Welkom bij deze informatiebijeenkomst over
een ontsluitingsvisie voor het gebied Veerse Meer Zuid
• Deze bijeenkomst vindt plaats via TEAMS. Dit programma bevat een bedieningsbalk. Deze=
bedieningsbalk verschijnt vanzelf wanneer u uw muis beweegt. De bedieningsbalk verdwijnt=
weer wanneer u de muis aan de zijkant van het beeldscherm plaatst.
• Aan deze bijeenkomst nemen ongeveer 80 mensen deel. Wilt u daarom s.v.p. uw camera en
microfoon uitzetten. Dit doet u door te klikken op de symbolen

• Heeft u straks vragen voor de spreker? Stel ze dan via de chatfunctie, door te klikken op:
• Gebruik de chatfunctie alleen voor het stellen van vragen, niet om opinies weer te geven.
• De bijeenkomst wordt straks opgenomen en wordt volgende week gepubliceerd op de
website van de gemeente Middelburg. Daar komt later ook een overzicht van antwoorden op
via de chat gestelde vragen. En daar verschijnt ook het eindrapport over fase 1 van de studie.
• Een aantal vragen wordt al tijdens de presentatie behandeld.
• De informatiebijeenkomst begint om 19.30 uur; nog een moment geduld a.u.b.
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Gebiedsontsluitingsvisie
Veerse Meer Zuid
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Welkom bij deze informatiebijeenkomst over
een ontsluitingsvisie voor het gebied Veerse Meer Zuid
• Koos Louwerse, adviesbureau TRIDÉE.
• Mijn opdracht = het opstellen van een gebiedsontsluitingsvisie en een uitwerkingsplan voor het
gebied Veerse Meer Zuid.
• Dat doe ik samen met een werkgroep waarin de gemeenten Borsele, Goes en Middelburg, het
waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland vertegenwoordigd zijn. Zij zijn ook mijn
opdrachtgever.
• Ook aan boord zijn ook Rijkswaterstaat en Prorail. En het bureau Goudappel Coffeng voor de
doorrekening van de onderzochte varianten.
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Doel en opzet informatiebijeenkomst
• Het doel van deze informatiebijeenkomst = u informeren over de uitkomsten van de eerste fase
van deze studie.
• Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen via de chatfunctie:
• Mijn collega, Marjolein, houdt de gestelde vragen bij. Er zijn vijf momenten in de presentatie
waarop ik via de chat gestelde vragen ga beantwoorden.
• Niet alle vragen kunnen tijdens de presentatie beantwoord worden. Een overzicht van de
antwoorden op de gestelde vragen zal later worden gepubliceerd op de website van de
gemeente Middelburg.
• En daar wordt binnenkort ook het eindrapport van fase 1 van de gebiedsontsluitingsvisie
gepubliceerd.
• Maar ik ga u vanavond dus al de uitkomsten presenteren. Ik vertel eerst nog even wat de
opdracht is waar ik samen met de opdrachtgevers aan werk en waar we nu staan in het proces.
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De opdracht
1) Ontwikkel een Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid: een visie op een toekomstbestendige
ontsluiting van het gebied, zodat
a) de aanwezige en toekomstige functies en bestemmingen in het gebied vlot en veilig bereikbaar zijn
b) de huidige en toekomstige verkeersproblemen op enkele wegen in het gebied opgelost worden
c) het middengebied zoveel mogelijk autoluw blijft

2) Ontwikkel een Uitwerkingsplan: een uitwerking van de visie in een plan met realiseerbare oplossingen,
met aandacht voor maatregelen op korte termijn en een goede fasering van maatregelen op langere
termijn, incl. een kostenraming.
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Presentatie 19 januari 2021

Waar staan we nu in het proces?
We hebben in 2020 een flink aantal kansrijke opties nader
geanalyseerd. (korte toelichting)
We zijn nu uitgekomen op:
• 1 voorkeursvariant voor het gebied rondom Wolphaartsdijk, waar
bestuurlijk draagvlak voor is bij de wegbeheerders
• 3 mogelijke oplossingen voor het gebied rondom Arnemuiden en
Lewedorp, waar nog bestuurlijk verder over gepraat wordt
We gaan deze oplossingen nu verder uitwerken.
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Wat ga ik u vanavond presenteren?
• Ik start met een schets van de huidige situatie.
• Daarna ga ik in op de verwachte groei van het autoverkeer, zonder
en mèt de ontwikkeling van locatie Waterpark Veerse Meer.
• Vervolgens geef ik een nadere toelichting bij de verkende
oplossingsrichtingen rond Arnemuiden/Lewedorp en
Wolphaartsdijk.
• Ik eindig met een uitleg over het vervolgproces en hoe we
stakeholders daarbij willen betrekken.
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Inzicht in bestaande verkeersknelpunten
Nieuwlandseweg, Arnemuiden:
6.500 mvt/etm;
norm ETW-30 = 3.000 mvt/etm.
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Inzicht in bestaande verkeersknelpunten
Nieuwe Kraaijertsedijk Noord, Lewedorp:
1.000-1.500 mvt/etm;
norm ETW-60 = 2.500 mvt/etm.
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Inzicht in bestaande verkeersknelpunten
Lepelstraat/Frederiksstraat, Wolphaartsdijk:
3.000 mvt/etm;
norm ETW-30 = 2.500 mvt/etm.
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Inzicht in bestaande verkeersknelpunten
Kwistenburg/Aardebollenweg, Wolphaartsdijk:
1.000-1.500 mvt/etm;
norm ETW-60 = 2.500 mvt/etm.
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Vragen op de chat over de huidige situatie?
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Verwachte groei 2020-2030
Het autoverkeer zal, ook als de ontwikkeling van WVM nu zou worden
stopgezet, de komende jaren verder groeien met ongeveer 10 à 15 procent
tussen 2020 en 2030.
Dit komt door:
– de autonome groei van het autoverkeer
– al geplande/toegestane ontwikkelingen aan de zuidkant van het Veerse
Meer tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk
Conclusie: gezien de al bestaande knelpunten, die dus nog zullen verergeren, is
er ook zonder WVM behoefte aan een gebiedsontsluitingsvisie, om de huidige
en verwachte verkeersproblemen zo goed mogelijk op te lossen.
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Wat is de volgens het huidige bestemmingsplan
toegestaan qua groei op de locatie WVM?
• De toegestane uitbreiding van het aantal recreatie-eenheden binnen het
huidige bestemmingsplan, leidt tot een maximale toename met ongeveer
2.500 mvt/etm (bron: Goudappel Coffeng).
• Deze verkeersgeneratie is bepaald aan de hand van de landelijke kentallen
van CROW. Deze kentallen kennen bandbreedtes.
• Voor het bestemmingsplan is uitgegaan van de maxima van deze
bandbreedtes, d.w.z. de maximum-normen van het CROW. Dezelfde
kengetallen hebben wij daarom ook gehanteerd in onze studie.
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Hoe zit het dan met het Hof van Saksen-scenario?
• In het kader van het onlangs gepubliceerde MER WVM is een extra onderzoek
uitgevoerd naar de verkeersgeneratie van een Driestar-park: Hof van Saksen.
De conclusie daarvan is dat het aannemelijk is dat de verkeersgeneratie bij
een vergelijkbare invulling van WVM lager uitvalt.
• Echter, de uitkomsten van deze studie fungeren slechts als
achtergrondinformatie.
• Want, zoals ik al op de vorige dia heb uitgelegd zijn voor het MER WVM en
voor de Gebiedsontsluitingsstudie de landelijke maximum-normen van het
CROW als uitgangspunt genomen.
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Samengevat: Waar gaan het MER WVM en onze
Gebiedsontsluitingsstudie van uit?
• Landelijke maximum-cijfers van CROW.
• Intensiteitscijfers in het hoogseizoen: die liggen 40% hoger dan gemiddeld.
• Alle geplande/toegestane ontwikkelingen aan de zuidkant van het Veerse
Meer tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk zijn meegenomen in de
verkeersprognoses.
• Kortom: overal wordt zo goed mogelijk rekening mee gehouden: we gaan op
zoek naar een robuuste oplossing.
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Hoe verdelen die extra toegestane 2.500+40%=3.600 mvt/etm
zich over de wegen in het gebied?
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Verkeersintensiteiten in hoogseizoen in 2030
(cijfers Goudappel Coffeng)

Weg
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Verwachte
groei, excl.
WVM

+ 3.600 mvt/etm
als gevolg van
WVM

Norm
zonder
fietspad

Oranjepolderseweg

2.300

+ 1.500 = 3.800

2.500

Nieuwlandseweg

7.800

+ 400 = 8.200

3.000

Calandweg

1.300

+ 1.800 = 3.100

2.500

Nieuwe
Kraaijertsedijk Noord

1.100

+ 1.700 = 2.800

2.500

Muidenweg Midden

1.900

+ 400 = 2.300

2.500

Vragen op de chat over deze cijfers?
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De voorkeursvariant Wolphaartsdijk
(cijfers Goudappel Coffeng)
Kosten: € 3,2 mio

ETW-60 met fietspad

Weg

Huidig

2030

Variant

Norm

N668

2.900

3.200

3.500

Veel

Langeweg/Roodewijk

2.900

5.200

5.400

2.500

Kwistenburg/Aardebollenweg

1.500

3.000

3.300

2.500

Muidenweg Oost

1.500

2.700

3.000

4.500

Lepelstraat/Frederikstraat

3.100

3.200

2.800

2.500

Kaaidijk

1.300

1.400

1.000

2.500
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GOW-80

Vragen op de chat over Wolphaartsdijk?
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WVM

Variant: halve aansluiting

Hierover vindt nog
bestuurlijk overleg plaats
met Rijkswaterstaat

A58 en spoorlijn

Op de huidige A58-aansluiting bij
Arnemuiden worden de op- en
afritten van en naar Goes afgesloten!
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Lewedorp

Variant: nieuwe aansluiting

WVM

Arnemuiden

A58 en spoorlijn

Rijkswaterstaat werkt mee
aan een verdere verkenning
van deze variant
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De huidige A58-aansluiting bij
Arnemuiden wordt geheel afgesloten!

Variant: oostelijke
randweg met knip

Arnemuiden

Er komt een knip voor de
huidige aansluiting op de A58

Huidige
aansluiting A58
24
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WVM

Verkeerseffecten en kosten van de drie oplossingen
(mvt/etm in hoogseizoen in 2030; cijfers Goudappel)
2030
met
WVM
cf. b.p.

Kosten (mio)

Volledig
nieuwe
aansluiting
A3

Oostelijke
randweg
met knip
A4b

€ 17,5

€ 29,9

€ 24,9

Nieuwlandseweg

8.200

5.700

1.450

1.100

Van Cittersweg

4.800

3.600

5.100

4.700

Oranjepolderseweg

3.800

1.800

150

300

Calandweg

3.100

150

850

1.100

Muidenweg/nieuwe weg WVM

3.900

5.500

6.600

6.000

Muidenweg midden

2.300

1.850

2.500

2.500

Nieuwe Kraaijertsedijk Noord

2.800

300

550

600

4.000?

1.700

3.550

3.500

Postweg
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Halve
aansluiting
A2

presentatie

Vragen op de chat over oplossingen
Arnemuiden/Lewedorp?
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Vervolgproces
• Feb: Informatieavond.  drie weken voor aanvullende vragen of opmerkingen
aan de werkgroep! Mail naar koos@tridee.eu!
• Mrt: Colleges en commissies – informatief.
• Feb-Mei: Uitwerkingsplan: netwerken (auto, fiets, landbouwverkeer), maatregelen, inpassing (ruimtelijk, landschappelijk), kosten, fasering (incl. bouwverkeer).
• Apr: Drie consultatiebijeenkomsten, met drie consultatiegroepen: 1 per kern.
• Mei/juni: Bestuurlijk overleg.
• Juni: Informatieavond.
• Juli: Colleges en commissies – informatief.
 Na vaststelling van ons rapport vormt het een bouwsteen voor de bredere
Gebiedsvisie Veerse Meer en wordt het onderdeel van het normale politieke
besluitvormingsproces bij meerjareninvesteringen in infrastructuur.
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Samenstelling consultatiegroepen
• Per kern een consultatiegroep: Arnemuiden, Lewedorp, Wolphaartsdijk.
• In april bespreken we waar we staan met de uitwerking van de netwerken,
maatregelen, kosten, fasering.
• We streven naar 3 consultatiegroepen met elk ongeveer 12 personen, die een
afspiegeling vormen van de stakeholders:
 belanghebbende burgers en betrokken bedrijven en maatschappelijke
organisaties
 deelnemers zitten er niet voor zichzelf maar namens een groep: we
verwachten dat u een groepje mensen om zich heen verzameld en dus niet
alleen namens uzelf deelneemt.
• Wilt u deelnemen in een consultatiegroep, stuur dan een e-mail met
motivatie naar koos@tridee.eu. Wij zullen dan samen met de
geïnteresseerden
een keuze maken.
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Mail aanvullende vragen of opmerkingen binnen
drie weken naar koos@tridee.eu
Vragen op de chat over het vervolgproces?
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Tot slot
• Deze bijeenkomst is opgenomen. De opname wordt volgende week geplaatst op
de website van de gemeente Middelburg.
• Daar komt later ook een overzicht van de antwoorden op de vanavond gestelde
vragen.
• En daar wordt binnenkort het eindrapport van fase 1 van de
gebiedsontsluitingsvisie gepubliceerd.

Dank voor uw deelname aan deze
informatiebijeenkomst!
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