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Motie van afkeuring – informatievoorziening Trekdijk 

   

 

Geachte raadsleden, 

 

Naar aanleiding van de aangekondigde motie van afkeuring over de informatievoorziening Trekdijk hebben 

we een feitenrelaas opgesteld in dit dossier, met de links naar de verschillende documenten. Het relaas begint 

bij het besluit om het bedrijventerrein te ontwikkelen op basis van het actieplan grondbedrijf. Tevens leest u 

het statement van de portefeuillehouder.  

 

Feitenrelaas 

 

14 december 2015 Gemeenteraad stelt het actieplan grondbedrijf vast. Daarmee wordt de opdracht 

gegeven aan het college om een bedrijventerrein te ontwikkelen aan de Trekdijk. 

 

3 juli 2017 Motie aangenomen met het verzoek alternatieve invullingen voor de locatie 

Trekdijk te onderzoeken. 

 

18 juli 20171 Memo aan de raad in reactie op de motie van 3 juli 2017. In dit memo zijn de 

suggesties uit de motie beschreven, aan de hand van de binnen de gemeente 

beschikbare informatie en kennis. Er is voor die beantwoording geen aanvullend 

onderzoek verricht. 

 

19 juli 2017 

 

Beantwoording schriftelijke vragen SP over trekdijk (en Cleene Hooge). 

11 september 2017 

 

Bespreking van memo van 18 juli 2017 in de commissie Ruimte. 

22 januari 2018 Exploitatieopzet Trekdijk vastgesteld. De inhoud van het memo van 18 juli maakt 

integraal onderdeel uit van het raadsvoorstel.  

 

voorjaar 2018 

 

Gemeenteraadsverkiezingen gevolgd door nieuw proces rondom Trekdijk door een 

werkgroep op te richten. 

 

12 november 2018  

 

Gemeenteraad heeft ingestemd met het krediet voor participatie voor de Trekdijk 

28 februari 2019 

 

Motie over inzage geven aan participatieteam over exploitatie Trekdijk door 

gemeenteraad aangenomen. 

 

7 maart 2019 Memo over beschikbaar stellen exploitatieopzet Trekdijk. 

 

1 april 2019 Memo over uitvoering motie van 28 februari 2019 besproken in commissie Ruimte. 

                                                        
1 Datum op het memo is 6 juli 2017. Het document is aan de raad aangeboden op 18 juli 2017. 

https://middelburg.raadsinformatie.nl/vergadering/230340/Gemeenteraad%2014-12-2015
https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/5511704/1/26-1_motie_van_de_LPM%2C_PvdA_en_GroenLinks_over_de_Trekdijk
https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/6091575/1/18-16_Bijlage_2__Memo_Trekdijk_juli_2017
https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/5556848/1/Trekdijk%20en%20Cleene%20Hooge
https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/6047219/1/18-16_Raadsvoorstel_vaststellen_exploitatieopzet_Trekdijk
https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/7010934/1/18-191_Gewijzigd_raadsvoorstel_krediet_participatie_over_invulling_locatie_Trekdijk
https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/7374972/1/12__Motie_van_PvdA%2C_LPM%2C_GroenLinks%2C_SP_en_D66_over_informatie_Participatieteam_Trekdijk_%2819-36%29
https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/7393025/1/Memo%20actieve%20informatie%20raad%20exploitatieopzet%20Trekdijk
https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/7454928/1/Memo_actieve_informatie_raad_exploitatieopzet_Trekdijk
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Statement 

Op 18 juli 2017 is een memo verstrekt waarin gereageerd is op de motie van 3 juli 2017 met het verzoek om 

alternatieve invullingen voor de locatie Trekdijk te onderzoeken. Daarin hebben wij gereageerd op de 

genoemde alternatieven uit die motie. Daarvoor is gebruik gemaakt van informatie en kennis die binnen de 

gemeente beschikbaar was. In september 2017 is de memo geagendeerd in de commissie Ruimte en heeft 

het college toegelicht hoe de memo tot stand is gekomen. Daarmee hebben wij uitvoering gegeven aan de 

motie.  

 

De informatie uit de memo van 18 juli 2017 is gebruikt in het raadsvoorstel over de exploitatieopzet voor de 

Trekdijk.  

 

In de memo die op 7 maart 2019 is aangeboden en op 1 april 2019 in de commissie Ruimte is besproken, 

wordt geschreven dat we enkel het scenario bedrijventerrein hebben onderzocht. Het was verstandiger 

geweest als we daarbij hadden verwezen naar onze reactie op de motie van 3 juli 2017 en daaraan hadden 

toegevoegd dat er ten opzichte van die informatie, geen aanvullende informatie over alternatieve scenario’s 

beschikbaar is voor het Participatieteam Trekdijk. 

 

Wij betreuren dan ook dat dit niet duidelijk is overgekomen en dat het heeft geleid tot deze motie. 

 

Wij willen graag door met het participatieproces waarvoor de gemeenteraad in november 2018 een krediet 

heeft vastgesteld. Het participatieteam is daarmee in staat gesteld om onderzoek te doen naar alternatieve 

invulling voor de locatie Trekdijk. Wij zijn in afwachting van die resultaten en willen niet dat de uitgesproken 

afkeuring afstraalt op het participatieteam. Dat team heeft de tijd, middelen en informatie gekregen om dat 

met elkaar te onderzoeken. De resultaten wachten wij met vertrouwen af.  

 

Het college betreurt de motie van afkeuring. Wij zijn van mening de raad transparant en volledig te 

informeren en wij herkennen ons dus niet in het beeld dat u oproept in de motie.  

 

Als u nog vragen heeft over dit dossier zijn wij uiteraard bereid die te beantwoorden en alle stukken 

beschikbaar te stellen voor de raad. 

 


