorten is een significant afstotend effect van de gebruikte ver-
lichting aangetoond. De meeste waargenomen roofdiersoorten worden zelfs door de ge-

bruikte verlichting aangetrokken. Voor bunzing en hermelijn is een statisch significante toe-
name van het aantal passages nabij wegverlichting aangetoond. Voor de wezel is geen 

statistisch significant verschil aangetoond. Het konijn is niet in het onderzoek opgenomen, 
maar gelet op leefwijze kunnen dezelfde effecten worden verwacht als op de haas. Voor de 

haas is geen statistisch significant verschil tussen het aantal passages in het licht en in het 
donker. Gelet op het voorgaande kan gesteld worden dat de  genoemde soorten geen hin-

der ondervinden van de licht gedurende de bouwwerkzaamheden en de toekomstige per-
manente situatie. 

 
- vogelsoorten 

De begrenzing tussen het vakantiepark en het Natura 2000-gebied bestaat uit een dijk en 
een bomenrij. Beide landschapselementen voorkomen grotendeels dat het licht van het va-

kantiepark diep in het Natura 2000-gebied reikt. Licht zal maximaal reiken tot in de eerste 
20 m van het gebied. Daarin bevinden zich geen broedgevallen. Overnachtende niet-

broedvogels bevinden zich voornamelijk op het water in het gebied. Het water ligt verder 
weg dan 20 m vanaf de dijk.   

 
Optische verstoring 

Menselijke aanwezigheid vormt een belangrijk onderdeel van de optische verstoring op Na-
tura 2000-deelgebied de Pluimpot. Dit natuurgebied is door de aanwezigheid van wandel- 

en fietspaden namelijk goed ontsloten voor kleinschalige recreatie. Kwantitatieve gegevens 
over het precieze aantal bezoekers ontbreken. Met de herontwikkeling van het vakantie-

park wordt een toename van 22 % van het aantal recreanten in het park beoogd. Potentieel 
kan dit dus ook tot een maximaal gelijkwaardige toename (‘worst case scenario’) van het 

aantal bezoekers in het natuurgebied leiden. In de aanlegfase is geen sprake van een toe-
name van het aantal bezoekers in natuurgebied De Pluimpot. 

 
- zoogdieren 

De soorten wezel, bunzing, hermelijn en konijn zijn schemer en nachtsoorten. Menselijke 
aanwezigheid in die periode in natuurgebieden is niet toegestaan. Derhalve kan aantasting 

van deze natuurwaarden als gevolg van optische verstoring worden uitgesloten. 
 

- vogelsoorten 
De aanwezige broedvogelsoorten komen pakweg voor in drie gebieden: de bosschages, 

het bloemrijke hooiland rond het meest zuidelijke deel van het bos en de eilanden op het 
water. Het grootste aandeel van de broedvogelsoorten bevindt zich op de eilanden.  

 
Een groot deel van de nesten van relevante soorten ligt op het zuidwestelijk eiland. De af-

stand tussen het wandelpad en dit vogelbroedgebied bedraagt 80 m (pers. comm. de heer 
De Keuning). Op het middelste en meest noordelijke eiland broedden kluut, meerkoet, 

scholekster, wilde eend, waterhoen, tafeleend, kuifeend, kleine karekiet en bergeend. Deze 
eilanden liggen verder van het wandelpad dan het zuidwestelijke eiland. In de bosschages 

komt de tjiftjaf voor. Hierlangs loopt ook het wandelpad. De verstoringsafstand van zang-
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vogels in bosachtige gebieden is met 20 m (gemiddeld maximum van de soortsgroep) rela-

tief klein.  
 

Volgens de heer De Keuning is de recreatie in het gebied redelijk extensief en hebben zich 
in de huidige situatie ondanks de reeds aanwezige optische verstoring broedparen in het 

natuurgebied gevestigd. Een mogelijke toename van maximaal 22 % heeft een dermate 
beperkt effect dat nauwelijks van extra verstoring sprake is en zal geen effect hebben op 

de aantallen broedparen in de Pluimpot.  
 

Van alle overwinterende niet-broedvogels is enkel de smient overdag in natuurgebied de 
Pluimpot aanwezig. Aangezien deze soort in de huidige situatie ook al in het natuurgebied 

aanwezig is, ondervindt deze weinig last van recreanten. Voor deze soort geldt dan ook 
hetzelfde als voor de broedvogels; geen afname in de aantallen door de beperkte toename 

van het aantal recreanten. Voor de andere niet-broedvogels geldt dat zij overdag in nabij-
gelegen polders foerageren en zich mogelijkerwijs enkel ’s nachts in het natuurgebied be-

vinden. Indien ze ’s nachts in het natuurgebied aanwezig zijn, is van optische verstoring 
geen sprake, aangezien er dan geen recreanten zijn. Ook voor niet-broedvogels kunnen 

significante negatieve effecten als gevolg van optische verstoring worden uitgesloten. 
 
Verstoring door geluid 
In de gebruiksfase bestaat verstoring door geluid vanuit onder meer het zwembad en de 

recreatiewoningen. Hiervoor zijn geluidscontouren opgesteld. In de aanlegfase wordt geluid 
geproduceerd door de bouwwerkzaamheden. Er wordt daarbij niet geheid.  

 
- zoogdieren 

De soorten wezel, bunzing, hermelijn, haas, mol en konijn zijn schemer- en nachtsoorten. 
In die periode vindt een zeer beperkte verstoring plaats vanuit het recreatiegebied. Daar-

naast zijn deze soorten beperkt gevoelig voor verstoring omdat doorgaans snel gewenning 
optreedt, zo is af te leiden uit voorkomens rondom sportterreinen. Er is derhalve geen 

sprake van aantasting van natuurwaarden als gevolg van geluid vanuit het recreatiepark.  
 

- vogelsoorten 
Reijnen et al [ref. 25.-27.] heeft onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen wegverkeer en 

dichtheid van broedvogels in bos en open weidegebied. Uit de verschillende onderzoeken 
blijkt dat de dichtheid van broedvogels afneemt bij een geluidsbelasting boven en bepaalde 

drempelwaarde. Deze drempelwaarde verschilt per soort. Voor sommige soorten is deze 
waarde zo hoog dat deze aan de hand van veldonderzoek niet kon worden vastgesteld. 

Deze broedvogelsoorten zijn dus feitelijk ongevoelig voor verkeersgeluid. Bij andere soor-
ten kon een afname in de dichtheid van broedterritoria worden vastgesteld bij geluidsbelas-

ting vanaf gemiddeld 42 dB(A) en voor weidevogels (in open gebieden) op 47 dB(A).  
 

Voor de kwantitatieve effectbepaling van verstoring door geluid heeft een indicatief akoes-
tisch onderzoek plaatsgevonden. Uit dit indicatieve onderzoek volgt dat de recreatie van 

het vakantiepark naast het Natura 2000-gebied Oosterschelde de geluidsbelasting in het 
Natura 2000-gebied marginaal toeneemt. Er zijn twee locaties binnen het natuurgebied met 

een geluidbelasting van 42-43db en een locatie met een belasting van 43-47db. 
 

Uit de combinatie van de kaarten van Staatsbosbeheer [ref. 19.] en de geluidscontouren 
blijkt dat geen van de beschermde broedvogelsoorten broeden op de twee locaties met een 

verhoogde geluidsbelasting. De geluidsverstoring in de gebruiksfase heeft derhalve geen 
effecten op de broedvogels. Ook voor niet-broedvogels geldt dat het gebied waar sprake is 

van een toename van geluidsbelasting zo beperkt is, dat er voldoende rustgebied over 
blijft. 
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De geluidbelasting vanwege de aanlegwerkzaamheden is vooralsnog niet bepaald. De 

exacte wijze van uitvoering (uitvoeringstechnieken alsmede uitvoeringsperiode) is immers 
op dit moment onbekend waardoor indicatieve berekeningen nog niet te maken zijn. Dit be-

tekent dat voorafgaand aan de uitvoering, voor wat betreft het aspect verstoring door ge-
luid, toetsing dient plaats te vinden aan artikel 16 en 19d van de Nbwet. Het verdiend aan-

beveling deze toetsing af te stemmen op de aanvraag voor omgevingsvergunning (activiteit 
bouwen). 

 
Natuurwetenschappelijke betekenis en natuurschoon 

Zoals reeds omschreven heeft natuurgebied de Pluimpot een functie als overwinteringsge-
bied voor trekvogels. De Pluimpot fungeert als hoogwatervluchtplaats en broedgebied voor 

kustvogels. In dit kader is de doelstelling tot het behoud van het gebied, in samenhang met 
de binnendijkse natuurgebieden, als internationaal belangrijke schakel in een samenhan-

gend systeem van waterrijke gebieden in de West-Palearctische trekzone voor vogels, van 
belang. Reeds is de conclusie getrokken dat vakantiepark de Pluimpot (het basisalternatief) 

in permanente situatie geen significante verstorende effecten veroorzaakt op wintervogels. 
De beschreven doelstelling met betrekking tot samenhangend systeem van waterrijke ge-

bieden als trekzone voor vogels wordt dan ook niet aangetast. Eveneens vindt geen aan-
tasting plaats van de ecologische relatie met de Oosterschelde. In het kader van natuur-

schoon zijn water, land, dijken, vegetatietypen en vogelrijkdom beschermd. Deze waarden 
worden door het basisalternatief niet aangetast. 

 
Samenvatting effecten basisalternatief 

Op grond van de uitgevoerde natuurtoets voor de herontwikkeling van het vakantiepark de 
Pluimpot in de Geertruidapolder te Sint Maartensdijk, kan geconcludeerd worden dat er 

sprake is van een beperkte toename van verstoring door licht, optische verstoring en geluid 
aan de rand van Natura 2000-gebied Oosterschelde. Deze toename kan verstorende effec-

ten veroorzaken op voorkomende zoogdieren (hermelijn, wezel, bunzing en konijn) alsme-
de een reeks broedvogelsoorten en niet-broedvogelsoorten, die in het kader van de aan-

wijzing tot Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument worden beschermd. Er vindt 
echter geen aantasting van natuurwaarden, natuurwetenschappelijke betekenis of planten 

en dieren uit het beschermd natuurmonument plaats, omdat: 
- er geen sprake is van dusdanige verstoring dat natuurgebied De Pluimpot zijn functie 

als foerageergebied  voor kluut, tureluur, kievit, grutto, smient, rotgans,  en pleister-
plaats voor kust- en weidevogels, ganzen, eendachtigen en steltlopers, verliest; 

- er is (daarom) geen sprake van aantasting van het gebied, in samenhang met de bin-
nendijkse natuurgebieden, als internationaal belangrijke schakel in een samenhangend 

systeem van waterrijke gebieden in de West-Palearctische trekzone voor vogels; 
- er geen aantasting plaatsvindt van leefgebied van hermelijn, wezel, bunzing en konijn.  

- er geen dusdanige verstoring plaatsvindt dat natuurgebied De Pluimpot zijn functie als 
broedgebied voor rietgors, kleine karekiet, waterhoen, meerkoet, dodaars, scholekster, 

kokmeeuw, visdief,  eenden en tjiftjaf, verliest; 
- er gelet hierop ook geen aantasting van ecologische of geohydrologische relaties met 

de Oosterschelde plaatsvindt. 
 

Daarnaast treedt geen significante verstoring op van kluut, visdief en bruine kiekendief. 
 

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat geen aantasting van de 
natuurwaarden, natuurwetenschappelijke betekenis of planten en dieren uit het beschermd 

natuurmonument plaatsvindt, en geen sprake is van significante verstoring van soorten. 
Wel dient er in de fase vooraf aan de aanleg van het vakantiepark te worden bezien of ook 

in de realisatiefase (voor wat betreft verstoring door geluid) wordt voldaan aan het bepaal-
de in artikel 16 en 19d van de Nbwet. 
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Effecten bouwstenen 

Als gevolg van wijzigingen in de oriëntatie van het centrumgebouw en andere openbare 
voorzieningen (bouwsteen 6) neemt de verstoring van geluid in het aangrenzende Natura 

2000-gebied in geringe mate af ten opzichte van het basisalternatief. Ten opzichte van de 
referentiesituatie is in beide situaties de toename van verstoring uitgaande van het cen-

trumgebouw als nihil te beschouwen.  
 

Bouwsteen 8 heeft mogelijk een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van de Oos-
terschelde. Door het afgraven van de dijk neemt de geluid-, licht- en optische verstoring in 

het natuurgebied toe, doordat de dijk deze verstoring niet meer tegenhoudt. Als gevolg van 
bouwsteen 11 neemt het aantal recreanten in het natuurgebied mogelijk verder toe ten op-

zichte van het basisalternatief. Hierdoor kan enige aanvullende verstoring van de broedvo-
gels in het natuurgebied optreden. Of echt sprake is van een significant effect voor deze 

bouwstenen is niet verder onderzocht, om die reden worden deze bouwstenen beoordeeld 
met de score -/--. 

 
Bouwsteen 10 (verleggen deel wandelpad van natuurgebied naar vakantiepark) scoort licht 

positief ten opzichte van het basisalternatief vanwege een mogelijke afname in de optische 
verstoring (verstoring door bezoekers). Het effect van deze licht verbetering geldt alleen 

voor optische verstoring. Om die reden is de score voor het beoordelingscriterium instand-
houdingsdoelen 0/-.  

 
Voor wat betreft mogelijke negatieve effecten gedurende de aanlegfase geldt dat de bouw-

stenen niet onderscheidend zijn ten opzichte van het basisalternatief. Immers de bouw-
werkzaamheden blijven op hoofdlijnen gelijk. Uitzondering hierop vormt uiteraard het deels 

afgraven van de dijk (bouwsteen 8). De werkzaamheden zijn in dit geval immers uitgebrei-
der dan in geval van het basisalternatief. Bovendien, afhankelijk van de wijze van uitvoe-

ring, kan een deel van de afschermende werking van de dijk wegvallen. 
 

9.3.2. Vernietiging wezenlijke kenmerken en waarden (EHS) 
 
Effecten basisalternatief 
Een klein deel van de EHS (Gorishoek) ligt binnendijks op de planlocatie en wordt in het 

bestemmingsplan als natuurgebied bestemd. Van vernietiging van het oppervlakte EHS is 
geen sprake omdat het specifieke gebied als zodanig in het bestemmingsplan bestemd 

wordt. Daarbij veranderen de fysieke omstandigheden van de EHS niet, waardoor de be-
heertypen geen negatieve effecten ondervinden van het voornemen. Van een toe- of afna-

me van de oppervlakte EHS is geen sprake. 
 
Effecten bouwstenen 
De meeste bouwstenen worden alleen binnen de grenzen van het vakantiepark gereali-

seerd. De aangrenzende EHS gebieden ondervinden daardoor geen positieve of negatieve 
effecten van deze bouwstenen. De dijk waarvan een deel wordt afgegraven in bouwsteen 8 

(afgraven van de dijk), is onderdeel van de EHS. De dijk langs natuurgebied De Pluimpot is 
getypeerd als agrarische beheersdijk (bloemdijk) waarbij het beheertype Botanisch waar-

devol grasland is. Door het afgraven wordt de botanische waarde tijdelijk aangetast. Op de 
deels afgegraven dijk kan hetzelfde beheertype echter weer ontwikkeld worden, waardoor 

de aantasting slechts tijdelijk is. 
 

De overige bouwstenen worden niet gekenmerkt door een onderscheidend effect op dit cri-
terium. 
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9.3.3. Barrrièrewerking (versnippering) (EHS) 

 
Effecten basisalternatief 

Door de uitbreiding van het vakantiepark worden geen ecologische verbindingszones 
(EVZ) doorsneden. Ook isolatie van andere onderdelen van de EHS treedt niet op. De fei-

telijke uitbreiding van het vakantiepark vindt geheel buiten de EHS plaats. Van versnippe-
ring/barrièrewerking is geen sprake.  

 
Effecten bouwstenen 

Door bouwsteen 8 en 11 neemt de barrièrewerking voor migratie van soorten langs de dijk 
licht toe als gevolg van het onderbreken van de dijk door afgravingen en als gevolg van 

verbinden van het centrumgebouw op het natuurgebied. Het effect van deze bouwstenen is 
licht negatief. 

 
De overige bouwstenen worden niet gekenmerkt door een onderscheidend effect op dit cri-

terium. 
 

9.3.4. Verstoring wezenlijke kenmerken en waarden (EHS) 
 
Effecten basisalternatief 
De fysieke omstandigheden van de EHS-gebieden buiten het plangebied veranderen als 

gevolg van het voornemen niet. Van een verbetering of verslechtering van de wezenlijke 
kenmerken en waarden is geen sprake. 

 
Effecten bouwstenen 

De dijk waarvan een deel wordt afgegraven in bouwsteen 8, is onderdeel van de EHS. 
Door het afgraven wordt de EHS tijdelijk verstoord en daarmee de wezenlijk kenmerken en 

waarden van de EHS tijdens de aanlegfase. Door het verbinden van het centrumgebouw 
met het natuurgebied neemt zowel in de aanleg- als in de gebruiksfase de verstoring licht 

toe. 
 

9.3.5. Geschikt leefgebied beschermde soorten (Flora- en faunawet) 
 
Effecten basisalternatief 
In de referentiesituatie zijn op de planlocatie weinig tot geen beschermde soorten aanwe-

zig, alleen enkele licht beschermde soorten zijn aangetroffen. Het plangebied heeft zo-
doende weinig betekenis voor beschermde soorten. Het voornemen voorziet naast de ont-

wikkeling van vakantiewoningen ook in een (semi-) natuurlijke inrichting van het vakantie-
park doordat waterpartijen en bosschages worden aangelegd. Door de ontwikkeling van 

het vakantiepark ontstaat zodoende leefgebied voor licht beschermde faunasoorten zoals 
amfibieën, grondgebonden zoogdieren en vissen. Het voornemen voorziet in een geringe 

toename van het oppervlak geschikt leefgebied voor beschermde soorten op de planlocatie 
ten opzichte van de referentiesituatie. 

 
Effecten bouwstenen 

De bouwstenen 1, 2 en 3 voorzien in een toename in de mate van ‘natuurlijkheid’ van het 
park. Het oppervlak geschikt leefgebied voor beschermde soorten neemt hierdoor niet sig-

nificant toe, de geschiktheid ervan echter wel. Als gevolg van de bouwstenen 4 en 5 neemt 
het aantal nest- en verblijflocaties voor vogels en vleermuizen toe. Deze bouwstenen heb-

ben zodoende een positief effect vanwege een toename aan oppervlakte van geschikt 
leefgebied. 
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9.3.6. Verstoring beschermde soorten (Flora- en faunawet) 

 
Effecten basisalternatief 

In de referentiesituatie zijn op de planlocatie weinig tot geen beschermde soorten aanwe-
zig. Een toe- of afname van verstoring van het leefgebied van beschermde soorten is zo-

doende niet aan de orde. 
 
Effecten bouwstenen 
De bouwstenen veroorzaken om dezelfde reden als het basisalternatief geen toe- of afna-

me van de verstoring van het leefgebied van beschermde soorten. 
 

9.3.7. Samenvatting effectbeoordeling 
 

Tabel 9.4 geeft een samenvatting van de effecten van het basisalternatief en de bouwste-
nen op de verschillende beoordelingscriteria weer. 

 
Tabel 9.3. Overzicht effectenanalyse ecologie (effecten tussen haakjes zijn tijdelijke 
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EHS              

vernietiging wezenlijke kenmerken en 

waarden 

0 0 0 0 0 0 0 0 0(-)  0 0  

barrièrewerking (versnippering)  0 0 0 0 0 0 0 0 -  0 -  

verstoring wezenlijke kenmerken en 

waarden 

0 0 0 0 0 0 0 0 -  0 -  

Natura 2000              

instandhoudingsdoelen - - - - - - - - -/--  0/- -/--  

beschermde soorten              

geschikt leefgebied beschermde 

soorten  

+ ++ ++ ++ ++ ++ + + +  + +  

verstoring beschermde soorten  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  
1
 Score basisalternatief ten opzichte van de referentiesituatie. 

2
 Score bouwsteen ten opzichte van de referentiesituatie. 
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10. LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE 

 
10.1. Beoordelingskader 

 
10.1.1. Beoordelingscriteria 

 
In paragraaf 2.1.1 is het vigerend, thematisch beleid ten aanzien van landschap en cultuur-

historie aangegeven. Het betreft het Verdrag van Malta, de Nota ‘Natuur voor mensen, 
mensen voor natuur’, het Structuurschema Groene Ruimte 2, de Nota Belvedère, het 

Beeldkwaliteitplan Oosterschelde en de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zeeland. Op al 
deze beleidsdocumenten wordt kort ingegaan. Daarnaast is in het Omgevingsplan Zeeland 

2006-2012 en de Toekomstvisie Tholen aandacht besteed aan de relatie tussen recreatie 
en landschap en cultuurhistorie (zie bijlage I). In het volgende wordt kort ingegaan op het 

relevante beleid en de daaruit voortvloeiende beoordelingscriteria zoals deze bij de effect-
vergelijking gehanteerd zijn. 

 
Verdrag van Malta 
Het doel van het Verdrag van Malta is het behouden van het cultureel erfgoed in de bodem. 
Het Verdrag van Malta is dus primair gericht op behoud van archeologische waarden. Het 

Verdrag is in 1992 gesloten door de toenmalige leden van de Europese Unie, waaronder 
ook Nederland. De implementatie is in de Nederlandse wet- en regelgeving gerealiseerd in 

de Wet op de Archeologische Monumentenzorg, die sinds 1 september 2007 van kracht is.  
 

Conform deze wet dienen de provincies archeologische attentiegebieden aan te wijzen. 
Gemeenten moeten binnen (nieuwe) bestemmingsplannen en andere beleidsplannen re-

kening houden met het voorkomen van archeologische waarden. Binnen de archeologische 
attentiegebieden en gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde is het 

niet zonder meer toegestaan om bodemverstorende activiteiten uit te voeren.  
 

Het hiervan afgeleide beoordelingscriterium betreft: aantasting dan wel versterking van ar-
cheologische waarden. Concreet betekent dit dat beoordeeld wordt in welke mate bodem-

verstorende werkzaamheden plaats vinden die kunnen leiden tot aantasting van de archeo-
logische waarden. Ook wordt in dit kader beoordeeld in hoeverre eventueel aanwezige ar-

cheologische waarden gebruikt worden als inspiratiebron voor het plan.  
 

Nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ 
De Nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ beschrijft het nationaal beleid ten aan-

zien van natuur en landschap voor de periode 2000-2010 met een doorkijk naar 2020. De 
insteek van de Nota is, zoals de titel aanduidt, tweeledig. Enerzijds heeft de mens de ver-

antwoordelijkheid de natuur te beschermen en deze zodanig te beheren en ontwikkelen dat 
de natuurwaarden binnen Nederland behouden en versterkt worden (mensen voor natuur). 

Anderzijds vervult de natuur ook een belangrijke rol voor het welzijn van de mens. Daarbij 
is het van belang dat natuur beleefbaar is, dus dat deze bereikbaar en toegankelijk is, en 

dat deze aansluit bij de wensen van mensen (natuur voor mensen).  
 

Vanuit de hierboven beschreven visie is als hoofddoelstelling voor de Nota ‘Natuur voor 
mensen, mensen voor natuur’ de volgende hoofddoelstelling geformuleerd: ‘Behoud, her-

stel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur en landschap, als essentiële bijdrage 
aan een leefbare en duurzame samenleving’. Daaruit is een drietal speerpunten geformu-

leerd waarop het rijksbeleid ten aanzien van natuur en landschap zich dient te focussen: 
- voortzetten en bespoedigen van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Met 

name de natte onderdelen en de ruimtelijke samenhang en milieukwaliteit zijn hierbij 
punt van aandacht; 
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- verstevigen van de landschappelijke identiteit en de kwaliteit van de Nederlandse land-

schappen. Beleid met betrekking tot groen om de stad verdient hierbij meer aandacht, 
waarbij ingezet dient te worden op meervoudig ruimtegebruik en een ontwikkelingsge-

richte landschapsaanpak; 
- versterken van de aandacht voor biodiversiteit, zowel voor behoud van als duurzaam 

gebruik van biodiversiteit. Dit dient niet alleen binnen Nederland te gebeuren, maar ook 
dient aandacht uit te gaan naar de impact van Nederland op de biodiversiteit in het bui-

tenland. 
 

Voor wat betreft landschap en cultuurhistorie zijn op basis van voorgaand de volgende be-
oordelingscriteria geformuleerd:  

- aantasting dan wel versterking van de kenmerkende landschapstypen en -structuren 
binnen het plangebied in relatie tot de omgeving. Beoordeeld wordt of landschapstypen 

en/of -structuren verloren gaan of juist versterkt worden. Daarbij wordt tevens de mate 
van groene en landschappelijke inpassing van het plan beoordeeld; 

- beleving van het landschap. Nagegaan wordt in hoeverre het plan bijdraagt of juist af-
breuk doet aan de beleving van de kenmerkende landschapstypen en/of -structuren in 

en nabij de planlocatie.  
 

Structuurschema Groene Ruimte 2 
Het Structuurschema Groene Ruimte 2 is een veelomvattende nota. Het bevat de hoofdlij-

nen van het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied, in samenhang met het water- en mi-
lieubeleid. Aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke aspecten van het beleid voor land- 

en tuinbouw, natuur, landschap en recreatie. Het landschap vormt enerzijds onze directe 
leefomgeving, waaraan we steeds hogere eisen stellen. Door diverse, veelal ongecontro-

leerde ontwikkelingen, wordt de landschappelijke kwaliteit echter verlaagd, zodat er een 
discrepantie ontstaat tussen de gewenste en de daadwerkelijke kwaliteit.  

 
Daarnaast maakt het landschap tevens onderdeel uit van ons cultureel erfgoed en heeft 

derhalve een intrinsieke waarde die vraagt om behoud. Derhalve is in het Structuurschema 
Groene Ruimte 2 het begrip ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie geïntroduceerd. 

Hiermee wordt bedoeld dat ontwikkelingen in het landelijk gebied zorgvuldig dienen te wor-
den begeleid, zodat de ruimtelijke kwaliteiten van het landschap behouden en versterkt 

worden. Concreet betekent dit, dat het landschap niet op slot gaat, maar dat door zorgvul-
dige planvorming de landschappelijke kwaliteiten behouden en zelfs versterkt kunnen wor-

den. Hiertoe zijn de volgende kernkwaliteiten van het landelijk gebied geformuleerd: 
1. identiteit en verscheidenheid van de negen verschillende landschapstypen. Zeeland, en 

ook de planlocatie, wordt grotendeels gerekend tot het zeekleilandschap; 
2. rust, ruimte, stilte en donkerte; 

3. toegankelijkheid en bereikbaarheid van het landelijk gebied; 
4. herkenning van verleden en vernieuwing in het landschap; 

5. een vitaal en herkenbaar watersysteem; 
6. ruimtelijke diversiteit; 

7. het groene karakter van het landelijk gebied; 
8. efficiënt gebruik van het landschap. 

 
Het Structuurschema Groene Ruimte 2 sluit nauw aan bij de Nota ‘Natuur voor mensen, 

mensen voor natuur’. De beoordelingscriteria die volgen uit het Structuurschema zijn dan 
ook vergelijkbaar met de beoordelingscriteria die volgen uit deze Nota.  

 
Nota Belvedère 
De Nota Belvedère vormt een nota ten aanzien van de relatie tussen cultuurhistorie en 
ruimtelijke inrichting. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gaan tegenwoordig steeds sneller 
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en dreigen de cultuurhistorische kwaliteiten van het Nederlandse landschap uit te wissen. 

Gevolg hiervan is een steeds eenvormiger landschap en daarmee het verlies van de identi-
teit van de afzonderlijke landschappen. De Nota Belvedère heeft als doel deze landschap-

pelijke nivellering te voorkomen, door het formuleren van ruimtelijk beleid dat is gestoeld op 
de cultuurhistorische waarden binnen het Nederlandse landschap. Daarbij geldt het devies 

‘behoud door ontwikkeling’: door het zoeken van nieuwe gebruiksmogelijkheden, worden 
cultuurhistorische waarden bewaard. Anderzijds dient ook sprake te zijn van ‘ontwikkeling 

door behoud’: veiligstellen van het cultureel erfgoed betekent een versterking en ontwikke-
ling van de regionale identiteit, kennis, woongenot, vestigingsklimaat en toeristisch potenti-

eel.  
 

De uitgangspunten en doelstellingen van de Nota Belvedère zijn verwerkt in het Structuur-
schema Groene Ruimte 2. De beoordelingscriteria die volgen uit de Nota Belvedère sluiten 

derhalve nauw aan bij de criteria op grond van het Structuurschema Groene Ruimte 2 (en 
de Nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’): aantasting dan wel versterking van de 

kenmerkende cultuurhistorische waarden binnen het plangebied en de omgeving. Beoor-
deeld wordt of cultuurhistorische waarden verloren gaan of juist versterkt worden.  

 
Beeldkwaliteitplan Oosterschelde 
In regionaal verband is het Beeldkwaliteitplan Oosterschelde opgesteld. Het plan is be-
doeld om de ruimtelijke kwaliteiten van de Oosterschelde te benoemen en te behouden. 

Het actieprogramma van het Beleidsplan Oosterschelde (1995) vormde de aanleiding voor 
het opstellen van het Beeldkwaliteitplan Oosterschelde. Het plan bevat twee onderdelen: 

- inventarisatie van de beeldbepalende aspecten van het landschap (gevisualiseerd en 
beschreven); 

- ruimtelijke visie en strategie ten aanzien van het behouden van de landschappelijke 
kwaliteiten. Op basis hiervan zijn tevens criteria ontwikkeld om nieuwe plannen te be-

oordelen op hun effecten op de landschappelijke kwaliteiten.  
 

Op basis van de criteria die in het Beeldkwaliteitplan Oosterschelde zijn opgenomen, kun-
nen beoordelingscriteria geformuleerd worden voor de beoordeling van de effecten van de 

voorgenomen ingrepen op landschap en cultuurhistorie: 
- mate waarin het plan past binnen de landschappelijke context en de maat en schaal 

van dit landschap; 
- mate waarin sprake is van concentratie van activiteiten; 

- mate waarin aantasting van zichtlijnen plaatsvindt; 
- mate waarin bij de architectuur rekening gehouden is met locatiespecifieke karakteris-

tieken; 
- mate van landschappelijke inpassing.  

 
Deze criteria komen in wezen overeen met de (algemener geformuleerde) beoordelingscri-

teria op basis van de Nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ en de kernkwalitei-
ten zoals geformuleerd in het Structuurschema Groene Ruimte 2.  

 
Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zeeland 
De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) Zeeland geeft een overzichtelijke samenvat-
ting van alle kennis met betrekking tot de nog zichtbare cultuurhistorische waarden binnen 

de provincie Zeeland. De gegevens zijn daartoe gepresenteerd op een kaart. Tevens wordt 
bij alle waardevolle elementen een beknopte toelichting gegeven, vaak voorzien van een 

afbeelding of foto.  
 

De CHS Zeeland dient allereerst ter informatie en inspiratie voor stedenbouwkunde en in-
richting van het landelijk gebied. Door bundeling van informatie in de CHS is afweging van 
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cultuurhistorische waarden al in een vroeg stadium van de planvorming mogelijk. Daar-

naast kan de CHS ook worden ingezet voor educatieve of toeristische doeleinden.  
 

Het beoordelingscriterium geformuleerd op basis van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur 
van Zeeland betreft: aantasting dan wel versterking van de kenmerkende cultuurhistorische 

waarden binnen het plangebied en de omgeving. Beoordeeld wordt of cultuurhistorische 
waarden verloren gaan of juist versterkt worden. 

 
In tabel 10.1 is een overzicht gegeven van de beoordelingscriteria zoals gehanteerd voor 

het thema landschap en cultuurhistorie. 
 

Tabel 10.1. Samenvatting beoordelingscriteria 

aspect criterium methode/indicator 

landschap aantasting dan wel versterking van de ken-

merkende landschapstypen en -structuren 

 

aantasting dan wel versterking van de bele-

ving van het landschap  

Als beleefbare, kenmerkende land-

schapstypen en -structuren kunnen 

binnen en nabij het plangebied 

aangemerkt worden: 

- open zeekleilandschap, om-

ringd door dijken; 

- karakteristieke begroeiing en 

wegen op binnendijken; 

- natuurgebied De Pluimpot. 

cultuurhistorie en archeologie aantasting dan wel versterking van cultuurhis-

torische waarden 

 

aantasting dan wel versterking van archeolo-

gische waarden 

nadere beoordeling vindt kwalitatief 

plaats aan de hand van de volgen-

de indicatoren: 

- cultuurhistorische elementen 

(dijken, laanbeplanting, dijk-

weg) die verloren gaan/aange-

tast worden; 

- cultuurhistorische elementen 

(dijken, laanbeplanting, dijk-

weg) die her-

steld/geaccentueerd worden; 

- archeologische waarden die 

verloren gaan/aangetast wor-

den; 

- archeologische waarden die 

geaccentueerd worden. 

 
10.1.2. Beoordelingsscores 

 
De beoordeling op basis van de criteria uit tabel 10.1 vindt kwalitatief plaats. Dit omdat de 

effecten op landschap, cultuurhistorie en archeologie veelal niet meetbaar zijn. Voor de be-
oordelingsscores is een 5-punts-schaal gehanteerd. In de tabel hieronder zijn de scores 

per criterium nader toegelicht. 
 

Tabel 10.2. Beoordelingsscores 

score betekenis beoordeling 

aantasting dan wel versterking van de kenmerkende landschapstypen en -structuren 

- - de aanwezige kenmerkende landschapstypen en -structuren verdwijnen geheel 

-  er vindt aantasting plaats van de kenmerkende landschapstypen en -structuren 

0 de kenmerkende landschapstypen en -structuren blijven ongewijzigd 
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score betekenis beoordeling 

+ de kenmerkende landschapstypen en -structuren worden deels versterkt 

+ + de kenmerkende landschapstypen en -structuren worden geheel teruggebracht 

aantasting dan wel versterking van de beleving van het landschap 

- - de beleving van de landschappelijke kwaliteiten wordt geheel teniet gedaan 

-  de beleving van de landschappelijke kwaliteiten wordt deels teniet gedaan 

0 de beleving van de landschappelijke kwaliteiten blijft ongewijzigd 

+ de beleving van de landschappelijke kwaliteiten wordt deels versterkt 

+ + de beleving van de landschappelijke kwaliteiten vormt het speerpunt 

aantasting dan wel versterking van cultuurhistorische waarden 

- - de aanwezige cultuurhistorische waarden verdwijnen geheel 

-  er vindt aantasting plaats van de aanwezige cultuurhistorische waarden 

0 de aanwezige cultuurhistorische waarden blijven ongewijzigd 

+ de aanwezige cultuurhistorische waarden worden deels hersteld 

+ + de aanwezige cultuurhistorische waarden worden geheel hersteld en versterkt 

aantasting dan wel versterking van archeologische waarden 

- - de aanwezige archeologische waarden verdwijnen geheel 

-  er vindt aantasting plaats van de aanwezige archeologische waarden 

0 de archeologische waarden blijven onaangetast 

+ de aanwezige archeologische waarden worden deels beter beleefbaar gemaakt 

+ + de aanwezige archeologische waarden vormen uitgangspunt voor de planvorming (behoud door ont-

wikkeling) 

 
10.1.3. Te beoordelen bouwstenen 

 

De relevante bouwstenen binnen het thema landschap en cultuurhistorie vormen die ele-
menten van het plan, waarin variatie mogelijk is en waarvan de variatie mogelijk van in-

vloed is op landschap en cultuurhistorie. Dit betreffen: 
- afmetingen en hoogte centrumgebouw (bouwsteen 7); 

- dijk tussen vakantiepark en natuurgebied deels afgraven (bouwsteen 8); 
- langzaam verkeer verbinding met Sint Maartensdijk (bouwsteen 9); 

- verleggen (deel) wandelpad van natuurgebied naar vakantiepark (bouwsteen 10); 
- verbinden centrumgebouw met natuurgebied (bouwsteen 11). 

 
Voor de beoordeling van de effecten op het aspect landschapstypen en -structuren zijn te-

vens enkele meer ecologisch getinte bouwstenen van belang. Het betreft de volgende 
bouwstenen: 

- aanleg milieuvriendelijke oevers (bouwsteen 1); 
- gelaagdheid in opgaande begroeiing (bouwsteen 2);  

- creëren van poelen die deels droogvallen in de zomer (voortplanting amfibieën) (bouw-
steen 3). 

 
De overige bouwstenen zijn voor het thema landschap en cultuurhistorie niet onderschei-

dend en worden niet betrokken in de effectbeoordeling. 
 

10.2. Referentiesituatie 
 

10.2.1. Huidige situatie 
 

Bij de beschrijving van de huidige situatie voor het thema landschap en cultuurhistorie 
wordt ingegaan op de ontwikkeling van het landgebruik, waterstaatkundige werken, be-

bouwingselementen en de aard en ligging van woonkernen, zichtlijnen en oriëntatiepunten 
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in het landschap, het Belvedèregebied Tholen en het aardkundig waardevol natuurgebied 

De Pluimpot.  
 

Afbeelding 10.1 geeft reeds een overzicht van alle cultuurhistorisch waardevolle elementen 
die binnen de planlocatie en de directe omgeving hiervan aanwezig zijn. Deze elementen 

worden in onderstaande paragrafen nader beschreven. 
 

Afbeelding 10.1.  Cultuurhistorische elementen in en in de nabijheid van de planlo-
catie. De arcering geeft aan dat het betreffende element (deels) 
verstoord is 

 

 
 

 
10.2.2. Geomorfologie en landgebruik 

 
Allereerst wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het landschap rondom de planlocatie. 

Daarbij wordt zowel ingegaan op de natuurlijke vorming van het landschap (geomorfologi-
sche processen) als op de invloed van de mens op de landschappelijke kenmerken.  

 
Vorming van het landschap 

De basis voor het huidige landschap van Tholen, en daarmee van de planlocatie, is gelegd 
tijdens de laatste fase van het Pleistoceen. Vanuit de toen drooggevallen Noordzee werd 

een dik pakket dekzand aangevoerd en afgezet. In het warmer en vochtiger klimaat na de 
laatste ijstijd vormde zich, onder invloed van de gestegen zee- en grondwaterspiegel, een 

veenlaag op dit dekzand. Na de Romeinse tijd nam de invloed van de zee toe en werden 
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grote delen van het veen weggeslagen. Het aaneengesloten veenlandschap werd omge-

vormd tot een eilandenrijk dat lange tijd bleef bestaan (zie afbeelding 10.2). 
 

Afbeelding 10.2.  Tholen in 1573, door Christiaan Sgroten. Tholen bestond destijds 
uit meerdere, afzonderlijke eilanden 

 

 
 

 
Tussen het kreeksysteem van Natuurgebied de Pluimpot en andere kreken op Tholen, 

ontwikkelden zich slikken (onbegroeide buitendijkse gronden) en schorren (opgeslibde en 
begroeide buitendijkse gronden). Van oorsprong vormden de kreken de laagste delen van 

het landschap. Wanneer zij niet langer actief waren, slibden de kreken dicht. Toen de mens 
zich in het gebied vestigde en de gronden ontgon voor de landbouw, trad inklinking op van 

de veen- en kleigronden tussen de kreken. Dit werd veroorzaakt door de aanleg van dijken 
en het onttrekken van water aan de bodem door sloten en andere watergangen. De voor-

malige kreken bevatten geen veen- en kleilagen, maar bestaan voornamelijk uit zavel. Ter 
plekke van de voormalige kreken trad dan ook geen inklinking op, zodat de kreken van-

daag de dag als ruggen in het landschap zichtbaar zijn (kreekruggen). De laaggelegen, in-
geklonken delen van het landschap worden poelgronden genoemd.  

 
Ontginning van het landschap 

Tussen 1300 en 1400 werden uitgestrekte gebieden op het eiland Tholen ingepolderd. De 
kreekruggen waren door de hogere en drogere ligging geschikt als bouwland, terwijl de 

poelgronden in gebruik genomen werden als grasland. De Geertruida- of Geertruidapolder, 
waarin vakantiepark De Pluimpot gelegen is, werd in 1494 bedijkt. De polder heeft een op-

pervlakte van ongeveer 47 ha en heeft een hoogteligging van circa NAP + 0,8 m. De bedij-
king van deze polder heeft vele aanvallen van de zee doorstaan. In 1679 werd de Geer-
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truidapolder met de waterkering van Scherpenisse en Westkerke verenigd, maar de polder 

inundeerde in 1715, 1808 en 1825.  
 

De polder werd gekenmerkt door een blok- en strokenverkaveling. De historisch-ruimtelijke 
structuur en de openheid van de polder zijn echter deels verdwenen door herinrichting van 

de polder, waarbij de komst van vakantiepark De Pluimpot (het reeds bestaande deel) een 
belangrijke rol heeft gespeeld. Desondanks heeft de polder tussen het vakantiepark en Sint 

Maartensdijk een redelijk hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde door de nog 
resterende openheid. Opgaande elementen ontbreken in de polder. Hierdoor zijn de pol-

derdijken en daarmee de inpolderingsgeschiedenis nog goed zichtbaar. Wel is door 
schaalvergroting in de landbouw de van oudsher relatief kleinschalige percelering verdwe-

nen. De huidige kavelgrenzen volgen echter nog de oude lijnen, namelijk min of meer 
haaks op de dijk.  

 
Direct ten oosten van de Gorishoeksedijk, die de Geertruidapolder aan de oostzijde be-

grensd, is de Scherpenissepolder gelegen. Deze polder is met 838 ha aanzienlijk groter 
dan de Geertruidapolder, maar is lager gelegen: gemiddeld NAP - 0,5 m. In de 13e eeuw 

vonden de eerste afdammingen plaats in de Ee tussen Poortvliet en Scherpenisse. Op de 
noordelijke dam ontstond het dorp Scherpenisse. Tevens ligt de buurtschap Westkerke in 

de polder.  
 

Tijdens de watersnoodramp in 1953 liepen de Scherpenissepolder en de Geertuidapolder 
onder water. Door verzilting van de bodem stierf de vegetatie in de polders grotendeels af. 

De opgaande begroeiing langs wegen en op de dijken is dan ook voor het grootste gedeel-
te na 1953 aangeplant. Na de watersnoodramp werd de Herverkavelingswet Noodgebie-

den uitgevaardigd. In het kader van deze wet werden nieuwe wegen en waterlopen aange-
legd. De gemiddelde perceelsgrootte werd bij de herverkaveling vervolgens verdrievoudigd 

en de verschillen in karakteristieke percelering tussen oude en nieuwe polders verdwenen. 
Ook de historische landschapselementen en de oorspronkelijke wegen verdwenen groten-

deels. De landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de Scherpenissepolder is 
echter nog tamelijk hoog, daar de polder nog een vrij grote mate van openheid kent. 

 
10.2.3. Waterstaatkundige werken 

 
De Geertruidapolder en de Scherpenissepolder worden omgrensd door dijken. Vanuit his-

torisch-geografisch oogpunt is een onderverdeling te maken in:  
1. polderdijken/binnendijken, die een polder (waterstaatskundige eenheid) omringen 

waarbinnen de waterstand kunstmatig op peil wordt gehouden; 
2. zeedijken/buitendijken, die het land beschermen tegen het buitenwater van de grote 

wateren (hier: de Oosterschelde).  
 

De zeedijken maken ook deel uit van de ringdijken rond de polders en zijn dus tevens pol-
derdijken. Huidige polderdijken in het binnenland kunnen vroegere zeedijken zijn, als ge-

volg van het proces van opvolgende bedijkingen. Vakantiepark De Pluimpot wordt aan de 
westzijde begrensd door de polderdijk (Galgepad) langs het restant van de Pluimpotkreek 

en aan de oost- en zuidzijde door de Gorishoeksedijk.  
 

Naast polder- en zeedijken zijn op het eiland Tholen diverse inlaagdijken aanwezig. Inlaag-
dijken werden als reservedijk achter de bestaande zeedijk aangelegd op plekken waar de-

ze zwakke plekken vertoonde en het gevaar bestond op dijkdoorbraak. Het gebied tussen 
de oorspronkelijke dijk en de inlaagdijk wordt inlaag genoemd. Vaak werd in de inlagen klei 

gewonnen om de zee- of de inlaagdijk te versterken. 
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De Gorishoeksedijk ten zuiden van vakantiepark De Pluimpot (waar deze fungeert als zee-

dijk) vormde in voeger tijden deels een inlaagdijk, achter een zuidelijker gelegen zeedijk. 
De inlaag is echter in 1826 geïnundeerd, waarna deze fungeerde als spuikom Gorishoek. 

Een spuikom is een bassin of polder die in verbinding staat met een zeehaven via een 
spuisluis. Bij hoogwater loopt de spuikom vol water. Bij laagwater kan de spuikom met gro-

te kracht geledigd worden, waarbij het overtollig slib uit de haven wordt verwijderd zonder 
dat hiervoor baggerschepen noodzakelijk zijn. De spuikom Gorishoek was bedoeld om de 

hier aanwezige veerhaven schoon te spuien (zie verderop). De spuisluizen van de spuikom 
zijn niet behouden gebleven. Een lage omwalling herinnert echter nog aan de voormalige 

spuikom. 
 

Afbeelding 10.3. Laanbeplanting op de Gorishoeksedijk 

 

 
 

 

Zeer kenmerkend voor de Zeeuwse dijken is de dijkbeplanting. Dijkbeplanting bevindt zich 
altijd op de binnendijken, de buitendijken worden in principe niet beplant. Dat geldt ook 

voor de Gorishoeksedijk: deze is alleen beplant met een rij bomen waar deze dijk een bin-
nendijk is (zie afbeelding 10.3). De dijkbeplanting was van oudsher bedoeld als houtpro-

ductie; tegenwoordig spelen ook landschappelijke aspecten een rol. Typisch Zeeuwse 
soorten zijn iepen, essen, meidoorns en populieren. Kenmerkend voor polderdijken als de 

Gorishoeksedijk zijn ook de vrij steile grastaluds en een weg op de kruin. De dijk langs het 
restant van de Pluimpotkreek is aan weerszijden en op de kruin begroeid met gras; er ligt 

geen weg op deze waterkering. Wel staan er meidoorns onderlangs delen van de westzijde 
van de dijk. Ook aan de voet van een deel van de oostzijde van de dijk staat beplanting 

met meidoorn, als omzoming van het bestaande deel van het vakantiepark De Pluimpot.  
 

Na de watersnoodramp in 1953 werden de Deltawerken aangelegd. De zeearm van de 
Oosterschelde werd daarbij uiteindelijk niet helemaal afgesloten, maar voorzien van een 

doorlatende stormvloedkering, die alleen bij zware storm gesloten wordt. In het kader van 
de Deltawerken werd in 1957 wel de Pluimpotkreek geheel afgedamd van de Oosterschel-

de door de Tweede Pluimpotdam. De haven bij Sint Maartensdijk bleek tijdens de wa-
tersnoodramp namelijk een zwakke plek in de waterkeringen. Door de nieuwe dam werden 

de tijhavens van Sint Maartensdijk en Scherpenisse van het buitenwater afgesloten. 
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10.2.4. Bebouwingselementen en de aard en ligging van woonkernen 

 
Binnen de planlocatie is geen bebouwing aanwezig, met uitzondering van de bebouwing 

behorende bij het bestaande vakantiepark De Pluimpot. In de directe nabijheid bevinden 
zich wel de dorpen Sint Maartensdijk en Scherpenisse. Tevens blijkt uit de Cultuurhistori-

sche Hoofdstructuur van de provincie Zeeland dat in de directe nabijheid van de planlocatie 
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing aanwezig is (zie bijlage III). 

 
Rond 1250 ontstond aan de noordwestzijde van de Pluimpotkreek, die destijds Haast-Ee 

genoemd werd, de nederzetting Haestinghen. Pas sinds de 14e/15e eeuw is de nederzet-
ting bekend onder de naam Sint Maartensdijk. De oude stadskern van Sint Maartensdijk is 

tegenwoordig aangewezen als beschermd stadsgezicht.  
 

Vanuit Sint Maartensdijk voert de Gorishoeksedijk langs de Geertruipolder richting Ooster-
schelde. De dijk vormde gedurende enkele eeuwen de verbinding tussen Sint Maartensdijk 

en de haven van het (zeil)veer naar Yerseke. Dit veer vormde sinds de 14e eeuw een be-
langrijke postverbinding tussen Zeeland en de rest van Nederland. In de 20e eeuw werd het 

veer aanvankelijk opgeheven maar het werd toch weer ingesteld als recreatieve veerver-
binding. De strekdam van Gorishoek vormt het vertrekpunt van dit veer.  

 
Ook de nederzetting Scherpenisse wordt reeds in documenten uit het begin van de 13e 

eeuw genoemd en werd destijds aangeduid met de naam Scarpenissedam. Scherpenisse 
kan worden aangeduid als een voorstraatdorp: een nederzetting met als belangrijkste ken-

merk een straat die een rechtstreekse verbinding vormt tussen de dorpskern en de (voor-
malige) zeedijk of de (voormalige) haven (zie afbeelding 10.4).  

 
Al in de 14e eeuw was er bij Scherpenisse een molen aanwezig. Deze is gelegen aan de 

westzijde van Scherpenisse en is zichtbaar vanaf de Gorishoeksedijk. Het betrof in eerste 
instantie een getijdenmolen, die aan het eind van de 14e eeuw werd vervangen door een 

windmolen. De huidige molen Korenbloem dateert uit het eind van de 19e eeuw, met een 
aanbouw uit begin 20e eeuw. 

 
Afbeelding 10.4. Afbeelding van Scherpenisse uit 1696, gepubliceerd in de Cronyk 

van M. Smallegange 
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10.2.5. Zichtlijnen en oriëntatiepunten 

 
De planlocatie Pluimpot bevindt zich in de relatief kleine Geertruidapolder en wordt zowel 

aan de oost- als aan de westzijde begrensd door de dijken rondom deze polder (zie afbeel-
ding 10.5). De polder is relatief hoog gelegen, maar de dijken steken nog circa 4 m boven 

de polder uit. Bevindt men zich in de polder, dan wordt het zicht op de omgeving beperkt 
door deze dijken en is er geen zicht mogelijk op de dorpen, bebouwing, landbouwgronden 

en de kreek in de omgeving. Binnenin de polder werd het landschap in vroeger tijden ge-
kenmerkt door openheid, maar met de komst van vakantiepark De Pluimpot (bestaande 

park) in het zuidelijk deel van de polder is deze openheid deels verdwenen.  
 

Vanaf de dijken die de Geertruidapolder omringen, heeft men een tamelijk vrij zicht op het 
omringende landschap en zijn onder andere Scherpenisse met de windmolen, de boerde-

rijen in de Scherpenissepolder en de vlucht-/kasteelberg bij Westkerke (zie ook onder ‘hui-
dige situatie archeologie’) zichtbaar. Ook valt vanaf de Gorishoeksedijk de grote openheid 

van de Scherpenissepolder op. De kerktoren van Sint Maartensdijk is vanwege opgaande 
begroeiing aan de rand van Sint Maartensdijk langs de Pluimpotkreek alleen ’s winters 

zichtbaar vanaf de dijken, wanneer de begroeiing kaal is. 
 

Afbeelding 10.5. Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand van Nederland 

 

 
 

 
10.2.6. Belvedèregebied Tholen 

 

Een deel van het eiland Tholen is aangewezen als Belvedèregebied (zie afbeelding 10.6). 
Belvedèregebieden zijn de cultuurhistorisch gezien meest waardevolle gebieden in Neder-
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land. Deze gebieden bevatten zowel archeologische, historisch-(steden)bouwkundige als 

historisch-geografische waarden. De historisch-landschappelijke opbouw van de Zeeuwse 
eilanden bestaande uit oudland-, middelland- en nieuwlandpolders in diverse bedijkings-

stadia is op Tholen grotendeels behouden gebleven, wat de aanwijzing als Belvedèrege-
bied rechtvaardigt. Kenmerkende elementen als polderdijken, verschillende verkavelings-

structuren en voormalige getijdegeulen zijn hier nog zichtbaar in het landschap. Tevens zijn 
Sint Maartensdijk (oude stadskern) en Tholen (stervormige vestingstructuur) aangewezen 

als beschermde stadsgezichten binnen het Belvedèregebied. 
 

Binnen het Belvedèregebied Tholen is met name rondom Sint Maartensdijk de opeenvol-
ging van inpoldering nog goed zichtbaar. Hier zijn de deels beplante polderdijken met hun 

dichte en relatief grillige patroon nog aanwezig. De jongere polders kunnen van de oudere 
polders worden onderscheiden door het minder bochtige wegenpatroon en de grotere 

openheid van het landschap. Tevens is ten noordoosten van Sint Maartensdijk het onder-
scheid tussen de open en door inklinking van zeeklei en veen laaggelegen poelgronden en 

de hogere, besloten zavelige kreekruggen nog goed zichtbaar. 
 

Afbeelding 10.6. Begrenzing van het Belvedèregebied Tholen en de planlocatie daar-
binnen 
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10.2.7. Aardkundig waardevol gebied Pluimpot 

 
Zoals al aangegeven, werd het eiland Tholen in het verleden doorsneden door verschillen-

de kreken, waaronder de Pluimpotkreek: een getijdegeul die een verbinding vormde tussen 
de Krabbekreek in het noorden en de Oosterschelde in het zuiden. Tussen 1500 en 1600 

slibde deze kreek langzaam dicht, waarna inpoldering plaatsvond. In 1556 werd de geul 
tenslotte afgedamd. Het gedeelte van de kreek ten zuiden van Sint-Maartensdijk verlandde 

echter niet en hier heeft nooit inpoldering plaatsgevonden. Na realisatie van de Tweede 
Pluimpotdam in 1957 werd het restant van de Pluimpotkreek ten zuiden van Sint Maar-

tensdijk ingericht als natuurgebied. 
 

De voormalige Pluimpotkreek is aangewezen als aardkundig waardevol gebied. Aardkun-
dig waardevolle gebieden vormen het aardkundig erfgoed van Nederland. In deze gebie-

den komen de aardkundige processen die het landschap vorm gegeven hebben, nog in 
gave vorm en/of in onderlinge samenhang voor. Hierdoor laten zij de ontstaansgeschiede-

nis van het landschap zien.  
 

De oude loop van de Pluimpotkreek is, ondanks diverse ruilverkavelingen, nog duidelijk in 
het verkavelings- en bedijkingspatroon te herkennen (zie afbeelding 10.7). 
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Afbeelding 10.7. De voormalige Pluimpotkreek is in het huidige landschap nog te 
herkennen aan de hand van het verkavelings- en bedijkingspa-
troon 

 

 
 

 
10.2.8. Autonome ontwikkeling 

 
Binnen de planlocatie zijn geen ontwikkelingen voorzien die van invloed zijn op de land-

schappelijke en cultuurhistorische waarden die in de huidige situatie aanwezig zijn. Wan-
neer herontwikkeling en uitbreiding van het vakantiepark De Pluimpot niet plaatsvindt, zal 

het vakantiepark in zijn huidige toestand blijven bestaan en zullen de agrarische percelen 
ten noorden van het bestaande park in landbouwkundig gebruik blijven. 

 
10.2.9. Samenvatting referentiesituatie 

 
De planlocatie bevindt zich in een polder, die eind 15e eeuw bedijkt is. Van oorsprong werd 

deze polder, de Geertruidapolder, gekenmerkt door een relatief kleinschalige blok- en stro-
kenverkaveling en een hoge mate van openheid. Als gevolg van herverkaveling na de Wa-

tersnoodramp van 1953 is de kavelgrootte aanzienlijk toegenomen. Het noordelijk deel van 
de planlocatie wordt echter wel nog steeds gekenmerkt door openheid, waardoor de pol-

derdijken nog goed zichtbaar zijn. De historische openheid wordt in het zuidelijk deel ver-
stoord door het bestaande vakantiepark De Pluimpot.  

 



Witteveen+Bos, MTD10-2/houi/022 definitief 03 d.d. 8 november 2011, Vakantiepark De Pluimpot milieueffectrapport 99 

De opeenvolging van de inpolderingen op Tholen is rondom Sint Maartensdijk nog goed 

zichtbaar. De deels begroeide polderdijken zijn hier nog aanwezig en het onderscheid tus-
sen jongere en oudere polders kan worden afgelezen aan het wegenpatroon en de ver-

schillende mate van openheid. Tevens is het verschil tussen de laaggelegen poelgronden 
en de hogere, zavelige kreekruggen (onder andere Pluimpotkreek) hier duidelijk waar-

neembaar.  
 

De planlocatie wordt als polder ingesloten door hogere dijken. De Gorishoeksedijk langs de 
planlocatie vormt deels een zeedijk (zuidelijk van de planlocatie) en deels een polderdijk 

(oostzijde van de planlocatie). Het zuidelijk deel was tot begin 19e eeuw een inlaagdijk, 
maar veranderde door inundatie van de inlaag in een zeedijk (buitendijk). Aan de westzijde 

wordt de planlocatie eveneens begrensd door een dijk. Het betreft een polderdijk langs het 
restant van de Pluimpotkreek. Deze kreek stond van oorsprong in verbinding met de Oos-

terschelde, maar werd in 1957 door de Tweede Pluimpotdam, onderdeel van de Deltawer-
ken, afgesloten. Het restant van de kreek ten zuiden van Sint Maartensdijk werd vervol-

gens ingericht als natuurgebied.  
 

Kenmerkend voor de Zeeuwse dijken is de dijkbeplanting (essen, iepen, meidoorns en po-
pulieren). Deze beplanting bevindt zich altijd op de binnendijken (polderdijken), de buiten-

dijken (zeedijken) worden in principe niet beplant. Dit is terug te zien aan de Gorishoekse-
dijk: daar waar deze fungeert als binnendijk is deze beplant met een rij bomen, daar waar 

deze fungeert als buitendijk is het binnentalud alleen begroeid met gras. Naast dijkbeplan-
ting is ook de ligging van een weg op de kruinen van dijken kenmerkend voor de Zeeuwse 

dijken. Bovenop de Gorishoeksedijk bevindt zich een weg.  
 

In de planlocatie is geen bebouwing aanwezig, met uitzondering van de bebouwing van het 
bestaande deel van vakantiepark De Pluimpot. Wel zijn in de directe nabijheid van de plan-

locatie de dorpen Sint Maartensdijk en Scherpenisse gelegen. Sint Maartensdijk is aange-
wezen als beschermd dorpsgezicht. Daarnaast is in de omgeving van de planlocatie mo-

numentale bebouwing aanwezig, die deels zichtbaar is vanaf de Gorishoeksedijk langs de 
planlocatie. Door de lage ligging van de planlocatie, de omringende dijken en de begroeiing 

op deze dijken is er vanuit de planlocatie geen sprake van zichtlijnen naar de omgeving. 
Binnenin de polder wordt het noordelijk deel van de planlocatie echter wel gekenmerkt door 

openheid. Tussen de dijken bestaat vrij zicht door de polder naar het noorden. Vanaf de 
omringende dijken bestaat wel zicht op de omgeving, hoewel de aanwezige opgaande be-

groeiing het uitzicht voor een deel beperkt. 
 

10.3. Effectbeoordeling 
 

10.3.1. Kenmerkende landschapstypen en -structuren 
 

Uit de voorgaande paragraaf is gebleken dat de kenmerkende landschapstypen en land-
schapsstructuren binnen en in de directe omgeving van de planlocatie zijn: 

- aanwezigheid van deels open polderlandschap, omringd door dijken; 
- aanwezigheid van karakteristieke begroeiing en wegen op de binnendijken; 

- natuurgebied De Pluimpot. 
 

De effecten van het basisalternatief en de onderscheidende bouwstenen op deze twee in-
dicatoren zijn in het volgende besproken. 

 
Effecten basisalternatief 

Binnen het zuidelijk deel van de planlocatie is momenteel reeds geen sprake meer van 
openheid, door de aanwezigheid van het bestaande vakantiepark De Pluimpot. Uitbreiding 
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van dit vakantiepark in noordelijke richting resulteert in een toename van het verloren gaan 

van de openheid. De dijken blijven echter rondom de gehele planlocatie behouden. Door 
de toename van bebouwing binnen het plangebied, zal de inpolderingsgeschiedenis nau-

welijks nog zichtbaar zijn.  
 

Voordeel is echter dat uitbreiding van een bestaand vakantiepark leidt tot clustering, zodat 
andere delen van het polderlandschap gevrijwaard blijven van verspreid gelegen, kleine ini-

tiatieven. De clustering vindt plaats binnen de kleine, geïsoleerde Geertruidapolder, zodat 
de veel grotere en opener Scherpenissepolder gevrijwaard blijft. 

 
De wegen op de binnendijken blijven behouden. Vanuit de kenmerkende landschapstypen 

geldt dat het basisalternatief geen directe invloed op het natuurgebied De Pluimpot (ruim-
tebeslag, aantasting vegetaties et cetera) heeft. Voor wat betreft de karakteristieke begroei-

ing geldt dat binnen het her in te richten gedeelte van het vakantiepark en in het nieuwe 
gedeelte aandacht wordt besteed aan een groene inpassing van de nieuwe bebouwing. 

Daarbij wordt aangesloten bij plantensoorten die van nature voorkomen binnen de Zeeuw-
se polders en/of hier in het verleden veel werden aangeplant. Tussen de hofjes met be-

bouwing worden binnen het vakantiepark diverse groene verbindingen aangebracht van 
dijk tot dijk. Ook krijgt water een stevige positie binnen het ontwerp: enerzijds ter borging 

van de wateropgave, anderzijds ook ter verhoging van de belevingswaarde.  
 

Met name vanwege het verdwijnen van het open karakter van het landschap geldt dat aan-
tasting plaatsvindt van de kenmerkende landschapstypen en -structuren (-). Voorgaand 

ondanks het neutrale landschappelijke effect de wegen op de binnendijken en het natuur-
gebied De Pluimpot en het licht positieve effect vanwege de toepassing van karakteristieke 

begroeiing binnen het plangebied.  
 
Effecten bouwstenen 
De gemiddelde bouwhoogte (circa 4 m) van de fysieke onderdelen in het vakantiepark is 

hoger dan de dijken. Onderdelen van het vakantiepark zijn aldus sowieso vanuit de omge-
ving zichtbaar. Om die reden heeft de variatie van de hoogte van het centrumgebouw 

(bouwsteen 7) geen onderscheidend effect ten opzichte van het basisalternatief op het 
open karakter van het landschap.  

 
Het aanleggen van een langzaam verkeer verbinding met Sint Maartensdijk (bouwsteen 9) 

en het verbinden van het centrum gebouw (bouwsteen 11) ressorteren geen onderschei-
dend effect ten opzichte van het basisalternatief op de landschappelijke waarden. Het ver-

leggen van het wandelpad van het natuurgebied naar het vakantiepark (bouwsteen 10) 
leidt tot het verdwijnen van de weg op de Pluimpotdijk. Het betreft daarbij echter slechts 

een onverhard wandelpad en geen karakteristieke, doorgaande dijkweg. Deze bouwsteen 
heeft derhalve evenmin een onderscheidend effect op de kenmerkende landschapstypen- 

en structuren. 
 

Het gedeeltelijk of geheel afgraven van de dijk langs de Pluimpotkreek (bouwsteen 8) re-
sulteert in een verstoring van zowel de landschappelijke structuur als de cultuurhistorie van 

de polders (omringd door dijken). Het effect van deze bouwsteen wordt vanwege het ge-
heel verdwijnen van dit kenmerk dan ook beoordeeld met (--). 

 
Opgemerkt wordt dat voor de bouwstenen aanleggen van natuurvriendelijke oevers, ge-

laagdheid in opgaande begroeiing en het creëren van poelen geldt dat deze in principe 
gelden als concrete uitwerkingen van de toepassing van karakteristieke begroeiing binnen 

het plangebied. Echter, omdat deze bouwstenen geen effect hebben op het verdwijnen van 
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het open karakter van het landschap wordt hieraan geen onderscheidend positief effect 

aan toegekend. 
 

10.3.2. Beleving van het landschap 
 
Effecten basisalternatief 
Gezien de ligging van het plangebied tussen twee dijken, is de beleving van het omringen-

de landschap beperkt. Binnenin de polder bestaat er geen uitzicht naar de omliggende dor-
pen, boerderijen, landbouwgebieden, de Pluimpotkreek en de Oosterschelde. Uitbreiding 

van een vakantiepark leidt, door de permanente bebouwing die wordt opgericht, tot het ver-
loren gaan van de karakteristieke openheid van het zeekleilandschap (zie afbeelding 10.8). 

Dat betekent dat de belevingswaarde van het oorspronkelijke zeekleilandschap en de dij-
ken afneemt. Tevens zal de bebouwing binnen de planlocatie het zicht op de omgeving 

vanaf de beide omringende dijken doen afnemen, daar de bebouwing hoger wordt dan de 
dijken. Daarbij wordt opgemerkt dat in de architectuur en beplanting zoveel mogelijk aan-

gesloten wordt bij streekeigen elementen. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de 
landschappelijke inpassing van het park, wat het sterk negatieve effect op het open zee-

kleilandschap enigszins verzacht. Desalniettemin heeft het basisalternatief een negatief ef-
fect (-) op de beleefbaarheid van het zeekleilandschap omringd door dijken.  

 
Vanuit het vakantiepark zullen na de bouw van de vakantiewoningen de omringende dijken 

met de karakteristieke laanbeplanting (Gorishoeksedijk) alleen nog zichtbaar zijn wanneer 
men zich aan de rand van het park bevindt, aangezien de bebouwing hoger is dan de dij-

ken. De belevingswaarde van de karakteristieke dijkbegroeiing neemt af, zodat de score 
voor deze indicator negatief is (-). 

 
Vanuit de vakantiewoningen aan de westelijke rand van het park neemt het zicht op het na-

tuurgebied De Pluimpot toe, daar de woningen uitsteken boven de dijken. Bevindt men zich 
binnen het park of in woningen verder van de rand van het park, dan is het natuurgebied 

echter niet beleefbaar. Daar dit in de huidige situatie evenmin het geval is, daar de Pluim-
potdijk het zicht op het natuurgebied vanuit het plangebied belemmert, is het effect op de 

beleving van het natuurgebied neutraal (0).  
 

Al met al zal herinrichting en uitbreiding van het vakantiepark leiden tot een afname van de 
beleving van de karakteristieke landschapstypen en -structuren. De score van het basisal-

ternatief voor dit beoordelingscriterium is dan ook negatief (-). 
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Afbeelding 10.8. Huidige open polderlandschap binnen de planlocatie. Op de achter-
grond de Pluimpotdijk 

 

 
 

 
Effecten bouwstenen 
Onafhankelijk van de keuze in bouwhoogte van het centrumgebouw, zal de bestaande 

openheid, het bestaande agrarisch polderlandschap binnen de planlocatie en het zicht op 
de omgeving (deels) verloren gaan door de geplande bebouwing. Ook het zicht op de om-

geving, de dijkbegroeiing en het natuurgebied De Pluimpot, neemt door de bebouwing bin-
nen het vakantiepark af, onafhankelijk van de afmetingen van het centrumgebouw. De sco-

res voor de indicatoren van de beleving van de landschapstypen- en structuren voor deze 
bouwsteen zijn dan ook gelijk aan de scores voor het basisalternatief. De overall score is 

ook gelijk en kan worden geclassificeerd als licht negatief (-).  
 

Het doorsteken van de dijk langs de Pluimpotkreek zal ten opzichte van het basisalternatief 
alleen een verschil maken in de beleving van het natuurgebied De Pluimpot. Door het 

doorsteken van de dijk, wordt beleving van het natuurgebied mogelijk vanuit de planlocatie 
(zie afbeelding 10.9). Momenteel is dit niet het geval, zodat de beoordeling voor deze indi-

cator positief is. Aangezien echter een kenmerkend deel van het open zeekleilandschap - 
de dijk - verdwijnt, is de score voor beleving van het open zeekleilandschap, net als voor 

het basisalternatief, negatief (-). De score voor de indicator beleving van karakteristieke 
begroeiing en wegen op de dijken is licht negatief (verdwijnen deel van de dijk met begroei-

ing). Gelet op de scores voor de afzonderlijke indicatoren, kan voor deze bouwsteen ge-
concludeerd worden dat het effect op de beleving van landschapstypen en -structuren licht 

positief is ten opzichte van het basisalternatief hetgeen resulteert in een neutrale beoorde-
ling ten opzichte van de referentiesituatie (0). 

 
De aanleg van een langzaam verkeer verbinding richting Sint Maartensdijk over de Pluim-

potdijk zal ervoor zorgen dat ook voor fietsers de omgeving, en met name het natuurge-
bied, beleefbaar wordt. Door de hoge ligging van de verbinding wordt het omringende pol-

derlandschap met dijken en dorpen (Sint Maartensdijk) zichtbaar voor langzaam verkeer. 
Deze bouwsteen leidt tot een vergroting van de beleefbaarheid van het landschap voor 

langzaam verkeer. De bouwsteen leidt dan ook tot een positief effect op de beleving van de 
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indicatoren open zeekleilandschap met dijken, karakteristieke dijkbeplanting en dijkwegen 

en natuurgebied De Pluimpot. De bouwsteen langzaam verkeer verbinding scoort voor het 
beoordelingscriterium beleving van landschapstypen en -structuren positief ten opzichte 

van het basisalternatief hetgeen resulteert in een neutrale beoordeling ten opzichte van de 
referentiesituatie (0).  

 
Het is momenteel mogelijk om een wandeling te maken door en langs het natuurgebied De 

Pluimpot. Wanneer het wandelpad op de Pluimpotdijk wordt verlegd en binnen het vakan-
tiepark wordt gelegd, is het natuurgebied niet langer beleefbaar vanaf de Pluimpotdijk.  

Verlegging van het wandelpad zal dan ook leiden tot een afname van de beleving van de 
omringende landschapstypen en -structuren. Ten opzichte van het basisalternatief leidt de-

ze bouwsteen tot een ongunstigere beoordeling (--). 
 

Afbeelding 10.9. Uitsnede uit het stedenbouwkundig plan (basisvariant). Aangegeven 
zijn doorzichten die mogelijk kunnen ontstaan bij het doorsteken 
van de dijk aan de Pluimpotkreek 

 

 
 

 
10.3.3. Cultuurhistorische waarden 

 
Binnen de planlocatie is geen cultuurhistorisch waardevolle bebouwing aanwezig. Elemen-

ten met cultuurhistorische waarde binnen of aan de rand van het plangebied, zijn: 
- dijken; 

- laanbeplanting op de Gorishoeksedijk; 
- weg op de Gorishoeksedijk. 

 
Effecten basisalternatief 

Het vakantiepark De Pluimpot wordt aangelegd tussen de dijk langs de Pluimpotkreek en 
de Gorishoeksedijk. Beide dijken blijven behouden en worden niet voorzien van bebouwing 

of nieuwe infrastructuur. De dijken zullen derhalve niet aangetast worden als gevolg van 
het basisalternatief.  

 
De weg op de Gorishoeksedijk zal niet verdwijnen als gevolg van de realisatie van het ba-

sisalternatief; de weg blijft naar verwachting in de huidige vorm bestaan. Eventuele verbre-
ding voor de toename van gemotoriseerd verkeer richting het vakantiepark is niet aan de 
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orde, daar het vakantiepark via nieuwe wegen aan de voet van de dijk wordt ontsloten. De 

laanbeplanting blijft derhalve gehandhaafd.  
 

De voorgenomen herstructurering en uitbreiding van het vakantiepark heeft geen effect op 
de cultuurhistorische waarden en elementen in de omgeving van de planlocatie (historisch 

waardevolle bouwwerken, beschermd stadsgezicht Sint Maartensdijk, aardkundige waar-
den Pluimpotkreek et cetera).  

 
Effecten bouwstenen 

Variatie in bouwhoogte en ligging van de (wandel)paden zal niet leiden tot aantasting van 
de cultuurhistorische waarden binnen en aan de randen van de planlocatie. De effecten 

van variatie in deze bouwstenen zijn gelijk aan de effecten van het basisalternatief.  
 

Keuze voor vergraven van delen van de dijk langs de Pluimpotkreek vormt echter in ieder 
geval een aantasting van een cultuurhistorisch element. Deze dijk is aangelegd tijdens de 

inpoldering van de Geertruidapolder en diende als waterkering voor de Pluimpotkreek toen 
deze nog in open verbinding stond met de Oosterschelde. 

 
10.3.4. Archeologische waarden 

 
Uit archeologisch onderzoek binnen de planlocatie is gebleken dat deze een lage archeo-

logische verwachtingswaarde heeft. De aanwezigheid van archeologische waarden vanaf 
de Romeinse tijd kon echter niet worden uitgesloten op grond van literatuuronderzoek al-

leen. Er is dan ook een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd om nadere duidelijkheid 
te verkrijgen over de geomorfologie en de mate van verstoordheid van de ondergrond bin-

nen het plangebied. Op grond van het veldonderzoek is geconcludeerd dat de kans op het 
voorkomen van archeologische resten in de planlocatie zeer klein is gezien het ontbreken 

van duidelijke bodemvorming en bewoningshorizonten in de profielen.  
 
Effecten basisalternatief 
Voor bouw van de woningen en centrale voorzieningen en de aanleg van wegen, kabels en 

leidingen vinden graafwerkzaamheden plaats. Graafwerkzaamheden kunnen in principe 
leiden tot verstoring van archeologische resten in de bodem. Op basis van het archeolo-

gisch onderzoek wordt echter aangenomen dat binnen de planlocatie geen archeologisch 
waardevolle artefacten aanwezig zijn. Deze kunnen derhalve evenmin dienen als inspira-

tiebron voor bijvoorbeeld thematisering binnen het vakantiepark.  
 

In de omgeving van het plangebied zijn wel archeologische vindplaatsen bekend, waaron-
der een vlucht-/kasteelberg uit de 10e--13e eeuw (zie afbeelding 10.10). Deze archeologi-

sche waarden zullen door de realisatie van het plan niet worden beïnvloed. 
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Afbeelding 10.10. Vlucht-/kasteelberg uit de 10e-13e eeuw, gelegen ten oosten van 
de planlocatie, in de Scherpenissepolder 

 

 
 
 

 
Effecten bouwstenen 

Variatie in bouwstenen zal niet leiden tot het voorkómen van graafwerkzaamheden of juist 
het vereisen van diepere graafwerkzaamheden binnen de planlocatie. Tevens zal variatie 

in de bouwstenen niet leiden tot graafwerkzaamheden in gebieden met een hogere archeo-
logische verwachtingswaarde. De effecten van de bouwstenen ten aanzien van archeologi-

sche waarden zijn dan ook gelijk aan de effecten van het basisalternatief. 
 

10.3.5. Samenvatting effectbeoordeling 
 

De hierboven beschreven effectbeoordeling voor de verschillende beoordelingscriteria is in 
tabel 10.3 opgenomen. Gezien het vrijwel ontbreken van cultuurhistorische waarden binnen 

de planlocatie (met uitzondering van de dijken), wordt de beoordeling vrijwel geheel be-
paald door de effecten op de landschappelijke waarden binnen de planlocatie. 
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cheologie 

             

kenmerkende landschapstypen en -

structuren 

- - - -    - -- - - -  

beleving van het landschap -       - 0 0 -- -  

cultuurhistorische waarden 0       0 -- 0 0 0  

verstoring beschermde soorten 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  
1
 Score basisalternatief ten opzichte van de referentiesituatie. 

2
 Score bouwsteen ten opzichte van de referentiesituatie. 
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11. BODEM EN WATER 

 
11.1. Beoordelingskader 

 
11.1.1. Beoordelingscriteria 

 
In paragraaf 2.1.1 is het vigerend, thematisch beleid ten aanzien van bodem en water aan-

gegeven. In het volgende wordt kort ingegaan op het relevante beleid en de daaruit voort-
vloeiende beoordelingscriteria zoals deze bij de effectvergelijking gehanteerd zijn. 

 
Beoordelingscriteria bodem 

De overheid streeft naar duurzaam gebruik van de bodem. Dit door middel van het 
schoonmaken van ernstig verontreinigde grond (saneren), licht verontreinigde grond blij-

vend te beheren en schone grond schoon te houden. Deze algemene landelijke doelstellin-
gen zijn vastgelegd in het Milieubeleidsplan en worden in diverse wet- en regelgeving na-

der uitgewerkt. De gemeente Tholen heeft de doelstelling in haar regionale milieubeleids-
plan vertaald naar bescherming van schone grond en hergebruik van (licht) verontreinigde 

grond voor zover de functie dit toelaat. 
 

Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moet in het kader van de ruimtelijke on-
derbouwing van een bestemmingsplan worden onderzocht of de bodemkwaliteit de beoog-

de functies toelaat. Voor de planontwikkelingen voor vakantiepark de Pluimpot is hiertoe in 
2009 verkennend bodemonderzoek (inclusief grondwater) uitgevoerd.  

 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek is geconcludeerd dat de bodem en het 

grondwater plaatselijk licht verontreinigd is. De mate van verontreiniging is echter zo gering 
dat dit geen belemmering vormt voor het wijzigen van de agrarische bestemming in be-

stemmingen ten behoeve van de beoogde ontwikkelingen. Op basis van de wet bodemver-
ontreiniging is er geen sanering noodzakelijk. De grond mag tevens zonder beperkingen 

binnen het plangebied worden afgegraven en verplaatst. Indien echter sprake is van een 
overschot aan grond en men grond af moet voeren buiten de planlocatie vind mogelijk her-

gebruik plaats binnen het kader van het Bodembesluit. In dat geval dient de chemische 
kwaliteit van de grond te worden vergeleken met de kwaliteit van de ontvangende bodem 

en de kwaliteitsnormen van de bodemfunctie ter plaatse, hiervoor zijn door de gemeente 
Tholen bodemkwaliteitskaarten opgesteld.  

 
Het criterium dat voor de beoordeling van het aspect bodem wordt gehanteerd betreft dan 

ook: de mate waarin sprake is van grondverzet buiten de planlocatie.  
 
Beoordelingscriteria water 
Diverse beleidsdocumenten liggen ten grondslag aan de uitgangspunten op het gebied van 
duurzaam waterbeheer. Op Europees niveau gaat het om de Kaderrichtlijn Water, die 
voorschrijft dat de waterkwaliteit van alle wateren in 2015 in ‘goede ecologische toestand’ 
dienen te verkeren. Op Rijksniveau is in het nationaal Waterplan opgenomen dat een inte-
grale en duurzame benadering van de wateraspecten in ruimtelijke plannen dient plaats te 
vinden, waarbij de watersysteem benadering wordt gehanteerd. Dit houdt onder andere in 
dat geen afwenteling van waterhuishoudkundige problemen op de omgeving mag plaats-
vinden (waterneutraal ontwikkelen) en er rekening wordt gehouden met klimaatveranderin-
gen. Hieraan wordt in de nota Waterbeheer 21e eeuw (WB21) nader invulling gegeven door 
te stellen dat water zoveel mogelijk in de omgeving moet worden vastgehouden en ge-
borgd en pas daarna mag worden afgevoerd.  
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De provincie Zeeland, het waterschap Zeeuwse eilanden en de gemeente Tholen hebben 
deze uitgangspunten verder doorvertaald in regionaal beleid/uitvoeringsplannen. In het 
Omgevingsplan Zeeland is het provinciale beleid voor Ruimte, Milieu en Water opgeno-
men. Het waterbeheerplan 2010-2015 van waterschap Zeeuwse Eilanden bevat de doelen 
van het waterschap voor het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer op de (middel)lange 
termijn. En tenslotte legt de gemeente Tholen haar beleid op het gebied van water vast in 
Waterplannen (Stedelijk Waterplan Tholen 2010-2012, Waterplan landelijk gebied Tholen 
nog in voorbereiding). Speerpunten uit deze plannen zijn: 
- een integrale en gebiedsgerichte aanpak; 
- realiseren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem; 

- anticiperen op de nieuwste inzichten in klimaatveranderingen door het creëren van vol-
doende bergingscapaciteit en afvoermogelijkheden;  

- optimalisatie van de afvalwaterketen: door het scheiden van hemelwater en afvalwater 
kan de duurzaamheid verbeteren; 

- terugdringing van de belasting met vervuilende stoffen; 
- verhogen van de ecologische potenties verhogen door een natuurvriendelijke inrichting 

van watersystemen; 
- het medegebruik van waterkeringen is toegestaan, zolang de veiligheid niet in gevaar 

komt. 
 
Wettelijke verankering van het waterbeleid vindt plaats in de Waterwet en onderliggende 
uitvoeringsregels. De regels die zijn vastgelegd in een verordening van de waterschappen, 
worden ‘de Keur’ genoemd. De Keur geeft met verboden aan welke activiteiten in de buurt 
van water en waterkeringen niet zijn toegestaan. Daarnaast geeft de Keur met geboden 
aan welke onderhoudsverplichtingen eigenaren en gebruikers van wateren en waterkerin-
gen hebben. De Waterwet kent één watervergunning (de voormalige keurvergunning is 
hierin opgenomen).  
 
De watertoets, een sinds november 2003 verplicht onderdeel van alle ruimtelijke plannen, 
is een uitvloeisel van WB21. De watertoets is een proces waarbij de mogelijke waterrisico’s 
bij ruimtelijke plannen (zoals wateroverlast, verdroging en vervuiling van grond- en opper-
vlaktewater) evenals kansen voor optimalisatie van de bestaande waterhuishouding vroeg-
tijdig in beeld worden gebracht, in overleg met de waterbeheerder. Voor de planontwikke-
lingen van vakantiepark de Pluimpot wordt de watertoetsprocedure doorlopen in het kader 
van de bestemmingsplanprocedure. De Zeeuwse Handreiking Watertoets geeft een toelich-
ting op de procedure en enkele concrete uitgangspunten, zoals een bergingsrichtlijn van 75 
mm per m2 verhard oppervlak en een ontwateringsdiepte van minimaal 70 cm bij bebou-
wing. Deze uitgangspunten worden ook in het MER gehanteerd. 
 

Bovengenoemde uitgangspunten uit beleid en regelgeving zijn vertaald in een aantal be-
oordelingscriteria, waarop het planontwerp van vakantiepark de Pluimpot wordt getoetst. In 

tabel 11.1 is een overzicht gegeven van de beoordelingscriteria zoals gehanteerd voor het 
thema bodem en water. Voor de meeste criteria wordt volstaan met een kwalitatieve be-

oordelingsmethode, gebaseerd op een systeemanalyse, beschikbare informatie (waaron-
der kaartmateriaal) en expert judgement. Uitzondering hierop vormen de waterbergingsop-

gave en hergebruik van grondstromen. 
 

Tabel 11.1. Samenvatting beoordelingscriteria 

aspect criterium methode/indicator 

bodem hergebruik grondstromen kwantitatief (globale grondbalans): mogelijkheden voor 

hergebruik binnen de planlocatie 

waterkwantiteit veiligheid tegen overstroming 

 

bescherming tegen (grond)wateroverlast 

kwalitatief: wordt voldaan aan de Keurregels voor water-

keringen 

kwalitatief: 
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aspect criterium methode/indicator 

 

 

 

 

mogelijkheden water aan- en afvoer 

 

 

 

 

 

 

invulling bergingsopgave 

- realisatie van ontwateringsdiepte (> 70 cm); 

- mogelijke positieve en/of negatieve effecten op de 

omgeving (verdroging of vernatting) van peilwijzi-

gingen. 
kwalitatief: 

- mate waarin rekening gehouden wordt met de be-

staande waterstructuur (aan- en afvoerroutes en 

capaciteit); 

- robuustheid van het toekomstige watersysteem 

(mogelijkheden watercirculatie, ruimte voor onder-

houd); 

kwantitatief, toetsing aan bergingsnorm WZE: 

- wordt voldoende berging gerealiseerd ter compen-

satie van de verhardingstoename: richtlijn 75 mm 

per m
2
 verhard oppervlak; 

- worden gedempte watergangen volledig gecom-

penseerd. 

waterkwaliteit hemel- en afvalwatersysteem 

 

 

 

 

emissies uit het plangebied 

kwalitatief (expert judgement): 

- wordt hemelwater afgekoppeld conform de afkop-

pelbeslisboom; 

- kan het afvalwater worden afgevoerd (voldoende 

capaciteit) of binnen het gebied worden gezuiverd. 
kwalitatief (expert judgement): worden voldoende maat-

regelen getroffen om emissies uit het plangebied (onder 

andere uitlogende bouwmaterialen, bladval en naleve-

ring waterbodem) te beperken 

 
11.1.2. Beoordelingsscores 

 

Om de wijze van toetsing en beoordeling inzichtelijk te maken wordt in onderstaande tabel 
per criterium een toelichting bij de scores gegeven. De beoordeling van het aspect bodem 

is in de effectvergelijking meegenomen door een globale inschatting te geven van het be-
nodigde grondverzet. Op basis van de bodemkwaliteit en vanwege de verstoring van het 

grondverzet zelf wordt een overschot in de grondbalans als negatief beoordeeld. 
 

Tabel 11.2. Beoordelingsscores 

score betekenis beoordeling 

hergebruik grondstromen 

- - aanzienlijk tekort dan wel overschot in grondbalans, hergebruik binnen plangebied niet mogelijk 

-  gering tekort dan wel overschot in grondbalans, hergebruik binnen plangebied niet mogelijk 

0 gesloten grondbalans, hergebruik van grond binnen plangebied 

+ niet van toepassing 

+ + niet van toepassing 

veiligheid tegen overstroming 

- - het overstromingsrisico neemt aanzienlijk toe 

-  het overstromingsrisico neemt licht toe 

0 verbetering nog verslechtering overstromingsrisico ten opzichte van de referentiesituatie 

+ het overstromingsrisico neemt licht af  

+ + het overstromingsrisico neemt aanzienlijk af 

bescherming tegen (grond)wateroverlast 

- - onvoldoende ontwatering en/of peilwijziging met aanzienlijke negatieve effecten op de omgeving 
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score betekenis beoordeling 

-  onvoldoende ontwatering en/of peilwijziging met geringe negatieve effecten op de omgeving 

0 verbetering nog verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie, geen peilwijzigingen en voldoende 

ontwatering 

+ verbetering van ontwatering en/of peilwijziging heeft een gering positief effect op de omgeving  

+ + verbetering van ontwatering en/of peilwijziging heeft een aanzienlijk positief effect op de omgeving 

mogelijkheden water aan- en afvoer 

- - aanzienlijke achteruitgang van (de robuustheid en beheersbaarheid van) het watersysteem 

-  geringe achteruitgang van (de robuustheid en beheersbaarheid van) het watersysteem 

0 verbetering nog verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie 

+ geringe verbetering van (de robuustheid en beheersbaarheid van) het watersysteem 

+ + aanzienlijke verbetering van (de robuustheid en beheersbaarheid van) het watersysteem 

invulling bergingsopgave 

- - aanzienlijke verslechtering waterbergingscapaciteit ten opzichte van de referentiesituatie 

-  geringe verslechtering waterbergingscapaciteit ten opzichte van de referentiesituatie 

0 verbetering nog verslechtering waterbergingscapaciteit ten opzichte van de referentiesituatie 

+ geringe verbetering waterbergingscapaciteit ten opzichte van de referentiesituatie 

+ + aanzienlijke verbetering waterbergingscapaciteit ten opzichte van de referentiesituatie 

hemel- en afvalwatersysteem 

- - hemel- en afvalwatersysteem voldoet niet aan uitgangspunten en leid tot aanzienlijke schade aan de wa-

terkwaliteit 

-  hemel- en afvalwatersysteem voldoet niet aan uitgangspunten en leid tot geringe schade aan de waterkwa-

liteit 

0 verbetering nog verslechtering van het hemel- en afvalwatersysteem ten opzichte van de referentiesituatie 

+ hemel- en afvalwatersysteem voldoet aan de uitgangspunten en leid tot geringe verbetering van de water-

kwaliteit 

+ + hemel- en afvalwatersysteem voldoet aan de uitgangspunten en leid tot aanzienlijke verbetering van de wa-

terkwaliteit 

emissies uit het plangebied 

- - aanzienlijke toename van emissies ten opzichte van de referentiesituatie waardoor waterkwaliteit sterk ver-

slechterd 

-  geringe toename van emissies ten opzichte van de referentiesituatie waardoor waterkwaliteit verslechterd 

0 verbetering nog verslechtering van de waterkwaliteit als gevolg van emissies ten opzichte van de referen-

tiesituatie 

+ geringe afname van emissies ten opzichte van de referentiesituatie waardoor waterkwaliteit verbeterd 

+ + aanzienlijke afname van emissies ten opzichte van de referentiesituatie waardoor waterkwaliteit sterk ver-

beterd 

 
11.1.3. Te beoordelen bouwstenen 

 

In het kader van de bestemmingsplanprocedure is het proces van de watertoets doorlopen. 
Het waterschap wordt nauw betrokken bij de uitwerking van het inrichtingsplan. Op deze 

wijze zijn enkele uitgangspunten van het waterschap gewaarborgd binnen het basisalterna-
tief. Deze uitgangspunten zijn in de effectbeoordeling als beoordelingscriteria meegeno-

men, waarbij wordt ingegaan op de huidige stand van zaken en aandachtspunten voor ver-
dere uitwerking. Het betreft: 

- compensatie van waterberging voor het dempen van watergangen en een toename van 
verharding; 

- handhaven of omleiden van bestaande waterstructuur; 
- waarborgen veiligheid waterkeringen; 

- afkoppelen van hemelwater; 
- voorkomen van emissies uit het plangebied naar oppervlaktewater. 
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Het opzetten van het waterpeil is overwogen om als bouwsteen mee te nemen. Tijdens ge-

sprekken met het waterschap werd echter duidelijk dat het huidige watersysteem weinig 
reële kansen biedt om zonder ingrijpende maatregelen het peil te kunnen verhogen. Daar-

naast kan verhoging van het waterpeil schade opleveren aan de percelen van andere eige-
naren die in hetzelfde peilgebied zijn gelegen (mede doordat deze percelen deels een lager 

maaiveld hebben). Momenteel wordt er daarom geen voordeel gezien in peilophoging door 
de betrokken partijen. Peilverhoging wordt dan ook niet als bouwsteen meegenomen in dit 

milieueffectrapport.  
 

De volgende bouwstenen voor het basisalternatief zijn mogelijk onderscheidend voor het 
thema bodem en water en worden dan ook betrokken bij de effectenanalyse: 

- het gedeeltelijk afgraven van de huidige secundaire waterkering tussen het plangebied 
en natuurgebied de pluimpot voor het creëren van meer (ecologische) verbindingen; 

- de nieuw te graven waterpartijen in het plangebied voorzien van natuurvriendelijke oe-
vers; 

- de nieuw te graven waterpartijen in het plangebied afdekken met een zandlaag. 
 

11.2. Referentiesituatie 
 

11.2.1. Huidige situatie 
 
Geohydrologie 
De maaiveldhoogte in het plangebied varieert van circa NAP + 0,95 m tot circa NAP + 0,30 

m, aflopend in noordelijke richting. De bovengrond bestaat overwegend uit lichte zavel. 
Vanwege dit bodemtype is het gebied sterk zettingsgevoelig en zijn er geen goede moge-

lijkheden voor infiltratie van regenwater in de bodem. Op afbeelding 11.1 is een dwarspro-
fiel van de ondergrond weergegeven, gebaseerd op het geohydrologische model van de 

provincie Zeeland (te raadplegen via DINO-loket, TNO). Hierop is te zien dat de deklaag in 
het gebied een dikte heeft van circa 8 m, hieronder ligt het eerste watervoerende pakket. 

 
Afbeelding 11.1. Bodemopbouw plangebied Pluimpot (dwarsdoorsnede van zuid 

naar noord) 
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In het gebied komt van nature grondwatertrap VI voor, met een gemiddeld hoge grondwa-

terstand van 40-80 cm onder maaiveld. De watergangen in het gebied hebben echter een 
drainerende werking waardoor de grondwaterstanden nabij de watergangen dieper zullen 

liggen. De drooglegging bedraagt meer dan 1,0 m. Door de relatief hoge ligging fungeert 
het gebied lokaal als infiltratiegebied. Er treedt hiermee geen zoute kwel op. De kleibodem 

zorgt er echter voor dat het infiltreren langzaam verloopt. Hierdoor kunnen in natte perio-
den de grondwaterstanden plaatselijk (verder van de watergangen vandaan) hoger opbol-

len. Er zijn echter geen grondwaterproblemen in het gebied bekend. In mei/juni 2009 zijn 
peilbuizen geplaatst in het plangebied, met een filterdiepte tussen de 3 en 4 m onder maai-

veld. De gemeten grondwaterstand bedroeg NAP - 0,5 m. Op basis van langjarige grond-
waterstandsmetingen in de omgeving (beschikbaar via TNO Dino-loket) wordt ingeschat 

dat de gemiddelde grondwaterstand circa NAP - 0,25 m bedraagt en de GHG circa NAP + 
0,30 m. 

 
Afbeelding 11.2. Aanwezigheid zoute kwel en infiltratiemogelijkheden 

 

 
 

Bron: waterkansenkaart. 

 
Oppervlaktewatersysteem 

Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van waterschap Zeeuwse Eilanden (per 1 ja-
nuari 2011 waterschap Scheldestromen), verantwoordelijk voor het waterkwaliteits- en wa-

terkwantiteitsbeheer.  
 

Het plangebied wordt middels een primaire waterkering afgeschermd van de Oosterschel-
de, grenzend aan de zuidzijde van het gebied. Ook ligt er een secundaire waterkering 

langs de westzijde van het plangebied. Om de stabiliteit en bereikbaarheid van de waterke-
ringen te waarborgen, worden op de kering (‘waterstaatswerk’) en in de ‘beschermingszo-

ne’ rondom de kering duidelijke grenzen gesteld aan de bebouwingsmogelijkheden (zie het 
kader en afbeelding 11.3).  

 
Het plangebied ligt in de Geertruidapolder. Het oppervlaktewatersysteem in het gebied is 

uitgevoerd met primaire en secundaire waterlopen, zie ook afbeelding 11.3. De primaire 
waterlopen voeren overtollig water af richting gemaal Loohoek bij Poortvliet. Middels een 

duiker onder de Gorishoeksedijk staat het plangebied in verbinding met de Scherpenisse-
polder. Theoretisch hanteert het waterschap voor de Geertruidapolder een streefpeil van 

NAP - 0,7 m. Doordat de duiker echter op een hoogte ligt van NAP - 1,38 m kan het water 
moeilijk in het plangebied worden vastgehouden en stromen de watergangen leeg richting 

de Scherpenissepolder, waar een zomerpeil van NAP - 2,10 m en winterpeil van NAP - 
2,30 m worden aangehouden.  
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Het water in het plangebied is licht brak. Het huidige ecologische ambitieniveau voor de 

waterkwaliteit is laag, door de omliggende landbouwgronden. Naast het plangebied ligt na-
tuurgebied De Pluimpot. Het betreft een kreekrestant met een licht brakke tot zoete water-

huishouding, dat als broedgebied en hoogwatervluchtplaats dient voor kustvogels. In het 
gebied is sprake van verdroging, de locatie is aangewezen als TOP-gebied verdrogingsbe-

strijding door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie 
Zeeland. Het plangebied valt binnen de hydrologische bufferzone van het natuurgebied. 

 
Afbeelding 11.3. Oppervlaktewatersysteem 

 
 

Verbodsbepalingen waterkeringen. 
Vanuit de Keur is het verboden om zonder vergunning de 

volgende handelingen te verrichten: 

- aanbrengen van opgaande houtbeplanting 

binnen het waterstaatswerk; 

- afgravingen binnen het waterstaatswerk of 

binnen de beschermingszone 30/15 m; 

- afgravingen van meer dan 5 m diep in de 

beschermingszone 50/35 m; 

- boringen in beide beschermingszones; 

- werken/bebouwing te realiseren of te wijzigen 

binnen het waterstaatswerk of de 

beschermingszone 30/15 m; 

- grote hoeveelheden materiaalopslag in de beide 

beschermingszones; 

- leidingen, tanks, drukvaten of andere werken 

met een overdruk van 1N/mm
2
 te gebruiken in 

de beschermingszone 50/35 m. 
 

De beschermingszones worden gemeten vanaf de 

aanwezige dijksloten. De keurzonering dient planologisch 

te worden verankerd in de bestemmingsplannen. 

 
 

 
Afvalwaterketen 

Het plangebied ligt in het buitengebied waar nog geen riolering aanwezig is. Ten behoeve 
van de huidige Camping de Pluimpot wordt gebruik gemaakt van een IBA systeem (indivi-

duele behandeling afvalwater) op het eigen terrein. Het hierin verzamelde en voorgezuiver-
de afvalwater wordt vervolgens middels een persleiding afgevoerd naar de zuiveringsinstal-

latie in Sint Maartensdijk. De persleiding is in gezamenlijk eigendom en beheer van vakan-
tiepark De Pluimpot en enkele andere vakantieparken in de omgeving. Hemelwater komt 

niet in de riolering terecht maar stroomt bovengronds af of infiltreert in de bodem. 
 

11.2.2. Autonome ontwikkelingen 
 
Keurverlegging secundaire waterkering 
Het waterschap is voornemens om de functie van de secundaire waterkering tussen het 

plangebied en het natuurgebied te laten vervallen. Ter vervanging van de waterkerende 
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functie wordt landinwaarts een nieuwe secundaire waterkering gerealiseerd. De voor-

keurslocatie voor de nieuwe kering ligt ver buiten het plangebied. Op deze manier wordt 
het vakantiepark meer ruimtemogelijkheden geboden. De keurverlegging wordt in oktober 

2010 voorgelegd aan het bestuur van de provincie. Definitieve besluitvorming hierover 
wordt verwacht in januari 2011. Omdat de keurverlegging nog niet formeel is vastgesteld, 

geldt dit gegeven nog niet als uitgangspunt bij het milieueffectrapport. Bij beoordeling van 
het aspect veiligheid wordt echter wel de opmerking geplaatst dat dit bij Keurverlegging 

gunstiger uitpakt. 
 

De keurverlegging, en daarmee het vervallen van de waterkerende functie van de secun-
daire kering, wordt in dit milieueffectrapport als autonome ontwikkeling beschouwd. Bij de 

verdere planuitwerking van het vakantiepark is het echter van groot belang om de status 
van het voornemen goed te blijven volgen. De functie en daaraan gekoppelde Keurverbo-

den van de bestaande secundaire waterkering zullen pas komen te vervallen ná dat de 
nieuwe secundaire kering is gerealiseerd. Tot die tijd dient de veiligheid voor overstromin-

gen in het plangebied te worden gewaarborgd door de Keurvoorschriften op te volgen. 
Vanuit de Keur is het verboden om zonder vergunning bebouwing te realiseren op de ke-

ring of in de beschermingszone van 15 m en om de waterkering gedeeltelijk af te graven. 
 
Geplande maatregelen verdrogingsbestrijding natuurgebied Pluimpot 
Het natuurgebied Pluimpot is aangewezen als TOP-gebied verdrogingsbestrijding door het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Zeeland. Het opper-
vlaktewaterpeil in dit gebied bedraagt NAP - 0,15 m. Mogelijk wordt in de toekomst het peil 

in de winter verhoogd tot NAP 0,00 m en in het voorjaar verlaagd tot NAP - 0,45 m. Omdat 
deze maatregel nog niet zeker is wordt deze ontwikkeling niet verder meegenomen in deze 

effectenanalyse. Mocht een peilwijziging in de toekomst plaatsvinden dan dient de beheer-
der van natuurgebied de Pluimpot rekening te houden met het voorkomen van negatieve 

effecten op de omgeving (bij handhaving van het peilbeheer in het recreatiegebied kan dit 
hooguit leiden tot extra afvoer). 

 
11.2.3. Samenvatting referentiesituatie 

 
Het plangebied is gelegen in de Geertruidapolder en grenst aan twee waterkeringen. Er zijn 

geen problemen met de afwatering van het gebied bekend. Het gebied is relatief hoog ge-
legen maar door de kleigrond in het gebied wordt infiltratie sterk vertraagd. Het oppervlak-

tewaterpeil kan moeilijk worden gereguleerd en ligt erg laag. De waterkwaliteit is matig en 
wordt hoofdzakelijk beïnvloed door de landbouw. Het afvalwater uit het gebied wordt opge-

slagen en voorgezuiverd in een IBA-systeem en middels een persleiding afgevoerd. Het 
plangebied ligt gedeeltelijk binnen de hydrologische bufferzone van natuurgebied de 

Pluimpot, waar verdroging optreed. 
 

11.3. Effectbeoordeling 
 

11.3.1. Hergebruik grondstromen 
 
Effecten basisalternatief 
In het plangebied komt circa 99.000 m3 (klei)grond vrij bij het graven van nieuwe waterpar-

tijen, wegcunetten en sleuven voor riolering. Een deel van deze grond wordt binnen het 
plangebied hergebruikt voor het dempen van bestaande watergangen (circa 7.900 m3) en 

maaiveldophoging van wegen, en woonpercelen (circa 35.000 m3). Er resteert circa 
56.100 m3 aan grond die uit het plangebied wordt afgevoerd. Voor het toepassen van 

grond en bagger is in 2006 een bodembeheerplan door de gemeente opgesteld. Op de bij-
behorende bodemkwaliteitskaart is de hele gemeente onderverdeeld in kwaliteitszones met 
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een min of meer homogene samenstelling. Vrijwel het hele landelijke gebied (waaronder 

ook het plangebied) valt binnen dezelfde zone en is aangemerkt als ‘onverdacht’. Er wordt 
daarom verwacht dat overtollige grond kan worden hergebruikt in de omgeving zonder tot 

een achteruitgang van de bodemkwaliteit te leiden. Om hier zeker van te zijn wordt in over-
leg met de gemeente een nadere onderzoeksstrategie uitgewerkt voor toetsing aan de 

kwaliteitseisen. 
 

Ten behoeve van de opbouw van wegen en rioolsleuven is daarnaast zandgrond nodig, dat 
van buiten het plangebied zal worden aangevoerd. Het gaat om circa 32.000 m3. 

 
Er is in het plangebied dan ook geen sprake van een gesloten grondbalans. Op basis van 

de bodemkwaliteit wordt het grondverzet bij het basisalternatief als negatief beoordeeld (-). 
 
Effecten bouwstenen 
De bouwstenen gedeeltelijk afgraven van de huidige secundaire waterkering, aanleg van 

natuurvriendelijke oevers en het afdekken van de watergangen met een zandlaag leiden al-
len tot extra grondverzet. Bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het afdekken van 

de watergangen met een zandlaag wordt het verschil als niet relevant beoordeeld en blijft 
de effectscore gelijk (-). Het gedeeltelijk afgraven van de waterkering leidt echter tot een 

aanzienlijk groter overschot op de grondbalans (in dit stadium is nog niet exact bepaald om 
hoeveel grond het gaat). Daarom wordt deze bouwsteen op het onderdeel hergebruik 

grondstromen als zeer negatief beoordeeld (--). 
 

11.3.2. Veiligheid tegen overstroming 
 
Effecten basisalternatief 
In het basisalternatief worden geen activiteiten verricht binnen de keurzones van de primai-

re waterkering. Daarnaast geldt als uitgangspunt voor de referentiesituatie een keurverleg-
ging, waarbij de waterkeringsfunctie van de huidige secundaire waterkering komt te verval-

len. In dat geval gelden geen beperkingen en/of randvoorwaarden vanuit de keur en zullen 
werkzaamheden op of nabij de dan ‘voormalige’ waterkering het risico op overstroming niet 

beïnvloeden.  
 

De beoordeling van het basisalternatief op het criterium veiligheid tegen overstroming is om 
die reden neutraal (0). 

 
Effecten bouwstenen 

Wanneer de waterkeringsfunctie van de secundaire kering is vervallen is het ook toege-
staan om de dan voormalige waterkering gedeeltelijk af te graven. Dit heeft geen invloed 

op de veiligheid tegen overstromingen en de bouwsteen ‘gedeeltelijk afgraven van de hui-
dige secundaire waterkering’ wordt dan ook neutraal beoordeeld ten opzichte van de refe-

rentiesituatie (0). Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de fasering: de kering mag pas 
worden afgegraven ná dat een nieuwe secundaire kering is gerealiseerd. 

 
11.3.3. Bescherming tegen (grond)wateroverlast 

 
Effecten basisalternatief 

In het basisalternatief wordt er van uitgegaan dat door het plaatsen van een stuw het op-
pervlaktewaterpeil wordt hersteld tot het oorspronkelijke streefpeil van NAP - 0,7 m. Omdat 

het huidige waterpeil in het plangebied veel lager ligt betekent dit een peilstijging van 30 tot 
50 cm. Aangezien wordt aangesloten bij het streefpeil worden hiervan geen negatieve ef-

fecten op de omgeving verwacht. De peilhandhaving heeft mogelijk zelfs een positief effect 
op de verdrogingsbestrijding van natuurgebied de pluimpot. 
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In het plangebied resteert na de peilstijging nog steeds een drooglegging van minimaal 

1 m. Wel bestaat het risico dat de grondwaterstanden plaatselijk hoger opbollen1. In het 
basisalternatief wordt er echter van uit gegaan dat ter hoogte van de wegen en woonkavels 

de bodem wordt opgehoogd. Het peil van de wegen komt circa 0,15 m hoger te liggen dan 
bestaand maaiveld, percelen bij woningen worden circa 0,30 opgehoogd en het vloerpeil 

komt op circa 0,40 m boven het huidige maaiveld. Dit heft de peilverhoging op, waardoor 
wordt verwacht dat het risico op grondwateroverlast in het plangebied niet zal toenemen en 

dat aan de ontwateringsnorm van 70 cm kan worden voldaan. Om deze voorspelling te ve-
rifiëren wordt aanbevolen om de grondwaterfluctuaties op de planlocatie in kaart te bren-

gen door het plaatsen van peilbuizen en deze gedurende enkele jaren af te lezen. Er is nu 
slechts één momentopname van de grondwaterstand beschikbaar wat onvoldoende hou-

vast bied. De perceelseigenaar is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van overlast of 
schade ten gevolge van grondwater. Mogelijke negatieve effecten kunnen worden tegen-

gegaan door mitigerende maatregelen zoals verdere ophoging van het maaiveld of draina-
ge. Een aandachtspunt bij drainage is inklinking, met lichte bodemdaling als gevolg. 

 
Samenvattend wordt op dit aspect een neutrale beoordeling (0) toegekend aan het basis-

ontwerp omdat wordt aangesloten bij het bestaande streefpeil en het risico op grondwater-
overlast naar verwachting niet toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie.  
 
Effecten bouwstenen 

Geen van de bouwstenen leidt tot een wijziging in de effectbeoordeling voor het aspect be-
scherming tegen (grond)wateroverlast. 

 
11.3.4. Mogelijkheden water aan- en afvoer 

 
Effecten basisalternatief 

De watergangen die door het plangebied lopen hebben geen belangrijke aan- of afvoer-
functie voor omliggende percelen. Het waterschap heeft aangegeven het ook geen pro-

bleem te vinden wanneer de bestaande watergangen deels worden gedempt (mits vol-
doende bergingscompensatie).  

 
Het toekomstige watersysteem bestaat uit ondiepe vijvers met een overstort op het be-

staande watersysteem. Door de overstort wordt afvoer van overtollig water mogelijk ge-
maakt. Circulatie van water is echter niet mogelijk, hetgeen een aandachtpunt vormt voor 

de waterkwaliteit. Omdat dit in het huidige systeem ook niet mogelijk is, is er geen sprake 
van een achteruitgang. Om bovengenoemde redenen worde de basisvariant neutraal be-

oordeeld (0).  
 
Effecten bouwstenen 
Geen van de bouwstenen leidt tot een wijziging in de effectbeoordeling voor het aspect 

mogelijkheden water aan- en afvoer. 
 

11.3.5. Invulling bergingsopgave 
 
Effecten basisalternatief 
In de huidige situatie wordt er weinig water in het plangebied vastgehouden. Door de slech-
te doorlatendheid van de bodem infiltreert er immers niet veel water in de bodem en vrijwel 
al het water uit de watergangen stroomt direct af naar het naastgelegen gebied. In het be-

                                                                                       

 
1
 In een notitie van Kragten (kenmerk DKW001) wordt aangegeven dat naar verwachting geen meetbaar effect op 

het grondwater optreedt omdat de doorlatendheid van de deklaag nihil is. 
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leid van het waterschap is opgenomen dat de neerslag die in het plangebied valt ook in het 
plangebied moet kunnen worden geborgen en zo min mogelijk wordt afgewenteld op de 
omgeving. Als bergingsrichtlijn hanteert het Waterschap Zeeuwse Eilanden dat 75 mm 
neerslag vanaf het totale verharde oppervlak moet kunnen worden geborgen (gebaseerd 
op maatgevende buien met een herhalingstijd van eens in de 100 jaar). In de toekomstige 
situatie neemt het verharde oppervlak in het gebied toe van 3 ha tot in totaal circa 10 ha. 
Dit leidt tot een opgave van 7.500 m3. In het plangebied wordt een oppervlak van circa 
5.200 m2 aan watergangen gedempt hetgeen volledig gecompenseerd wordt binnen het 
plangebied.  
 
Door het plaatsen van een stuw met knijpconstructie kan extra berging worden gecreëerd 

voor extreem natte situaties. Bij een peilstijging van 1,2 m (maximaal peil van NAP + 0,5 m) 
wordt hiermee circa 6.240 m3 aan piekberging gecreëerd in de bestaande watergangen. 

Hiernaast worden ondiepe vijvers/greppels aangelegd die in open verbinding staan met de 

hoofdwatergangen en bij piekbuien als extra waterberging zullen dienen, met een inhoud 
van circa 7.500 m3. In totaal wordt er dus circa 13.740 m3 aan piekberging gecreëerd, 

waarmee ruim wordt voldaan aan de bergingsnorm van het waterschap. De bestaande 
bergingscapaciteit gaat er op vooruit. Het basisalternatief wordt daarom positief (+) beoor-

deeld. Een nadere uitwerking van de wateropgave en de inrichting van het watersysteem 
vind in overleg met het waterschap plaats. 

 
Afbeelding 11.4. Principeschets voor het vasthouden van water 

 
droogvallende 

bergingsvoorziening 

bestaande watergang 

met knijpstuw 

streefpeil NAP -0,7 m 

maximaal waterpeil/overstort NAP +0,5 m 

bodemhoogte NAP -0,5 m 

(boven grondwaterstand) 

 
 

 
Effecten bouwstenen 
Geen van de bouwstenen leidt tot een wijziging in de effectbeoordeling voor het aspect in-

vulling bergingsopgave. Het oppervlak aan verharding en oppervlaktewater blijft gelijk. 
 

11.3.6. Hemel- en afvalwatersysteem 
 
Effecten basisalternatief  
Overeenkomstig afspraken met de gemeente en het waterschap zal nieuwe bebouwing in 
het plangebied volledig worden afgekoppeld (alle dakoppervlakken). De verharde opper-
vlakken lozen rechtstreeks, bij voorkeur bovengronds op het oppervlaktewater. Het regen-
water afkomstig van het dakoppervlak is schoon, waardoor geen verder zuivering/infiltratie 
benodigd is. De bestaande riolering van het vakantiepark (persleiding) heeft voldoende ca-
paciteit om ook het afvalwater uit het vakantiepark te kunnen afvoeren. Het hemel- en af-
valwatersysteem voldoet hiermee aan de uitgangspunten. Het afgekoppelde hemelwater 
dat naar het oppervlaktewater wordt geleid heeft een positief effect op de kwaliteit van het 
oppervlaktewater door de aanvulling en doorspoeling die hiermee gecreëerd wordt. Er 
wordt daarom een licht positieve (+) beoordeling gegeven. Een aandachtspunt bij de uit-
voering van een gescheiden riolering is het voorkomen van foutieve aansluitingen waar-
door afvalwater in het oppervlaktewatersysteem terecht kan komen.  
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Effecten bouwstenen 

Geen van de bouwstenen leidt tot een wijziging in de effectbeoordeling voor het aspect 
hemel- en afvalwatersysteem. 

 
Tabel 11.3. Overzicht effectenanalyse 
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bodem en water              

bodem (hergebruik grondstromen) - -       --    - 

veiligheid tegen overstroming 0 0       0    0 

bescherming tegen 

(grond)wateroverlast 

0 0       0    0 

mogelijkheden water aan- en afvoer 0 0       0    0 

invulling bergingsopgave + +       +    + 

hemel- en afvalwatersysteem + +       +    + 

emissies uit het plangebied + ++       +    ++ 
1
 Score basisalternatief ten opzichte van de referentiesituatie. 

2
 Score bouwsteen ten opzichte van de referentiesituatie. 
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Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 

In het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 zijn voor recreatie twee doelstellingen opgeno-
men: 

- het realiseren van een gezonde en dynamische bedrijfstak met meer werkgelegenheid 
en toekomst in een landschappelijk aantrekkelijke omgeving; 

- en in samenhang daarmee: het realiseren van een kwaliteitsimpuls in met name de 
verblijfsrecreatieve sector (vernieuwing, innovatie en ambitie). 

 
Om de dynamiek in de verblijfsrecreatieve sector tot stand te brengen zullen eigentijdse 

middelen moeten worden ingezet. Een ontwikkelingsgerichte benadering, met een actieve 
overheid in samenwerking met marktpartijen passend bij de kwaliteiten van Zeeland. Het 

beleid, zoals geformuleerd in het omgevingsplan, spitst zich daarbij toe op het volgende: 
- de recreatiesector voldoende (fysieke) ruimte geven om zich te ontwikkelen; 

- het in relatie brengen met elkaar van enerzijds de sanerings- of herstructureringsopga-
ve en anderzijds nieuwe impulsen, ambities en uitbreidingen; 

- het gelijktijdig doen van investeringen in de recreatie en in de omgevingskwaliteit (land-
schappelijke inpassing en verevening). 

 
Uitgangspunt bij de grootschalige recreatieve ontwikkeling blijft concentratie. Concentratie 

van de verblijfsrecreatie heeft verschillende voordelen: onderlinge versterking van de be-
drijven, vergroten van het draagvlak voor voorzieningen, mobiliteitsgeleiding, zorgvuldig 

ruimtegebruik en voorkomen van versnippering. Op de kansenkaart recreatie en op de om-
gevingsplankaart zijn de recreatieve concentratiegebieden weergegeven, in hoofdlijn een 

continuering van de ruimtelijke aanduidingen uit het vigerende streekplan. Het gebied ten 
zuiden van Sint Maartensdijk is op deze kaarten aangewezen als recreatieconcentratie. De 

recreatieconcentraties omvatten in de meeste gevallen een aantal recreatieve bedrijven 
en/of andere recreatieve voorzieningen. In een aantal gevallen wordt de concentratie ge-

vormd door een dorp of stad. Op de locatie van de recreatieconcentraties en direct daar 
aansluitend, worden ontwikkelingen in de recreatiesector planologisch gestimuleerd. De 

ontwikkelingsrichting vanuit deze concentraties is op sommige locaties wel verbonden aan 
de opgaven voor de complexe gebieden of aan kansen en belemmeringen met het oog op 

natuur. 
 
Nota Ruimte voor vernieuwing verblijfsrecreatie 
Deze nota gaat in op de huidige stand van zaken en de toekomst van de verblijfsrecreatie-

sector tot 2015 in Zeeland. De nota is in maart 2004 door Gedeputeerde Staten vastgesteld 
met de aanbeveling de conclusies mee te nemen in het omgevingsbeleid. De notitie onder-

bouwt een aantal voorzichtige conclusies die mede de koers voor het toeristisch beleid 
voor de komende jaren bepalen: 

- omdat de voorspelde groeicijfers in de toeristische markt niet terug te zien zijn in Zee-
land, moeten alle zeilen worden bijgezet om door middel van kwaliteitsverbetering van 

de bestaande bedrijven en innovatie het bestaande marktaandeel te behouden. 
- ongewenste ontwikkelingen in de aanbodzijde zoals ‘achterblijvers’ en verkeerde vor-

men van uitponding, moeten worden voorkomen. 
- ingespeeld dient te worden op de verschuivingen in de vraag waar het gaat om het 

soort verblijf. 
 

Daarbij worden een aantal randvoorwaarden gesteld: 
- nieuwe vormen van verblijfsaccommodatie moeten een aantoonbare bijdrage leveren 

aan seizoensverlenging. Dit moet leiden tot een toename van de werkgelegenheid en 
de kwaliteit daarvan. 
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- ruimte moet effectief worden gebruikt ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Omzetten 

van kampeerplaatsen in traditionele vakantiebungalows behoort niet tot de mogelijkhe-
den vanwege de aanzienlijke vergroting van het ruimtebeslag; 

- ook oplossingen met een korte termijn karakter zijn geen optie. Gedoeld wordt op het 
op grote schaal omzetten van toeristische standplaatsen in standplaatsen voor staca-

ravans; 
- de exploitatie van nieuwe vormen van verblijfsaccommodatie dient per bedrijf in één 

hand te zijn. 
 
Toekomstvisie Tholen 
Op basis van de toekomstvisie Tholen: Bestemming Tholen (vastgesteld op 24 april 2003) 

vormen zes uitgangspunten het fundament voor de gewenste ontwikkelingskoers van de 
gemeente: 

- het behoud van de ruimtelijke kernkwaliteiten rust en ruimte; 
- het behoud en versterking van de sociaal-maatschappelijke kwaliteit van de Thoolse 

gemeenschap; 
- het behoud en versterking van het eigen karakter van de kernen en het landelijk ge-

bied; 
- het behoud van de leefbaarheid, waaronder de voorzieningenstructuur; 

- de duurzaamheid van nieuwe ontwikkelingen; 
- de dienstverlening vanuit de overheid en inwonersparticipatie. 

 
Om de kernkwaliteiten te behouden wordt de stedelijke en recreatieve dynamiek gestuurd. 

Voor Tholen wordt gestreefd naar een versterking van de recreatieve sector, zonder dat dit 
leidt tot teloorgang van de rust en de ruimte. Dit kan door een bepaald type recreant aan te 

trekken, te weten de natuur- en cultuurbezoeker en/of de (dag- en verblijfs)recreatieve 
voorzieningen te beperken tot een aantal specifiek daarvoor aangewezen gebieden. 

 
Voor de ontwikkelingskern Sint Maartensdijk/Scherpenisse is op het recreatieve vlak een 

taak weggelegd, waarbij uit oogpunt van differentiatie en benutten van kwaliteiten wordt in-
gestoken op natuur- en cultuurtoerisme. De verblijfsrecreatie (zomerwoningen, camping) 

mag ten zuiden van Sint Maartensdijk/Scherpenisse in beperkte mate toenemen. Voor-
waarden voor deze ontwikkelingen zijn dat: 

- er is sprake van een duidelijke (ruimtelijke) relatie van de verblijfsrecreatieve voorzie-
ning met de kern; 

- de ontwikkeling krijgt een passende, eigen identiteit/thema; 
- de toename gepaard gaat met natuur- en landschapsontwikkeling. 

 
Gekoppeld aan de verblijfsrecreatieve voorzieningen kan eventueel een uitbreiding van het 

dagrecreatieve voorzieningenaanbod plaatsvinden. Ook hiervoor geldt dat zij qua aard, 
maat en schaal dienen te passen bij de gemeente, dus zeker geen grootschalige pretpar-

ken. 
 
Nota Recreatie en Toerisme (vastgesteld op 29 april 2004) 
De zuidkant van Tholen is aangewezen als gebied voor initiatieven in het kader van platte-

landstoerisme. Voor de invulling van dit gebied kan worden aangesloten op de nabijgele-
gen recreatieconcentraties, het bestaande natuurontwikkelingsproject (Plan Tureluur) en 

het bestaande dagrecreatieve gebruik. In deze zone is het ruimtelijk beleid gericht op het 
bieden van kansen voor de ontwikkeling van kleinschalige recreatieve voorzieningen en 

behoud en ontwikkeling van de recreatieve potenties van het dagrecreatieve aanbod. 
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Kadernotitie Verblijfsrecreatieterreinen 

Op 18 september 2008 heeft de raad van de gemeente Tholen de Kadernotitie Verblijfsre-
creatieterreinen vastgesteld. De gemeente Tholen kiest, in het verlengde van rijks- en pro-

vinciaal beleid, met betrekking tot het bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen voor een 
grote flexibiliteit en globaliteit. Naast een grotere vrijheid voor ondernemers worden beperk-

te randvoorwaarden gesteld die ruimtelijk relevant zijn. 
 
Impuls Sint Maartensdijk en Scherpenisse 
Door het vertrek van diverse voorzieningen komt de leefbaarheid en sociaal-economische 

structuur in de kernen Sint Maartensdijk en Scherpenisse onder druk te staan. De inwoners 
van deze twee kernen hebben hun zorg over deze ontwikkelingen aan het gemeentebe-

stuur van Tholen kenbaar gemaakt. Het gemeentebestuur deelt deze zorg en heeft beslo-
ten de kernen een impuls te geven door een aantal concrete sociaal-economische projec-

ten te ontwikkelen, die de leefbaarheid moeten verbeteren. Buck Consultants International 
is gevraagd in samenwerking met bevolking, ondernemers en maatschappelijke instellin-

gen deze impuls uit te werken en mogelijke projecten te toetsen op haalbaarheid en uit-
voerbaarheid. In het in 2005 uitgebrachte rapport is ook een prominente plaats ingeruimd 

voor de recreatie: 
- de uitbreiding en verbetering van verblijfsmogelijkheden via ontwikkeling van een bun-

galowpark, upgrading en zo mogelijk uitbreiding van campings en uitbreiding van hotel-
accommodatie; 

- de verbetering of uitbreiding van voorzieningen, zoals golfbaan, routes, verbeteren toe-
gang tot kinderboerderij/MFC en zo mogelijk jachthaven en strand; 

· het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers. 
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BIJLAGE II PLANGEBIED 
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BIJLAGE III VERKEERSSTUDIE 
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Samenvatting 
 
 
In het gebied tussen de kern Sint-Maartensdijk en de Oosterschelde zijn de komende jaren 
verschillende ruimtelijke en functionele ontwikkelingen aan de orde, zoals de herstructure-
ring en uitbreiding van vakantiepark De Pluimpot, de uitbreiding van de kern Sint-
Maartensdijk met circa 12 hectare en de eventuele aanleg van een jachthaven en de ontwik-
keling van een nieuw vakantiepark (Wulpdal). 
De zorg bestaat dat deze ontwikkelingen extra druk zullen geven op de bestaande verkeers-
infrastructuur en dat knelpunten in de doorstroming zullen ontstaan. Dat geldt zowel voor de 
weg over de Gorishoeksedijk als de Hartogsweg, Brijenhoekseweg en Havenweg. Deze erf-
toegangswegen buiten de bebouwde kom zijn niet gedimensioneerd om grote hoeveelheden 
gemotoriseerd verkeer verkeersveilig en snel te kunnen verwerken. Knelpunten in de door-
stroming kunnen ontstaan als de capaciteit (aanbod) van een weg niet toereikend is om de 
intensiteit (vraag) te kunnen verwerken. 
 
In opdracht van de gemeente Tholen is een verkeersstudie uitgevoerd met het doel te onder-
zoeken of zich inderdaad knelpunten zullen voordoen. Van belang hierbij is dat ten westen 
van de Gorishoeksedijk (noord) een nieuwe ontsluitingsweg wordt gerealiseerd. Het tracé 
van de nieuwe ontsluitingsweg loopt door het bedrijventerrein Sint-Maartensdijk en zal daar 
aansluiten op de Nijverheidsweg. De Gorishoeksedijk (noord) en de Schakelweg (de huidige 
verbindingsweg op het bedrijventerrein tussen de Gorishoeksedijk en de Nijverheidsweg) 
worden hierdoor ontlast. 
 
In de verkeersstudie zijn alle beoogde ontwikkelingen in en rondom het plangebied beschre-
ven. De ontwikkelingen worden echter in verschillende fasen (in de tijd) gerealiseerd. In de 
verkeersstudie worden vier ontwikkelingsfasen onderscheiden:  
 
Tabel 1.  Ontwikkelingsfasen 
 
Fase ontwikkeling 
0. huidige situatie - huidige situatie met autonome groei; 

- aanleg nieuwe ontsluitingsweg. 
1. korte termijn - huidige situatie met autonome groei 

- aanleg nieuwe ontsluitingsweg 
- ontwikkeling Pluimpot (incl. zwembad)  

2. (middel)lange termijn - Ontwikkeling uitbreiding dorpskern 
3. lange termijn onzeker - Ontwikkeling jachthaven en centraal 

recreatiepunt ter plaatse van restaurant 
"De Zeester" 

- Ontwikkeling Wulpdal 
 
Per verschillende ontwikkelingsfase zijn de daarbij horende (verkeers)effecten op de omge-
ving inzichtelijk gemaakt.  
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Uit de studie blijkt dat bij een autonome verkeerstoename zonder de hiervoor genoemde 
ruimtelijke en functionele ontwikkelingen maar met de nieuwe ontsluitingsweg er in de toe-
komst in de pieksituatie op de gehele Gorishoeksedijk, de Hartogsweg, de Havenweg en de 
Brijenhoekseweg knelpunten in de verkeersafwikkeling zullen ontstaan en/of verder zullen 
oplopen. Deze knelpunten kunnen worden opgelost door een verkeersknip in de Brijenhoek-
seweg en het (plaatselijk) verbreden van wegen bijvoorbeeld door extra asfalt of het aan-
brengen van doorgroeistenen (graskeien). De Gorishoeksedijk ten noorden van de Hartogs-
weg moet worden verbreed naar 5,5 meter; de dimensionering van een zogenoemde 'recrea-
tieslag'. 
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Met de hiervoor genoemde ruimtelijke en functionele ontwikkelingen verandert de verkeers-
afwikkeling ingrijpend. Het is nog onduidelijk hoe de infrastructuur in het zuiden van het 
onderzoeksgebied in de toekomstige situatie wordt vormgegeven. De verwachting is dat de 
huidige infrastructuur niet toereikend is om het aanwezige verkeer veilig en snel te kunnen 
verwerken. Voor de toekomstige verkeersafwikkeling zijn vier verschillende verkeersscenari-
o's onderzocht. 
In alle scenario's, fasen 1 tot en met 3, wordt ervan uitgegaan dat het grootste deel van het 
fietsverkeer van de Gorishoeksedijk, wegvak Hartogsweg-Galgepad, wordt afgehaald en via 
een fietspad over vakantiepark De Pluimpot wordt geleid. De fietsers komen ongeveer ter 
hoogte van het Galgepad op de Gorishoeksedijk. 
Na overleg hebben het waterschap en de gemeente bepaald dat alleen verkeersscenario 0 en 
3 realistische opties voor de toekomst zijn. Deze scenario's zijn in deze verkeersstudie ver-
der uitgewerkt.  
 
In de tabellen 2 en 3 is een samenvatting gegeven van de te nemen maatregelen onderver-
deeld naar verkeersscenario.  
 
Verkeersscenario 0: 
In dit verkeerscenario is rekening gehouden met dezelfde routing als in de huidige situatie.  
 
Tabel 2.  Maatregelenmatrix (verkeersscenario 0) 
 
no. weg fase 0 fase 1 fase 2 fase 3 

4 Gorishoeksedijk (noord) verbreden naar 
5,5 meter 

--- --- 
 

5 Gorishoeksedijk (midden) --- 
(in beginsel 
verbreding 
noodzakelijk 
naar 4,4 meter) 

--- --- 

verbreden naar 
5,5 meter of 
andere routing 

6 Gorishoeksedijk (zuid) n.v.t. 
(handhaven 
éénrichtings-
verkeer) 

--- --- 

fysiek afsluiten 

7 Gorishoeksedijk /  
Havenweg (eenrichtings-
verkeer) 

monitoren 
--- --- 

verbreden naar 
5,5 meter of 
andere routing 

8 Havenweg monitoren 
--- --- 

verbreden naar 
5,5 meter of 
andere routing 

9 Hartogsweg n.v.t. 
--- --- 

verbreden naar 
5,5 meter of 
andere routing 

10 Brijhoekseweg zachte knip  --- --- --- 

--- geen extra maatregelen benodigd dan aangegeven in voorgaande fasen 
 
In dit scenario wordt wegvak 6 fysiek wordt afgesloten wanneer de jachthaven in dit gebied 
wordt ontwikkeld, omdat de weg niet kan worden aangepast voor het verkeer van en naar de 
jachthaven.  
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Verkeersscenario 3: 
In verkeersscenario 3 is rekening gehouden met aangepaste infrastructuur ten opzichte van 
de huidige situatie. Zo wordt de Gorishoeksedijk ten zuiden van de Hartogsweg fysiek afge-
sloten met behulp van een paal. Hierdoor wordt gemotoriseerd verkeer geweerd en heeft 
fiets- en voetverkeer vrij baan. Om camping en restaurant "De Zeester" met de auto te kun-
nen bereiken wordt de Gorishoeksedijk (wegvak 7) vormgegeven als weg voor tweerichtin-
genverkeer. Vakantiepark Wulpdal en de jachthaven zullen hier in de toekomstige situatie op 
ontsluiten. In figuur 3.2 (zie hoofdstuk 3) is de schematische weergave van de infrastructuur 
en beoogde ontwikkelingen weergegeven. 
 
Tabel 3.  Maatregelen matrix (verkeersscenario 3) 
 

no. weg fase 0 fase 1 fase 2 fase 3 

4 Gorishoeksedijk (noord) verbreden naar 
5,5 meter 

--- --- --- 

5 Gorishoeksedijk (midden) --- --- --- --- 

6 Gorishoeksedijk (zuid) fysiek afsluiten --- --- --- 

7 Gorishoeksedijk / Haven-
weg 

verbreden naar 
5,5 meter 

--- --- --- 

8 Havenweg verbreden naar 
5,5 meter 

--- --- --- 

9 Hartogsweg verbreden naar 
5,5 meter 

--- --- --- 

10 Brijhoekseweg zachte knip --- --- --- 

--- geen extra maatregelen benodigd dan aangegeven in voorgaande fasen 
 
In overleg tussen de initiatiefnemers, Waterschap Zeeuwse Eilanden en gemeente Tholen zal 
een keuze gemaakt moeten worden over het te hanteren verkeersscenario en de daarbij 
horende maatregelen. 
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1. Inleiding 7 

1.1. Aanleiding en doel van het onderzoek 

Plannen Vakantiepark De Pluimpot  
Ten zuiden van de kern Sint Maartensdijk tussen de Gorishoeksedijk en het natuurgebied De 
Pluimpot ligt het vakantiepark De Pluimpot. De eigenaar van het vakantiepark wil het be-
staande terrein herstructureren in combinatie met een uitbreiding aan de noordzijde van het 
terrein met circa 12 hectare. Op het bestaande en nieuwe terrein worden nieuwe recreatie-
woningen gerealiseerd. Daarnaast maken nieuwe centrale voorzieningen, waaronder een 
(openbaar) zwembad, onderdeel uit van de totale ontwikkeling. 
De ontwikkelingen zijn inmiddels zo ver uitgewerkt dat binnen afzienbare termijn de hiervoor 
benodigde planologische procedure kan worden opgestart. Een concept ontwerpbestem-
mingsplannen is inmiddels beschikbaar. 
 
Andere ontwikkelingen 
Naast de hiervoor genoemde ontwikkelingen zijn er in het gebied tussen de kern Sint-
Maartensdijk en de Oosterschelde mogelijk nog verschillende ruimtelijke en functionele ont-
wikkelingen aan de orde. Het betreft min of meer concrete initiatieven én ontwikkelingen die 
zich nog in een ideeënfase bevinden waaronder uitbreiding van de kern Sint-Maartensdijk 
met woningbouw, de ontwikkeling van een geheel nieuw vakantiepark met 200 recreatie-
bungalows, genaamd Wulpdal en een eventuele jachthaven. Een volledig overzicht is opge-
nomen in paragraaf 3.2. 
 
Verkeerseffecten nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
De hiervoor genoemde ontwikkelingen zullen verkeersgeneratie (verkeersproductie en -at-
tractie) tot gevolg hebben. De zorg bestaat dat op de infrastructuur ten zuiden van Sint-
Maartensdijk na de realisatie van alle mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen knelpunten in de 
doorstroming zullen ontstaan. Een van de effecten bij deze knelpunten is het optreden van 
bermschade met de daarbij horende beheerskosten. Dat geldt zowel voor de weg over de 
Gorishoeksedijk als de Hartogsweg-Brijenhoekseweg. Deze erftoegangswegen buiten de be-
bouwde kom zijn niet gedimensioneerd om grote hoeveelheden gemotoriseerd verkeer ver-
keersveilig en snel te kunnen verwerken. 
In verband hiermee is er reeds voor gekozen om ten westen van de Gorishoeksedijk (noor-
delijk deel) een nieuwe ontsluitingsweg te realiseren. Het tracé daarvan loopt door het be-
drijventerrein Sint-Maartensdijk en zal daar aansluiten op de Nijverheidsweg. De Gorishoek-
sedijk en de Schakelweg (de huidige verbindingsweg op het bedrijventerrein tussen de Go-
rishoeksedijk en de Nijverheidsweg) worden hierdoor ontlast. 
 
Doel van de verkeersnotitie 
De voorliggende verkeersstudie heeft tot doel te onderzoeken of – uitgaande van deze nieu-
we ontsluitingsweg en de nieuwe ontwikkelingen- zich na realisatie van de nieuwe ontwikke-
lingen knelpunten zullen voordoen op de bestaande infrastructuur. Voor zover aan de orde 
worden aanbevelingen gedaan voor het oplossen van deze knelpunten. 
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De verkeersnotitie is opgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan voor de vakantiepark 
De Pluimpot en Wulpdal en tevens voor de milieueffectrapportage in verband met alle ont-
wikkelingen in het gebied. 
 
 
1.2. Plan van aanpak 

Knelpunten in de doorstroming op een weg kunnen ontstaan als de capaciteit (aanbod) van 
een weg niet toereikend is om de intensiteit (vraag) te kunnen verwerken. In voorliggende 
verkeersstudie worden daarom de capaciteiten en de intensiteiten van de wegen voor de 
toekomstige situatie bepaald.  
De intensiteiten voor de toekomstige situatie zijn berekend door de huidige intensiteiten 
(inclusief de verwachte extra intensiteiten als gevolg van autonome groei van het autover-
keer) te vermeerderen met het verkeer dat wordt gegenereerd door de beoogde ontwikke-
lingen. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de verschillende fasen die uitgaan van de situatie dat 
het plan voor het vakantiepark De Pluimpot is uitgevoerd, de situatie met ook de uitbreiding 
van de kern Sint-Maartensdijk en de fase met de ontwikkeling van de eventuele jachthaven 
en de realisatie van het vakantiepark Wulpdal.  
De berekende intensiteiten zijn afgezet tegen de capaciteit van de huidige en geplande infra-
structuur. Vervolgens worden per fase oplossingsrichtingen aangegeven. 
Omdat het een recreatiegebied betreft is bij het berekenen van de toekomstige verkeersin-
tensiteiten voor gekozen om voor de verblijfsrecreatie de piekmaand juli als maatgevend te 
hanteren met 100% bezettingsgraad ('worst-case'-scenario). Ook voor de eventuele jachtha-
ven wordt in deze verkeersstudie uitgegaan van een maatgevend piekmoment, waarbij de 
bezettingsgraad van de ligplaatsen 100% is.  
 
 
1.3. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is aandacht besteed aan de huidige situatie en aan de verwachte extra inten-
siteiten als gevolg van autonome groei van het autoverkeer. Vervolgens is in hoofdstuk 3 
aandacht besteed aan de beoogde ontwikkelingen, de daarbij horende verkeersgeneratie en 
zijn voor de verkeersafwikkeling twee scenario's nader beschouwd. In hoofdstuk 4 is de toe-
komstige verkeersintensiteit berekend en vergeleken met de huidige en toekomstige ver-
keerscapaciteit. Ten slotte zijn de conclusies getrokken.  
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2. Huidige situatie en autonome groei 9 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie en op de verwachte extra intensiteiten 
als gevolg van autonome groei van het autoverkeer. Eerst wordt in paragraaf 2.2. de huidige 
ruimtelijke en functionele situatie beschreven. In paragraaf 2.2. worden vervolgens de huidi-
ge verkeersintensiteiten bepaald op basis verkeerstellingen en van een autonome groei van 
het autoverkeer en een prognose voor 2020 gegeven exclusief de verkeersgeneratie als ge-
volg van de beoogde ontwikkelingen. 
 
 
2.2. Huidige ruimtelijke en functionele situatie 

Recreatieconcentratie Sint-Maartensdijk 
Het gebied ten zuiden van Sint-Maartensdijk vormt met vier verblijfsrecreatieterreinen één 
van de belangrijkste toeristisch-recreatieve concentraties op Tholen. De concentratie omvat 
circa 800 standplaatsen en ruim 60 recreatiewoningen. Vakantiepark De Pluimpot neemt 
ongeveer de helft van het verblijfsrecreatieve aanbod voor zijn rekening. De verblijfsrecrea-
tie wordt verder gevormd door de campings Gorishoek, de Zeester en De Hoeve. 
 
Vakantiepark De Pluimpot 
Op het vakantiepark zijn 446 standplaatsen voor kampeermiddelen aanwezig, 46 particuliere 
recreatiewoningen en 2 bedrijfswoningen. Het vakantiepark heeft een oppervlakte van circa 
12 hectare. Het vakantiepark wordt op meerdere plaatsen ontsloten op de Gorishoeksedijk.  
Op korte afstand van het vakantiepark, aan de Gorishoeksedijk, zijn vier woningen gelegen. 
Het betreft twee burgerwoningen (Gorishoeksedijk 2 en 31), een recreatiewoning (Goris-
hoeksedijk 4) en een derde bedrijfswoning van het huidige vakantiepark (Gorishoeksedijk 6). 
Het vakantiepark wordt op meerdere plaatsen ontsloten op de Gorishoeksedijk. De hoofdont-
sluiting met de daarbij behorende voorzieningen zoals een receptie, bevindt aan het gedeelte 
van de Gorishoeksedijk ten zuiden van de Hartogsweg. 
 
Dagrecreatieve voorzieningen 
Dagrecreatieve voorzieningen in en rond deze concentratie zijn onder meer een strandje aan 
de Oosterschelde, een fietsveer naar Yerseke, een trailerhelling met parkeerplaatsen, een 
duikschool en een horecavoorziening (restaurant "De Zeester"). De meeste bezoekers van 
deze dagrecreatie parkeren hun voertuigen in de berm langs de Gorishoeksedijk (wegvak 
parallel aan de dijk met de Oosterschelde). Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor na-
tuurgerichte recreatie in en rond het natuurgebied De Pluimpot. In figuur 2.1 is de huidige 
situatie weergegeven van de infrastructuur en al aanwezige functies. 
 
Infrastructuur 
De wegen Gorishoeksedijk en de Hartogsweg/Havenweg doen dienst als hoofdontsluiting van 
de recreatieconcentratie, zowel voor auto- als voor langzaamverkeer en worden op grond 
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van het provinciaal verkeer en vervoersplan aangemerkt als een zogenoemde 'recreatie-
slag'.1) Dit wordt onderstreept door de gemeente Tholen. De wegen zijn echter niet gedimen-
sioneerd om grote hoeveelheden gemotoriseerd verkeer snel en verkeersveilig te kunnen 
verwerken. De wegbreedte van de Gorishoeksedijk bedraagt vrijwel nergens 4,5 meter of 
meer en in veel gevallen zelfs minder dan 4 meter. Fietsers rijden op de hoofdrijbaan.  
 
Het beleid van het waterschap voor een 'recreatieslag' houdt in tweerichtingsverkeer voor 
gemotoriseerd verkeer, een maximum snelheid van 60 km/uur en vrijliggende fietspaden. Bij 
een dergelijke functie past volgens het waterschap een wegbreedte van 5,5 meter en een 
wensintensiteit van ten hoogste 4.000 mvt/etmaal om het verkeer verkeersveilig en snel te 
kunnen verwerken (zie ook tabel 4.3 in paragraaf 4.2).  
De gemeente en het waterschap zijn voor het gedeelte van de Gorishoeksedijk ten noorden 
van de Hartogsweg van oordeel dat een verbreding nu al nodig en mogelijk is. Voor het ge-
deelte van de Gorishoeksedijk ten zuiden van de Hartogsweg is een verbreding gezien de 
beperkte ruimte en het cultuurhistorisch waardevolle karakter van de dijk problematisch. 
Bovendien zijn de verkeersintensiteiten op dit gedeelte zeer beperkt (zie paragraaf 2.3 ta-
bel 2.1). 
 
Op het meest zuidelijk gedeelte van de Gorishoeksedijk (ten zuiden van de aansluiting met 
het Galgepad ter hoogte van de bocht in de zeewering) is eenrichtingsverkeer ingesteld. Aan 
het einde van deze weg, waar deze overgaat op de Havenweg zuid, begint/eindigt een fiets-
pad dat op de dijk ligt (parallel aan de Gorishoeksedijk en Oosterschelde). 
 
 

                                               
1)  Met een dergelijke weg worden de belangrijkste doorgaande routes van Zeeland en recreatiegebie-

den aan de kust aan elkaar verbonden. 
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Figuur 2.1.  Huidige wegenstructuur 
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2.3. Huidige verkeersintensiteiten en prognose 2020 (exclusief 
ontwikkelingen) 

Huidige verkeerscijfers vertrekpunt voor berekeningen 
Zoals in paragraaf 1.2 al is aangegeven vormen de huidige verkeersintensiteiten de basis 
voor de voorliggende verkeersstudie. De huidige verkeersintensiteiten op de Gorishoeksedijk, 
de Hartogsweg en de Havenweg (zie voor deze wegen figuur 2.1.) zijn ontleend aan telcijfers 
van het waterschap van enige jaren geleden1). Daaruit is gebleken dat circa 60% van het 
bestemmingsverkeer in dit gebied in oostelijke richting afwikkelt via de Hartogsweg-
Brijenhoekseweg en circa 40% in noordelijke richting via de Gorishoeksedijk. 
 
Prognose voor 2020 op basis van autonome groei  
Voor het jaar 2020 zal een prognose van de verkeersintensiteiten moeten worden opgesteld, 
omdat in de onderzoeken die ten behoeve van nieuwe bestemmingsplannen moeten worden 
uitgevoerd, 10 jaar vooruit moet worden gekeken. De verwachting is dat het bestemmings-
plan Vakantiepark De Pluimpot in 2010 wordt vastgesteld. 
 
De verwachte verkeersintensiteiten voor het jaar 2020 zijn als volgt berekend.  
- Tot het jaar 2010 zijn de getelde verkeersintensiteiten vermeerderd met een jaarlijkse 

autonome groei van het autoverkeer met 1.4%2). Dit percentage is gebaseerd op de 
gemiddelde autonome groei van verkeer op alle wegen in Nederland. Het is waarschijn-
lijk dat de werkelijke autonome groei op erftoegangswegen van het waterschap c.q. in 
het onderzoeksgebied lager is.  

- Tussen de jaren 2010 en 2020 is geen autonome groei toegepast omdat het hier geen 
doorgaande wegen betreft. De toekomstige ontwikkelingen in dit gebied zijn namelijk de 
ontwikkelingen die bijdragen aan de groei van het verkeer op deze wegen. 

- De verkeersintensiteiten zijn omgerekend naar de maatgevende piekmaand omdat is 
geteld in verschillende perioden (maanden). Dit is van belang omdat de verkeersintensi-
teiten per maand verschillen. Dit geldt vooral op wegen waar veel recreatieverkeer rijdt. 
Op basis van referentiecijfers van het waterschap over de gemiddelde verkeersverdeling 
per maand kan worden geconcludeerd dat juli de drukste maand is. Het aandeel van 
deze maand in de jaarintensiteit bedraagt 11,6 %. Het aandeel van de maanden mei, 
juni en september bedraagt respectievelijk 9,0%, 10,3 % en 9,3%. 

 
De verkeersintensiteiten voor het jaar 2020 zijn gebaseerd op de weekdagintensiteit, aange-
zien deze in vergelijking met de werkdagintensiteit hoger is. Deze hoogste intensiteit is ge-
kozen omdat er onderzocht wordt of onder andere de wenscapaciteit van de wegen voldoen-
de is in een pieksituatie. 
 
In tabel 2.1 zijn de verkeersintensiteiten weergegeven. 
  

                                               
1)  Juli 2001: Hartogseweg (ten oosten van de aansluiting met de Havenweg), mei 2004: Havenweg, 

juni 2006: Gorishoeksedijk ten noorden van de Hartogsweg en september 2009: ten zuiden van de 
Hartogsweg. 

2)  Daling in Groei; actualisatie van de verkeerskundige kencijfers; december 2009; RBOI-Rotterdam 
B.V. 
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Tabel 2.1.  Verkeersintensiteiten en prognose 2020 (inclusief autonome groei) 
 

aanduiding 
in figuur 2.1 

weg werkdag 
intensiteit 

weekdag 
intensiteit  

teljaar 
(maand) 

weekdagintensiteit 
2020 (piek juli) 

A Gorishoeksedijk 
noord 
(wegvak ten noor-
den van het kruis-
punt Hartogsweg) 

371 613 2006 (juni) 733 

B Hartogsweg (Goris-
hoeksedijk - Haven-
weg) 

863 1.242 2001 (juli) 1.408 

C Havenweg (Har-
togsweg – in- en 
uitang camping De 
Hoeve) 

254 470 2004 (mei) 660 

D Gorishoeksedijk 
midden (ten zuiden 
van het kruispunt 
met de Hartogsweg) 

 500 2009 (septem-
ber) 

631 

E Havenweg zuid (ten 
zuiden van de in- en 
uitgang van camping 
De Hoeve) 

 300 2009 (septem-
ber) 

378 
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3. Verkeersgeneratie toekomstige ontwikke-
lingen 
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3.1. Inleiding 

Om de toekomstige verkeersintensiteit op de wegen inclusief autonome en toekomstige ont-
wikkelingen te bepalen dient rekening te worden gehouden met alle nieuwe ontwikkelingen 
die een verkeersaantrekkende werking hebben. De verkeersaantrekkende werking van een 
bestemming is bepaald door het beoogde programma te koppelen aan de verkeersge-
neratiecijfers. Daarnaast is een verdeling van het verkeer over het wegennet bepaald. 
 
 
3.2. Nieuwe ruimtelijke en functionele ontwikkelingen 

Ontwikkelingen vakantiepark De Pluimpot  
Het huidige Vakantiepark De Pluimpot wordt grotendeels gesaneerd, inclusief alle standplaat-
sen voor kampeermiddelen, de bedrijfswoning Geertruidaweg 3 en één particuliere recrea-
tiewoning op het terrein. De overige recreatiewoningen en de bedrijfswoning Gorishoeksedijk 
5 worden behouden. In plaats van de camping worden 440 nieuwe recreatiewoningen en -
appartementen gerealiseerd.  
De recreatiewoning Gorishoeksedijk 4 en de bestaande bedrijfswoning Gorishoeksedijk 6 
zullen worden gebruikt als recreatiewoning. Elders op het terrein wordt rekening gehouden 
met één nieuwe bedrijfswoning. 
 
Andere ontwikkelingen 
Naast de hiervoor genoemde plannen zijn er in het gebied tussen de kern Sint-Maartensdijk 
en de Oosterschelde mogelijk nog verschillende ruimtelijke en functionele ontwikkelingen 
aan de orde die van invloed kunnen zijn op de verkeersintensiteiten. Het betreft min of meer 
concrete initiatieven én ontwikkelingen die zich nog in een ideeënfase bevinden. 
1. De aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg voor het studiegebied voor gemotoriseerd 

verkeer, fietsers en voetgangers. Deze weg komt vanaf de provinciale weg N286 en is 
geprojecteerd door het bedrijventerrein van Sint-Maartensdijk. 

2. Vervanging van het bestaande (openlucht) zwembad Haestinge door een 'slechtweer-
voorziening' in de vorm van een overdekt zwembad. Het nieuwe zwembad wordt gesi-
tueerd in het centrale gedeelte van het vakantiepark De Pluimpot. In de berekeningen is 
uitgegaan van de bouw een zwembad met een wateroppervlakte van 250 m2. 

3. Uitbreiding van de kern Sint-Maartensdijk met circa 12 hectare in het gebied tussen de 
huidige kernrand en de toekomstige noordelijke terreingrens van Vakantiepark De 
Pluimpot. De omvang van het te realiseren woningbouwprogramma is nog niet bekend. 
In deze verkeersstudie wordt uitgegaan van een extensieve invulling; ten hoogste 
180 woningen (15 woningen per hectare). 

4. De ontwikkeling van een nieuw vakantiepark met 200 recreatiebungalows in het gebied 
tussen de Gorishoeksedijk en de Havenweg. De omvang van dit nieuwe verblijfsrecrea-
tieterrein, genaamd vakantiepark Wulpdal, bedraagt mogelijk 11 hectare.  
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5. De aanleg van een jachthaven met circa 600 ligplaatsen. De haalbaarheid en exacte 
locatie hiervan zijn thans nog onzeker. 

6. De ontwikkeling van een centraal recreatiepunt ter plaatse van restaurant "De Zeester" 
op Gorishoek met een fietspontje naar Yerseke. Ook deze ontwikkeling is nog onzeker. 

 
De aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg hangt direct samen met de beoogde kwaliteitsslag 
van het vakantiepark De Pluimpot en de uitbreiding van de kern. Om met name de Goris-
hoeksedijk te ontlasten wordt de entree van het Vakantiepark De Pluimpot aan de noordzijde 
gesitueerd. De huidige aansluiting op de Gorishoeksedijk komt te vervallen en over het ter-
rein van het vakantiepark wordt een interne ontsluitingsweg aangelegd. Aan de zuidkant 
krijgt het vakantiepark op de Gorishoeksedijk een noodontsluiting en een fietsontsluiting.  
De interne ontsluitingsweg is daarmee tevens te gebruiken als calamiteitenroute en als een 
goede alternatieve ontsluiting van het recreatiegebied voor langzaam verkeer dat in huidige 
situatie nog van de Gorishoeksedijk gebruik maakt. 
De kernuitbreiding sluit door middel van een rotonde aan op deze nieuwe ontsluitingsweg. 
Tussen deze nieuwe rotonde en de Gorishoeksedijk wordt een kortsluiting voor autoverkeer 
gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een goede verbinding tussen de provinciale weg N286 en de 
functies in het gebied tussen Sint-Maartensdijk en de Oosterschelde. De verbinding van de 
nieuwe ontsluitingsweg met de Gorishoeksedijk wordt zodanig geconstrueerd dat het gedeel-
te van de Gorishoeksedijk ten noorden daarvan een autoluw karakter krijgt. 
De nieuwe ontsluitingsweg krijgt de functie van gebiedsontsluitingsweg. De ontsluitingsweg 
door het vakantiepark De Pluimpot krijgt de functie van erftoegangsweg en/of privéweg. De 
nieuwe ontsluitingsweg, en de interne ontsluitingsweg door het vakantiepark De Pluimpot 
(wegvakken 1, 2 en 3) worden vormgegeven volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig (zie 
ook bijlage 1). 
 
Verder zijn er nog de volgende plannen of ideeën: 
- De vervanging van de dijkbekleding van de dijk die is gesitueerd tussen onder andere de 

Gorishoeksedijk en de Oosterschelde. 
- Het verzilten van natuurgebied De Pluimpot. 
Deze ontwikkelingen hebben geen directe invloed op de verkeersintensiteiten in het gebied. 
 
 
3.3. Ontwikkelfasen en wegvakken 

Ontwikkelfasen 
In voorgaande paragraaf zijn alle beoogde ontwikkelingen in en rondom het plangebied be-
schreven. De ontwikkelingen worden echter in verschillende fasen (in de tijd) gerealiseerd. 
In deze verkeersnotitie wordt uitgegaan van de volgende fasering: 
 
Fase 0 Huidige situatie 
- huidige situatie met autonome groei; 
- aanleg nieuwe ontsluitingsweg. 
Fase 1 Toekomst korte termijn 
- huidige situatie met autonome groei; 
- aanleg nieuwe ontsluitingsweg. 
- ontwikkeling Pluimpot (incl. zwembad)  
Fase 2. Toekomst (middel)lange termijn 
- Ontwikkeling uitbreiding dorpskern 
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Fase 3. Toekomst lange termijn onzeker 
- Ontwikkeling jachthaven en centraal recreatiepunt ter plaatse van restaurant "De Zee-

ster. 
- Ontwikkeling vakantiepark Wulpdal 
 
Hiervoor is aangegeven dat de ontwikkeling van de jachthaven en vakantiepark Wulpdal 
onzeker zijn. Op dit moment wordt de ontwikkeling hiervan niet in de planperiode (10 jaar) 
van de bestemmingsplan voor het vakantiepark De Pluimpot voorzien. Bovendien is de loca-
tie voor de jachthaven nog niet bepaald (kan ook elders langs de Oosterscheldekust ten zui-
den van Sint-Maartensdijk). Op grond hiervan wordt in de onderzoeken ten behoeve van de 
betreffende bestemmingsplannen en in de Milieueffectrapportage geen rekening gehouden 
met deze ontwikkelingen.  
De verkeerskundige gevolgen van de ontwikkeling van de jachthaven en vakantiepark Wulp-
dal zijn in de voorliggende verkeersstudie wel onderzocht. Het centraal recreatiepunt is ge-
heel buiten beschouwing gelaten omdat nog geen enkel inzicht bestaat in het programma.  
 
Wegvakken 
In figuur 3.1 en 3.2 is de toekomstige wegenstructuur weergegeven. Binnen deze wegen-
structuur zijn wegvakken onderscheiden die voor deze verkeersstudie relevant zijn. In tabel 
3.1 zijn deze wegvakken weergegeven.  

 
Tabel 3.1.  Wegvakken 
 

Nr (zie 
figuur 3.1 
en 3.2.) 

wegvak van tot 

1 ontsluitingsweg noord N286 rotonde ontsluiting woonwijk en De 
Pluimpot 

2 ontsluitingsweg woonwijk  woonwijk rotonde ontsluiting woonwijk en De 
Pluimpot  

3 interne ontsluitingsweg Pluimpot De Pluimpot rotonde ontsluiting woonwijk en De 
Pluimpot 

4 Gorishoeksedijk (noord) kruispunt met de 
Hartogsweg 

rotonde ontsluiting woonwijk en De 
Pluimpot 

5 Gorishoeksedijk (midden) kruispunt met de 
Hartogsweg 

Galgepad (Gorishoeksedijk 31)  

6 Gorishoeksedijk (zuid) Galgepad (Goris-
hoeksedijk 31)  

ontsluiting camping De Zeester 

7 Gorishoeksedijk / Havenweg ontsluiting camping 
De Zeester 

ontsluiting camping De Hoeve 

8 Havenweg kruispunt met de 
Hartogsweg en 
Brijenhoekseweg 

Ontsluiting camping De Hoeve 

9 Hartogsweg Gorishoeksedijk Brijenhoekseweg / Havenweg 

10 Brijenhoekseweg kruispunt met de 
Hartogsweg en 
Havenweg 

Ten oosten van het kruispunt met 
de Hartogsweg en Havenweg 
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3.4. Verkeersscenario's 

Bij de ontwikkeling van voorgenomen ruimtelijke plannen worden door waterschap en ge-
meente gestreefd naar een verbetering van de verkeerssituatie. Een verslechtering zal te 
allen tijden moeten worden voorkomen.  
Gemeente en het waterschap achten in ieder geval een toename van het verkeer op de Har-
togsweg-Brijenhoekseweg (wegvak 10) en op het noordelijk deel van Gorishoeksedijk (onge-
nummerd: ten noorden van wegvak 4) ongewenst. Uitgaande van de huidige wegbreedten 
geldt voor de Gorishoeksedijk (wegvak 4) een weekdagintensiteit van ten hoogste 
300 mvt/etmaal en voor de route Brijhoekseweg-Hartogsweg een weekdagintensiteit van ten 
hoogste 800 mvt/etmaal. 
Om dit te waarborgen wordt ten oosten van het kruispunt Hartogs-
weg/Brijenhoekseweg/Havenweg met behulp van gewijzigde bewegwijzering een "zachte" 
knip gerealiseerd en wordt de verbinding van de nieuwe ontsluitingsweg met de Gorishoek-
sedijk zodanig geconstrueerd dat het gedeelte van de Gorishoeksedijk ten noorden daarvan 
een autoluw karakter krijgt (zie paragraaf 3.2.). 
 
Het is nog onduidelijk hoe de infrastructuur in het zuiden van het onderzoeksgebied (weg-
vakken 5 t/m 10) in de toekomstige situatie wordt vormgegeven. De verwachting is dat de 
huidige infrastructuur ook na het veranderen van de entree van het vakantiepark na het 
realiseren van de beoogde ontwikkelingen niet toereikend is om het aanwezige verkeer veilig 
en snel te kunnen verwerken. Voor de toekomstige verkeersafwikkeling zijn de volgende 4 
verschillende verkeersscenario's mogelijk. 
- Verkeersscenario 0. In dit scenario wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de hui-

dige routering en infrastructuur.  
- Verkeersscenario 1. In dit scenario wordt uitgegaan van éénrichtingsverkeer op de weg-

vakken 5 t/m 9 tegen de richting van de klok in. 
- Verkeersscenario 2. In dit scenario wordt uitgegaan van éénrichtingsverkeer met de 

richting van de klok mee.  
- Verkeersscenario 3. Hierin wordt uitgegaan een autovrije Gorishoeksedijk (wegvak 6) 

en twee richtingenverkeer op de wegvakken 5, 7, 8 en 9.  
In alle scenario's wordt ervan uitgegaan dat het grootste deel van het fietsverkeer van de 
Gorishoeksedijk, wegvak Hartogsweg-Galgepad, wordt afgehaald en via een fietspad over 
vakantiepark De Pluimpot wordt geleid. De fietsers komen ongeveer ter hoogte van het Gal-
gepad op de Gorishoeksedijk. 
In verkeersscenario 0 geldt dat wegvak 6 het handhaven van het éénrichtingsverkeer alleen 
mogelijk is wanneer de jachthaven in dit gebied niet is ontwikkeld. Wanneer dat wel het ge-
val is, wordt wegvak 6 fysiek afgesloten omdat de weg niet kan worden aangepast voor het 
verkeer van en naar de jachthaven.  
Na overleg is door het waterschap en de gemeente bepaald dat alleen verkeersscenario 0 en 
3 realistische opties voor de toekomst zijn. Deze zijn hierna verder uitgewerkt.  
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Verkeersscenario 0: 
In dit verkeerscenario ontsluit Wulpdal op wegvak 5 en de jachthaven op wegvak 7. Op weg-
vak 6 geldt éénrichtingsverkeer voor motorvoertuigen in zuidelijke richting. In figuur 3.1 is 
verkeersscenario 0 weergegeven. 

 
 
Figuur 3.1.  Verkeersscenario 0 
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Verkeersscenario 3: 
In verkeersscenario 3 wordt wegvak 6 fysiek afgesloten met behulp van een paal. Hierdoor 
wordt gemotoriseerd verkeer geweerd en heeft fiets- en voetverkeer vrij baan. Om camping 
en restaurant "De Zeester" met de auto te kunnen bereiken wordt de Gorishoeksedijk (weg-
vak 7) vormgegeven als weg voor tweerichtingenverkeer. Het vakantiepark Wulpdal en even-
tueel ook de jachthaven zullen hier in de toekomstige situatie op ontsluiten. Het Wulpdal 
heeft in dit scenario geen ontsluiting op de Gorishoeksedijk (wegvakken 5 en 6). In figuur 
3.2 is de schematische weergave van de infrastructuur en beoogde ontwikkelingen weerge-
geven. 
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Figuur 3.2.  Verkeersscenario 3 
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3.5. Verkeersgeneratiecijfers 

Voordat de verkeersaantrekkende werking per bestemming wordt berekend, zijn de ver-
keersgeneratiekengetallen bepaald. 
 
Verkeersgeneratie standplaatsen /recreatiewoningen  
Het verkeersgeneratiekengetal voor standplaatsen en (koop- en huur)recreatiewoningen is in 
overleg met het Waterschap Zeeuwse Eilanden vastgesteld. Uitgangspunt is dat alle stand-
plaatsen en recreatiewoningen op een piekdag wisselen van huurder of gebruikers. Het ge-
middeld aantal auto's per standplaats en / of recreatiewoning is 1,9. Uitgaande van een 100% 
bezettingsgraad in het hoogseizoen (zie paragraaf 1.2) betekent dit een verkeersgeneratie 
van 100% * 1,9 auto's * 2 mvt / etmaal (komen en gaan) = 3,8 mvt / etmaal per standplaats 
of recreatiewoning. In de CROW publicatie 2721) zijn voor standplaatsen en recrea-
tiewoningen lagere verkeersgeneratiekengetallen gepresenteerd. Deze gaan echter uit van 
weekdagjaargemiddelden in plaats van piekcijfers. 
 
Verkeersgeneratie (bedrijfs)woningen 
Aangenomen is dat de beoogde (bedrijfs)woningen alle vrijstaande koopwoningen zullen zijn. 
Het plangebied ligt in woonmilieutype landelijk wonen. Volgens CROW publicatie 2562) is de 
verkeersgeneratie voor vrijstaande koopwoningen in het woonmilieutype landelijk wonen, 
9,1 mvt / etmaal.  
 
Verkeersgeneratie zwembad 
Volgens CROW publicatie 2721) dient voor een overdekt zwembad per 100 m2 wateropper-
vlakte in het omgevingstype "rest van de bebouwde kom" rekening te worden gehouden met 
een verkeersgeneratiekengetal van 31,5 mvt / etmaal. Het betreft hier een kengetal voor een 
gemiddelde weekdag. Op de piekdag komen 30% van de bezoekers, de overige 70% in de 
rest van de week. Het verkeersgeneratiekengetal voor de piekdag is dus 31,5 mvt / etmaal*7 
dagen =220,5 * 30% = 66,15 mvt / etmaal. 
 
Verkeersgeneratie jachthaven 
Volgens CROW publicatie 2721) dient per bezette ligplaats als er daadwerkelijk mensen aan-
wezig zijn 2,4 mvt / etmaal te worden aangehouden.  
In tabel 3.2 zijn per locatie c.q. functie aan de hand van het te realiseren programma de 
verkeersgeneratiecijfers bepaald. 
 
Tabel 3.2.  Verkeersgeneratie per locatie 
 

locatie  
(figuur 3.1) 

wat aantal kengetal 
(mvt) 

eenheid totaal aantal 
mvt / etmaal 

Fase 1. 

Vakantiepark De Pluimpot 

verwijderen: standplaatsen op 
camping 

446 3,8 standplaats 1.695 

 bedrijfswoning 1 9,1 woning 9 

handhaven: recreatiewoningen 46 3,8 recreatiewoning 175 

                                               
1)  CROW publicatie 272; verkeersgeneratie voorzieningen; kengetallen gemotoriseerd verkeer; decem-

ber 2008; Ede 
2)  CROW publicatie 256; Verkeersgeneratie woon- en werkgebied; vuistregels en kengetallen gemotori-

seerd verkeer; oktober 2007; Ede 
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 (bedrijfs)woningen 1 9,1 (bedrijfs)woning 9 

nieuw: zwembad 2,5 66,15 100 m2 wateropper-
vlakte 

165 

 recreatiewoningen 440 3,8 recreatiewoning 1.672 

 bedrijfswoning op 
vakantiepark 

1 9,1 (bedrijfs)woning 9 

Fase 2. 

Woonwijk Geertruidapolder 

nieuw: woningen 180 9,1 woning 1.638 

Fase 3. 

nieuw: jachthaven 600 2,4 ligplaats 1.440 

Vakantiepark Wulpdal 

nieuw: recreatiewoningen 200 3,8 recreatiewoning 760 

 
 
3.6. Verdeling verkeer op het omliggend wegennet 

De huidige en toekomstige bestemmingen zijn gesitueerd langs verschillende wegvakken. 
Door per bestemming (locatie of ontwikkeling) een verdeling over het wegennet aan te ne-
men, is per wegvak berekend hoeveel verkeer er rijdt.  
 
Aannames 
Ten behoeve van deze verkeersstudie zijn in overleg met het Waterschap Zeeuwse Eilanden, 
gemeente Tholen en de eigenaar van vakantiepark De Pluimpot enkele aannames gedaan. 
- Voor alle nieuwe ontwikkelingen (inclusief de eventuele jachthaven) is aangenomen dat 

100% van het verkeer naar het noorden afwikkelt en 0% naar het oosten. De afwikkeling 
zal aldus ook plaatsvinden via de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg.  

- De hiervoor vermelde verkeersafwikkeling (100%-0%) wordt afgedwongen door middel 
van een verkeersknip op de Hartogsweg (Brijenhoekseweg) ten westen van het kruispunt 
met de Havenweg. In eerste instantie is er sprake van een "zachte" knip omdat bestuur-
ders waarschijnlijk liever via de snellere noordelijke richting rijden en omdat de beweg-
wijzering bestuurders via deze route stuurt. Indien uit metingen blijkt dat in de toekomst 
deze zachte knip niet voldoende soelaas biedt, omdat er toch meer dan 800 mvt/etmaal 
rijden, wordt "harde" knip gerealiseerd in de vorm van bijvoorbeeld verbodsborden en/of 
een wegafsluiting. 

- In de toekomstige situatie wikkelt het verkeer van de te handhaven functies voor 100% 
af naar het noorden. 

- In paragraaf 3.4 is al aangegeven dat wegvak 6 fysiek wordt afgesloten met behulp van 
een paal wanneer de jachthaven wordt ontwikkeld, omdat de weg niet kan worden aan-
gepast voor het verkeer van en naar de jachthaven. 

 
In tabel 3.3 zijn de percentages weergegeven van het totaal gegenereerde verkeer per loca-
tie onderverdeeld per weg(vak). 
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Tabel 3.3.  Verdeling van het verkeer over het wegennet (verkeersscenario 0) 
 

locatie  
(figuur 3.1) 
en actie 

wat wegvak (nummer zie figuur 3.1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Fase 1. 

Vakantiepark De Pluimpot 

saneren: standplaatsen op 
camping 

-40% 
*) 

  -40% -100%    -60% -60% 

 bedrijfswoning -40%   -40% -100%    -60% -60% 

handhaven: recreatiewoningen 60%  100% -40% -100%    -60% -60% 

 bedrijfswoning 60%  100% -40% -100%    -60% -60% 

nieuw: zwembad 100%  100%        

 recreatiewoningen 100%  100%        

 bedrijfswoning 100%  100%        

Fase 2. 

Woonwijk Geertruidapolder 

nieuw: woningen 100% 100%         

Fase 3. 

Jachthaven 

nieuw: ligplaatsen en voor-
zieningen 

100%   100% 50% 50% 50% 50% 50%  

Vakantiepark Wulpdal 

nieuw: recreatiewoningen 100%   100% 100%      

 
*)  Dit houdt in dat op het betreffende wegvak moet worden gerekend met een afname van de verkeers-

intensiteit met 40% als gevolg van de beschreven ontwikkeling (actie). 
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Tabel 3.4.  Verdeling van het verkeer over het wegennet (verkeersscenario 3) 
 

locatie  
(figuur 3.1) 
en actie 

wat wegvak (nummer zie figuur 3.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Fase 1. 

Vakantiepark De Pluimpot 

saneren: standplaatsen op 
camping 

-40%   -40% -100%    -60% -60% 

 bedrijfswoning -40%   -40% -100%    -60% -60% 

handhaven: recreatiewoningen 60%  100% -40% -100%    -60% -60% 

 bedrijfswoning 60%  100% -40% -100%    -60% -60% 

nieuw: zwembad 100%  100%        

 recreatiewoningen 100%  100%        

 bedrijfswoning 100%  100%        

Fase 2. 

Woonwijk Geertruidapolder 

nieuw: woningen 100% 100%         

Fase 3. 

Jachthaven 

nieuw: ligplaatsen en voor-
zieningen 

100%   100%   100% 100% 100%  

Vakantiepark Wulpdal 

nieuw: recreatiewoningen 100%   100% 100%  100% 100% 100%  

 
Door de totale verkeersgeneratie (tabel 3.2) te vermenigvuldigen met de verdelingspercen-
tages van het verkeer (tabellen 3.3 en 3.4) zijn de verkeersintensiteiten op de wegen ten 
gevolge van de beoogde ontwikkelingen berekend voor de twee verschillende verkeersscena-
rio's. In bijlage 3 is een volledig overzicht van de berekeningen opgenomen. Een samenvat-
ting van de verkeersgeneratie per verschillende fase en per wegvak is weergegeven in de 
tabellen 3.5 en 3.6. 
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Tabel 3.5.  Verkeersgeneratie per wegvak en per fase (verkeerscenario 0) 
 

nr weg verkeersge-
neratie  
Fase 1. 

verkeersge-
neratie  
Fase 2. 

verkeersge-
neratie  

Fase 1 + 2 

verkeersge-
neratie  
Fase 3. 

verkeersge-
neratie  

Fase 
1 + 2 + 3. 

1 ontsluitingsweg noord 1.275 1.638 2.913 2.200 5.113 

2 ontsluitingsweg woon-
wijk  

0 1.638 1.638 0 1.638 

3 interne ontsluitingsweg 
Pluimpot 

2.030 0 2.030 0 2.030 

4 Gorishoeksedijk (noord) -755 0 -755 2.200 1.445 

5 Gorishoeksedijk (mid-
den) 

-1.888 0 -1.888 1480 -408 

6 Gorishoeksedijk (zuid) 0 0 0 720 720 

7 Gorishoeksedijk / Ha-
venweg 

0 0 0 720 720 

8 Havenweg 0 0 0 720 720 

9 Hartogsweg -1.133 0 -1.133 720 -413 

10 Brijenhoekseweg -1.133 0 -1.133 0 -1.133 

 
 
Tabel 3.6.  Verkeersgeneratie per wegvak en per fase (verkeerscenario 3) 
 

nr weg verkeersge-
neratie  
Fase 1. 

verkeersge-
neratie  
Fase 2. 

verkeersge-
neratie  

Fase 1 + 2 

verkeersge-
neratie  
Fase 3. 

verkeersge-
neratie  

Fase 
1 + 2 + 3. 

1 ontsluitingsweg noord 1.275 1.638 2.913 2.200 5.113 

2 ontsluitingsweg woon-
wijk  

0 1.638 1.638 0 1.638 

3 interne ontsluitingsweg 
Pluimpot 

2.030 0 2.030 0 2.030 

4 Gorishoeksedijk (noord) -755 0 -755 2.200 1.445 

5 Gorishoeksedijk (mid-
den) 

-1.888 0 -1.888 0 -1.888 

6 Gorishoeksedijk (zuid) 0 0 0 0 0 

7 Gorishoeksedijk / Ha-
venweg 

0 0 0 2.200 2.200 

8 Havenweg 0 0 0 2.200 2.200 

9 Hartogsweg -1.133 0 -1.133 2.200 1.067 

10 Brijenhoekseweg -1.133 0 -1.133 0 -1.133 

 
De tabellen 3.5 en 3.6 geven inzicht in de verkeersgeneratie als gevolg van de beoogde ont-
wikkelingen. Om de toekomstige verkeersintensiteiten op de verschillende wegvakken en in 
de verschillende fasen te kunnen bepalen, zullen deze intensiteiten moeten worden opgesteld 
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bij de geprognosticeerde verkeersintensiteit voor 2020 zonder ontwikkelingen maar met au-
tonome groei. In hoofdstuk 4 wordt hier op ingegaan.  
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4. Toekomstige situatie 29 

4.1. Toekomstige verkeersintensiteiten 

De toekomstige verkeersintensiteiten op de verschillende wegvakken en in de verschillende 
fasen zijn een optelsom van de geprognosticeerde (autonome) verkeersintensiteit voor 2020 
en de verkeersaantrekkende werking. In de tabel 4.1 en 4.2 zijn de geprognosticeerde ver-
keersintensiteiten voor 2020 en de toekomstige verkeersintensiteiten (per fase en per ver-
keersscenario) weergegeven. De cijfers in deze tabellen zijn een berekende verkeersintensi-
teit en zijn dus een theoretische weergave van de werkelijkheid. 
 
Tabel 4.1.  Intensiteiten 2020 in mvt/etmaal (verkeersscenario 0) 
 

nr (zie 
figuur 
3.1) 

wegvak intensiteit 
2020 (ex-

clusief ont-
wikkelin-

gen) 

intensiteit 
2020  

(inclusief 
Fase 1.) 

intensiteit 
2020  

(inclusief 
Fase 1  
en 2.) 

intensiteit 
2020  

(inclusief 
Fase 1,2  
en 3.) 

1 ontsluitingsweg noord 7331) 2.008 3.646 5.846 

2 ontsluitingsweg woonwijk  0 0 1.638 1.638 

3 interne ontsluitingsweg Pluimpot 0 2.030 2.030 2.030 

4 Gorishoeksedijk (noord) 733 -22 
(=367)4) 

-22 
(=367)4) 

2.178 

5 Gorishoeksedijk (midden) 631 -1.257  
(=101)5) 

-1.257  
(=101 )5) 

223 
(=861)6) 

6 Gorishoeksedijk (zuid) 3782) 378 378 1.098 

7 Gorishoeksedijk / Havenweg 3782) 378 378 1.098 

8 Havenweg 660 660 660 1.380 

9 Hartogsweg 1.4083) 275 275 995 

10 Brijenhoekseweg 1.4083) 275 275 275 
1)  Het verkeer dat in de huidige situatie via de Gorishoeksedijk afwikkelt zal na de aanleg van en via de 

nieuwe ontsluitingsweg afwikkelen. 
2)  De Gorishoeksedijk en Havenweg liggen in elkaars verlengde; voor deze wegen zijn daarom dezelfde 

intensiteiten gehanteerd. 
3) De Hartogsweg en Brijenhoekseweg liggen in elkaars verlengde; voor deze wegen zijn daarom de-

zelfde intensiteiten gehanteerd. 
4)  De berekende intensiteit bedraagt minder dan 0. In werkelijkheid zal hier maximaal het verkeer 

rijden ten gevolge van de bestaande brasserie, natuurstrand en de campings De Zeester, De Hoeve 
en Gorishoek. Dit zal 367 mvt/etmaal zijn. Van de totaal 850 verblijfsrecreatie-eenheden in het ge-
bied heeft de Pluimpot er 492 . De navolgende berekening is bepaald dat de Brasserie en camping De 
Zeester 101 mvt/etmaal voor zijn rekening neemt. De intensiteit t.b.v. de campings bedraagt derhal-
ve (733-101)*((850-492)/850)=266 mvt/etmaal. Totaal bedraagt de intensiteit hier 101 + 266 = 
367 mvt/etmaal. 
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5)  De berekende intensiteit bedraagt minder dan 0. In werkelijkheid zal hier maximaal het verkeer 
rijden ten gevolge van de bestaande brasserie, natuurstrand en camping De Zeester. In de huidige 
situatie bedraagt de verkeersintensiteit op dit wegvak ten gevolge van de deze functies circa 16% 
van de totale intensiteit van 631 mvt/etmaal en bedraagt 101 mvt/etmaal. Deze verhouding is be-
paald aan de hand van de verkeersaantrekkende werking in een pieksituatie (De Pluimpot 
1.888 mvt/etmaal (84%), brasserie 150 mvt/etmaal (7%) en Camping De Zeester (110 standplaat-
sen * 3,9 mvt/etmaal * 0,5 i.v.m. eenrichtingsverkeer = 209 mvt/etmaal (9%)).  

6)  Geprognosticeerde verkeersintensiteit bedraagt hier 861 mvt/etmaal, waarvan 760 mvt/etmaal t.g.v. 
het Wulpdal en 101 mvt/etmaal t.g.v. Camping De Zeester, brasserie en natuurstrand. 

 
 
Tabel 4.2.  Intensiteiten 2020 in mvt/etmaal (verkeersscenario 3) 
 

nr (zie 
figuur 
3.2) 

wegvak intensiteit 
2020 

intensiteit 
2020  

(inclusief 
Fase 1.) 

intensiteit 
2020  

(inclusief 
Fase 1  
en 2.) 

intensiteit 
2020  

(inclusief 
Fase 1,2  
en 3.) 

1 ontsluitingsweg noord 7331 2.008 3.646 5.846 

2 ontsluitingsweg woonwijk  0 0 1.638 1.638 

3 interne ontsluitingsweg Pluimpot 0 2.030 2.030 2.030 

4 Gorishoeksedijk (noord) 
733 

-22 
(=367) 4 

-22 
(=367) 4 2.178 

5 Gorishoeksedijk (midden) 631 -1.257 
(=10) 5 

-1.257 
(=10) 5 

-1.257 
(=10)5 

6 Gorishoeksedijk (zuid) 3782 0 0 0 

7 Gorishoeksedijk / Havenweg 3782 378 378 2.578 

8 Havenweg 660 660 660 2.860 

9 Hartogsweg 1.4083 275 275 2.475 

10 Brijenhoekseweg 1.4083 275 275 275 
1)  Het verkeer dat in de huidige situatie via de Gorishoeksedijk afwikkelt zal na de aanleg van en via de 

nieuwe ontsluitingsweg afwikkelen. 
2)  De Gorishoeksedijk en Havenweg liggen in elkaars verlengde; voor deze wegen zijn daarom dezelfde 

intensiteiten gehanteerd. 
3) De Hartogsweg en Brijenhoekseweg liggen in elkaars verlengde; voor deze wegen zijn daarom de-

zelfde intensiteiten gehanteerd. 
4)  De berekende intensiteit bedraagt minder dan 0. In werkelijkheid zal hier maximaal het verkeer 

rijden ten gevolge van de bestaande brasserie, natuurstrand en de campings De Zeester, De Hoeve 
en Gorishoek. Dit zal 367 mvt/etmaal zijn. Van de totaal 850 verblijfsrecreatie-eenheden in het ge-
bied heeft de Pluimpot er 492 . De navolgende berekening is bepaald dat de Brasserie en camping De 
Zeester 101 mvt/etmaal voor zijn rekening neemt. De intensiteit t.b.v. de camping bedraagt derhal-
ve (733-101)*((850-492)/850)=266 mvt/etmaal. Totaal bedraagt de intensiteit hier 101 + 266 = 
367 mvt/etmaal. 

5)  De berekende intensiteit bedraagt minder dan 0. In werkelijkheid zal hier maximaal het verkeer 
rijden ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking van 1 woning. 

 
 
4.2. Vergelijking infrastructuur en verkeersintensiteit 

Om te bepalen of de huidige en toekomstige infrastructuur qua vormgeving en functie toe-
reikend zijn om het toekomstige verkeer (gebruik) te verwerken, is een vergelijking gemaakt 
tussen de maximale wensintensiteit (die onder andere afhankelijk is van de breedte van de 
weg en hierna wordt aangeduid met C (: capaciteit) en het toekomstige verkeersaanbod / 
verkeersintensiteit (hierna aangeduid met I (: Intensiteit)). De wensintensiteit van een weg 
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is onder andere te bepalen aan de hand van de wegbreedte maar ook van de bedoelde func-
tie van de wegen.  
Voor deze verkeersstudie is onderscheid gemaakt tussen erftoegangswegen binnen en buiten 
de bebouwde kom en gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom. De ontsluitings-
weg noord (wegvak 1) heeft de functie gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. De 
ontsluitingweg woonwijk en de interne ontsluitingsweg De Pluimpot hebben minimaal een 
functie als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom maar kunnen met de juiste vormgeving 
ook als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom worden vormgegeven. De overige 
wegen (Gorishoeksedijk, Hartogsweg, Havenweg en Brijenhoekseweg) bevinden zich alle 
buiten de bebouwde kom en hebben de functie erftoegangsweg. In de volgende paragraaf 
zijn de wenscapaciteiten weergegeven voor erftoegangswegen buiten de bebouwde kom. In 
bijlage 1 zijn relaties tussen vorm, functie en gebruik voor wegen binnen de bebouwde kom 
weergegeven volgens de principes van Duurzaam Veilig. 
 
Wensintensiteit van de erftoegangswegen buiten de bebouwde kom 
De wensintensiteit van een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom is onder andere afhan-
kelijk van verschillende factoren als de rijrichting(en) van het verkeer en de wegbreedte. In 
tabel 4.3 zijn voor erftoegangswegen buiten de bebouwde kom de maximale verkeersin-
tensiteiten ter voorkoming van bermschade weergegeven 1). 
 
Tabel 4.3.  Maximale verkeersintensiteiten (wensintensiteit) 
 

verhardingbreedte intensiteit (mvt / etmaal) 

zandgrond klei / veen* 

3,0 m 350 300 

3,5 m 400 350 

4,0 m 575 500 

4,5 m 1.000 800 

5,0 m 1.400 1.150 

5,5 m (recreatieslag) 3.000 à 4.000 

6,5 m 5.000 à 6.000 

*  De meeste dijken in Zeeland bestaan uit een kleilichaam 
 
Weg met eenrichtingsverkeer 
De in tabel 4.3 weergegeven wensintensiteiten houden rekening met verkeer in twee richtin-
gen. Indien er een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom wordt gerealiseerd voor gemo-
toriseerd verkeer in één richting en tweerichtingsverkeer voor fietsers kunnen andere breed-
ten worden aangehouden. De gemeente en het waterschap gaan in dat geval uit van een 
wegbreedte van ten minste 4,40 m om het verkeer verkeersveilig en snel te kunnen verwer-
ken. De daarbij behorende wensintensiteit is gesteld op maximaal 2.000 mvt/etmaal. 
 
Door het Waterschap zijn de werkelijke wegbreedtes opgemeten. Deze zijn weergegeven in 
bijlage 2. Per wegvak is de minimale wegbreedte maatgevend. 
 
 
 
 

                                               
1) CROW publicatie 164d; Handboek Wegontwerp - Erftoegangswegen; februari 2002; Ede. 
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I / C-verhouding 
In tabel 4.4 zijn de berekende Intensiteit/Wensintensiteit-verhoudingen (hierna: I/C-
verhoudingen) weergegeven. Het is wenselijk dat op een weg de I/C-verhouding minder dan 
1,0 bedraagt. Er worden dan namelijk geen knelpunten verwacht.  
Indien de I/C-verhouding op een wegvak meer dan 1,0 bedraagt, kunnen er mogelijk knel-
punten ontstaan in de doorstroming en/of verkeersveiligheid.1 
Een van de effecten bij deze knelpunten is het optreden van bermschade met de daarbij 
horende beheerskosten. In deze notitie is rekening gehouden met een 'worst-case'-scenario 
waarin wordt uitgegaan van een pieksituatie. Het is daarom wenselijk de knelpunten eerst te 
monitoren voordat overgegaan wordt tot het nemen van (dure) infrastructurele maatregelen. 
Dit is vooral van belang voor de Gorishoeksedijk midden (wegvak 5) en zoals in paragraaf 
3.6 al is aangegeven voor route Hartogsweg-Brijhoekseweg (wegvak 10). De Gorishoeksedijk 
noord (wegvak 4) wordt in alle scenario's verbreed.  
 
Tabel 4.4.  I / C-verhouding wegen (verkeersscenario 0) 
 

No. weg weg-
breedte 

C: in mvt / 
etmaal 

I/C-
verhouding 

(fase 0) 

I/C-
verhouding 

(fase 1) 

I/C-
verhouding 

(fase 2) 

I/C-
verhouding 

(fase 3) 

1 ontsluitingsweg 
noord 

� 5,50 m + 
fietsinfra-
structuur 

6.000* 0,12 0,33 0,61 0,97 

2 ontsluitingsweg 
woonwijk  

� 5 m 
(inclusief 
fietsinfra-
structuur) 

3.000* 0 0 0,55 0,55 

3 interne ontslui-
tingsweg Pluim-
pot 

� 5 m 
(inclusief 
fietsinfra-
structuur) 

3.000* 0 0,68 0,68 0,68 

4 Gorishoeksedijk 
(noord) 

3,20 m 300 2,44 0 
(=1,22) 

0 
(= 1,22) 

7,26 

5 Gorishoeksedijk 
(midden) 

3,20 m 300 2,10 0 
(=0,34) 

0 
(=0,34) 

0,74 
(=2,87) 

6 Gorishoeksedijk 
(zuid) (eenrich-
tingsverkeer) 

3,40 m 350 1,08 1,08 1,08 3,14 

7 Gorishoeksedijk 
/ Havenweg 
(eenrichtings-
verkeer) 

3,40 m 350 1,08 1,08 1,08 3,14 

8 Havenweg 4,00 m 500 1,32 1,32 1,32 2,76 

9 Hartogsweg 4,50 m 800 1,76 0,34 0,34 1,24 

10 Brijenhoekseweg 4,50 m 800 1,76 0,34 0,34 0,34 
*  Voor wegen binnen de bebouwde kom gelden andere richtlijnen dan buiten de bebouwde kom. De 

richtlijnen zijn ontleend aan het ASVV2004. 
                                               
1)  Voor wegvakken kunnen knelpunten ontstaan in de doorstroming en/of verkeersveiligheid bij een I/C 

verhouding van 1 of meer en voor kruispunten bij een I/C verhouding 0,9 of meer. Voor wegvakken 
is sprake van een verhoogd risico bij een I/C verhouding tussen 0,8 en 1. 
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Tabel 4.5.  I / C-verhouding wegen (verkeersscenario 3) 
 

No. weg weg-
breedte 

C: in mvt / 
etmaal 

I/C-
verhouding 

(fase 0) 

I/C-
verhouding 

(fase 1) 

I/C-
verhouding 

(fase 2) 

I/C-
verhouding 

(fase 3) 

1 ontsluitingsweg 
noord 

� 5,50 m + 
fietsinfra-
structuur 

6.000* 0,12 0,33 0,61 0,97 

2 ontsluitingsweg 
woonwijk  

� 5 m 
(inclusief 
fietsinfra-
structuur) 

3.000* 0 0 0,55 0,55 

3 interne ontslui-
tingsweg Pluim-
pot 

� 5 m 
(inclusief 
fietsinfra-
structuur) 

3.000* 0 0,68 0,68 0,68 

4 Gorishoeksedijk 
(noord) 

3,20 m 300 2,44 0 
(=1,22) 

0 
(=1,22) 

7,26 

5 Gorishoeksedijk 
(midden) 

3,20 m 300 2,10 0 
(=0,03) 

0 
(=0,03) 

0 
(=0,03) 

6 Gorishoeksedijk 
(zuid) 

3,40 m 350 1,08 0 0 0 

7 Gorishoeksedijk 
/ Havenweg 

3,40 m 350 1,08 1,08 1,08 7,37 

8 Havenweg 4,00 m 500 1,32 1,32 1,32 5,72 

9 Hartogsweg 4,50 m 800 1,76 0,34 0,34 3,09 

10 Brijenhoekseweg 4,50 m 800 1,76 0,34 0,34 0,34 
*  Voor wegen binnen de bebouwde kom gelden andere richtlijnen dan buiten de bebouwde kom. De 

richtlijnen zijn ontleend aan het ASVV2004. 
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5. Conclusies en oplossingsrichtingen 35 

5.1. Inleiding 

In de tabellen 4.4 en 4.5 in hoofdstuk 4 zijn per wegvak en per verschillend verkeersscenario 
de uitkomsten weergegeven van de verhoudingen tussen de geprognosticeerde intensiteiten 
en de wensintensiteit. Indien de uitkomst meer dan 1 bedraagt zijn er in de toekomstige 
situatie mogelijk knelpunten in de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid te verwachten. 
Hierna zijn deze knelpunten benoemd en oplossingsrichtingen weergegeven. In de tabellen 
5.1 (paragraaf 5.2) en 5.2 (paragraaf 5.3) zijn de voorgestelde maatregelen in matrices 
weergegeven. Voor de duidelijkheid wordt in deze paragrafen/tabellen uitgegaan van de 
huidige wegprofielen.  
 
 
5.2. Verkeersscenario 0 

Fase 0: 
Bij de autonome verkeerstoename zonder de in paragraaf 3.2 beschreven recreatieve ont-
wikkelingen maar met de nieuwe infrastructuur (wegvakken 1,2 en 3), zullen in de toekomst 
in de pieksituatie op de gehele Gorishoeksedijk, de Hartogsweg, de Havenweg en de Brijen-
hoekseweg knelpunten in de verkeersafwikkeling ontstaan en/of verder oplopen (wegvakken 
4 tot en met 10).  
Deze knelpunten kunnen worden opgelost door een zachte verkeersknip in de Brijenhoekse-
weg (zie paragraaf 3.6 (Aannames) en het (plaatselijk) verbreden van wegen bijvoorbeeld 
door extra asfalt of het aanbrengen van doorgroeistenen (graskeien). De Gorishoeksedijk 
noord (wegvak 4) moet worden verbreed naar 5,5 meter; de dimensionering van een recrea-
tieslag.  
 
De Gorishoeksedijk midden en zuid (wegvakken 5 en 6) en de Havenweg (wegvakken 7 en 
8) hebben alsnog een knelpunt. Eventuele oplossingen zijn het (plaatselijk) verbreden van 
de Gorishoeksedijk midden (wegvak 5) bijvoorbeeld door extra asfalt of het aanbrengen van 
doorgroeistenen (graskeien). Dit wegvak dient te worden verbreed naar minimaal 4,4 meter. 
Indien vaststaat dat fase 1 wordt gerealiseerd is deze maatregel niet nodig, aangezien dan 
de verkeersintensiteit op dit wegvak sterk wordt gereduceerd. Voorgesteld wordt dan ook om 
dit wegvak voorlopig niet te verbreden. Het éénrichtingsverkeer op de Gorishoeksedijk (zuid, 
wegvak 6) blijft gehandhaafd en de weg wordt niet verbreed. Deze weg wordt namelijk 
hoofdzakelijk door fietsers en bezoekers aan De Zeester en het strandje aan de Oosterschel-
de gebruikt. Het éénrichtingsverkeer garandeert de verkeersafwikkeling, de verkeersveilig-
heid kan mogelijk een knelpunt zijn. Het is echter niet wenselijk het dijklichaam en de weg 
te verbreden omdat de kosten van het verbreden van deze weg erg hoog zijn en een werke-
lijk knelpunt nog niet is aangetoond. 
 
De Havenweg (wegvakken 7 en 8) laat een lichte overschrijding zien van de wensintensiteit. 
Verbreding behoort tot de mogelijkheden. In de praktijk zijn thans geen knelpunten aanwe-
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zig. Aanbevolen wordt de verkeersafwikkeling op de Havenweg (wegvakken 7 en 8) te moni-
toren. Monitoring naar eventuele bermschade en klachten over verkeersveiligheid zijn hierin 
maatgevend. De Gorishoeksedijk/Havenweg (wegvak 7) wordt niet verbreed omdat hier 
deels éénrichtingsverkeer geldt voor gemotoriseerd verkeer, en fietsers van een alternatieve 
route gebruik kunnen maken, namelijk het fietspad op de dijk parallel aan de Oosterschelde. 
 
Een zachte knip op de Brijenhoekseweg heeft tot gevolg dat op Hartogsweg (wegvak 9) en 
Brijenhoekseweg geen knelpunten meer optreden. Een zachte knip bestaat uit de realisatie 
van bijvoorbeeld een nieuwe bewegwijzering van en naar de parken via de nieuwe ontslui-
tingsweg en de N286. 
 
Fase 1:  
De voorgenomen verplaatsing van de toegang van vakantiepark De Pluimpot naar de noord-
zijde en aansluiting daarvan op de nieuwe ontsluitingsweg richting de N286 dragen in be-
langrijke mate bij aan de verbetering van de verkeersafwikkeling op de wegen ten oosten 
van het vakantiepark, in het bijzonder op de Gorishoeksedijk midden (wegvak 5). Dit resul-
teert echter niet in het nemen van extra maatregelen dan het aanleggen van een interne 
ontsluitingsweg op het vakantiepark De Pluimpot (wegvak 3) zelf dat aansluit op de nieuwe 
ontsluitingsweg (wegvak 1). 
Het fietsverkeer wordt van de Gorishoeksedijk noord afgehaald en via een fietspad over va-
kantiepark De Pluimpot wordt geleid. 
 
Fase 2: 
De voorgenomen uitbreiding van de kern Sint-Maartensdijk met circa 12 hectare in de Geer-
truidapolder heeft geen (positieve / negatieve) invloed op de verkeersknelpunten van Goris-
hoeksedijk en Havenweg. Het extra gegenereerde verkeer wordt namelijk afgewikkeld via 
nieuwe ontsluitingswegen (wegvakken 1 en 2). 
 
Fase 3: 
De ontwikkeling van een jachthaven nabij het wegvak Gorishoeksedijk/Havenweg en de rea-
lisatie van vakantiepark Wulpdal zorgen voor een significante toename van het verkeer over 
de Gorishoeksedijk, de Hartogsweg en de Havenweg. De I/C verhouding neemt sterk toe. 
Knelpunten in de doorstroming worden verwacht. Mogelijke oplossingen zijn het verbreden 
van de genoemde wegen (wegvakken 5, 7, 8 en 9) naar 5,5eter m en/of een andere route-
ring.  
In paragraaf 3.4 is al aangegeven dat in verkeersscenario 0 wegvak 6 fysiek wordt afgeslo-
ten wanneer de jachthaven in dit gebied wordt ontwikkeld, omdat de weg niet kan worden 
aangepast voor het verkeer van en naar de jachthaven. (Het handhaven van het éénrich-
tingsverkeer op dit wegvak is dan evenmin mogelijk.) 
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Tabel 5.1.  Maatregelen matrix (verkeersscenario 0) 
 

no. weg fase 0 fase 1 fase 2 fase 3 

4 Gorishoeksedijk (noord) verbreden naar 
5,5 meter 

--- --- 
 

5 Gorishoeksedijk (midden) --- 
(in beginsel 
verbreding 

noodzakelijk 
naar 4,4 meter) 

--- --- 

verbreden naar 
5,5 meter of 
andere routing 

6 Gorishoeksedijk (zuid) n.v.t. 
(handhaven 
éénrichtings-
verkeer) 

--- --- 

fysiek afsluiten 

7 Gorishoeksedijk /  
Havenweg (eenrichtings-
verkeer) 

monitoren 
--- --- 

verbreden naar 
5,5 meter of 
andere routing 

8 Havenweg monitoren 
--- --- 

verbreden naar 
5,5 meter of 
andere routing 

9 Hartogsweg n.v.t. 
--- --- 

verbreden naar 
5,5 meter of 
andere routing 

10 Brijhoekseweg zachte knip  --- --- --- 

--- geen extra maatregelen benodigd dan aangegeven in voorgaande fasen 
 
 
5.3. Verkeersscenario 3 

Fase 0: 
De Gorishoeksedijk (noord, wegvak 4) dient te worden verbreed naar 5,5 meter; de dimen-
sionering van een recreatieslag. Er worden geen vrijliggende fietspaden gerealiseerd omdat 
de fietsers beschikken over een goede alternatieve ontsluiting. 
 
De zachte knip op Brijenhoekseweg (wegvak 10) en de fysieke afsluiting van de Gorishoek-
sedijk (tussen wegvak 5 en 6) hebben tot gevolg dat op Gorishoeksedijk midden en zuid 
(wegvakken 5 en 6) geen knelpunten meer optreden. De Gorishoeksedijk zuid (wegvak 6) 
wordt niet verbreed maar wel voorzien van tweerichtingenverkeer tot aan restaurant 'De 
Zeester". Deze weg wordt namelijk hoofdzakelijk door fietsers en bezoekers aan De Zeester 
en het strandje aan de Oosterschelde gebruikt. De Gorishoeksedijk/Havenweg (wegvak 7), 
Havenweg (wegvak 8) en Hartogsweg (wegvak 9) hebben alsnog een knelpunt. Eventuele 
oplossingen zijn het verbreden van deze wegen bijvoorbeeld door extra asfalt of het aan-
brengen van doorgroeistenen (graskeien). De wegen dienen bij voorkeur te worden verbreed 
naar de dimensionering van een recreatieslag van 5,5 meter. Deze wegen hebben geen of 
nauwelijks langzaam verkeer te verwerken omdat er een goed en verkeersveilig alternatief 
is. Langzaam verkeer kan namelijk gebruik maken van het fietspad op de dijk parallel aan de 
Oosterschelde. 
 
Fase 1:  
De voorgenomen verplaatsing van de toegang van vakantiepark De Pluimpot naar de noord-
zijde en aansluiting daarvan op de nieuwe ontsluitingsweg richting de N286 dragen in be-
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langrijke mate bij aan de verbetering van de verkeersafwikkeling op de wegen ten oosten 
van het vakantiepark, in het bijzonder op de Gorishoeksedijk midden en zuid (wegvak-
ken 5 en 6). Dit resulteert echter niet in het nemen van extra maatregelen dan het aanleg-
gen van een interne ontsluitingsweg op het vakantiepark De Pluimpot (wegvak 3) zelf dat 
aansluit op de nieuwe ontsluitingsweg (wegvak 1) 
Het fietsverkeer wordt van de Gorishoeksedijk noord afgehaald en via een fietspad over va-
kantiepark De Pluimpot wordt geleid. 
 
Fase 2: 
De voorgenomen uitbreiding van de kern Sint-Maartensdijk met circa 12 hectare in de Geer-
truidapolder heeft geen (positieve / negatieve) invloed op de verkeersknelpunten van Goris-
hoeksedijk en Havenweg. Het extra gegenereerde verkeer wordt namelijk afgewikkeld via 
nieuwe ontsluitingswegen (wegvakken 1 en 2). 
 
Fase 3: 
De ontwikkeling van een jachthaven nabij het wegvak 7, Gorishoeksedijk/Havenweg en de 
realisatie van het vakantiepark Wulpdal zorgen voor een significante toename van het ver-
keer over de Gorishoeksedijk, Hartogsweg en Havenweg wegvakken 4, 7, 8 en 9). De I/C 
verhouding neemt sterk toe. Knelpunten in de doorstroming worden verwacht. Deze wegen 
kunnen in de fase 0 al verbreed worden om een goede verkeersafwikkeling te garanderen. 
De extra toename ten gevolge van de jachthaven vraagt dan niet om een extra verbreding. 
Eventueel kunnen als tussenfase de bermen worden verhard met doorgroeistenen (graskei-
en) zolang de jachthaven nog niet is gerealiseerd. 
 
Tabel 5.2.  Maatregelen matrix (verkeersscenario 3) 
 

no. weg fase 0 fase 1 fase 2 fase 3 

4 Gorishoeksedijk (noord) verbreden naar 
5,5 meter 

--- --- --- 

5 Gorishoeksedijk (midden) --- --- --- --- 

6 Gorishoeksedijk (zuid) fysiek afsluiten 
door knip op 
scheiding weg-
vak 5 en 6 

--- --- --- 

7 Gorishoeksedijk / Haven-
weg 

verbreden naar 
5,5 meter 

--- --- --- 

8 Havenweg verbreden naar 
5,5 meter 

--- --- --- 

9 Hartogsweg verbreden naar 
5,5 meter 

--- --- --- 

10 Brijhoekseweg zachte knip --- --- --- 

--- geen extra maatregelen benodigd dan aangegeven in voorgaande fasen 
 
In overleg tussen de initiatiefnemers, het Waterschap Zeeuwse Eilanden en de gemeente 
Tholen zal een keuze gemaakt moeten worden over het te hanteren verkeersscenario en de 
daarbij horende maatregelen.  
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Bijlage 1 Typering wegencategorieën 
voor wegen binnen de bebouw-
de kom 

1 

Categorie Gebiedsontsluitingsweg Erftoegangsweg 

Type A B C A B 

Verkeerskenmer-
ken 

 

Max. snelheid auto 
(km/u) 

70 50 50 30 30 

Ontwerpsnelheid 70 50 40 30 30 

Intensiteit auto (etm) 
- Stad 
- Dorp 

 
 
- 8.000 
- > 10.000 

 
 
- 5.000-15.000 
- 5.000-10.000 

 
 
- 3.000-10.000 
- 3.000-6.000 

 
 
- < 4.000 
- < 3.000 

 
 
- < 2.500 
- < 1.500 

Minimale binding regio lokaal wijk buurt straten 

Vrachtverkeer veel matig zeer weinig geen 

Wegindeling  

Scheiding rijrichting Ja (overrijd-
baar) 

nee nee 

Rijbaanindeling 2*2 of 2*1 1*2 met fiets-
voorz. 

1 rijbaan met 
fiets- (sugges-
tie)stroken 

1 rijbaan, gemengd 

Beschikbare breedte 18,5 m (7,5 
m) 
(hoofdrijba-
nen) 

> 9,5 m (incl. 
fietsvoorzienin-
gen) 

> 5,75 (incl. 
fiets- (sugges-
tie)stroken 

> 10,5 m (incl. 
haaks parke-
ren), min. 
4,80 m (excl. 
parkeren) 

> 10 m (incl. 
haaks parke-
ren), min. 
4,80 m (excl. 
parkeren) 

Wegvaklengte > 500 m. 250-500 m. 100-250 m. < 100 m. < 100 m. 

Positie fiets verbod of 
gesch. voor-
ziening 

fietspaden fietsstroken gemengd 

Positie bromfiets verbod of 
gesch. voorz. 
(rijbaan) 

rijbaan gemengd 

Positie voetganger verbod of 
gesch. voor-
ziening 

trottoir trot-
toir/loopstrook 

trot-
toir/gemengd 
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Positie ov toegestaan, in havens in uitzonderin-
gen toege-
staan, op rij-
baan 

niet toege-
staan 

Pos. gemot. langz. 
verkeer 

verbod gemengd gemengd 

Parkeren verbod uitsluitend in havens op straat of in havens 

Inrichtings- en 
omgevingsken-
merken 

 

Verharding gesloten gesloten/open open 

Verlichting hoog (8-10 
m) 

middelhoog (6-8 m) laag (3-5 m) 

Bebouwing op afstand 
(> 20 m) 

op afstand (10-20 m), voordeu-
ren aan wegkant 

dicht op de weg (< 10 m) 

Markering in lengte-
richting 

ja ja zonodig nee 

Erfaansluitingen nee beperkt ja ja 

Max. lengte recht-
stand 

500 m 200 m 100 m 75 m 

Kruispuntprincipes  

Met gebiedsontsl.weg 
A 

gelijkvloers met snelheidsbeperkende maatrege-
len en voorrangsregeling 

niet toegestaan 

Met gebiedsontsl.weg 
B 

gelijkvloers met snelheidsbe-
perkende maatregelen en voor-
rangsregeling 

Met gebiedsontsl.weg 
C 

Met erftoegangsweg 
A 

niet toege-
staan 

gelijkvloers met snelheidsbeper-
kende maatregelen en voorrangs-
regeling 

gelijkwaardig met snelheidsbe-
perkende maatregelen 

Met erftoegangsweg 
B 

niet toege-
staan 

Fietspaden ongel.vl. of 
gel.vl. met 
snelh.bep. 
maatr. en 
voor.regeling 

 gelijkvloers met snelheidsbe-
perkende maatregelen en voor-
rangsregeling 

Voetgangers ongel.vl. of 
gelijkvl. Met 
snelh.bep. 
maatr. 

 geen voorzieningen 

Busbanen gelijkvloers met snelheidsbeperkende maatrege-
len en voorrangsregeling 

gelijkvloers met snelheidsbe-
perkende maatregelen en voor-
rangsregeling 

Spoorlijnen ongelijkvloers of volledig bewaakte overgang ongelijkvloers of bewaakte 
overgang 
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Bijlage 2 Wegbreedtes Gorishoeksedijk 1 
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1. INLEIDING 

 
1.1. Aanleiding 

 
De Koning Wessels Vastgoed bv en Recreatieterrein de Pluimpot B.V. hebben het voor-

nemen het bestaande vakantiepark de Pluimpot te verbeteren en uit te breiden. De planlo-
catie grenst in het westen en zuiden aan het Natura 2000-gebied ‘Oosterschelde’, waar de 

voormalige Beschermde Natuurmonumenten ‘Oosterschelde Binnendijks’ en ‘Oosterschel-
de Buitendijks’ deel van uitmaken. De westelijke begrenzing van de planlocatie en de Oos-

terschelde wordt gevormd door kreekrestant en natuurgebied de Pluimpot. Dit kreekrestant 
vormt een laatste relict van de kreek die het toenmalige eiland Tholen tot 1556 in tweeën 

deelde en is tevens onderdeel van Natura 2000-gebied Oosterschelde. 
 

Hoewel de planlocatie zelf niet binnen het Natura 2000-gebied ligt, heeft het verbeteren en 
uitbreiden van vakantiepark de Pluimpot mogelijk wel negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelen van de Oosterschelde. De ligging van het plangebied ten opzichte 
van het op grond van artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) 

aangewezen gebied is weergegeven in afbeelding 1.1. 
 

In deze natuurtoets wordt ingegaan op de vraag of en zo ja in hoeverre de uitbreiding en 
verbetering van het vakantiepark, gelet op de instandhoudingsdoelen, de kwaliteit van de 

natuurlijke habitats, de habitats van soorten en het voorkomen van soorten in het Natura 
2000-gebied significant verstoren dan wel verslechteren, dan wel dat de 

natuurwetenschappelijke betekenis of het natuurschoon wordt aangetast. Gelet op de aard 
en ligging van het project, wordt hierbij met name ingegaan op verstorende effecten.  

 
Deze toets dient ter invulling van artikel 19j van de Nbwet, het toetsen van wettelijk vastge-

stelde plannen aan het beschermingsregime van de Nbwet. 
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Afbeelding 1.1. Ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten zuiden van Sint Maar-
tensdijk en grenzend aan het Natura 2000-gebied ‘Oosterschelde’ 
(blauw) [ref. 1.] 

 

            Beschermd natuurgebied 

            Plangebied 

 

 
 

 
1.2. Leeswijzer 

 
In hoofdstuk 2 wordt een nadere beschrijving gegeven van het project. Vervolgens wordt in 

hoofdstuk 3 ingegaan op het toetsingskader volgend uit de Nbwet. In hoofdstuk 4 wordt 
vervolgens ingegaan op het voorkomen van natuurwaarden die in het kader van de Nbwet 

zijn beschermd. Op deze soorten zijn de effecten beschreven in hoofdstuk 5. Het rapport 
eindigt met conclusies in hoofdstuk 6. 
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2. PROJECTBESCHRIJVING 

 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de (her)ontwikkeling van vakantiepark de Pluim-

pot. De motivering voor de gemaakte keuzes in het ontwerp zijn enkel opgenomen indien 
deze vanuit ecologisch oogpunt zijn genomen. 

 
2.1. Planlocatie 

 
Het vakantiepark ligt ten zuiden van de bebouwde kom van Sint Maartensdijk in de Geer-

truidapolder te Zeeland (afbeelding 2.1). In totaal bestrijkt de (her)ontwikkeling een opper-
vlakte van circa 24 ha. Dit gebied bevindt zich tussen de Gorishoeksedijk met ontsluitings-

weg aan de oostkant en de dijk gelegen aan Natuurgebied de Pluimpot aan de westkant 
van het park. 

 
Afbeelding 2.1. Ligging vakantiepark De Pluimpot 

 

 
 

 
2.2. Inrichting vakantiepark De Pluimpot 

 
Parkstructuur 

Bij het ontwerp van het vakantiepark wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een 
goede landschappelijke inpassing. Dit betekent dat het karakter van het gebied zoveel mo-

gelijk behouden blijft. Binnen het stedenbouwkundig plan is op hoofdlijnen rekening gehou-
den met de karakteristieken van het gebied. Zo wordt de beleving vanaf de dijken behou-

den. Doordat de uitbreidingslocatie bestaat uit agrarisch gronden is er enkel langs de ak-
kers beplanting aanwezig, deze voornamelijk knotwilgen aan de Gorishoeksedijk blijven 

behouden. 
 
Het stedenbouwkundig ontwerp bestaat uit verschillende recreatieve woongebieden (zie 
afbeelding 2.2) en een centraal gelegen centrumomgeving waarbinnen verschillende re-

creatieve functies vallen zoals de receptie, een zwembad en een restaurant. Bij het cen-
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trumgebouw zijn voldoende parkeerplaatsen voorzien voor zowel de parkbezoekers als 

voor de bezoekers van omliggende dorpen die gebruik maken van de centrumvoorzienin-
gen (zwembad). 

 
Afbeelding 2.2. Stedenbouwkundig ontwerp 

 

 
 

 
De verschillende deelgebieden worden aan de rand van het park ontsloten door een cen-

trale hoofdweg die gecombineerd is met een fiets- en wandelpad. De hoofdweg krijgt een 
breedte van 5,5 m. De situering van de hoofdweg aan de rand van het park, onderaan de 

Gorishoeksedijk, zorgt ervoor dat het park goed toegankelijk is en de rust niet verstoord 
wordt in de woongebieden. Het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg voor het verbe-

teren van de bereikbaarheid past binnen het kader van een goede ruimtelijke ordening. 
Naast de normale ontsluitingsweg zijn er ook calamiteitenroutes voorzien. 

 
Aan de hoofdweg binnen het vakantiepark zijn verschillende secundaire wegen gekoppeld 

die leiden tot ‘hofjes’, waaraan de woningen gesitueerd zijn. De opzet met hofjes maakt de 
straat autoluw; alleen de eigen ‘bewoners’ maken gebruik van deze infrastructuur. Bij de 

woningen worden op de eigen kavel parkeerplaatsen gerealiseerd. De secundaire wegen 
krijgen een beperkte breedte van 4,5 m in combinatie met een verstevigde berm/rabat-

strook of een breedte van 5 m. Deze breedte is nodig in verband met het elkaar passeren 
van voertuigen en het in- en uitrijden van de kavel mogelijk te maken. Uitgangspunt is, de 

primaire en secundaire wegen uit te voeren in asfalt. En de accenten en hofjes/pleintjes in 
te richten met gebakken straatstenen. Dit materiaal heeft niet alleen een hoogwaardige uit-

straling, het benadrukt ook de functie van verblijfsgebied. Een gebied waarin de auto on-
dergeschikt is aan het overige gebruik.  

 
Naast het recreatieve fiets- en wandelpad aan de rand van het park slingeren er ook paden 

door de woongebieden, deze zijn verbonden met de dijkwegen. Deze paden leggen een 
verbinding tussen het strandje aan de Oosterschelde en Sint Maartensdijk met het cen-

trumgebouw daartussenin gelegen. Er is geen nieuwe recreatieve route richting Natuurge-
bied de Pluimpot opgenomen, in verband met behoud van het beschermd natuurmonu-

ment. 
 

Langs de paden en wegen komt reguliere straatverlichting te staan, met speciale armatu-
ren om lichtverstrooiing te voorkomen.  
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Woningen 

In het park wordt in verschillende typen woningen voorzien. Het karakter van de woningen 
moet aansluiten bij het karakter van de bebouwing in de omgeving. 

 
De woningen zullen bestaan uit maximaal twee verdiepingen, voorzien van een kap, en 

worden voornamelijk vrijstaand gebouwd. In het totaal worden ten hoogste 440 recreatie-
woningen en appartementen gerealiseerd. Maximaal 30 % van het aantal recreatiewonin-

gen wordt gestapeld gebouwd (appartementen). De woningen variëren in grootte. De mo-
gelijkheid bestaat om de woningen aan elkaar te koppelen. Ten hoogste 10 % van het aan-

tal recreatiewoningen wordt ingewisseld voor groepsaccommodaties. De maximale goot- 
en bouwhoogte van de woningen bedraagt 6 m en 9 m. De woningen worden qua type en 

oriëntatie gemengd. Het centrumgebouw wordt maximaal 12 m hoog. Het centrumgebouw 
staat op circa 120 m van de dijk, die de scheiding vormt met natuurgebied De Pluimpot. 

Een deel van de recreatiewoningen is bestemd voor particulier gebruik een deel als vakan-
tiewoning. De onderverdeling van deze woningen is nader gespecificeerd in tabel 2.1.a en 

2.1.b.  
 

Tabel 2.1. Recreatiewoningen  
 a. Vakantiewoningen (100 % verhuur) 

type (personen) aantal percentage (%) aantal personen totaal aantal personen 

4 100 27 4 400 

6 120 33 6 720 

8 65 18 8 520 

10-12 p 25 7 11 275 

14-16 p 25 7 15 375 

hotelappartementen 30 8 2 60 

totaal 365 100 %  2.350 

 

 b. Vakantiewoningen (deels voor particulier gebruik) 

type (personen) aantal percentage (%) aantal personen totaal aantal personen 

4 50 67 4 200 

6 25 33 6 150 

8 0 0 0 0 

10-12 p 0 0 0 0 

14-16 p 0 0 0 0 

hotelappartementen 0 0 0 0 

totaal 75 100 %  350 

 
Groenstructuur 
Om de privacy op de kavels van de woongebieden te waarborgen en het vakantiepark een 

groenstructuur te geven passend bij de omgeving, wordt er rondom de kavels een streek-
eigen beplanting voorzien in de vorm van een dichte heesterbeplanting. Aan de achterzijde 

van de kavels (tussen de afzonderlijke hofjes) wordt een hogere beplanting toegepast, be-
staande uit afschermende heesters met daartussen bomen. Tussen de afzonderlijke wo-

ningen wordt een middelhoge beplanting toegepast, die naast afscherming ook sierwaarde 
heeft. Verder worden langs de wegen en paden, sierbeplanting, hagen, laanbomen en/of 

solitaire bomen toegepast. Gedacht kan worden aan de soorten: wilg, eik, beukenhaag, 
duindoorn, bloemrijk grasland, et cetera.  

 
Doordat de beplanting meer beschutting biedt tegen wind en neerslag wordt het gebied ge-

schikter als leefgebied voor vele soorten flora en fauna, zoals algemeen voorkomende 
broedvogels van kleinschalige landschappen (merel, roodborst, winterkoning, fitis en 
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tjiftjaf), grondgebonden zoogdieren (wezel en hermelijn) en amfibieën (bruine kikker, gewo-

ne pad en kleine watersalamander). 
 

Tussen de verschillende woongebieden bevinden zich grotere oostwest georiënteerde 
groengebieden. Deze gebieden geven het vakantiepark een rustige uitstraling doordat de 

woonclusters worden afgewisseld met natuur. De groene ‘parken’ worden ingericht met 
wandelpaden en zorgen voor een locatie waar de recreanten kunnen spelen, wandelen, zit-

ten, et cetera. Er worden speeltoestellen en paviljoens voorzien om de ontspannings- en 
ontmoetingsmogelijkheden te versterken. De groengebieden worden uitgevoerd als een 

glooiend terrein met gazon, bloemrijk grasland, inheemse heesters en bomen en vormen 
een gevoelsmatige verbinding tussen de Gorishoeksedijk en natuurgebied de Pluimpot. 

Daarnaast dienen deze groengebieden als waterbuffers (wadi’s). 
 

Aan de voorzijde van de dijk komt opgaande begroeiing te staan om met de dijk een ster-
kere afscheiding te vormen met natuurgebied De Pluimpot. 

 
Waterberging 

Waterberging vindt plaats in zogenoemde wadi’s en waterpartijen die langs de wegen en in 
de groengebieden zijn gesitueerd. Per m2 verhard oppervlak wordt 75 mm water geborgen. 

Het regenwater afkomstig van het dakoppervlak wordt zo lang mogelijk binnen het plange-
bied vastgehouden, alvorens het via het doorlaatwerk afstroomt naar de aangrenzende 

polder. Langs de waterlopen worden obstakelvrije stroken in acht genomen van ongeveer 5 
m ten behoeve van het onderhoud. 

 
2.3. Recreatie 

 
In paragraaf 1.2.4 is het aantal te bouwen recreatiewoningen nader gespecificeerd naar 

groepsgrootte van de te verwachten bezoekers. Daarbij is uitgegaan van de maximale ca-
paciteit. Het is echter zeker dat de aan te bieden recreatiewoningen niet permanent bezet 

zijn. Voor de bezetting is een inschatting gemaakt.  
 

In tabel 2.2.b is een prognose gegeven van de te verwachten bezoekersaantallen, na af-
ronding van het gehele project (halverwege 2020). In tabel 2.2.a zijn de huidige bezoekers-

aantallen weergegeven. Jaarlijks verblijven 1.468 personen meerdere dagen in het vakan-
tiepark. In een toekomstige situatie bedraagt dit 1.795 personen. Daarnaast worden 100 

gasten verwacht die specifiek voor het zwembad een bezoek brengen aan het vakantie-
park. Deze gasten zullen geen gebruik maken van natuurgebied De Pluimpot en worden 

daarom verder buiten beschouwing gelaten. In totaal komen 22 % bezoekers meer die, in 
een wordt case scenario, allen van het natuurgebied gebruik zullen maken.  

 
Er is geen inschatting te geven van de exacte bezoekersaantallen gedurende het jaar. In 

de periode rondom de schoolvakanties (kerst, voorjaar, mei, herfst), alsmede meerdere 
vrije dagen rondom Hemelvaart, Pinksteren en Pasen en het hoogseizoen wordt extra 

drukte verwacht. In de overige periode zal het rustiger zijn in het vakantiepark. 
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Tabel 2.2. Bezoekersaantallen vakantiepark De Pluimpot 
a. Huidige bezoekersaantallen b. Toekomstige bezoekersaantallen 

standplaatsen 466  vakantiewoningen 365 

aantal personen per plaats 4,5  bezetting 70 % 

bezetting 70 %  bezoekers 1.645 

bezoekers 1.468    

     

   particuliere vakantiewoning 75 

   bezetting 43 % 

   bezoekers 150 

     

totaal 1.468  totaal 1.795 
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3. TOETSINGSKADER NATURA 2000-GEBIED OOSTERSCHELDE 

 
De Oosterschelde is in februari 2010 definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Daar-

naast is het gebied ‘Oosterschelde binnendijks’ op 20 december 1990 aangewezen als be-
schermd natuurmonument. Het project dient daarom zowel aan artikel 19d, die betrekking 

heeft op aanwijzing als Natura 2000-gebied, als aan artikel 16, die betrekking heeft op de 
(vervallen) status van beschermd natuurmonument, getoetst te worden. In dit hoofdstuk 

wordt op beide toetsingskaders ingegaan. 
 

3.1. Artikel 19d 
 

Ingevolge artikel 19d, eerste lid, van de Nbwet is het verboden om zonder vergunning van 
Gedeputeerde Staten, projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te 

verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellin-
gen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats 

van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend 
effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.  

 
Dit artikel is aldus te verstaan dat er twee harde criteria gelden, te weten: 

-  er mag geen verslechtering van leefgebieden van soorten/habitattypen plaatsvinden; 
- er mag geen significante verstoring van soorten plaatsvinden. 

 
Bij het beoordelen of deze criteria van toepassing zijn, spelen de instandhoudingsdoelstel-

lingen van de aangewezen soorten een belangrijke rol.  
 

Blijkens het aanwijzingsbesluit is het gebied de Oosterschelde aangewezen voor zes habi-
tattypen, twee habitatsoorten en 45 vogelrichtlijnsoorten. Hiervan heeft één habitatsoort 

(noordse woelmuis) een prioritaire status. De prioritaire status houdt in dat voor deze soort 
een bijzondere verantwoordelijkheid geldt, omdat een belangrijk deel van zijn natuurlijk 

verspreidingsgebied in de Oosterschelde ligt. Indien de, gelet op de instandhoudingsdoel-
stelling, verslechtering van het leefgebied of significante verstoring van de Noordse woel-

muis plaatsvindt gelden strengere eisen voor vergunningverlening.  
 

Voor alle aangewezen natuurwaarden zijn in het aanwijzingsbesluit instandhoudingsdoel-
stellingen geformuleerd. Deze hebben betrekking op de kwaliteit en oppervlakte van het 

leefgebied van de soort of het habitattype. Daarnaast zijn doelstellingen opgenomen voor 
populaties indien het soorten betreft. Voor een aantal broedvogelsoorten geldt dat deze 

niet enkel betrekking hebben op de Oosterschelde, maar op meerdere gebieden, de zoge-
noemde regionale doelstellingen. Het betreft doorgaans de gezamenlijke doelstelling voor 

de gebieden Oosterschelde, Westerschelde & Saefthinge, Grevelingen, Krammer-
Volkerak, Zoommeer, Haringvliet en Veerse Meer en Markiezaat. De instandhoudingsdoel-

stellingen van het gebied de Oosterschelde zijn opgenomen in tabel 3.1.  
 

Van belang is, aldus, na te gaan, of aangewezen soorten of habitattypen voorkomen in het 
aangewezen gebied binnen de invloedssfeer van het project, en vervolgens de effecten 

van het project hierop te bepalen. Vervolgens zal moeten worden beoordeeld of deze effec-
ten in de weg staan aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 

2000-gebied Oosterschelde. 
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Tabel 3.1. Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Oosterschelde [ref. 2.] 

habitattypen en habitat- en vogelsoorten 

waarvoor een instandhoudingdoel geldt 

doelstelling kwaliteit 

leefgebied/habitattype 

doelstelling oppervlakte 

leefgebied/habitatttype 

doelstelling 

populatie 

habitattypen 

H1160 Grote baaien = >  

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) > =  

H1320 Slijkgrasvelden = =  

H1330A Schorren en zilte graslanden (bui-

tendijks) = =  

H1330B Schorren en zilte graslanden (bin-

nendijks) > =  

H7140B Overgangs- en trilvenen > >  

habitatsoorten 

H1340 *Noordse woelmuis > = > 

H1365 Gewone zeehond = > > 

broedvogels 

A081 Bruine kiekendief = = 19 

A132 Kluut = = 2.000* 

A137 Bontbekplevier = = 100* 

A138 Strandplevier > > 220* 

A191 Grote stern = = 4.000* 

A193 Visdief = = 6.500* 

A194 Noordse stern = = 20 

A195 Dwergstern = = 300* 

niet-broedvogels 

A004 Dodaars = = 80 

A005 Fuut = = 370 

A007 Kuifduiker = = 8 

A017 Aalscholver = = 360 

A026 Kleine zilverreiger = = 20 

A034 Lepelaar = = 30 

A037 Kleine zwaan = =  

A043 Grauwe gans = = 2.300 

A045 Brandgans = = 3.100 

A046 Rotgans = = 6.300 

A048 Bergeend = = 2.900 

A050 Smient = = 12.000 

A051 Krakeend = = 130 

A052 Wintertaling = = 1.000 

A053 Wilde eend = = 5.500 

A054 Pijlstaart = = 730 

A056 Slobeend = = 940 

A067 Brilduiker = = 680 

A069 Middelste zaagbek = = 350 

A103 Slechtvalk = = 10 

A125 Meerkoet = = 1.100 

A130 Scholekster = = 24.000 

A132 Kluut = = 510 

A137 Bontbekplevier = = 280 

A138 Strandplevier = = 50 

A140 Goudplevier = = 2.000 

A141 Zilverplevier = = 4.400 
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habitattypen en habitat- en vogelsoorten 

waarvoor een instandhoudingdoel geldt 

doelstelling kwaliteit 

leefgebied/habitattype 

doelstelling oppervlakte 

leefgebied/habitatttype 

doelstelling 

populatie 

A142 Kievit = = 4.500 

A143 Kanoet = = 7.700 

A144 Drieteenstrandloper = = 260 

A149 Bonte strandloper = = 14.100 

A157 Rosse grutto = = 4.200 

A160 Wulp = = 6.400 

A161 Zwarte ruiter = = 310 

A162 Tureluur = = 1.600 

A164 Groenpootruiter = = 150 

A169 Steenloper = = 580 

 
Cumulatie 

In het kader van artikel 19d dient niet enkel het onderhavige project getoetst te worden, 
maar ook het project in combinatie met andere projecten of handelingen in het gebied. 

Hieronder wordt ingegaan op verschillende ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn weer-
geven in afbeelding 3.1. 

 
In de nabije omgeving van het plangebied speelt het voornemen van de gemeente Tholen 
om de bebouwde kom (oranje) van Sint Maartensdijk in de Geertruidapolder uit te breiden 

met circa 180 woningen. De plannen voor uitbreiding van de bebouwde kom zijn qua opzet 

nog niet concreet. Ook de besluitvorming (waaronder het bestemmingsplan) dient nog 
plaats te vinden. De uitbreiding van de bebouwde kom wordt derhalve niet opgenomen als 

cumulatief effect.  
 

Op bestuurlijk niveau wordt gesproken over mogelijkheden om een jachthaven in de omge-
ving van het plangebied te realiseren (blauw). Momenteel vind onderzoek plaats naar de 

haalbaarheid van een jachthaven en mogelijke geschikte locaties voor deze jachthaven. De 
locatie, zoals in blauw aangegeven in afbeelding 3.2, is genoemd als een van de mogelijke 

locaties. Er is nog geen programma en stedenbouwkundig(e) schets of ontwerp voor de 
jachthaven. Ook heeft nog geen contract- en of besluitvorming (waaronder bestemmings-

plan) plaatsgevonden. Realisatie van de jachthaven wordt niet binnen 10 jaar verwacht. De 
jachthaven wordt derhalve niet opgenomen als cumulatief effect.  
 
Ten tijde van het opstellen van de startnotitie (voorafgaand aan dit milieueffectrapport) 

maakte de ontwikkeling van het vakantiepark Wulpdal, met Estate en Roos projectontwik-
keling als initiatiefnemer, onderdeel uit van het voornemen (groen). Echter, na de vaststel-

ling van de richtlijnen door de gemeenteraad heeft de initiatiefnemer Estate en Roos pro-
jectontwikkeling zich teruggetrokken als initiatiefnemer. Dit betekent dat de ontwikkeling 

van het vakantiepark Wulpdal (200 recreatiewoningen) vooralsnog onzeker is qua uitvoe-
ring en planning. Omtrent deze ontwikkeling vindt op het moment van opstellen van deze 

notitie geen contractvorming met de gemeente Tholen plaats. Besluitvorming in het kader 
van de Wet ruimtelijke ordening is op dit moment eveneens niet aan de orde. De uitbreiding 

van het vakantiepark Wulpdal wordt derhalve niet opgenomen als cumulatief effect. 
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Afbeelding 3.1. Ontwikkelingen nabij vakantiepark De Pluimpot 

 

 

 
 

 
3.2. Artikel 16 

 
Het Natura 2000-gebied omvat onder meer het Beschermd Natuurmonument Oosterschel-
de Binnendijks. Het natuurgebied De Pluimpot is in dit beschermd natuurmonument opge-
nomen. Ingevolge artikel 15a, derde lid, Nbwet, heeft de bescherming van dit gebied, dat 
zijn status als beschermd natuurmonument heeft verloren, mede betrekking op de doelstel-
lingen ten aanzien van het behoud, herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de 
natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied zoals bepaald in het van rechtswege 
vervallen besluit. Voor zover deze doelstellingen Natura 2000-waarden betreffen, maken 
deze deel uit van de in voorgaande paragraaf opgenomen instandhoudingsdoelstellingen. 
Indien de doelstellingen geen Natura 2000-waarden betreffen, houden deze doelstellingen, 
zoals de bescherming van het natuurschoon, hun zelfstandige betekenis. Artikel 16 van de 
Nbwet heeft betrekking op deze doelen.  
 
In de voorbereiding op beheerplan dat voor het Natura 2000-gebied wordt vastgesteld zijn 
de oude doelen in ruimte en tijd uitgewerkt. Voor 'Oosterschelde Binnendijks' gaat het om 
de volgende doelen: 
- behoud van het gebied, in samenhang met de binnendijkse natuurgebieden, als inter-

nationaal belangrijke schakel in een samenhangend systeem van waterrijke gebieden 
in de West-Palearctische trekzone voor vogels; 

- behoud van de inlagen, karrevelden, kreekresten, eendenkooien en een graslandge-
bied; 

- behoud van de belangrijke ecologische en geohydrologische relaties met de Ooster-
schelde; 

- behoud van de kenmerkende grote geomorfologische, bodemkundige en hydrologische 
verscheidenheid; 
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- behoud van de waardevolle levensgemeenschappen dankzij de verscheidenheid in mi-

lieuomstandigheden, met name die van getijloze zoute en brakke milieus van gradiënt-
situaties van zout naar zoet en van nat naar droog; 

- behoud van de functie als leefgebied voor haas, konijn, mol, wezel, bunzing, hermelijn, 
noordse woelmuis en rugstreeppad; 

- behoud van minder algemene tot zeldzame plantengemeenschappen, waarin zeldzame 
plantensoorten voorkomen zeekraal, schorrekruid, schorrezoutgras, kweldergrassen, 

zilte rus, zeeaster, melkkruid, kamgras, rood zwenkgras, veldgerst, duizendblad, katte-
doorn, kleine klaver, riet, zeebies, spiesmelde, slanke waterbies, moeraszoutgras, val-

se voszegge, zomprus, ruppia, schedefonteinkruid, zilte waterranonkel, zannichellia, 
duinriet, zeegroene zegge, moeraswespenorchis, bleekgele droogbloem, stijve ogen-

troost, duindoorn, fraai duizenguldenkruid, zilte zegge, lidsteng, rode waterereprijs, 
mattenbies, zeerus, zeegroene rus, kleine lisdodde, brede stekelvaren, wijfjesvaren, 

moerasvaren, veenmos, oeverzegge, moeraswilgenroosje, waterzuring, lisdodde, oe-
verzegge, cyperzegge, tweerijige zegge, scherpe zegge, braam, galigaan, geelhartje, 

rietorchis, greppelrus, krielparnassia, kwelderzegge, strandbiet, zeewinde, blauwe zee-
distel, harig wilgeroosje, rietzwenkgras, lamsoor, gevlekte orchis, tenger fonteinkruid, 

gedoornd hoornblad, waterranonkel, kweek, grote brandnetel, breedbladige orchis, ad-
dertong, gewone vlier, meidoorn en hondsdraf); 

- behoud als broedgebied (bosrietzanger, rietzanger, rietgors, kleine karekiet, waterhoen, 
meerkoet, dodaars, kievit, scholekster, tureluur, grutto, kluut, bontbekplevier, strandple-

vier, kokmeeuw, visdief, noordse stern, eenden, kleine plevier, tjiftjaf, winterkoning, 
spotvogel, bruine kiekendief en blauwborst), foerageergebied (kluut, tureluur, kievit, 

grutto, smient, rotgans) en pleisterplaats van nationaal en internationaal belang voor 
kust- en weidevogels, ganzen, eendachtigen en steltlopers; 

- behoud van de variatie in de elementen water, land, dijken, vegetatietypen en vogel-
rijkdom uit het oogpunt van natuurschoon. 

 
Ingevolge artikel 16 is het verboden om zonder vergunning van Gedeputeerde Staten, in 
een beschermd natuurmonument handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedo-
gen, die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke 
betekenis van het beschermd natuurmonument of voor dieren of planten in het beschermd 
natuurmonument of die het beschermd natuurmonument ontsieren, dan wel in strijd met de 
bij een vergunning gestelde voorschriften of beperkingen handelingen te verrichten, te 
doen verrichten of te gedogen. 
 
Van belang is, aldus, na te gaan, of doelstellingen van het beschermd natuurmonument 

door het project in het gedrang komen. 
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4. VOORKOMEN NATUURWAARDEN 

 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het voorkomen van dieren, planten, habi-

tattypen, habitatsoorten en vogelsoorten die vanuit de aanwijzing tot Natura 2000-gebied 
en Beschermd Natuurmonument van belang zijn. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de 

floristische kant, waaronder planten benoemd in het beschermd natuurmonument en habi-
tattypen in het kader van Natura 2000, en de faunistische kant, waaronder dieren benoemd 

in het beschermd natuurmonument, habitatsoorten en vogelsoorten aangewezen in het ka-
der van Natura 2000. Hierbij is gebruik gemaakt van het ecologisch veldonderzoek uitge-

voerd door ecologisch adviesburo N.W.C. (2006) en TAKEN Landschapsarchitectuur & 
Ecologie (2008) [ref. 5. en 6.] en op het internet vrij verkrijgbare verspreidingsgegevens 

[ref. 7. tot en met 9.]. 
 

Tevens wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de doelstellingen uit het beschermd 
natuurmonument die betrekking hebben op de natuurwetenschappelijke betekenis en het 

natuurschoon. 
 

4.1. Flora 
 

De habitattypen met instandhoudingsdoelen zijn allen sterk gerelateerd aan dynamische, 
aquatische en zilte omstandigheden. Tegenwoordig staat natuurgebied de Pluimpot niet 

meer in open verbinding met de Oosterschelde, waardoor de dynamiek in het gebied sterk 
is afgenomen. De juiste omstandigheden voor de betreffende habitattypen zijn dan ook niet 

meer aanwezig, waarmee hun voorkomen in dit gebied is uitgesloten.  
 

Van de algemene en zeldzame plantengemeenschappen die vanuit de aanwijzing tot be-
schermd natuurmonument beschermd zijn komen de volgende soorten voor, of is het voor-

komen van de volgende soorten niet uitgesloten: zeekraal, schorrekruid, schorrezoutgras, 
kweldergrassen, zilte rus, zeeaster, melkkruid, kamgras, rood zwenkgras, veldgerst, dui-

zendblad, kattedoorn, kleine klaver, riet, zeebies, spiesmelde, slanke waterbies, moeras-
zoutgras, valse voszegge, zomprus, ruppia, schedefonteinkruid, zilte waterranonkel, zanni-

chellia, duinriet, zeegroene zegge, moeraswespenorchis, bleekgele droogbloem, stijve 
ogentroost, duindoorn, fraai duizenguldenkruid, zilte zegge, lidsteng, rode waterereprijs, 

mattenbies, zeerus, zeegroene rus, kleine lisdodde, brede stekelvaren, wijfjesvaren, moe-
rasvaren, veenmos, oeverzegge, moeraswilgenroosje, waterzuring, lisdodde, oeverzegge, 

cyperzegge, tweerijige zegge, scherpe zegge, braam, galigaan, geelhartje, rietorchis, grep-
pelrus, krielparnassia, kwelderzegge, strandbiet, zeewinde, blauwe zeedistel, harig wilge-

roosje, rietzwenkgras, lamsoor, gevlekte orchis, tenger fonteinkruid, gedoornd hoornblad, 
waterranonkel, kweek, grote brandnetel, breedbladige orchis, addertong, gewone vlier, 

meidoorn en hondsdraf. 
 

4.2. Fauna 
 
Broedvogelsoorten 
De Pluimpot is op een aantal oude platen van beplanting voorzien, die nu, tientallen jaren 

na aanplant, het gebied niet alleen het uiterlijk geven van een klein bosje, maar ook de 
mogelijkheid geven tot vestiging van territoria van bosvogels. Roodborst en vink zijn daar 

voorbeelden van. De onbeplante delen van de platen vallen in twee categorieën uiteen. De 
eerste is die van het gemaaide bloemrijke hooiland rond het meest zuidelijk deel van het 

bosje. De tweede is die van de kleine eilandjes in het water, welke voornamelijk begroeid 
zijn door riet en hier en daar een struikje of boom. Dit maakt vestiging van rietvogels moge-

lijk. Op het onbegroeide deel van het meest zuidelijke eiland ligt een kolonie van de kok-
meeuw [ref. 5.]. 
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Van alle broedvogels met instandhoudingsdoelen komen enkel broedparen van kluut (3 

broedparen), visdief (3-19 broedparen) en bruine kiekendief (1 broedpaar) in natuurgebied 
de Pluimpot voor [ref. 10. en 11.]. Het huidige vakantiepark vormt, gezien de inrichting en 

het gebruik, geen geschikt broedgebied voor deze broedvogels. Alle andere aangewezen 
broedvogels in het kader van Natura 2000 komen niet in het plangebied of natuurgebied de 

Pluimpot voor.  
 

Van vogels die in het kader van het beschermd natuurmonument zijn beschermd komen 
voor: bergeend, dodaars, kleine karekiet, kokmeeuw, kuifeend, meerkoet, rietgors, schol-

ekster, tafeleend, tjiftjaf, waterhoen en wilde eend. Van kokmeeuw komt een kolonie voor 
op het zuidelijk eiland. 

 
Afbeelding 4.1 geeft de locatie van de broedparen van alle bovengenoemde soorten, zoals 

in 2005 waargenomen, weer.  
 
Niet-broedvogelsoorten 
In de sloten en graslanden in of nabij het vakantiepark kunnen de niet-broedvogels fuut, 

wilde eend en meerkoet geschikt foerageergebied vinden. Bovendien kunnen in de huidige 
situatie kievit, scholekster, wulp en tureluur aanwezig zijn op aangrenzende graslanden en 

akkers. Voor overige niet-broedvogelsoorten waarvoor instandhoudingsdoelen gelden, zo-
als fuut, grauwe gans, kleine zwaan, smient, wintertaling, scholekster, brandgans, rotgans, 

bergeend, rosse grutto en lepelaar [ref. 6. en 7.], geldt natuurgebied de Pluimpot als rust-
gebied. Voor het foerageren zijn voornamelijk de polder bij Gorishoek ten zuidoosten en de 

Scherpenissepolder ten noordoosten van het plangebied voor deze soorten van belang 
(persoonlijke communicatie met dhr. de Keuning van Staatsbosbeheer). Beide polders 

vormen tevens belangrijke foerageergebieden voor niet-broedvogels uit andere delen van 
het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Bovendien zijn ze geschikt als uitwijkmogelijkheid 

voor vogels uit de Geertruidapolder. De akkers gelegen in de Geertruidapolder, die door de 
uitbreiding van het vakantiepark verdwijnen, zijn van minder belang voor de hierboven ge-

noemde niet-broedvogels. In de toets wordt ervan uitgegaan. 
 

In het aanwijzingsbesluit Beschermd Natuurmonument staan zijn algemene waarden op-
genomen als belang voor kust- en weidevogels, ganzen, eendachtigen en steltlopers.  

 
Andere diersoorten 

In het plangebied bevindt zich geen geschikt leefgebied voor de gewone zeehond en het 
voorkomen van deze soort wordt dan ook uitgesloten. Ook het deel van de Oosterschelde 

dat grenst aan de planlocatie vormt geen onderdeel van het leefgebied van de gewone 
zeehond. De soort is hier tot nog toe niet waargenomen [ref. 7. en 8.].  

 
De noordse woelmuis komt niet voor op Tholen [ref. 7. en 9.]. Het voorkomen van de 

noordse woelmuis in het vakantiepark en omgeving is daarom uitgesloten.  
 

In het plangebied zelf zijn verschillende soorten aangetroffen die in het kader van de Be-
schermd Natuurmonument zijn aangewezen. Dit betreft mol en haas. Gelet op de biotoop-

eisen zijn het voorkomen van deze soorten in het natuurgebied de Pluimpot zelf uitgeslo-
ten. Dit geldt ook voor het voorkomen van rugstreeppad. Wel kunnen voorkomen konijn, 

wezel, bunzing en hermelijn. 
 

4.3. Natuurwetenschappelijke betekenis en natuurschoon 
 

Zoals hierboven reeds omschreven heeft natuurgebied de Pluimpot een functie als over-
winteringsgebied voor trekvogels. De Pluimpot fungeert als hoogwatervluchtplaats en 
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broedgebied voor kustvogels. In dit kader is de doelstelling tot het behoud van het gebied, 

in samenhang met de binnendijkse natuurgebieden, als internationaal belangrijke schakel 
in een samenhangend systeem van waterrijke gebieden in de West-Palearctische trekzone 

voor vogels, van belang.  
 

In 1957 is De Pluimpot afgesloten in het kader van de Deltawerken om, mede door kustlijn-
vermindering, op die manier het achterland te beschermen tegen overstroming. Als afge-

damde zeearm wordt dit gebied gekenmerkt door open water omsloten door brede rietkra-
gen en een mantel van bebossing. In dit kader is de doelstelling tot het behoud van de in-

lagen, karrevelden, kreekresten, eendenkooien en een graslandgebied, van belang. 
 

Het gebied de Pluimpot wordt door middel van een dijk gescheiden met de Oosterschelde. 
Desondanks, of wellicht dankzij, heeft een ecologische relatie m.n. op het gebied van het 

voorkomen van vogelsoorten. Het behoud van de belangrijke ecologische en geohydrologi-
sche relaties met de Oosterschelde, is daarom een relevante doelstelling.  

 
Sinds de afsluiting heeft het gebied het zoute karakter verloren en zijn de toenmalige 

schorren, slikken en platen veranderd in een gebied met een voornamelijk zoet karakter. 
Enige zoute invloed is nog aanwezig door het kwelwater vanuit de Oosterschelde, hetgeen 

naar voren komt in de vegetatie op de lage delen van de oude platen. In dit kader is het 
behoud van de waardevolle levensgemeenschappen dankzij de verscheidenheid in milieu-

omstandigheden, met name die van getijloze zoute en brakke milieus van gradiëntsituaties 
van zout naar zoet en van nat naar droog, van belang. 

 
Eveneens van belang is doelstelling behoud van de kenmerkende grote geomorfologische, 

bodemkundige en hydrologische verscheidenheid, waarvan wordt aangenomen dat deze 
ter plaatse is.  

 
In het kader van natuurschoon is ten slotte het behoud van de variatie in de elementen wa-

ter, land, dijken, vegetatietypen en vogelrijkdom van belang. 
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Afbeelding 4.1. Broedgevallen van voorkomende broedsoorten die zijn aangewezen 
als beschermde natuurwaarden 
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Waterhoen 

 

Kluut 
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Dodaars 

 

Bergeend 

 

Bruine kiekendief 

 

Kleine karekiet 

 

Visdief 

 

Kuifeend 
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5. EFFECTBEPALING TOEKOMSTIGE SITUATIE 

 
Er vinden geen fysische ingrepen in het gebied plaats. Er is derhalve geen sprake van op-

pervlakteverlies of versnippering. Daarnaast vinden geen fysische ingrepen plaats die een 
effect kunnen hebben op de abiotische kwaliteit van het gebied zoals verzuring, vermesting 

of wijziging van de grondwaterstand. Verslechtering of aantasting van flora, habitattypen 
alsmede op het leefgebied van diersoorten is daarmee uitgesloten. Hetzelfde geldt voor 

behoud van kreekrestant, hydrologische en geomorfologische structuur en behoud van 
zoute en brakke milieus, waarvan de bescherming volgt uit de aanwijzing tot beschermd 

natuurmonument. 
 

Wel dient getoetst te worden aan verstoring die ten gevolge van de (her)ontwikkeling 
plaatsvinden. Hieronder wordt deze verstoring beschreven, daarbij wordt verstoring nader 

gespecificeerd in geluid, optische verstoring en verstoring door licht. Ook dient getoetst te 
worden aan resterende doelstellingen in het kader van de natuurwetenschappelijke bete-

kenis van het gebied en natuurschoon. 
 

5.1. Verstoring door licht 
 

In de huidige situatie is reeds verlichting op het vakantiepark aanwezig. Door de uitbreiding 
van het terrein aan de noordzijde van het vakantiepark en de daarmee gepaard gaande 

verspreiding de vakantiewoningen over een groter oppervlak, neemt de lichtuitstraling in 
het zuidelijk deel van het vakantiepark af. In de toekomstige situatie wordt overal eenzelfde 

type straatverlichting geplaatst, daarbij worden speciale armaturen gebruikt om lichtsterkte 
te beperken.  

 
De werkzaamheden vinden plaats tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Er hoeven daarom geen 

of slechts zeer beperkt bouwlampen te worden ingezet. Lichtverstoring in de aanlegfase is 
daarom uitgesloten of te verwaarlozen. 

 
Zoogdieren 

In onderzoek uitgevoerd door Molenaar et al. [ref. 15.] naar effecten van wegverlichting op 
zoogdieren, is onder meer het effect van licht op gedrag van onder meer wezel, bunzing en 

hermelijn. Van geen van de soorten is een significant afstotend effect van de gebruikte ver-
lichting aangetoond. De meeste waargenomen roofdiersoorten worden zelfs door de ge-

bruikte verlichting aangetrokken. Voor bunzing en hermelijn is een statisch significante toe-
name van het aantal passages nabij wegverlichting aangetoond. Voor de wezel is geen 

statistisch significant verschil aangetoond. Het konijn is niet in het onderzoek opgenomen, 
maar gelet op leefwijze kunnen dezelfde effecten worden verwacht als op de haas. Voor de 

haas is geen statistisch significant verschil tussen het aantal passages in het licht en in het 
donker. Gelet op het voorgaande kan gesteld worden dat de genoemde soorten geen hin-

der ondervinden van de licht gedurende de bouwwerkzaamheden en de toekomstige per-
manente situatie. 

 
Vogelsoorten 

De begrenzing tussen het vakantiepark en het Natura 2000-gebied bestaat uit een dijk en 
een bomenrij. Beide landschapselementen voorkomen grotendeels dat het licht van het va-

kantiepark diep in het Natura 2000-gebied reikt. Licht zal maximaal reiken tot in de eerste 
20 m van het gebied. Daarin bevinden zich geen broedgevallen. Overnachtende niet-

broedvogels bevinden zich voornamelijk op het water in het gebied. Het water ligt verder 
weg dan 20 m vanaf de dijk. 
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5.2. Optische verstoring 

 
Menselijke aanwezigheid vormt een belangrijk onderdeel van de optische verstoring op Na-

tura 2000-deelgebied de Pluimpot. Dit natuurgebied is door de aanwezigheid van wandel- 
en fietspaden namelijk goed ontsloten voor kleinschalige recreatie. Kwantitatieve gegevens 

over het precieze aantal bezoekers ontbreken. Met de herontwikkeling van het vakantie-
park wordt een toename van 22 % van het aantal recreanten in het park beoogd. Potentieel 

kan dit dus ook tot een maximaal gelijkwaardige toename (‘worst case scenario’) van het 
aantal bezoekers in het natuurgebied leiden. In de aanlegfase is geen sprake van een toe-

name van het aantal bezoekers in natuurgebied De Pluimpot. 
 
Zoogdieren 
De soorten wezel, bunzing, hermelijn en konijn zijn schemer en nachtsoorten. Menselijke 

aanwezigheid in die periode in natuurgebieden is niet toegestaan. Derhalve kan aantasting 
van deze natuurwaarden als gevolg van optische verstoring worden uitgesloten. 

 
Vogelsoorten 

De aanwezige broedvogelsoorten komen pakweg voor in drie gebieden: de bosschages, 
het bloemrijke hooiland rond het meest zuidelijke deel van het bos en de eilanden op het 

water. Het grootste aandeel van de broedvogelsoorten bevindt zich op de eilanden.  
 

Een groot deel van de nesten van relevante soorten ligt op het zuidwestelijk eiland (zie af-
beelding 4.1). De afstand tussen het wandelpad en dit vogelbroedgebied bedraagt 80 m 

(pers. comm. de heer De Keuning). Op het middelste en meest noordelijke eiland broedden 
kluut, meerkoet, scholekster, wilde eend, waterhoen, tafeleend, kuifeend, kleine karekiet en 

bergeend. Deze eilanden liggen verder van het wandelpad dan het zuidwestelijke eiland. In 
de bosschages komt de tjiftjaf voor. Hierlangs loopt ook het wandelpad. De verstoringsaf-

stand van zangvogels in bosachtige gebieden is met 20 m (gemiddeld maximum van de 
soortsgroep) relatief klein.  

 
Volgens de heer De Keuning is de recreatie in het gebied redelijk extensief en hebben zich 

in de huidige situatie ondanks de reeds aanwezige optische verstoring broedparen in het 
natuurgebied gevestigd. Een mogelijke toename van maximaal 22 % (327 recreanten) 

heeft een dermate beperkt effect dat nauwelijks van extra verstoring sprake is en zal geen 
effect hebben op de aantallen broedparen in de Pluimpot.  

 
Van alle overwinterende niet-broedvogels is enkel de smient overdag in natuurgebied de 

Pluimpot aanwezig. Aangezien deze soort in de huidige situatie ook al in het natuurgebied 
aanwezig is, ondervindt deze weinig last van recreanten. Voor deze soort geldt dan ook 

hetzelfde als voor de broedvogels; geen afname in de aantallen door de beperkte toename 
van het aantal recreanten. Voor de andere niet-broedvogels geldt dat zij overdag in nabij-

gelegen polders foerageren en zich mogelijkerwijs enkel ’s nachts in het natuurgebied be-
vinden. Indien ze ’s nachts in het natuurgebied aanwezig zijn, is van optische verstoring 

geen sprake, aangezien er dan geen recreanten zijn. Ook voor niet-broedvogels kunnen 
significante negatieve effecten als gevolg van optische verstoring worden uitgesloten. 

 
5.3. Verstoring door geluid 

 
In de gebruiksfase bestaat verstoring door geluid vanuit onder meer het zwembad en de 

recreatiewoningen. Hiervoor zijn geluidscontouren opgesteld. In de aanlegfase wordt geluid 
geproduceerd door de werkzaamheden.  
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Zoogdieren 

De soorten wezel, bunzing, hermelijn, haas, mol en konijn zijn schemer- en nachtsoorten. 
In die periode vindt een zeer beperkte verstoring plaats vanuit het recreatiegebied. Daar-

naast zijn deze soorten beperkt gevoelig voor verstoring omdat doorgaans snel gewenning 
optreedt, zo is af te leiden uit voorkomens rondom sportterreinen. Er is derhalve geen 

sprake van aantasting van natuurwaarden als gevolg van geluid vanuit het recreatiepark.  
 
Vogelsoorten 
Reijnen et al [ref. 16. tot en met 18.] heeft onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen 

wegverkeer en dichtheid van broedvogels in bos en open weidegebied. Uit de verschillende 
onderzoeken blijkt dat de dichtheid van broedvogels afneemt bij een geluidsbelasting bo-

ven en bepaalde drempelwaarde. Deze drempelwaarde verschilt per soort. Voor sommige 
soorten is deze waarde zo hoog dat deze aan de hand van veldonderzoek niet kon worden 

vastgesteld. Deze broedvogelsoorten zijn dus feitelijk ongevoelig voor verkeersgeluid. Bij 
andere soorten kon een afname in de dichtheid van broedterritoria worden vastgesteld bij 

geluidsbelasting vanaf gemiddeld 42 dB(A) en voor weidevogels (in open gebieden) op 
47 dB(A).  

 
Voor de kwantitatieve effectbepaling van verstoring door geluid heeft een akoestisch on-

derzoek plaatsgevonden. Deze is gericht op de puntbronnen met een vermogen van 
85 dB(A) voor het gebruik van voertuigen in de toekomstige opzet. Voor het zwembad is 

uitgegaan voor een open lucht bad, in verband met het benodigde worst case scenario. Het 
bronvermogen is daarbij uitgekomen op 114 dB(A). Er is uitgegaan van een voortdurende 

verstoring. De gebruikte bronnen, contouren en het overdrachtsmodel zijn in bijlage I opge-
nomen. Bijlage II geeft de resultaten van het geluidsonderzoek weer. Door de recreatie van 

het vakantiepark naast het Natura 2000-gebied Oosterschelde neemt de geluidsbelasting 
in het Natura 2000-gebied marginaal toe. Bijlage II geeft de betreffende geluidscontouren 

en de locaties waar een geluidsbelasting van >42 dB plaatsvindt weer. Er zijn twee locaties 
met een geluidbelasting van 42-43 dB en een locatie met een belasting van 43-47 dB. 

 
Uit de combinatie van de kaarten van Staatsbosbeheer [ref. 11.] en de geluidscontouren 

blijkt dat geen van de beschermde broedvogelsoorten broeden op de twee locaties met een 
verhoogde geluidsbelasting. De geluidsverstoring in de gebruiksfase heeft derhalve geen 

effecten op de broedvogels. Ook voor niet-broedvogels geldt dat het gebied waar sprake is 
van een toename van geluidsbelasting zo beperkt is, dat er voldoende rustgebied over 

blijft. 
 

5.4. Natuurwetenschappelijke betekenis en natuurschoon 
 

Zoals hierboven reeds omschreven heeft natuurgebied de Pluimpot een functie als over-
winteringsgebied voor trekvogels. De Pluimpot fungeert als hoogwatervluchtplaats en 

broedgebied voor kustvogels. In dit kader is de doelstelling tot het behoud van het gebied, 
in samenhang met de binnendijkse natuurgebieden, als internationaal belangrijke schakel 

in een samenhangend systeem van waterrijke gebieden in de West-Palearctische trekzone 
voor vogels, van belang. Reeds is de conclusie getrokken dat de Pluimpot in permanente 

situatie geen significante verstorende effecten veroorzaakt op wintervogels. De beschreven 
doelstelling met betrekking tot samenhangend systeem van waterrijke gebieden als trekzo-

ne voor vogels wordt dan ook niet aangetast. Eveneens vindt geen aantasting plaats van 
de ecologische relatie met de Oosterschelde.  

 
In het kader van natuurschoon zijn water, land, dijken, vegetatietypen en vogelrijkdom be-

schermd. Deze waarden worden naar aanleiding van het project niet aangetast. 
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6. CONCLUSIES 

 
Op grond van de uitgevoerde natuurtoets voor de herontwikkeling van het vakantiepark de 

Pluimpot in de Geertruidapolder te Sint Maartensdijk, kan geconcludeerd worden dat er 
sprake is van een beperkte toename van verstoring door licht, optische verstoring en geluid 

aan de rand van Natura 2000-gebied Oosterschelde.  
 

Deze toename kan verstorende effecten veroorzaken op voorkomende zoogdieren (herme-
lijn, wezel, bunzing en konijn) alsmede een reeks broedvogelsoorten en niet-

broedvogelsoorten, die in het kader van de aanwijzing tot Natura 2000-gebied of be-
schermd natuurmonument worden beschermd. 

 
Er vindt echter geen aantasting van natuurwaarden, natuurwetenschappelijke betekenis of 

planten en dieren uit het beschermd natuurmonument plaats, omdat: 
- er geen sprake is van dusdanige verstoring dat natuurgebied De Pluimpot zijn functie 

als foerageergebied voor kluut, tureluur, kievit, grutto, smient, rotgans, en pleisterplaats 
voor kust- en weidevogels, ganzen, eendachtigen en steltlopers, verliest; 

- er is (daarom) geen sprake van aantasting van het gebied, in samenhang met de bin-
nendijkse natuurgebieden, als internationaal belangrijke schakel in een samenhangend 

systeem van waterrijke gebieden in de West-Palearctische trekzone voor vogels; 
- er geen aantasting plaatsvindt van leefgebied van hermelijn, wezel, bunzing en konijn.  

- er geen dusdanige verstoring plaatsvindt dat natuurgebied De Pluimpot zijn functie als 
broedgebied voor rietgors, kleine karekiet, waterhoen, meerkoet, dodaars, scholekster, 

kokmeeuw, visdief, eenden en tjiftjaf verliest; 
- er gelet hierop ook geen aantasting van ecologische of geohydrologische relaties met 

de Oosterschelde plaatsvindt. 
 

Daarnaast treedt geen significante verstoring op van kluut, visdief en bruine kiekendief. 
 

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de Nbwet niet in de weg 
staat aan vaststellen van het bestemmingsplan, nu geen aantasting van de natuurwaarden, 

natuurwetenschappelijke betekenis of planten en dieren uit het beschermd natuurmonu-
ment plaatsvindt, en geen sprake is van significante verstoring van soorten. Wel dient er in 

de fase vooraf aan de aanleg van het vakantiepark te worden bezien of ook in de realisatie-
fase wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 16 en 19d van de Nbwet. 
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BIJLAGE I METHODIEK GELUIDSONDERZOEK 
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BIJLAGE II GELUIDSCONTOUREN GEBRUIKSFASE 
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BIJLAGE V AANWEZIGE CULTUURHISTORISCH WAARDEVOLLE BEBOUWING 



 

Witteveen+Bos, bijlage V behorende bij rapport MTD10-2/houi/022 d.d. 8 november 2011 



 

Witteveen+Bos, bijlage V behorende bij rapport MTD10-2/houi/022 d.d. 8 november 2011 

De cultuurhistorische bebouwingselementen en gebieden in de kernen Sint Maartensdijk 

en Scherpenisse en in de omgeving van de planlocatie die zijn opgenomen in de Cultuur-
historische Hoofdstructuur van de provincie Zeeland, zijn opgenomen in de onderstaande 

tabel. 
 

Tabel V.1. Overzicht van cultuurhistorische bebouwingselementen en gebieden nabij 
vakantiepark De Pluimpot 

gebied/object/adres type object beschrijving/toelichting 

Sint Maartensdijk beschermd stadsgezicht bij de bescherming van het stadsgezicht ligt het accent 

op de gave historisch-ruimtelijke structuur van de 

stadskern. De oorspronkelijke ruimtelijke relatie met 

het omringende polderland en het grote water is door 

nieuwbouwontwikkelingen, respectievelijk Deltawerken 

vrijwel geheel verdwenen 

Hartogsweg 4, Scherpenisse rijksmonument het betreft een historische boerderij; een bakstenen 

woonhuis uit 1803 met pannen zadeldak. Aan de ach-

terzijde van het woonhuis is een recente aanbouw ge-

plaatst die afbreuk doet aan het oorspronkelijke karak-

ter van het complex. Ook de dakkapel aan de voorzijde 

vormt een aantasting van het uiterlijke voorkomen van 

de boerderij. Aan de achterzijde van de boerderij staat 

een wagenschuur uit het midden van de 20
e
 eeuw. De 

boerderij vormt een goed en gaaf bewaard voorbeeld 

van een Zeeuwse boerderij. De twee moderne schuren 

aan de zijkant van het erf tasten het erf enigszins aan. 

Achter de boerderij bevindt zich nog een varkenshok. 

De rest van het erf heeft, hoewel gemoderniseerd, een 

authentieke uitstraling  

Westkerke rijksmonument terrein met een vlucht-/kasteelberg uit de 10
e
-13

e
 eeuw 

(zie onder ‘huidige situatie archeologie’) 

Westkerke rijksmonument terrein met sporen van begraving en bewoning uit de 

Middeleeuwen (zie onder ‘huidige situatie archeologie’) 

Molen De Korenbloem rijksmonument/MIP-object molen met molenbiotoop; één van de negen nog aan-

wezige molens op Tholen. De Korenbloem is een zeer 

beeldbepalende, ronde, stenen korenmolen, type stel-

lingmolen, aan de westrand van de bebouwing van 

Scherpenisse. De molen werd gebouwd in 1872 en 

moet reeds bij de bouw zijn scheefgezakt. In de aan-

bouw is een elektromotor geplaatst. De molen raakt in 

verval en wordt momenteel opgeknapt (oplevering 

2010) 

N.H. Kerk Scherpenisse rijksmonument met natuurstenen beklede, onvoltooide toren van de 

N.H. Kerk uit de eerste helft van de 16
e
 eeuw  

watertoren, Langeweg 41, 

Scherpenisse 

rijksmonument watertoren aan de uitvalsweg (Langeweg) ten oosten 

van Scherpenisse, gebouwd in 1922/1923 voor de NV 

Waterleidingmaatschappij Tholen naar ontwerp van NV 

Mobeg te Utrecht. Het betreft een geheel betonnen to-

ren van 50 m hoogte die staat op een achthoekige plat-

tegrond en die een eveneens achthoekige, naar boven 

taps toelopende schacht heeft met daarop een uitkra-

gend rond gedeelte, waarin zich het waterreservoir van 

350 m³ bevindt. In het ontwerp is invloed van het clas-

sicisme zichtbaar 



 

Witteveen+Bos, bijlage V behorende bij rapport MTD10-2/houi/022 d.d. 8 november 2011 

gebied/object/adres type object beschrijving/toelichting 

Gorishoeksedijk 23, Scherpe-

nisse 

MIP-object historische boerderij Wulpdal. Het betreft een niet ge-

heel compleet monumentaal complex, dat echter wel 

beeldbepalend is in het gebied: een boerderijcomplex 

bestaande uit een woonhuis, een oude schuur en twee 

moderne schuren. Het woonhuis stamt uit de 2
e
 helft 

van de 19
e
 eeuw en de oude schuur uit de periode 

rond 1900 

Gorishoeksedijk 3, Scherpe-

nisse 

MIP-object historische boerderij Dijkzicht. Het betreft een beeldbe-

palend complex: een woonhuis uit 1896 met 20
e
-

eeuwse schuur. Het woonhuis is nog in oorspronkelijke 

toestand. Alleen de vensters zijn enigszins aangepast. 

Aan de achterzijde is een jongere aanbouw geplaatst. 

Het erf is aangetast 

Havenweg 2, Scherpenisse MIP-object een kleine, eenvoudige karakteristieke plattelandswo-

ning, onderdeel van een voormalige boerderij 

Westkerkseweg 12, Scherpe-

nisse 

MIP-object een kleine, eenvoudige, karakteristieke boerderij van 

historische waarde, vermoedelijk uit de 18
e
 eeuw. Het 

exterieur van het woongedeelte lijkt gaaf bewaard te 

zijn. Bij de inbouw van een woning in het bedrijfsge-

deelte zijn beide echter ingrijpend gewijzigd. Door de 

ramen, deur en dakvensters is de agrarische oor-

sprong van het gebouw nog slechts beperkt aflees-

baar. Ten behoeve van de nieuwe woonfunctie is ook 

de erfindeling aangepast. Tevens is een nieuwe gara-

ge op het erf gebouwd  

Gatweg 2, Scherpenisse historische boerderij - 

Gorishoeksedijk 11, Scherpe-

nisse 

historische boerderij - 

Gorishoeksedijk 15, Scherpe-

nisse 

historische boerderij - 

Gorishoeksedijk 25, Scherpe-

nisse 

historische boerderij - 

Hartogsweg 1, Scherpenisse historische boerderij - 

Hartogsweg 12, Scherpenisse historische boerderij - 

Hartogsweg 16, Scherpenisse historische boerderij - 

Westkerke 3 historische boerderij - 

Westkerke 11 historische boerderij - 

Westkerke 15 historische boerderij - 

Westkerkseweg 4, Scherpe-

nisse 

historische boerderij - 

Westkerkseweg 8, Scherpe-

nisse 

historische boerderij - 

Westkerkseweg 57, Scherpe-

nisse 

historische boerderij - 

Westkerkseweg 61, Scherpe-

nisse 

historische boerderij - 

Westkerkseweg 67, Scherpe-

nisse 

historische boerderij - 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  bestemmingsplan 
De geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0716.bpDePluimpot-OW02 met de bijbehorende regels en bijlagen). 
 
1.2  aanduiding 
Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en / of het bebouwen van deze 
gronden. 
 
1.3  aanduidingsgrens 
De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 
 
1.4  aan- en uitbouw 
Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van 
het hoofdgebouw. 
 
1.5  bebouwing 
Een of meer gebouwen en / of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
1.6  bedrijf 
Een onderneming gericht op het vervaardigen, bewerken, herstellen, installeren of inzamelen 
van goederen. 
 
1.7  bedrijfsmatige exploitatie 
Het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een gezamenlijk beheer en 
exploitatie van recreatiewoningen of een kampeerterrein, gericht op het bieden van – 
permanent wisselend – recreatief nachtverblijf. 
 
1.8  bedrijfswoning 
Een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning door 
(het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de 
bestemming van het gebouw of het terrein. 
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1.9  bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen 
Afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde 
bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
1.10  bestemmingsgrens 
De grens van een bestemmingsvlak. 
 
1.11  bestemmingsvlak 
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
 
1.12  Bevi-inrichtingen 
Bedrijven zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 
 
1.13  bevoegd gezag 
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
1.14  bedrijfsvloeroppervlak 
De totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe 
behorende magazijnen en overige dienstruimten. 
 
1.15  bouwen 
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en 
het vergroten van een standplaats. 
 
1.16  bouwgrens 
De grens van een bouwvlak. 
 
1.17  bouwperceel 
Een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten. 
 
1.18  bouwperceelgrens 
Een grens van een bouwperceel.  
 
1.19  bouwvlak 
Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 
 
1.20  bouwwerk 
Elke constructie van enige 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. 
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1.21  bijgebouw 
Een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.  
 
1.22  café 
Een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar / dancing, uitsluitend of overwegend 
gericht op het verstrekken van dranken voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit 
het verstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid. 
 
1.23  detailhandel 
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen en 
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 
 
1.24  discotheek of dancing 
Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor consumptie ter 
plaatse, in combinatie met het doen beluisteren van overwegend mechanische muziek en het 
gelegenheid geven tot dansen, feesten en andere daarmee vergelijkbare evenementen. 
 
1.25  gebouw 
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt. 
 
1.26  geluidsgevoelige objecten 
Woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, zoals bedoeld 
in artikel 1 van de Wet geluidhinder. 
 
1.27  groepsaccommodatie / logeergebouw 
Een gebouw bestemd voor recreatief nachtverblijf door meerdere personen in groepsverband. 
 
1.28  hoofdgebouw 
Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel 
gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 
 
1.29  horecabedrijf 
Een bedrijf, gericht op één of meer van de navolgende activiteiten: 
a. Het verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken. 
b. Het exploiteren van zaalaccommodatie. 
c. Het verstrekken van nachtverblijf. 
 
1.30  kinderboerderij 
Een voorziening waarop ter wille van kinderen dieren worden gehouden. 
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1.31  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
Het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, 
waarvoor geen melding- of vergunningplicht op grond van het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer geldt en waarbij de woning in overwegende mate zijn 
woonfunctie behoudt met een ruimtelijke uitstraling die daarbij past. 
 
1.32  kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen 
Voorzieningen, zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden en 
banken, ten behoeve van activiteiten, zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën en 
natuurobservatie. 
 
1.33  landschapswaarde 
De aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van het 
aardoppervlak, die wordt bepaald door de herkenbaarheid en de identiteit van de onderlinge 
samenhang tussen levende en niet-levende natuur. 
 
1.34  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.  
 
1.35  overkapping 
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 
 
1.36  peil 
a. De kruin van de weg indien de afstand tussen het bouwwerk en de kant van de weg minder 

dan 5 m bedraagt; 
b. Bij ligging in het water: het gemiddelde zomerpeil van het aangrenzende water; 
c. In andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het op het tijdstip van de inwerkingtreding 

van het plan bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld. 
 
1.37  recreatiewoning 
Een permanent aanwezig gebouw, geen woonkeet en een caravan of andere constructie op 
wielen zijnde, dat bedoeld is om uitsluitend door een huishouden of daarmee gelijk te stellen 
groep van personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, gedurende een gedeelte van het jaar te 
worden gebruikt. 
 
1.38  Staat van Horeca-activiteiten 
De Staat van Horeca-activiteiten die van deze regels deel uitmaakt. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 
2.1  afstand 
De afstand tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot 
perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 
 
2.2  bouwhoogte van een antenne-installatie 
a. Ingeval van een vrijstaande (schotel)antenne-installatie: tussen het peil en het hoogste 

punt van de (schotel)antenne-installatie. 
b. Ingeval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne-installatie: tussen de 

voet van de (schotel)antenne-installatie en het hoogste punt van de 
(schotel)antenne-installatie. 

 
2.3  bouwhoogte van een bouwwerk, geen antenne-installatie zijnde 
Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 
 
2.4  breedte, lengte en diepte van een bouwwerk 
Tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de 
scheidsmuren. 
 
2.5  brutovloeroppervlakte 
De brutovloeroppervlakte volgens NEN 5077. 
 
2.6  dakhelling 
Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 
 
2.7  goothoogte van een bouwwerk 
a. Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot / de druiplijn, het boeibord of een daarmee 

gelijk te stellen constructiedeel; 
b. Bij meerdere/verschillende (hellende) dakvlakken met verschillende goot- en/of 

boeiboordhoogten wordt de goot- en/of boeiboordhoogte gemeten bij dat dakvlak, 
waarvan de verticale projectie meer bedraagt dan 50% van het grondoppervlak van een 
gebouw; 

c. Bij een asymmetrische dakvorm met één hellend dakvlak dat loopt over de volledige 
breedte, of diepte van een gebouw, wordt de goot- en/of boeiboordhoogte gemeten op het 
hoogste snijpunt van het dakvlak met de daaronder gelegen gevel; onder de gevel wordt 
tevens verstaan het hart van de scheidsmuren met een gebouw op een aangrenzend 
bouwperceel. 

 
2.8  inhoud van een bouwwerk 
Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en / of het hart 
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 
 



136  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
0716.008114.00   Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg  

2.9  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. 
 
2.10  vloeroppervlakte 
De gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN 2580. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Groen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. Groen. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting': tevens voor een Boven voor autoverkeer voor 

het perceel Gorishoeksedijk 6. 
c.  Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen-1': uitsluitend voor 

landschappelijke afscherming van recreatieterreinen door opgaande beplanting en tevens 
voor waterberging ten behoeve van de waterhuishouding. 

d.  Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer -1': tevens voor een 
ontsluiting voor langzaam verkeer. 

e.  Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer-2': tevens voor het gebruik 
een tijdelijke ontsluiting voor auto-verkeer en bouwverkeer ten behoeve van het 
vakantiepark De Pluimpot, met dien verstande dat het gebruik daarvan niet langer is 
toegestaan na 1 januari 2018. 

f.  Bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals bermsloten en geluidwerende 
voorzieningen. 

 
3.2  Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
 
3.2.1  Toelaatbare bebouwing 
Op deze gronden mogen uitsluitend erf- en terreinafscheidingen worden gebouwd,  
 
met inachtneming van het volgende: 
 
3.2.2  Maatvoeringen 
De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m. 
 
3.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
3.3.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning vanwege landschappelijke inpassing 
Het is verboden op of in de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van groen-1' zonder of 
in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, voor zover geen bouwwerken 
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a. Het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen. 
b. Het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting. 
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3.3.2  Uitzonderingen op aanlegverbod 
Het verbod van lid 3.3.1 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 het van kracht worden van het plan. 
c. Reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 
d. Betrekking hebben op de ontsluitingen als bedoeld in lid 3.1. onder b, d en e. 
 
3.3.3  Voorwaarden voor omgevingsvergunning 
De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor 
de aanwezige landschapswaarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden 
aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig 
worden of zullen worden verkleind.  
 
3.4  Wijzigingsbevoegdheid 
3.4.1  Wijzigingsbevoegdheid voor het verwijderen van aanduiding 
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone 
wijzigingsgebied' de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer-2' verwijderen, indien: 
a. De ontsluitingsweg niet meer nodig is voor de realisatie van het vakantiepark De Pluimpot. 
b. Elders is voorzien in een adequate permanente verkeersontsluiting. 
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Artikel 4  Natuur 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. Behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden. 
b. Bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water. 
c. Bij deze bestemming behorende kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen. 
 
4.2  Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. Op deze gronden mogen worden gebouwd; 

1. één observatiepost; 
2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

b. De goothoogte van een observatiepost bedraagt ten hoogste 3 m. 
c. De bouwhoogte van een observatiepost bedraagt ten hoogste 4 m. 
d. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m. 
e. De bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 3 m. 
 
4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
4.3.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Natuur' zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren: 
a. Het aanbrengen van paden, wegen en parkeergelegenheden alsmede het aanbrengen van 

oppervlakteverhardingen. 
b. Het aanbrengen van boven- en ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en daarmee verbandhoudende constructies, installaties en 
apparatuur. 

c. Het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem. 
d. Het bebossen of beplanten van gronden. 
e. Het graven of afdammen van sloten of greppels met een bodemdiepte van meer dan 0,50 

m beneden het maaiveld, het aanbrengen van drainage dan wel het diepploegen. 
f. Het aanbrengen van oeverbeschoeiingen. 
g. Het gebruik van bestrijdings- en/of ontmestingsmiddelen. 
h. Het storten en lozen van specie. 
 
4.3.2  Uitzondering op het aanlegverbod 
Het verbod van lid 4.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. Normaal beheer of onderhoud ten dienste van de bestemming betreffen. 
b. Reeds op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn. 
 
4.3.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
a. De werken of werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar indien daardoor de in lid 4.1  onder 

a genoemde waarden en wezenlijke kenmerken van de gronden: 
1. niet worden aangetast, of 
2. niet significant worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor 

het herstel van de waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind en 
indien mitigerende en zo nodig compenserende maatregelen worden getroffen. 

b. Vooraf wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de landschaps- en 
natuurdeskundige over de vraag of door het verlenen van een omgevingsvergunning geen 



140  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
0716.008114.00   Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg  

onevenredige afbreuk zal worden gedaan aan de betreffende waarden van het gebied, met 
dien verstande dat het inwinnen van advies niet vereist is indien planvorming op basis van 
het Natuurbeheerplan Zeeland 2009 plaatsvindt of indien planvorming door de 
Staatsbosbeheer is voorbereid. 
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Artikel 5  Recreatie-Recreatiewoningenterrein 

5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Recreatie-Recreatiewoningenterrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
a. Recreatief nachtverblijf in recreatiewoningen en in groepsaccommodaties/ 

logeergebouwen. 
b. Voorzieningen voor dienstverlening, beheer en onderhoud ten behoeve van de 

verblijfsrecreatie op hetzelfde terrein. 
c. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-1': tevens voor centrale 

voorzieningen voor collectief gebruik, zoals speeltuinen, een al dan niet openbaar 
zwembad, een kinderboerderij, horecavoorzieningen, detailhandel, sanitairgebouwen, 
gezondheids- en welzijnvoorzieningen. 

d. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-2: uitsluitend een lpg-tank 
met het daarbij behorende vulpunt en opstelplaats voor de tankauto. 

e. Bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, 
parkeervoorzieningen en (ontsluitings)wegen, spel-, sport- en speelvoorzieningen, 
bedrijfswoningen, kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen. 

 
5.2  Bouwregels  
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
 
5.2.1  Toelaatbare bebouwing 
Op deze gronden mogen worden gebouwd:  
a. Hoofdgebouwen met bijbehorende aan- of uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde. 
 
met inachtneming van het volgende: 
 
5.2.2  Algemeen 
a. Ten hoogste 30% van de recreatiewoningen mag gestapeld worden gebouwd. 
b. Niet-gestapelde recreatiewoningen mogen vrijstaand of aaneen worden gebouwd. 
 
5.2.3  Maatvoeringen 
Aantallen 
a. Het aantal recreatiewoningen en groepsaccommodaties/logeergebouwen bedraagt ten 

hoogste het met de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal. 
b. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' = 440 mag ten 

hoogste 10% van het maximum toelaatbaar aantal eenheden worden gebouwd als 
groepsaccommodatie/logeergebouw. 

c. Per grondgebonden recreatiewoning en groepsaccommodatie/logeergebouw is ten hoogste 
één bijgebouw toegestaan. 

 
Afstanden 
d. De afstand tussen een bijgebouw en de grens van een perceel van een recreatiewoning 

bedraagt ten minste 1 m. 
e. De afstand van een zwembadgebouw tot woningen en recreatiewoningen bedraagt ten 

minste 50 m. 
 
Oppervlakten, goot- en bouwhoogten 
f. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m. 
g. De oppervlakte, inhoud, goot- en bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen 
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gebouwen zijnde, bedragen ten hoogste de volgende maten:  
 

gebouw oppervlakte inhoud goothoogte bouwhoogte 

recreatiewoning: 
hoofdgebouw en aan- en 
uitbouwen  

100 m2 met dien 
verstande dat 
voor ten hoogste 
44 woningen 
geldt: 120 m² 

- zie aanduiding zie aanduiding 

 ter plaatse van de 
aanduiding 
'specifieke 
bouwaanduiding 
-1': 200 m2 

   

van gestapelde 
recreatiewoningen 

 - 12 m 12 m 

van 
groepsaccommodaties/l
ogeergebouwen 

140 m2 - 12 m 12 m 

recreatiewoning:  
bijgebouw 

12 m²  3 m 3 m 

ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke 
vorm van 
recreatie-recreatiewonin
g-1: hoofdgebouwen, 
aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen 

bedrijfsvloer- 
oppervlak: 
10.000 m2 

 zie aanduiding zie aanduiding 

bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde 

  3 m 3 m 

van een bedrijfswoning: 
hoofdgebouwen, 
inclusief aan- en 
uitbouwen en 
bijgebouwen 

- 750 m³ zie aanduiding zie aanduiding 

 
5.3  Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden gelden de volgende regels:  
a. Het permanent bewonen of laten bewonen van recreatiewoningen is niet toegestaan. 
b. Het gebruik van recreatiewoningen en groepsaccommodaties/ logeergebouwen zonder een 

bedrijfsmatige exploitatie is niet toegestaan. 
c. Recreatief nachtverblijf in bijgebouwen is niet toegestaan. 
d. Bijbehorende detailhandel is toegestaan voor zover: 

1. Dit een ondergeschikt bestanddeel uitmaakt van de totale bedrijfsuitoefening, zoals 
ingevolge lid 5.1 toegestaan. 

2. Het bedrijfsvloeroppervlak voor detailhandel ten hoogste 200 m² bedraagt. 
e. Horeca is uitsluitend toegestaan voor zover:  

1. Dit een ondergeschikt bestanddeel is van de totale bedrijfsuitoefening en dit 
rechtstreeks samenhangt met de in lid 5.1 genoemde bestemming. 

2. Voorkomend in categorie 1a, 1b en 2 van de staat van horeca-activiteiten, niet zijnde 
een hotel. 
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f. Ter plaatse van de aanduiding 'geluidszone weg' zijn geen geluidsgevoelige objecten en 
geen recreatiewoningen toegestaan. 

g. Een lpg-tank, een lpg-vulpunt en een opstelplaats voor de tankauto zijn uitsluitend 
toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-2'. 

h. Een lpg-tank mag geen grotere inhoud hebben dan 5 m3. 
i. Er zijn ten hoogste twee bedrijfswoningen toegestaan. 
j. Het gebruiken of te laten gebruiken van gronden en/of bouwwerken als seksinrichting of 

voor straatprostitutie is niet toegestaan. 
k. Een al dan niet openbaar zwembad voor collectief gebruik in de open lucht is niet 

toegestaan.  
 
5.4  Afwijken van de gebruiksregels 
5.4.1  Woningen zonder bedrijfsmatige exploitatie 
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het in bepaalde lid 5.3 onder b om ten 
hoogste 220 woningen zonder een bedrijfsmatige exploitatie mogelijk te maken met 
inachtneming van de volgende regels: 
a. Afwijken is slechts toegestaan indien afspraken over eigendom en beheer schriftelijk zijn 

vastgelegd waarmee de kwaliteit en de mogelijkheden voor eventuele herstructurering 
gegarandeerd blijven. 

b. Afwijken voor meer dan 75 woningen is slechts toegestaan indien het op dat moment 
geldende provinciaal omgevingsplan/beleid daartoe ruimte biedt. 

 
5.5  Wijzigingsbevoegdheid 
5.5.1  Wijzigingsbevoegdheid open lucht zwembad 
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen om een al dan niet openbaar zwembad 
voor collectief gebruik in de open lucht toe te staan met inachtneming van de volgende regels: 
a. De afstand ten opzichte van (recreatie)woningen bedraagt ten minste 200 m. 
b. Per 100 m2 oppervlakte bassin zijn ten minste 11 parkeerplaatsen beschikbaar. 
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Artikel 6  Verkeer 

6.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. Wegen met ten hoogste 2 x 1 doorgaande rijstrook, alsmede opstelstroken, busstroken, 

voet- en fietspaden. 
b. Bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals geluidswerende voorzieningen, 

groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, reclame-uitingen en water. 
 
6.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd. 
b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de 

verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting bedraagt ten hoogste 2 
m.  
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Artikel 7  Wonen 

7.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. Wonen met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'erf': voor erven bij de op de aangrenzende gronden gelegen 

hoofdgebouwen. 
c. Bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, parkeervoorzieningen, 

water en nutsvoorzieningen. 
 
7.2  Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
 
7.2.1  Toelaatbare bebouwing 
Op deze gronden mogen worden gebouwd:  
a. Woningen met bijbehorende aan- of uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, 
 
met inachtneming van het volgende: 
 
7.2.2  Algemeen 
Algemeen 
a. Binnen een bouwvlak mogen hoofdgebouwen met de daarbij behorende aan- en 

uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. 
b. Buiten het bouwvlak mogen aan- en uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde worden gebouwd, behorende bij het hoofdgebouw op hetzelfde 
bouwperceel. 

 
Oppervlakten, goot- en bouwhoogten 
c. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m. 
d. De oppervlakte, inhoud, goot- en bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, bedragen ten hoogste de volgende maten:  
 

gebouw oppervlakte inhoud goothoogte bouwhoogte 

binnen het bouwvlak: 
hoofdgebouw, aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen 

- 750 m3 zie aanduiding zie aanduiding 

buiten het bouwvlak:  
aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen  

60 m² - 3 m 6 m 

bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde 

- - - 3 m 

 
7.3  Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden gelden de volgende regels:  
a. Het permanent bewonen of laten bewonen van bijgebouwen is niet toegestaan. 
b. Aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, zijn uitsluitend 

toegestaan indien: 
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1. De woonfunctie in overwegende mate behouden en herkenbaar blijft, waarbij het 
vloeroppervlak in gebruik voor aan-huis-gebonden beroepen en de bedrijfsmatige 
activiteiten ten hoogste 25% van het vloeroppervlak van hoofdgebouwen en de daarbij 
behorende aan- en uitbouwen mag bedragen, met een maximum van 50 m². 

2. Het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend. 
3. Het gebruik geen zodanige verkeersaantrekkende werking heeft dat deze kan leiden tot 

een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een 
onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte. 

4. Er geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop die verband 
houdt met de bedrijfsmatige activiteiten. 

5. De uit te oefenen bedrijvigheid niet onder de werking van de Wet milieubeheer valt. 
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Artikel 8  Waterstaat-Waterkering 

8.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waterstaat-Waterkering' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 
geldende bestemming(en) - tevens bestemd voor de waterkering. 
 
8.2  Bouwregels 
8.2.1  Toelaatbare bebouwing 
Op deze gronden mogen worden gebouwd:  
a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
b. Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - 
uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 
vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor 
zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 
bestaande fundering, met inachtneming van het volgende: 

 
8.2.2  Maatvoeringen 
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 
 
8.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2.1 
onder b met inachtneming van de volgende regels: 
a. Bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen. 
b. De waterstaatkundige belangen worden door de bouwactiviteiten niet onevenredig 

geschaad. 
c. Vooraf wint het bevoegd gezag advies in bij de beheerder van de waterkering over de vraag 

of door de voorgenomen bouwactiviteiten het belang van de waterkering niet onevenredig 
wordt geschaad. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 9  Anti-dubbeltelbepaling 

Grond die 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. 
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Artikel 10  Algemene bouwregels 

10.1  Overschrijding bouwgrenzen  
De bouwgrenzen en de voorgevelrooilijn mogen, in afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2, 
uitsluitend worden overschreden door tot gebouwen behorende ondergeschikte onderdelen, 
mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt en de breedte niet meer dan 3 m 
bedraagt. 
 
10.2  Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten  
a. Voor een bouwwerk, dat krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan 
wel gebouwd kan worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar 
waarvan de bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken van de 
maatvoeringsbepalingen in de bouwregels van de betreffende bestemming, geldt dat:  
1. Bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als 

ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden. 
2. Bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen 

als ten minste toelaatbaar worden aangehouden. 
b. In geval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op 

dezelfde plaats plaatsvindt.  
c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen 

in dit plan niet van toepassing. 
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels 

11.1  Afwijkingen van maten met ten hoogste 10% 
Het bevoegd gezag kan, tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is bij een 
omgevingsvergunning afwijken van de regels voor afwijkingen van maten (waaronder 
percentages) met ten hoogste 10%, met inachtneming van de volgende regels: 
a. De gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken mogen niet 

onevenredig worden aangetast. 
b. Afwijking leidt niet tot wijziging van de aangegeven bestemming. 
 
11.2  Geringe wijzigingen in plaats, richting en/of afmetingen van bouwgrenzen 
Het bevoegd gezag kan, tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is bij een 
omgevingsvergunning afwijken van de regels van de regels in het plan voor geringe wijzigingen 
in de plaats, richting en/of afmetingen van bouwgrenzen ten behoeve van een praktische 
uitvoering van het plan, dan wel ter correctie van afwijkingen en onnauwkeurigheden op de 
kaart of in verband met de werkelijke toestand van het terrein, met inachtneming van de 
volgende regels: 
a. Verschuivingen van de bouwgrens zijn toelaatbaar tot ten hoogste 3 m, mits het bouwvlak 

hierdoor met niet meer dan 10% wordt vergroot. 
b. De gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken mogen niet 

onevenredig worden aangetast. 
c. Afwijking leidt niet tot wijziging van de aangegeven bestemming. 
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Artikel 12  Overige regels 

12.1  Werking wettelijke regeling 
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 13  Overgangsregels 

13.1  Overgangsrecht bouwwerken 
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 
wordt vergroot; 
1. Gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd. 
2. Na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid onder a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a 
met maximaal 10%; 

c. Het onder lid a bepaalde is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op 
het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 
strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat 
plan. 

 
13.2  Overgangsrecht gebruik 
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatten. 

d. Dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat 
plan. 
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Artikel 14  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan "Vakantiepark De 
Pluimpot". 
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Bijlage 1  Staat van Horeca-activiteiten 
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Staat van Horeca-activiteiten 

 
Categorie 1 "lichte horeca" 
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral ver-
strekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwo-
nenden veroorzaken. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën onderschei-
den: 
 
1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca 

- automatiek; 
- broodjeszaak; 
- cafetaria; 
- croissanterie; 
- koffiebar; 
- lunchroom; 
- ijssalon; 
- snackbar; 
- tearoom; 
- traiteur. 

 
1b. Overige lichte horeca 

- bistro; 
- restaurant (zonder bezorg- en / of afhaalservice); 
- hotel. 

 
1c. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking 

- bedrijven genoemd onder 1a en 1b 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 ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor aan-
zienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: 
- bar; 
- bierhuis; 
- biljartcentrum; 
- café; 
- 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 's nachts geopend zijn en die tevens een groot 
aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kun-
nen brengen: 
- dancing; 
- discotheek; 
- nachtclub; 
- partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-

/dansevenementen). 
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