
2e aangepast raadsvoorstel  

  

datum vergadering 12 september 2019 

agendapunt 11 

volgnummer 19-121 

  

onderwerp Vaststelling bestemmingsplan 'Veerseweg Oost' 

 

behandelen in raadscommissie Ruimte 

portefeuillehouder Wethouder Aalberts 

programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

behandeld door Tom de Koster (tel. 0118-675) 

e-mail T.de.Koster@middelburg.nl 

 

Conceptbesluit  

De raad besluit: 

1. de Crisis - en Herstelwet van toepassing te verklaren; 

2. in te stemmen met de inhoud van het bij dit voorstel behorende “Zienswijzenrapport ontwerp bestemmingsplan 

Veerseweg Oost“; 

3. de ingediende zienswijzen, deels ongegrond en deels gegrond te verklaren; 

4. het ontwerp bestemmingsplan ‘Veerseweg Oost’ zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie 

NL.IMRO.0687.BPVPTVWO-ON01, met als gevolg van de zienswijze, gewijzigd vast te stellen; 

5. de planidentificatie van het uitwerkingsplan te wijzigen van NL.IMRO.0687.BPVPTVWO-ON01 naar 

NL.IMRO.0687.BPVPTVWO-VG01; 

6. ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen; 

7. toepassing te geven aan de procedure ex artikel 3.8 onder 3 Wro; 

 

Aanleiding 

Aanleiding is het woningbouwplan . 

 

Effect 

Een vastgesteld bestemmingsplan dat de bouw van 23 woningen aan de Veerseweg Oost mogelijk maakt. 

 

Argumenten 
1.1 Het afhandelen van beroepszaken bij de Raad van State (RvS) duurt momenteel erg lang, het duurt vaak 

meer dan een jaar voordat een zitting wordt gepland. Een uitspraak volgt pas weer enkele maanden later. 

Met het van toepassing verklaren van de Crisis- en Herstelwet (Chw) dient de RvS binnen twaalf maanden 

een uitspraak te doen. De Chw gaat ook op in de nieuwe Omgevingswet. 

2.1 Op zowel het voorontwerp, als het ontwerp bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. De inhoud van de 

zienswijzen zijn gelijkaardig en richten zich hoofdzakelijk op uitzicht, privacy en toename van de 

wateroverlast.  

3.1      In de huidige situatie ervaren omwonenden van het plangebied reeds wateroverlast bij hevige neerslag. De 

gronden voeren de neerslag niet goed af naar de Middelburgse Watergang en rondom de perceelsgrenzen 

ligt de grond lager dan omliggende gronden. Uit de watertoets, welke onderdeel is van het bestemmingsplan, 

blijkt dat door de egalisatie van het terrein en door de aanleg van een hemelwaterafvoer ten hoogte van de 

erfafscheidingen de afvoer van hemelwater niet meer tot overlast zal leiden. De ontwikkelaar heeft 

aangeboden aan omwonenden om zelf aan te leggen drainage op de percelen van omwonenden aan te 

sluiten op het afvoer van hemelwater richting de Middelburgse Watergang. De capaciteit van de 

Middelburgse Watergang wordt ter hoogte van het plangebied vergroot. 

3.2      Dat de ontwikkeling invloed heeft op uitzicht en mogelijk op privacy spreekt voor zich. Uit vaste jurisprudentie 

blijkt dat zicht in een dichtbevolkt land als Nederland geen recht is. Door de aanleg van de N57 ten oosten 

van Middelburg en de afrit in de nabijheid van de ontwikkeling is het gebied in een geheel nieuw perspectief 



komen te staan. Het vormt een belangrijke toegang tot het oostelijk deel van Middelburg. De ontwikkeling zal 

zorgen voor een stedenbouwkundige afronding van dit deel van Middelburg. 

4.1      De wijzigingen zien op twee omliggende percelen en lossen twee ommissies op in het voor deze percelen 

geldende bestemmingsplan. Een deel van de achtertuin van het perceel Veerseweg 112 is bestemd als 

agrarisch. Dit komt niet overeen met het feitelijke gebruik, daarnaast staat deze bestemming ook de bouw 

van een tuinhuis, of een schutting niet toe. De nieuwe bestemming is overeenkomstig de naastgelegen 

percelen. 

Verder zijn op het perceel Veerseweg 124a zowel een tuincentrum, als een hovenier aanwezig. In het 

geldende bestemmingsplan is uitsluitend het tuincentrum positief bestemd. Door op het perceel tevens de 

aanduiding ‘hovenier’ op te nemen, komt de bestemming weer overeen met het feitelijk gebruik. 

           De wijzigingen betreffen de volgende: 

           Plankaart: 
           Het plangebied wordt uitgebreid met:  

- een deel van het achtererf van het perceel Veerseweg 112, de geldende agrarische bestemming wordt 
gewijzigd naar ‘wonen’; 

- het tuincentrum aan de Veerseweg 124a, aan de bestemming detailhandel wordt de aanduiding 
‘hovenier’ toegevoegd. 

 
Planregels: 
De bestemming detailhandel met de aanduidingen ‘tuincentrum’ en ‘hovenier’ wordt toegevoegd aan de 
planregels. 
 
Toelichting: 
In paragraaf 4.7.2 wordt de tekst rondom de opslag van compost redactioneel aangepast. 
 
Bijlage 7: 
De bedrijfsactiviteiten van het Tuincentrum worden opnieuw omschreven.  

 

  

Kanttekeningen  

6.1     De Wro schrijft in artikel 6.12 voor dat bij vaststelling van een bestemmingsplan, ook een exploitatieplan 

vastgesteld moet worden. Een exploitatieplan zou onder andere regels moeten bevatten over het omslaan 

van kosten over projectontwikkelaars en particuliere eigenaren, zoals bijvoorbeeld de kosten van bouw- en 

woonrijp maken, groenvoorzieningen, of milieu- of archeologisch onderzoek, tenzij het verhalen van kosten 

anderszins verzekerd is (artikel 6.12 lid 2 Wro).  

Met de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst opgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt over onder 

meer kostenverhaal en de inrichting van de openbare ruimte. Een exploitatieplan hoeft derhalve niet 

vastgeseld te worden.  

 

  

Financiën  

De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en het ontwikkelen van de Veerseweg Oost komen voor 

rekening en risico van de ontwikkelaar.  

  

Duurzaamheid 

De woningen worden gasloos gebouwd en dienen te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van het 

bouwbesluit. 

  

Communicatie en participatie  

Het plan heeft de wettelijk bepaalde procedure doorlopen. Door initiatiefnemers is een informatieavond 

georganiseerd en wordt een nieuwsbrief in de omgeving verspreid. Tevens wordt  

  

Uitvoering  

Uw besluit tot vaststelling wordt via publicatie in de digitale Staatscourant, in de Faam en op de gemeentelijke 

website bekend gemaakt. Tegen uw besluit kan beroep worden aangetekend bij de Raad van State. Beroep staat 

alleen open voor personen die een zienswijze hebben ingediend of aan kunnen tonen dat zij een verschoonbare 

reden hebben, waarom zij geen zienswijze hebben ingediend, of voor eenieder tegen de aangebrachte wijzigingen. 

  



Advies ingewonnen bij adviesorgaan? Ja, Waterschap Scheldestromen en provincie Zeeland 

 

  

Bijlagen openbaar geheim 

1. Ontwerp bestemmingsplan Veerseweg Oost X  

2. Zienswijzenrapport  X 
 

 

Middelburg, 26 augustus 2019 

Burgemeester en wethouders van Middelburg 

de secretaris, 

mr. A. van den Brink 

de burgemeester, 

mr. H.M. Bergmann 

 


