Concept - Gebiedsvisie
Zuidoostflank Zierikzee
Toelichting behorend bij de PowerPoint-Presentatie van 31
mei 2022 inzake de meervoudige opgave / inpassing van:
• Uitbreiding bedrijventerreinen
Straalweg-Zuid-Hoek-Businesspark
• 150 + 20KV station
• Extra (calamiteiten)ontsluitingsweg
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Het flexibel inspelen op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen is een belangrijk uitgangspunt
van de in 2019 door de raad vastgestelde Structuurvisie Zierikzee 2030.
De dynamiek in de samenleving is immers groot en de stad is daarmee nooit af.

Deze structuurvisie stelt dan ook dat de ontwikkelingen die beschreven staan in de structuurvisie
géén hard einddoel voor 2030 zijn, maar veel meer een route of richting. Inzet is dat de
structuurvisie uitnodigt tot het ontwikkelen, delen, realiseren en verbinden van ideeën, plannen
en initiatieven die een bijdrage leveren aan de in de visie gestelde doelen.
Veranderingen en nieuwe ontwikkelingen die onze aandacht vragen doen zich anno 2022
daadwerkelijk voor.
We kennen nu meerdere nieuwe opgaven die tegelijkertijd op ons pad komen:
1) Heel concreet claimt de energietransitie ruimte in de vorm van een tweede 150 KV
station op ons eiland.
2) Daarnaast is de uitgifte van bedrijfsgrond in Zierikzee veel sneller gegaan dan
verwacht.
3) Een belangrijke bijkomstigheid is dat de behoefte aan een extra ontsluitingsweg voor
a. het bedrijventerrein Straalweg-Zuidhoek i.v.m. calamiteiten onverminderd
groot is.
b. een mogelijke extra permanente ontsluitingsmogelijkheid biedt voor
Zierikzee-West met een verbinding onder of over het kanaal.
Deze hierboven geschetste ontwikkelingen geven aanleiding om ons eerder dan verwacht te
buigen over de toekomst van de bedrijvigheid in de Zuidoostflank van de Zierikzee.
Dit met het doel voor deze drie opgaven, de plannen, de ambities en initiatieven met elkaar zo
goed mogelijk te verbinden en zo gezamenlijk te komen tot een integrale en
toekomstbestendige ruimtelijke visie voor het betreffende gebied.
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De ruimte voor deze Gebiedsontwikkeling kent de nodige beperkingen
De Zuidoostflank kenmerkt zich niet als een blanco gebied dat vrij in te richten is.
In het gebied tussen bedrijventerrein de Straalweg en het Business Park bevinden zich nog
enkele bedrijven (5 agrarische bedrijven, waarvan er 2 opstallen op hun percelen hebben), een
paar (bedrijfs-)woningen en een compact recreatiebedrijf.
Daarnaast zijn door diverse percelen en x-aantal kabels en leidingen getrokken die zich niet
eenvoudig laten verleggen. Praktisch en financieel betekent dit bij het opstellen van een visie dat
in de planontwikkeling we aannemen dat deze – vooralsnog – niet verlegd gaan worden.
Eerste indruk
De vraag die beantwoord moet worden is of en hoe deze opgaven binnen het beschikbare
gebied het beste passen, elkaar versterken of zonder afstemming elkaar onnodig in de weg
zitten.
De eerste indruk is dat de basisuitgangspunten van één enkele opgave de ontwikkelingspotentie
van één of meer andere opgave in de weg zit, dan wel in de groeimogelijkheden aanzienlijk
beperkt.
Met enige aanpassing en flexibiliteit van alle betrokkenen lijkt het mogelijk om deze kluwen van
meerdere opgave goed te ontrafelen om zo te komen tot een integraal, duurzaam en daarmee
toekomstbestendig ontwikkelingsgebied voor alle bedrijvigheid in en om Zierikzee, waarbij het
wordt gedragen door de naast gelegen bedrijven en een toekomst biedt voor de meeste
omwonenden die in het gebied actief zijn en bijdrage leveren aan onze economie.

Ronald van Vooren
Projectmanager Ontwikkelingsbedrijf
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Stedenbouwkundige toelichting
concept-Gebiedsvisie

Zuidoostflank Zierkzee

Opgaven
De zuidoost flank van de stad Zierikzee staat steeds meer onder druk:
1. De bedrijfsgronden raken uitgeput en er is behoefte aan nieuwe locaties voor de toekomstige
vestiging van bedrijven. Zierikzee is daarvoor DE aangewezen plek op het eiland.
2. De roep om een extra ontsluitingsweg naar de bedrijfsterreinen wordt steeds luider. Op dit
moment is de kruising bij de Weg naar de Val de enige mogelijkheid om het bedrijvengebied snel
en veilig uit te komen bij calamiteiten.
3. Voor de toekomst van de energievoorziening op het eiland, is het noodzakelijk dat er een 150 +20
KV station wordt gerealiseerd. Uit de verkenning van verschillende locaties is het gebied ten
zuiden van Zierikzee als meest geschikt naar voren gekomen.

Landschap
De bovengenoemde opgaven
spelen in een landschappelijk
kwetsbaar gebied. Het landschap
aan de zuidzijde van Zierikzee
wordt vooral gekenmerkt door
openheid en vormt de overgang
van de stad naar de
Oosterschelde. Komend vanaf de
Zeelandbrug geven de lange
doorzichten een fraai zicht op
het stadssilhouet van Zierikzee.
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Deze kwaliteit dreigt langzaam maar zeker verloren te gaan door de opmars van de bedrijvigheid aan
deze zijde. Het is belangrijk dat er ruimte blijft voor het oorspronkelijke polderlandschap. Tussen de
Oosterschelde en de stad moet om die reden een landschappelijke zone vrij blijven. De breedte van deze
zone ligt al vast, doordat dit gebied een voortzetting is van de inlagen ten zuiden van de wijk
Poortambacht. De huidige stortplaats met de bijbehorende landschappelijke inpassing vormt in de
toekomst de uiterste zuidgrens van de stad en de bedrijfsterreinen. In de nieuwe ruimtelijke visie moet
de kwaliteit van de lange zichtlijnen tot bijna in het hart van de historische stad, worden gerespecteerd.

Verkeer
De bestaande verkeerssituatie zal in de
toekomst niet voldoende zijn om de
veiligheid op de bedrijfsterreinen te
kunnen garanderen. In de studie
‘betere bereikbare centrumstad
Zierikzee’ is de conclusie getrokken dat
het op termijn wenselijk zal zijn om een
extra (calamiteiten)ontsluiting aan te
leggen naar de Weg naar de Val. Los
daarvan zal op de nog wat langere
termijn de roep om een extra
Bestaande verkeerssituatie
ontsluiting voor de gehele stad aan de
zuidzijde steeds sterker worden. Op dit moment zijn er in de zomermaanden al flinke problemen met de
bereikbaarheid van de stad via
het noorden waardoor de
ontwikkeling van de stad ‘op
slot’ dreigt te raken. Er kan geen
plaats meer worden geboden
aan grote verkeer aantrekkende
functies. We moeten daarom
terdege rekening houden met
een ontsluiting van de stad via
de zuidzijde met een route
over/onder het Havenkanaal
door. Hoewel het nu nog niet
zover is, moeten we al wel
Toekomstige verkeerssituatie
rekening houden met een
ruimtelijke reservering voor een dergelijke ingreep. Het ligt voor de hand om die ten zuiden van de
bedrijfsterreinen te leggen. Daarvoor wordt ook direct de stad aan de zuidzijde helder begrenst en zal de
nieuwe weg niet ten koste gaan van bestaande bedrijfsgronden.
Er zijn in de eerder genoemde studie twee mogelijke alternatieven aangegeven voor de kruising van het
Havenkanaal. Beide alternatieven zijn nog niet op hun verdere technische en financiële haalbaarheid
onderzocht, en moeten daarom allebei nog mogelijk blijven.
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Kabels en leidingen

Als gevolg van de ontwikkeling van de bedrijfsterreinen aan de zuidzijde van Zierikzee (Straalweg,
Businesspark) zijn er inmiddels diverse zware kabels en leidingen door het gebied gelegd. In de meeste
gevallen zijn deze leidingen (in overleg met de gemeente en de lokale grondeigenaren) aan de randen van
de bestaande agrarische percelen gelegd. Er liggen ook een aantal hoogspanningsleidingen midden door
het gebied van noord naar zuid. Deze leidingen zijn in principe niet te verleggen en vormen daardoor dus
(hoewel niet zichtbaar) een technische beperking van de ruimtelijke mogelijkheden in dit gebied. Op het
bovenstaande kaartje zijn de belangrijkste leidingen met een rode lijn aangegeven. Daar komen dan nog
de leidingen naar het nieuwe 150+20 KV station bij. Los daarvan is het in de huidige tijd noodzakelijk om
stroken grond te reserveren voor mogelijk nieuwe kabels en leidingen. Dit behoort, net als de aanleg van
wegen, tot de primaire ontsluitingsstructuur van een dergelijke bedrijvenzone.

Positie 150 + 20 KV station
Gelet op het bovenstaande, is het zaak om de positie van het nieuwe 150 + 20 KV station zorgvuldig te
kiezen. Het 150 + 20 KV station mag geen belemmeringen opleveren voor de expansie van de stad, ook
niet in de verre toekomst, en moet rekening houden met de mogelijkheid van een nieuwe
ontsluitingsweg aan de zuidkant van Zierikzee. Vanwege de ‘industriële uitstraling’ van het 150 +20 KV
station is een ligging in het open landschap ongewenst. Daarom is een ligging ten noorden van de nieuwe
ontsluitingsweg het uitgangspunt. Op die manier sluit het 150 + 20 KV station ook aan op de
bedrijfsterreinen en wordt het onderdeel van het ‘werklandschap’ van de Straalweg. Door de positie in
de uiterste zuidelijke hoek van het toekomstige bedrijventerrein te kiezen, zal het 150 + 20KV station zo
min mogelijk impact hebben op de bedrijven en de stad.
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Deze positie heeft bovendien geen invloed op de
mogelijkheden van een nieuwe ruimtelijke
structuur van de rest van het bedrijventerrein. De
landschappelijke inpassing van het 150 + 20 KV
station wordt op deze manier ook onderdeel van
een grotere landschappelijke structuur die
gekozen wordt voor de inpassing van het
bedrijventerrein. Vanuit de VBZ is ook
aangedrongen op een meer zuidelijke positie van
het 150 +20 KV station. Op de afbeelding hiernaast
is een afbeelding te zien van deze door de VBZ
gewenste locatie.

Ruimtelijke visie
De genoemde uitgangspunten zijn samengebracht in een eerste schets van de ruimtelijke visie voor de
zuidoost flank van Zierikzee. In de visie is een ruimtelijke en landschappelijke vertaling gegeven van de
drie grote opgaven in dit gebied. Daarbij is een vormentaal gekozen die aansluit bij het landschap en die
recht doet aan de uitstraling van de stad.
Daarbij zijn er op dit moment twee versies denkbaar. De eerste versie gaat uit van het scheiden van de
hoogwaardige bedrijfsterreinen in het Businesspark en de meer functionele bedrijvigheid aan de
Straalweg. Een dergelijke ruimtelijk scheiding is ook nu al aanwezig. De twee bedrijfszones worden van
elkaar gescheiden door een brede landschapszone, waarin plaats wordt geboden voor compensatie van
natuur, de opvang van water en waar een interessant uitloopgebied gecreëerd wordt voor werknemers
uit de bedrijfsterreinen. Deze zone geeft tevens het gewenste doorzicht naar de historische stad en de
torens (stadsilhouet) en sluit op een interessante manier aan op het open landschap aan de zuidzijde
(richting de Oosterschelde).
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Het alternatief zou zijn dat de nieuwe bedrijfsterreinen als een aaneengesloten gebied worden opgevat,
wat ontsloten wordt vanaf de Straalweg en een nieuwe rotonde op de zuidelijke weg Gouwepoort. In
beide scenario’s is de positie van het 150+20 KV station onveranderd.
Dit betekent dat deze inpassing geen bedreiging vormt voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het
bedrijventerrein en de stad Zierikzee. Conform de opgave aansluitend aan het bedrijventerrein.

Miranda van der Neut
Stedenbouwkundige gemeente Schouwen-Duiveland.
Mei 2022
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