Bijlage Beleidskader

1.1

Rijk

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld.
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Dat is de ondertitel van de structuurvisie
en daar streeft het Rijk naar met een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk,
de gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en
infrastructuur met elkaar verbindt. Dit doet het Rijk samen met andere overheden. Bij deze aanpak
hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden,
eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid.
Voor een aanpak die Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig maakt, moet het roer
in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid om. Het Rijk brengt de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk
bij diegene die het aangaat (burgers en bedrijven) en laat het meer over aan gemeenten en
provincies ('decentraal, tenzij…'). Dit betekent minder nationale belangen en eenvoudigere
regelgeving. Daarbij verwacht het Rijk dat medeoverheden zich eveneens inzetten voor meer
eenvoud en verdere integratie op het gebied van ruimtelijke regelgeving.
Van rijksdoelen naar nationaal belang
Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te
houden voor de middellange termijn (2028):

het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur van Nederland;

het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de
gebruiker voorop staat;

het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Voor de drie rijksdoelen worden de volgende onderwerpen van nationaal belang benoemd:

een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke regio's met een
concentratie van topsectoren;

ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de energietransitie; voor
Tholen relevant: aangewezen als 'kansrijk gebied windenergie';

ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen;

efficiënt gebruik van de ondergrond;

een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste
stedelijke regio's inclusief de achterlandverbindingen;

betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem van weg, spoor en
vaarwegen;

het in stand houden van de hoofdnetwerken van weg, spoor en vaarwegen om het functioneren
van de netwerken te waarborgen; voor Tholen relevant: Schelde-Rijnkanaal en de
vaarverbinding Krammer-Volkerak/Mastgat/Oosterschelde behoren tot het hoofdvaarwegennet;



verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast
en externe veiligheidsrisico's;



ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige
stedelijke (her) ontwikkeling; voor Tholen is aangegeven dat het gebied verziltingsgevoelig is;



ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke
kwaliteiten; voor Tholen: rijksmonumenten en beschermde stadsgezichten;
ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en
Faunasoorten; voor Tholen relevant: Natura 2000 gebied en Nationaal Park de Oosterschelde
en de Ecologische Hoofdstructuur;
ruimte voor militaire terreinen en activiteiten; voor Tholen relevant: radarverstoringsgebied
behorend bij het vliegveld Woensdrecht;
zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen.






Gebiedsgerichte nationale belangen
In de Structuurvisie worden verschillende deelgebieden onderscheiden. De Zuidwestelijke Delta
beslaat de gehele provincie Zeeland.
Voor Tholen zijn de volgende relevante gebiedsgerichte nationale belangen en opgaven van belang:

het borgen van de waterveiligheid en -kwaliteit, van voldoende zoetwater en het herstel van de
estuariene dynamiek als drager voor een duurzaam water- en ecosysteem;

het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000 gebieden
die een groot deel van de Zuidwestelijke Delta beslaan;

bereikbaarheid voor de binnenvaart (oa ScheldeRijnkanaal) en aansluiting op het TransEuropese transportnetwerk;

het aanwijzen van Tholen als een van voorkeursgebieden voor grootschalige windenergie in
Zeeland en de Zuid Hollandse eilanden;

gevolgen van het radarverstoringsgebied van vliegveld Woensdrecht.
Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Uitwerking vindt
veelal plaats in wetgeving zoals Waterwet, Deltawet en de toekomstige Omgevingswet.
Relevantie voor plangebied
Een onderdeel van de SVIR is het programma Ruimte voor de Rivier. In het kader van dit
programma wordt het Volkerak-Zoommeer geschikt gemaakt als tijdelijke berging voor rivierwater
in extreme situaties. Inzet van de waterberging biedt Zuidwest-Nederland bescherming in geval
van gesloten stormvloedkeringen en zeer hoge afvoeren van de rivieren. Om het VolkerakZoommeer geschikt te maken als waterberging is een aantal maatregelen nodig. Zo worden op
verschillende plaatsen de dijken verbeterd en wordt bij de haven van Tholen een keersluis
aangelegd. Met een rijksinpassingsplan worden deze maatregelen en het bergen van water
mogelijk gemaakt. Het ontwerp van het rijksinpassingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 11
januari 2013 tot 21 februari 2013. De dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen ten behoeve
van de Waterberging Volkerak-Zoommeer worden met de vaststelling van het rijksinpassingsplan
over het voorliggende bestemmingsplan gelegd.
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
In dit besluit worden regels gesteld voor verschillende aspecten van nationaal belang. Vele daarvan
moeten nog worden uitgewerkt en vastgesteld. Een van de relevante uitgewerkte aspecten voor
Tholen zijn de regels voor primaire waterkeringen. De primaire waterkering dient bestemd te
worden tot ‘waterstaatswerken’, aan de bijbehorende beschermingszone moet de aanduiding
‘vrijwaringszone – dijk’ worden toegekend.

Monumentenwet en Modernisering Monumentenzorg (MoMo)
Om te voorkomen dat archeologische informatie ongezien verloren gaat, is het noodzakelijk dat
gemeenten in het ruimtelijk beleid waarborgen inbouwen voor de omgang met dit bodemarchief.
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.
Het verdrag heeft inmiddels zijn weerslag verkregen in een wijziging van de Monumentenwet 1988,
die op 1 september 2007 in werking is getreden en de Wet op de archeologische monumentenzorg
(WAMZ). Gecombineerd met de Wro, die op 1 juli 2008 in werking is getreden, en de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die op 1 oktober 2010 in werking is getreden, zijn
behoud en beheer van het bodemarchief daarmee integraal verankerd in de ruimtelijke
werkprocessen van de gemeenten. De uitvoering van de Monumentenwet en de integratie van
archeologie en ruimtelijke ordening zijn daarmee een primair gemeentelijke opgave geworden.
Per 1 juli 2011 is de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in werking getreden. Als gevolg van
MoMo wijzigt het Bro (artikel 3.6.1. lid 2). Wat voor archeologie geldt, gaat voor al het cultureel
erfgoed gelden. Als gevolg van MoMo wijzigt het Bro (artikel 3.6.1. lid 2). De volgende regel is dan
van kracht:
In de toelichting van het bestemmingsplan dient een beschrijving te worden opgenomen van de
wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige
of te verwachten monumenten rekening is gehouden.
De opsteller en vaststeller van het bestemmingsplan zijn daarmee dus verplicht om breder te
kijken dan alleen naar het facet archeologie. Ook de facetten historische (steden)bouwkunde en
historische geografie dienen te worden meegenomen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om
zowel beschermde als niet formeel beschermde objecten en structuren.
Dit betekent dat er voor gemeenten de verantwoordelijkheid komt om cultuurhistorische waarden
te betrekken bij de bestemmingsplannen en hierover verantwoording af te leggen in het
bestemmingsplan. Dat kan op verschillende manieren en kan van het wettelijk verplichte minimum
tot en met uitgebreid eigen beleid.

1.2

Provincie en regio

Omgevingsplan Zeeland 2012-2018
Op 28 september 2012 is het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 vastgesteld. Voor een krachtig
Zeeland zijn economische groei, ontwikkeling en innovatie nodig. De Provincie Zeeland draagt daar
als regionaal bestuur met eigen taken en verantwoordelijkheden actief aan bij. De Provincie zet in
op een sterke economie, een goed woon- en werkklimaat en kwaliteit van water en landelijk
gebied. In het Omgevingsplan 2012-2018 beschrijft de Provincie wat zij de komende jaren zal doen
om Zeeland op deze punten vooruit te helpen.
De provincie wil de kernkwaliteiten van Zeeland verder benutten, (h)erkennen en versterken. Het
karakter van verschillende delen van Zeeland, met sterke, beeldbepalende economische sectoren
en eigenheid van de omgeving, is daarvoor de basis. De provincie onderscheidt drie deelgebieden:

produceren op Land aan Zee;

beleven van Land en Zee;

bloeien op Land en in Zee.
Relevantie voor het plangebied
Tholen maakt deel uit van het deelgebied 'Bloeien op Land en in Zee'. Op Tholen staan de
kernbegrippen rust, ruimte, duurzaam en samenleven met Brabant centraal.

Bij de vaststelling van het Omgevingsplan op 28 september is door Provinciale Staten een
amendement aangenomen waarin nadrukkelijk is toegelicht dat de ontwikkeling van
grondgebonden neventakken (in tegenstelling tot de ontwikkeling van neventakken intensieve
veehouderij ) in Zeeland is toegestaan.
Voor kampeerplaatsen en kleinschalige kampeerplaatsen heeft de provincie in het Omgevingsplan
opgenomen dat het aantal kampeerplaatsen per saldo ongeveer gelijk blijft. Verder is het
noodzakelijk dat de gemeenten hoge eisen stellen aan de verdere ontwikkelingsruimte voor de
kampeersector. Met betrekking tot kleinschalig kamperen gelden nog de aanvullende regels dat
maximaal 25 eenheden zijn toegestaan en ten hoogste 20% voor permanente eenheden mag
worden gebruikt.
Verordening Ruimte Provincie Zeeland (VRPZ)
Met de vaststelling van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 is ook de Verordening Ruimte
Provincie Zeeland in werking getreden. Slechts een select aantal onderdelen uit het Omgevingsplan
is geregeld in de verordening. Van gemeenten wordt een loyale bijdrage verwacht aan de
uitvoering van de beleidsdoelen van het plan, ook ten aanzien van die onderdelen van het plan die
niet in de verordening zijn opgenomen. Verder streeft de provincie naar realisering van
beleidsdoelen met de inzet van andere instrumenten. Daartoe wordt verwezen naar de inhoud van
het Omgevingsplan.
Onderwerpen opgenomen in de nieuwe verordening ruimte en voor de provincie en Tholen van
belang, zijn bijvoorbeeld bestaande natuur en ecologische hoofdstructuur, agrarische gebieden van
ecologische betekenis, molenbiotopen, glastuinbouw en intensieve veehouderij.
Onderstaand is een aantal uitsneden van verordeningskaarten, die van toepassing zijn,
opgenomen. Voor aanwezige waarden (cultuurhistorie, natuur, waterkeringen, etc.) wordt een
beschermende regeling opgenomen.

Figuur B1.1 Regionale kering met waterstaatkundige functie

Figuur B1.2 Bestaande natuur

Figuur B1.3 Landschappen, landschapselementen en cultuurhistorische elementen

Figuur B1.4 Agrarische gebieden van ecologische betekenis

Zowel voor het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 als de Verordening Ruimte Provincie Zeeland
geldt dat deze in de ontwerpfase van het bestemmingsplan Buitengebied zijn meegewogen in de
gemeentelijke Nota van Uitgangspunten voor het agrarisch gebied. Verwezen wordt naar bijlage 2
waar per onderwerp nader is ingegaan op het provinciale beleid. In de gebiedsvisie zoals
opgenomen in hoofdstuk 3 is rekening gehouden met het vastgestelde Omgevingsplan en het
aangenomen amendement.
Wegenverordening Zeeland 2010
De Wegenverordening Zeeland 2010 regelt het (aanvullend) beheer van de openbare wegen in
Zeeland, met inbegrip van taluds, bermen, wegsloten, vlucht- en parkeerstroken, bushaltes,
beplanting,
geluidschermen,
wegverlichting,
bebakening,
vangrails,
bewegwijzering,
verkeersborden, verkeersregelinstallaties, enz.
Rond bepaalde wegen geldt een waarborgingsbeleid om de verkeersplanologische functies van
wegen voor de toekomst veilig te stellen. Ontwikkelingen binnen de waarborgzones mogen géén
afbreuk doen aan de verkeersplanologische functie van de weg. Nieuwe onomkeerbare
veranderingen of (planologische) ontwikkelingen direct langs de weg en in strijd met de
verkeersplanologische functie, dienen geweerd te worden. Niet-agrarische ontwikkelingen zoals
woningbouw, intensieve recreatie, infrastructuur (niet zijnde weginfrastructuur) en bedrijvigheid
dienen nadrukkelijk uitgesloten te worden, evenals nieuwvestiging van agrarische bedrijven.
In artikel 12 van de provinciale Wegenverordening Zeeland is een verbod opgenomen om, langs
wegen buiten de bebouwde kom, bouwwerken te maken, te vergroten of te hebben binnen een
afstand uit de as van de hoofdverkeersbaan of, indien de weg twee hoofdverkeersbanen heeft, uit
de as van de dichtstbij gelegen hoofdverkeersbaan, van:

40 meter voor wegen die in beheer zijn bij de provincie;

20 meter voor wegen die niet in beheer zijn bij de provincie.
(bebouwingsvrije stroken)
In de Verordening is ook een mogelijkheid opgenomen om van deze bebouwingsvrije stroken
ontheffing te verlenen.
Handreiking Verevening 2008 en 2010
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.
Als stelregel kan worden gehanteerd dat het dient te gaan om een wenselijke ontwikkeling in het
buitengebied
waarvoor
een
aanpassing
van
het
geldende
bestemmingsplan
(of
bestemmingsregeling) noodzakelijk is om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.
Conform het Omgevingsplan is verevening als voorwaarde opgenomen bij een aantal
ontwikkelingen in het bestemmingsplan. Het gaat daarbij om de uitbreiding van 15 naar 25
standplaatsen bij kleinschalig kamperen, de realisatie van NED's, ontwikkeling van niet grondgebonden landbouw (glastuinbouw en intensieve veehouderij), uitbreiding van niet agrarische bedrijven en de realisatie van woningen. Daarbij is bepaald dat moet worden voorzien in

ruimtelijke kwaliteitswinst, in de vorm van landschaps- of natuurontwikkeling of het verbeteren van
de inrichting van het erf.
Wat onder deze 'ruimtelijke kwaliteitswinst' moet worden verstaan is in het bestemmingsplan niet
nader uitgewerkt. Het is niet mogelijk om voor alle denkbare situaties specifieke bepalingen op te
nemen.
In het Omgevingsplan Zeeland heeft de provincie voor een aantal ontwikkelingen concrete
bedragen genoemd, die maatgevend zijn voor de te realiseren verevening:




€ 8.000,- bij de ontwikkeling van NED's (eventueel te verlagen tot minimaal € 4.000,- als het
bedrag van € 8.000,- kennelijk onredelijk is, bijvoorbeeld wanneer een initiatiefnemer in het
verleden al veel in de omgevingskwaliteiten heeft geïnvesteerd);
€ 800,- per standplaats voor de uitbreiding van minicampings tot 25 eenheden (als gekozen
wordt voor een gezamenlijke investering met een aantal ondernemers in de toegankelijkheid
van het agrarisch gebied, kan worden volstaan met een bijdrage van € 500,- per standplaats).

Voor het overige heeft de provincie in de Handreiking Verevening verder uitwerking gegeven aan
het principe van de ruimtelijke kwaliteitswinst, als handreiking aan gemeentebesturen ten behoeve
van toepassing in de praktijk. Daarin worden ook richtbedragen genoemd voor glastuinbouw (een
hectare groen voor een hectare glas) en intensieve veehouderij (€ 8.000,- per 250 m² uitbreiding).
Opgemerkt moet worden dat de door de provincie gehanteerde bedragen bedoeld zijn ter
objectivering van de noodzakelijke ruimtelijke kwaliteitswinst en nadrukkelijk niet gezien kunnen
worden als 'afkoopbedragen'. Het doel is dat door inrichtingsmaatregelen de ruimtelijke kwaliteit
wordt vergroot. Wat betreft de aard van de verevening dient de ruimtelijke kwaliteit tot uitdrukking
te komen in de verbetering van de kwaliteit van erven, landschaps- en natuurontwikkeling en de
verbetering van de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het buitengebied, maar ook de
waterkwantiteit en –kwaliteit en de milieukwaliteit zijn vereveningsdoelen.
Verevening is sterk gebonden aan de locatie waarop zij betrekking heeft. Dit betekent dat per
definitie maatwerk moet worden geboden, afhankelijk van de aard van de ontwikkeling. Bij het
toepassen van het vereveningsinstrument – met de door de provincie gehanteerde objectivering in
de vorm van bedragen en oppervlaktes – wordt in overleg met de initiatiefnemer invulling gegeven
aan het vereveningsprincipe. In de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied wordt
verevening alleen in algemene termen als voorwaarde voor bepaalde ontwikkelingen opgenomen.
In concrete situaties wordt invulling gegeven aan de verevening. Ter borging van de realisatie,
beheer en onderhoud van de verevening wordt tevens een overeenkomst afgesloten met
initiatiefnemers. Als geen overeenkomst wordt afgesloten, zal geen medewerking worden verleend
aan de betreffende ontwikkeling.
Overigens is van belang dat voor het toepassen van verevening door de provincie een drempel
wordt gehanteerd. Als in een specifieke situatie de verevening onder de drempel blijft, hoeft
derhalve niet in ruimtelijke kwaliteitswinst te worden voorzien.
De drempel wordt niet overschreden wanneer:
de hoogte van de noodzakelijk geachte vereveningsbijdrage lager is dan € 8.000,-;
er sprake is van slechts een beperkte toename van het bebouwd volume:
1. toename van het bebouwd volume is lager dan 400 m³;
2. toename van het bebouwd volume is lager dan 30% van hetgeen in het vigerende
bestemmingsplan of vigerende bestemmingsregeling reeds mogelijk wordt gemaakt.
Voor het overige biedt de provinciale handreiking gemeentebesturen ruimte om – met
inachtneming van de handreiking – maatwerk te leveren.



Waterplan Buitengebied

Waterschap Scheldestromen is bezig met een waterplan voor het buitengebied. Hierin zijn/worden
twee zaken geregeld te weten:

het voorkomen van problemen bij extreme neerslag (besluitvorming hiervoor is afgerond);

het voorbereiden van een peilbesluit voor het buitengebied (in procedure).

1.3

Gemeente

Toekomstvisie bestemming Tholen (2003)
Op 24 april 2003 stelde de gemeenteraad de toekomstvisie "bestemming Tholen" vast. Het
document bevat de toekomstvisie voor de gemeente Tholen tot 2025.
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 de dorpen Stavenisse, Poortvliet, Oud-Vossemeer en Anna-Jacobapolder wordt ingezet op een
versterking van de aanwezige kwaliteit als woonkern.
Het accent ligt daarbij op het instandhouden, faciliteren, stimuleren en sturen van de eigen
dynamiek.
De kernoverstijgende dynamiek wordt opgevangen aan (delen van) de randen van de voormalige
eilanden Tholen en Sint Philipsland. Voor de kernen Tholen-stad, Sint-Annaland, Sint-Maartensdijk/
Scherpenisse en Sint Philipsland wordt hierin, ieder op een eigen wijze, een taak voorzien. Deze
kernen worden als zogenaamde ontwikkelingskernen aangewezen, waarbij Tholen-stad, als
belangrijkste aanhechtingspunt naar de regio, het 'stedelijk zwaartepunt' van de gemeente vormt.
Evenals voor de kernen wordt ook in het buitengebied differentiatie nagestreefd. Er worden
gebieden aangewezen waar het accent op de agrarische sector, natuur of recreatie ligt. Hiermee
wordt voorkomen dat deze functies voor elkaar belemmeringen opwerpen.
De gemeente Tholen wil zich tot het uiterste inspannen om de leefbaarheid, of het nu gaat om de
leefbaarheid van de woonkernen, de ontwikkelingskernen of het landelijk gebied, in stand te
houden.

Figuur B1.5: Toekomstvisie bestemming Tholen

In het grootste gedeelte van het Thoolse buitengebied staat de agrarische functie centraal. Hier
worden aan de ontwikkelingsmogelijkheden van deze sector, voor zover het grondgebonden
teeltvormen betreft, zo min mogelijk beperkingen opgelegd. Recreatieve ontwikkelingen, anders
dan uit oogpunt van kwaliteitsverbetering van reeds bestaande voorzieningen of de bewegwijzering
van fiets- of wandelroutes, zijn hier niet toegestaan om een optimale agrarische bedrijfsvoering
niet te belemmeren.
Ter plaatse van de voormalige geulen wordt een verdere versterking van de natuurwaarden
voorgestaan, bijvoorbeeld in de vorm van vernatting. Het landschappelijk-cultuurhistorisch
erfgoed, waarvan met name de dijken een duidelijke exponent zijn, wordt hiermee nog meer
zichtbaar en beleefbaar. Ten behoeve van de inwoners en toeristen dient natuurgerichte recreatie
in de vorm van wandelen, fietsen, vogelobservatie, e.d. ter plaatse mogelijk te zijn. In de nabijheid
van de ontwikkelingskern Sint-Maartensdijk/ Scherpenisse kan natuurontwikkeling, om de kosten
van de aanleg te dragen, eventueel gepaard gaan met de ontwikkeling van landgoederen of een
landschapscamping.
Buiten de kernen wordt in het gebied ten zuiden van de N286, dat zich uitstrekt van Tholen-stad
tot aan Sint-Maartensdijk, ingestoken op plattelandstoerisme en (beperkte) oeverrecreatie. Ter
plaatse van de Speelmansplaten is plaats voor meer actieve/ intensieve vormen van dagrecreatie,
eventueel in combinatie met de exploitatie van een groepsaccommodatie. Nabij Sint-Maartensdijk/
Scherpenisse
en
Sint-Annaland
worden
uitbreidingsmogelijkheden
geboden
voor
de
verblijfsrecreatie (camping, recreatiewoningenterrein).Voor bestaande verblijfsrecreatieve terreinen
die niet in de nabijheid van deze kernen zijn gelegen, zoals bijvoorbeeld de verblijfsrecreatie bij
Stavenisse, wordt behoud voorgestaan. Uitbreiding van deze terreinen is mogelijk vanuit het
oogpunt van kwaliteitsverbetering (toename standplaatsgrootte, verbetering landschappelijke
inpassing, etc.).
Besluit kleine windturbines (2005)

Bij besluit van het college van Burgemeester en Wethouders op 11 januari 2005 is besloten in
bepaalde gebieden binnen de gemeente Tholen kleine windturbines toe te staan. Het gaat om de
plaatsing van kleine windturbines op bedrijventerreinen en op agrarische bouwvlakken in zone I
van het landelijk gebied. Per initiatiefnemer/bedrijf is één windturbine mogelijk. Plaatsing van een
windturbine op een bedrijventerrein dient plaats te vinden op het gedeelte dat reeds bebouwing
toestaat of op het gebouw zelf, mits de tiphoogte van 15 meter niet wordt overschreden. Dit houdt
in dat bij burgerwoningen en kampeerterreinen dergelijke turbines niet toegestaan zullen worden.
Door verruiming van het provinciale beleid (Omgevingsplan en VRPZ: toelaatbare tiphoogte
verruimd van 15 naar 20 meter) kan ook in Tholen de toelaatbare hoogte verruimd worden naar
20 meter tiphoogte.
Groenvisie (2004) en Groenstructuurplannen (2005)
De gemeente Tholen heeft in 2004 de groenvisie vastgesteld. De groenvisie is vervolgens in 2005
uitgewerkt in een groenstructuurplan per kern en de directe daarop aansluitende omgeving. De
groenstructuurplannen zijn daarmee niet gebiedsdekkend voor het gehele plangebied van het
bestemmingsplan Buitengebied.
Per kern zijn verschillende kaartbeelden gemaakt waaronder een kaartbeeld ‘Landschapsstructuur’.
Op deze landschapsstructuren zijn voor de gronden grenzend aan de kernen de volgende
elementen weergegeven:

de nieuwland en oudland polders;

gebieden met een open karakter;

structuurbepalende dijken;

dorpsbosjes;

elementen zoals de vliedberg bij Scherpenisse.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Tholen 2009 - 2018 (2008)
In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Tholen 2009 - 2018 (GVVP) wordt het beleid op het
gebied van verkeer en vervoer in de gemeente Tholen aangegeven voor de komende 10 jaren. De
hoofddoelstelling van het GVVP luidt: het creëren van een doelmatig, veilig en duurzaam verkeersen vervoerssysteem waarvan de kwaliteit voor de individuele gebruiker in een goede verhouding
staat tot de kwaliteit voor de samenleving als geheel. De verkeershinder voor de omgeving dient
hierbij tot een minimum te worden beperkt.
Daarnaast is in het GVVP een breed maatregelenpakket opgenomen om de knelpunten omtrent de
verkeersveiligheid in de gemeente Tholen aan te pakken.
Stedelijke Waterplan Tholen 2010-2012 (2010)
In het Waterplan Tholen 2010-2012 brengt de gemeente Tholen in samenwerking met het
Waterschap Scheldestromen in beeld welke keuzes zijn gemaakt op het gebied van water en wat er
wordt gedaan om ook in de toekomst te kunnen rekenen op een duurzaam, veilig en gezond
watersysteem.
De




gemeente streeft de volgende doelen na:
het realiseren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem;
een goede afstemming tussen oppervlaktewater, grondwater en de (afval)waterketen;
een effectieve organisatie van het waterbeheer binnen de gemeente en in afstemming met de
waterpartners.

De gemeente Tholen heeft in het waterplan de volgende ambitie uitgesproken: "Het uiterlijk in
2015 realiseren van een aantrekkelijke en veilige woonomgeving met een grote belevingswaarde,
waarvan water een belangrijk deel uitmaakt. Het waterpeil varieert daarbij niet te sterk, het water

is helder en schoon, er ligt niet teveel slib op de bodem en de overgang van water naar oever is
geleidelijk. In het watersysteem komt een gevarieerde levensgemeenschap voor. Overtollig water
wordt in of buiten de woonwijk opgevangen voor zover dat mogelijk is middels een goede afvoer en
zonder overlast. Daar waar mogelijk en gewenst, wordt het water gebruikt voor recreatie,
waarvoor goede voorzieningen aanwezig zijn."
Voor het buitengebied wordt een Waterplan Buitengebied opgesteld, in combinatie met een nieuw
peilbesluit.
Bodembeleidsplan (2007) en Nota Bodembeheer (ontwerp, 2012)
Het Bodembeleidsplan bevat de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid ten aanzien van:

bouwen op verontreinigde grond;

sanering van ondergrondse tanks;

de bodemtoets in het kader van de ruimtelijke ordening;

preventie, onderzoek en monitoring in het kader van de Wet milieubeheer;

hergebruik van grond en bagger;

sanering van ernstig en niet ernstig verontreinigde grond.
De Nota bodembeheer geeft uitvoering aan het onderdeel hergebruik van grond- en/of
baggerspecie van het Bodembeleidsplan. In de Nota is aangegeven welke vrijkomende grond in
welke gebieden kan worden hergebruikt. Het doel van de Nota is het hergebruik van gebiedseigen
grond te stimuleren en de (gewenste) bodemkwaliteit af te stemmen op de specifieke
bodemfunctie.
Nota Archeologiebeleid (2011)
In opdracht van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten en de gemeente Tholen is archeologiebeleid
geformuleerd en vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente. Doel daarvan is een
verantwoorde balans tussen het belang van de archeologie en andere belangen die spelen bij
ruimtelijke ontwikkelingen. Het uitgangspunt voor het nieuwe beleid is een verantwoorde invulling
van de beleidsruimte die de Monumentenwet gemeenten biedt. Met dit archeologiebeleid kan de
gemeente beargumenteerd afwijken van de wettelijke plicht tot archeologisch vooronderzoek bij
bodemingrepen groter dan 100 m2 (Monumentenwet).
Het archeologiebeleid is vastgelegd in de Nota Archeologiebeleid. Dit rapport bestaat uit twee
delen.
In deel A (Beleidsnota gemeentelijke archeologische monumentenzorg) geeft de gemeente aan hoe
zij invulling gaat geven aan haar rol van bevoegde overheid, de reikwijdte en ambities van het
beleid, en de uitvoering daarvan (taken, instrumenten, actiepunten).
Deel B (Archeologische beleidskaart en toelichting) bestaat uit een samenhangend pakket van
kaarten en een toelichting. Samen bevatten deze de noodzakelijke informatie en motivering hoe de
gemeente bij besluitvorming over gebruik en inrichting van de ruimte omgaat met “bekende en te
verwachten in de grond aanwezige archeologische monumenten” (artikel 38a Monumentenwet).
Daarmee is deel B de ruimtelijke uitwerking van het archeologiebeleid in het kader van een goede
ruimtelijke ordening.

