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VOORSCHRIFTEN

behorende bij het bestemmingsplan “Kern Ellewoutsdijk 2007” in de gemeente Borsele. 

PARAGRAAF I

ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Artikel 1 

Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

aaneengesloten woningen (Wa): blokken van meer dan twee aaneengebouwde wo-
ningen;

aan- of uitbouw: een uit de gevel springend, in architectonisch opzicht ondergeschikt 
deel van een hoofdgebouw dat door haar indeling en inrichting is bestemd hoofdzakelijk 
te worden gebruikt ten behoeve van het hoofdgebouw; 

achtererf: gedeelte van het erf tussen de achtergevellijn en de aan de achterzijde van 
het gebouw gelegen erfgrens; 
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achtergevellijn: denkbeeldige lijn die strak loopt langs de achtergevel van een gebouw 
tot aan de perceelsgrenzen; 

achtergevel van een hoofdgebouw: het meest achterwaarts gelegen deel van een 
hoofdgebouw; 

bijgebouw: een met het hoofdgebouw verbonden of daarvan vrijstaand gebouw dat 
dient te worden gebruikt ten behoeve van dan wel ten dienste staat van het hoofdge-
bouw en door zijn ligging, constructie of afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdge-
bouw;
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hoofdgebouw: een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetin-
gen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken; 

lintbebouwing: blokken van maximaal twee aaneengebouwde woningen; 

twee aaneen (Wt): blokken van twee aaneengebouwde woningen, die door middel 
van één gemeenschappelijke wand met elkaar zijn verbonden; 
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voorgevellijn: denkbeeldige dan wel op de plankaart aangegeven lijn die strak loopt 
langs de voorgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen;  

vrijstaande woning (Wv): een woning zonder gemeenschappelijke wand met een 
andere woning; 

zijgevel: een gevel van een gebouw, die niet een voorgevel of een achtergevel is; 
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Paragraaf II 

BESTEMMINGSBEPALINGEN

Artikel 7 

Woondoeleinden (W) 

3. Bouwbepalingen 

3.1 Woningen 
Met betrekking tot het bouwen van woningen gelden de volgende bepalingen: 

a. de woningen worden met de voorgevel gebouwd in de op de kaart aangegeven 
voorgevellijn, daar waar een dergelijke lijn op de plankaart is aangegeven. Indien 
voor een bouwperceel twee voorgevellijnen zijn bepaald, dient zowel de voor- als de 
zijgevel hierin te worden gebouwd; 

b. de breedte van een woning – een aangebouwd bijgebouw, aan- en uitbouw als ge-
noemd in lid 2 sub b en c niet meegerekend – zal minimaal bedragen op de gronden 
met de subbestemming: 
v.   6 meter; 
t., a., g., s. en l. 5 meter; 
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c. de afstand tussen de woning en de zijdelingse perceelsgrens zal minimaal bedragen 
op de gronden met de subbestemming: 
v.   3 meter; 
t.   3 meter (aan één zijde); 
l.   0,5 meter (aan één zijde); 
a., g. en s.  niet van toepassing; 

d. de dakvoet- en de totale hoogte van de woning bedraagt maximaal de op de plan-
kaart aangegeven maat; 

e. bij toepassing van hellende dakvlakken, bedraagt de dakhelling minimaal 30°; 

f. de achtergevel mag maximaal op de helft van de afstand tussen de voorgevel van 
de woning en de achtergrens van het bouwperceel zijn gelegen met een maximum 
afstand van 15 meter. Deze maatvoering is niet van toepassing op gronden met de 
subbestemming s. 
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3.2 Aan- en uitbouwen  
Bij iedere woning mogen aan- en uitbouwen en andere bouwwerken worden gebouwd, 
met dien verstande dat: 

a. de totale bebouwde oppervlakte van het achtererf maximaal 50% mag bedragen 
met een maximum van 40 m²; 

b. in afwijking van het bepaalde onder sub a mag voor achtererven groter dan 80 m² 
dit maximum worden verhoogd met 10% van het verschil in grootte, zulks met een 
absoluut maximum van 90 m²; 

c. de hoogte van de dakvoet van aan- en uitbouwen maximaal 3,25 meter en de totale 
hoogte maximaal 7 meter zal bedragen. Indien een dakhelling wordt toegepast be-
draagt de helling minimaal 30°; 



bestemmingsplan “Kern Ellewoutsdijk 2007” - Voorschriften 

d. de afstand tussen aan- en uitbouwen en de zijdelingse perceelsgrens zal minimaal 
bedragen op de gronden met de subbestemming:  
v.    3 meter; 
t., a., g., s. en l.   niet van toepassing. 

e. aan- en uitbouwen minimaal 3 meter achter (het verlengde van) de voorgevellijn 
mogen worden gebouwd. 

3.3. Bijgebouwen 
Bij iedere woning mogen bijgebouwen worden gebouwd, met dien verstande dat: 

a. de totale bebouwde oppervlakte van het achtererf maximaal 50% mag bedragen 
met een maximum van 40 m²; 
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b. in afwijking van het bepaalde onder sub a mag voor achtererven groter dan 80 m² 
dit maximum worden verhoogd met 10% van het verschil in grootte, zulks met een 
absoluut maximum van 90 m²; 

c. de hoogte van de dakvoet van bijgebouwen maximaal 3,25 meter en de totale 
hoogte maximaal 7 meter zal bedragen. Indien een dakhelling wordt toegepast be-
draagt de helling minimaal 30°; 
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d. de afstand tussen bijgebouwen en de zijdelingse perceelsgrens zal minimaal bedra-
gen op de gronden met de subbestemming:  
v.    3 meter (aan één zijde); 
t., a., g., s. en l.   niet van toepassing. 

e. bijgebouwen minimaal 3 meter achter (het verlengde van) de voorgevellijn mogen 
worden gebouwd. 

3.4 Andere bouwwerken 
Bij iedere woning mogen andere bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande 
dat:

a. de hoogte van andere bouwwerken bedraagt maximaal 2 meter; 
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b. tuin- of erfafscheiding die gebouwd wordt binnen 3 meter achter (het verlengde 
van) de voorgevellijn maximaal 1 meter. 
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I. Inleiding
In het kader van het project actualisering bestemmingsplannen is voor de kern 
Ellewoutsdijk een integraal bestemmingsplan opgesteld. Het plan heeft zowel betrekking 
op dat deel van Ellewoutsdijk waarvoor nog geen bestemmingsplan is als op die delen van 
het dorp waarvoor momenteel de bestemmingsplannen “Ellewoutsdijk, gedeelte 
Commejanshoek” uit 1981 en “Ellewoutsdijk, gedeelte Commejanshoek 2” uit 1996 
gelden.

II. Inspraak
    A. Algemeen

Het voorontwerp-bestemmingsplan “Kern Ellewoutsdijk 2005” heeft van 19 april 2005 tot 
en met 17 mei 2005 voor iedereen ter inzage gelegen in het gemeentehuis in 
Heinkenszand. Gedurende deze termijn was er gelegenheid voor het indienen van 
schriftelijke reacties bij het college van burgemeester en wethouders. 
Daarnaast is er op 26 april 2005 een informatie- en inspraakbijeenkomst gehouden in het 
Van Hattumhuis in Ellewoutsdijk. 

    B. Verslag informatie- en inspraakbijeenkomst
 Datum  :  26 april 2005 
 Plaats  :  Van Hattumhuis, Zomerstraat 16 in Ellewoutsdijk 
 Aanwezig  : weth. M.M.D. Vermue-Vermue (voorzitter) 
     mevr. J.A. de Feijter-Vinke, projectleider afd. ROM   
     mevr. M.A.M. Heijdra en dhr. J.P. de Keijzer 
     (stedenbouwkundig bureau) 
     ± 70 belangstellenden 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en legt vervolgens in het kort het doel van 
deze inspraak- en informatiebijeenkomst uit. Hierna geeft de heer De Keijzer een 
toelichting op het voorontwerp-bestemmingsplan. 

Na een korte pauze worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om op het plan te 
reageren.

Inspreker:
De in het bestemmingsplan opgenomen woningbouwlocaties zijn slechts voor een klein 
deel realiseerbaar omdat alle gronden in eigendom zijn bij particulieren. 
Antwoord: Gemeenten behoren hun bestemmingsplannen elke tien jaar te actualiseren, 
waarbij de gemeente verplicht is om te onderzoeken welke inbreidingslocaties potentieel 
aanwezig zijn. Hierbij wordt niet gekeken naar eigendomssituaties en/of realiteitswaarde. 
Er is geen verplichting om deze mogelijkheden ook te benutten, wel kan eenvoudiger 
worden ingespeeld op initiatieven. 

Inspreker:
Nu de bestemming van de school gewijzigd kan worden, denken ouders misschien: ik 
doe mijn kinderen niet meer in Ellewoutsdijk op school, want de school gaat toch weg. 
Antwoord: Het plan biedt de mogelijkheid om door middel van een wijzigingsbevoegd de 
bestemming van de school te wijzigen. Het is niet de intentie van de gemeente dat dit ook 
gaat gebeuren. 

Inspreker
Waarom komt er geen uitbreidingsplan? 
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Antwoord: Allereerst moet de vraag beantwoord worden of er inderdaad behoefte is aan 
uitbreiding en vervolgens horen wij graag waar u de uitbreiding wenst. In het 
bestemmingsplan “Kern Ellewoutsdijk 2005” wordt in hoofdzaak de bestaande situatie 
vastgelegd. Woningbouwuitbreiding is hiermee niet beoogd. 
Inspreker:
De gemeente moet zelf met een idee komen. 

Inspreker:
In Ellewoutsdijk is behoefte aan nieuwbouw. Met z’n allen zijn we het oneens met wat 
hier gepresenteerd wordt. Er moet een concreet uitbreidingsplan komen. Dan komen er 
jonge gezinnen wonen en dan blijft de school bestaan. Er moet gebouwd worden voor 
gezinnen zowel in de huur-, als de koopsector. 
Antwoord: Uw verwachtingspatroon voor deze avond sluit niet aan bij het doel van deze 
avond.

Voorzitter:
Op dit moment staan er in het dorp 9 woningen te koop. Uw reactie zou betekenen dat 
deze snel verkocht worden. 
Inspreker: Als de gemeente de school sluit worden er geen woningen verkocht. 
Inspreker: Het is beter om nieuwe woningen te bouwen. Bestaande, oude woningen zijn 
te duur. 

Inspreker:
Er is behoefte aan een meer zichtbare dorpskern. Daarom zou er meer groen in de kern 
moeten komen. 
Antwoord: Het bestemmingsplan is geen document om dergelijke zaken te regelen. Het is 
lastig om op dit moment hierop een antwoord te geven, maar uw opmerking wordt 
meegenomen. 

Inspreker:
Hoeveel zekerheid is er dat de school weggaat? 
Antwoord: Deze avond gaat het om het bestemmingsplan. De discussie over het al dan 
niet voortbestaan van scholen is een andere discussie. 

Inspreker:
Op de school zitten veel vier- en vijfjarige kinderen. De ouders willen graag dat zij hier de 
school af kunnen maken. Daarom stel ik u voor de bevoegdheid die in het 
bestemmingsplan zit om de school en de kerk te wijzigen in een woonbestemming te 
schrappen.
Wethouder Vermue-Vermue: Ik zeg u toe dat deze wijzigingsbevoegdheden uit het 
bestemmingsplan worden gehaald. 

Inspreker:
In woningbouwplan Commejanshoek is het aantal woningen in één keer gerealiseerd. De 
periode waarover de woningbouw gespreid zou moeten worden, is nog niet verstreken. 
Antwoord: Het woningbouwbeleid is versoepeld, contingenten wordt niet meer strak 
gehanteerd. Voor de regio De Bevelanden geldt dat 70% van het aantal te bouwen 
woningen in stedelijk gebied gebouwd moet worden en 30% in de overige kernen. 
Hiervan moet 50% door middel van inbreiding gerealiseerd worden. 

Mevrouw Op ’t Hof:
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Waarom heeft het agrarisch bouwblok van mijn bedrijf aan de Van Hattumstraat niet een 
oppervlakte van 1 hectare zoals de agrarische bedrijven in het bestemmingsplan “Borsels 
Buiten”?
Antwoord: Wij zullen dit nader bezien en hierover een voorstel doen aan u. De bedoeling 
is dat uw bedrijf blijft voortbestaan. 

Inspreker:
Agrarische bedrijven vormen het beeld van Ellewoutsdijk. Waarom moet de bestemming 
veranderd worden? 
Antwoord: De gemeente is het met u eens dat agrarische bedrijven bij een 
plattelandskern horen. Wij willen ook dat het bedrijf blijft bestaan. Mocht echter binnen de 
geldigheidsduur van het bestemmingsplan de noodzaak aanwezig zijn om de functie te 
verplaatsen of te veranderen, dan kan op eenvoudige wijze meegewerkt worden. 

Inspreker:
Kan er een uitbreidingsplan in het bestemmingsplan meegenomen worden? 
Antwoord: Het voorliggende bestemmingsplan is een actualiseringsplan, waarin 
overwegend de bestaande situatie wordt vastgelegd. Hierin worden wel een aantal 
inbreidings- en herstructureringslocaties meegenomen. De gang van zaken voor een 
uitbreidingsplan is dat aan de hand van cijfers en prognoses bepaald wordt of en 
wanneer uitbreiding aan de orde is. Vervolgens wordt een locatieonderzoek gedaan, op 
grond waarvan een voorkeursvariant naar voren komt. Een factor van belang is de 
grondverwerving. Voor een uitbreidingsplan wordt een afzonderlijk bestemmingsplan 
gemaakt, dat los staat van het actualiseringsplan. 

Inspreker:
Er wordt steeds gesproken over uitbreidingsplannen, maar waar wil men dan uitbreiden? 
Dit is een probleem in Ellewoutsdijk. 
Antwoord: Het gemeentebestuur moet dan komen met een aantal varianten. 

Inspreker:
Op het perceel aan de zuidzijde van de Dijkstraat kunnen twee extra woningen worden 
gebouwd. Maar hier is toch ruimte voor meer woningen? 
Antwoord: Voor invullocaties wordt zorgvuldig gekeken naar de structuur van het dorp. 
Voor deze locatie wordt uitgegaan van lintbebouwing langs de Dijkstraat met ontsluiting 
op de Dijkstraat. 

Inspreker:
Aan de noordkant van de Dijkstraat wordt op dit moment een woning gebouwd, die één 
meter boven het maaiveld komt te liggen. Hierdoor is het straatbeeld volkomen verstoord. 
Komt er nu nog een woning bij die ook een meter boven het maaiveld wordt gebouwd? 
Antwoord: Dit is een punt van aandacht bij het verlenen van de bouwvergunning en het 
welstandstoezicht. 

Inspreker:
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om op perceel aan de Breestraat drie 
woningen te bouwen. Dit aantal lijkt erg hoog voor deze locatie. 
Antwoord: Er kunnen maximaal drie woningen worden gebouwd. Bij toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheid ga je onderzoeken hoe je het terrein concreet in gaat vullen. 

Inspreker:
De bereikbaarheid van Ellewoutsdijk is slecht. Is er ooit aan gedacht om een tweede 
verbindingsweg aan te leggen achter het dorp langs? 
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Antwoord: Dit is niet bekend. 

Tot slot bedankt wethouder Vermue-Vermue de aanwezigen voor hun komst. 

    C. Schriftelijke reacties:
De ingekomen inspraakreacties zijn als bijlage bij dit inspraakrapport opgenomen. Hierna 
wordt van elke reactie een korte samenvatting als ook een antwoord daarop gegeven. 

 1.  P.J.G. Platschorre 
  Hoofdstraat 53, 4441 AB Ovezande 
  brief van 19 april 2005 
 Reactie:
 De heer Platschorre is eigenaar van het perceel N 207 aan de zuidzijde van de Dijkstraat. 
 In 1993 heeft hij een verzoek ingediend voor het bouwen van een woning op dit perceel. 
 Dit verzoek is na het doorlopen van diverse procedures afgewezen. Inspreker verzoekt 
 om in het bestemmingsplan de mogelijkheid op te nemen dat de bestemming van het 
 perceel wordt gewijzigd van agrarische doeleinden in woondoeleinden, zoals deze 
 bevoegdheid ook is opgenomen voor een perceel aan de noordzijde van de Dijkstraat. 
 Antwoord:
 Het perceel “gemeente Borsele, sectie N 207” heeft tot nu toe deel uitgemaakt van 
 bestemmingsplannen voor het buitengebied met de bestemming agrarische doeleinden.
 Het toevoegen van een burgerwoning in het buitengebied is zowel op grond van het 
 bestemmingsplan voor het buitengebied als op grond van het provinciale beleid niet 
 toegestaan. Om die reden is in 1993 geen medewerking verleend aan het verzoek. 
  Met de opstelling van een voorontwerp-bestemmingsplan voor de kern Ellewoutsdijk is de 
  planologische situatie aangaande het onderhavige perceel veranderd. Het perceel  heeft 
  in dit bestemmingsplan weliswaar nog steeds een agrarische bestemming (A(z)), terwijl 
  ter plaatse van de visvijver de bestemming “Water” is toegekend, maar de locatie is  
  nu in planologisch opzicht gelegen in de “bebouwde kom”. Wij hebben het verzoek   
  daarom opnieuw beoordeeld en zijn tot de conclusie gekomen dat er uit ruimtelijke   
  overwegingen geen bezwaar is tegen de gewenste woningbouw, mits aan een aantal   
  randvoorwaarden wordt voldaan. Wij zullen daarom het bestemmingsplan aanpassen en 
  op de betreffende gronden een wijzigingsbevoegdheid naar woondoeleinden leggen. 
   
 2. Dorpsraad Ellewoutsdijk 
  brief van 12 mei 2005 (per e-mail) 
 Reactie:

a. De grens van het dorp bij de ingang van de Langeviele is niet goed aangegeven op 
de bestemmingsplankaart. Er is een plan om een bocht in de weg te leggen, zodat 
het verkeer moet afremmen. Hierdoor ontstaat er een nieuwe dorpgrens. 

b. In de toelichting op het bestemmingsplan wordt vermeld dat het Rijksbeleid ervan 
uitgaat dat elke gemeente voldoende woonruimte biedt om te voorzien in de 
natuurlijke bevolkingsaanwas. Omdat bestaande huurwoningen betrokken worden 
door mensen van buitenaf is er volgens de dorpsraad geen plaats voor jongeren uit 
Ellewoutsdijk. De dorpsraad vraagt aan de gemeente om bij R&B Wonen aan te 
dringen op een ander toewijzingsbeleid. Verder is de dorpsraad van mening dat het 
opvullen van inbreidingslocaties niet voldoende is om de natuurlijke bevolkingsgroei 
op te vangen. 

c. De dorpsraad vraagt of het mogelijk is dat in Ellewoutsdijk een locatie voor een 
zendmast wordt aangewezen. Omdat er in Ellewoutsdijk een slechte ontvangst is van 
alle providers, zou dit wellicht problemen kunnen voorkomen. 
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d. In het bestemmingsplan is het pand Zomerstraat 2 aangemerkt als beeldbepalend. Is 
het mogelijk dat de gemeente de eigenaar aanspoort zijn pand in toonbare staat te 
brengen?

e. De kadastrale ondergrond van de bestemmingsplankaart is niet correct ten aanzien 
van:
Á Zomerstraat 1, de ingetekende bebouwing stemt niet overeen met de bestaande 

situatie;
Á Zomerstraat 5, de ingetekende bebouwing stemt niet overeen met de bestaande 

situatie;
Á Dijkstraat, de schuren aan de westzijde van de waterpartij zijn niet ingetekend; 

De toegekende bestemmingen zijn niet juist ten aanzien van: 
Á Van Hattumstraat 10, aan achterzijde is detailhandel gevestigd (Vogelhuis 

Balara);
Á Van Hattumstraat 18, atelier en verkoopruimte gevestigd; 
Á Zomerstraat 20, verhuurbedrijf vakantiewoningen (Cottage Centre) 
Á Dijkstraat 2A, de eigenaar heeft loodgietersbedrijf en wenst de bestemming 

bedrijfsdoeleinden+ woondoeleinden op zijn woning; 
Á Zomerstraat 12, was altijd detailhandel, aanbeveling om bestemming te 

handhaven.
Antwoord:
a. Uit overwegingen van verkeersveiligheid is er bij de ingang van het dorp op de hoek 

Langeviele-Grindweg een ‘bocht’ in de weg gelegd. De grens van de bebouwde kom 
is ten gevolge van de herinrichting niet aangepast. De aangepaste splitsing is 
gelegen buiten de grens van de bebouwde kom en ook buiten de begrenzing van het 
bestemmingsplan. 

b. Het onderhavige bestemmingsplan is een actualiseringsplan, dat wil zeggen dat de 
bestaande situatie wordt vastgelegd. Hierbij wordt tevens gekeken welke locaties 
binnen de kern eventueel voor herstructurering of invulling met woningbouw in 
aanmerking komen. Wanneer woninguitbreiding aan de orde is, wordt hiervoor een 
nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

 Bij het toewijzen van huurwoningen past R&B Wonen een puntensysteem toe, 
 waarbij sociale binding aan een woonkern zwaar meetelt. 
c. Het nationale antennebeleid laat weinig ruimte aan een gemeentebestuur om een 
 stimulerende rol te vervullen ten aanzien van het aantal opstelpunten en de 
 positionering hiervan binnen de gemeentegrenzen. Het initiatief voor de plaatsing van 
 een antennemast gaat uit van de provider. Het heeft geen zin wanneer de 
 gemeente op voorhand locaties aanwijst. De dichtheid van het antenne-netwerk 
 hangt samen met de vraag naar mobiel bellen. Voor hogere masten is in het 
 algemeen een planologische procedure nodig. In het geval dat er een dergelijke mast 
 geplaatst moet worden, wordt in overleg met de provider gezocht naar de meest 
 geschikte locatie binnen het ‘zoekgebied’. Het beleid van de gemeente Borsele houdt 
 overigens in dat uit visuele overwegingen geen antennemasten in woongebieden 
 worden geplaatst. 
d. De gemeente heeft geen mogelijkheden om de eigenaar van een woning aan te 
 spreken op het slechte onderhoud van de woning. Dit kan alleen als er gevaar dreigt 
 voor de omgeving. 
e.
¶ T.a.v. de kadastrale ondergrond: 
 De kadastrale ondergrond van de bestemmingsplankaart geeft de situatie weer, zoals 
 het kadaster die tot op dat moment heeft verwerkt. Daarom kan het gebeuren dat de 
 ingetekende bebouwing op sommige percelen (nog) niet overeenstemt met de 
 actuele vergunde situatie. Voor de opstelling van het ontwerp-bestemmingsplan zal 
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 de meest actuele, aangepaste kadastrale ondergrond gebruikt worden. De 
 bebouwing aan de westzijde van de waterpartij aan de Dijkstraat zullen conform het 
 bestaande gebruik bestemd worden. 

¶ T.a.v. de toegekende bestemmingen: 
- Van Hattumstraat 10. De situatie is niet meer actueel. 
- Van Hattumstraat 18. De gronden zullen voorzien worden van een passende 

bestemming. 
- Zomerstraat 20. Het bedrijf heeft zich elders gevestigd. 
- Dijkstraat 2A. Het is de gemeente niet gebleken dat er op deze locatie een 

loodgietersbedrijf is gevestigd. 
- Zomerstraat 12. In het bestemmingsplan wordt de bestemming vastgelegd 

overeenkomstig het bestaande gebruik. Nu de locatie niet wordt gebruikt voor 
detailhandel, is het niet mogelijk om de bestemming detailhandel op het perceel te 
leggen.

afd. ROM, november 2006 
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Reacties in het kader van het vooroverleg 
















