
                                                                                                  

 

AMENDEMENT 

art. 35 RvO 

 

 

Voorstel nummer 18-16-2 agendapunt 13 

 

 

Onderwerp: vaststellen exploitatieopzet Trekdijk 

 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 22 januari 2018 

 

 

Ondergetekende stelt voor om het raadsvoorstel als volgt aan te vullen: 

 

De Raad besluit: 

 

3. dat bij het ontwikkelen van plannen voor de Trekdijk, de leefbaarheid van Nieuw- en st.Joosland 

voorop moet staan en dat de inwoners van deze woonkern, nauw bij ontwikkelingen moeten worden 

betrokken. 

4. dat entrees van Middelburg en zichtlocaties alleen mogen worden ingevuld met moderne 

bedrijventerreinen en eerste klas bedrijventerreinen. 

5. dat de norm op basis van de duurzaamheidsladder, van 25 fte per hectare, van toepassing is bij de 

ontwikkelingen op de Trekdijk. 

6.dat bedrijven waarvan de activiteiten vallen onder de milieucategorieën 3 en 4, niet in aanmerking 

komen voor vestiging op de locatie Trekdijk. 

7.dat Middelburg op basis van het Ecorys rapport niet beschikt over terreinen die geschikt zijn voor 

bedrijven met activiteiten die vallen onder de milieucategorie 3of 4, met uitzondering van de locatie 

Arnesteijn. 

8 het College te verzoeken, om continue inspanningen te plegen om hoogwaardige ontwikkelingen, 

zoals het door de werkgroep Nieuw-St. Joosland  plan voor warmteopslag, op de locatie Trekdijk, 

mogelijk te maken. 

 

 

 

Toelichting: 

 

Het onderwerp Trekdijk houdt de Raad sinds de aanschaf van het terrein in 2008 met grote regelmaat 

bezig. Met voorzichtige formuleringen wordt getracht één van de twee pijnpunten te verdoezelen. Het 

ene pijnpunt is de consequentie voor het grondbedrijf, het andere wat voor ontwikkelingen wil de raad 

toestaan. Het grondbedrijf is een serieus punt waarbij de Raad moet trachten de financiële 

problematiek op een verantwoorde manier op te lossen. De financiële problematiek van het 



grondbedrijf is echter geen vrijbrief om daarom alles maar toe te staan op de locatie Trekdijk en de 

leefbaarheid van Nieuw- en st. Joosland voor ettelijke decennia te vergallen. 

Daarom is het gewenst bij het vaststellen van deze exploitatieopzet, om als Raad duidelijk te zijn naar 

de inwoners van Nieuw- en st .Joosland over de ontwikkelingen die wel en niet gewenst zijn. 

Qua tijdstip lijkt het ook aan te bevelen dit nu te doen. In maart 2018 zijn er verkiezingen voor de 

gemeenteraad. Dit amendement biedt de raadsfracties de mogelijkheid om duidelijk stelling te nemen. 

De inwoners van Nieuw – en st. Joosland maar ook van geheel Middelburg kunnen deze stellingname 

laten meewegen in het kieshokje 

 

 

 

Namens de fracties van D66,                                                                     LPM 

 

 

 

Ad van de Kreeke                                                                                       Carla Doorn 

 

 

 


