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onderwerp 
Beantwoording schriftelijke vragen ‘Veerseweg Oost' 

Geachte heer De Buck, 

U heeft schriftelijke vragen gesteld ex. artikel 41 RVO over het bestemmingsplan “Veerseweg Oost’. In deze 
brief beantwoorden wij deze vragen. 

Vraag 1: Omwonenden is oktober 2016 na een bezoek aan de vakbalie op het stadskantoortoegezegd, dat 
omwonenden in zo vroeg mogelĳk stadium geïnformeerd zouden worden. Waarom heeft het twee jaar 
geduurd eer de gemeente contact opnam met betrokkenen?; 

Antwoord: De gemeente is geen eigenaar van het perceel, maar faciliteert de ontwikkeling. Dit houdt in dat 
de ontwikkelaar in opdracht van de gemeente zelf voor informatie en participatie moet zorgen. Er is een 
informatieavond voor omwonenden geweest en omwonenden worden via nieuwsbrieven op de hoogte 
gehouden. 

Vraag 2: Waarom was dat pas nadat bewoners een bezwaarschrift hadden ingediend?; 

Antwoord: De inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan hadden een aantal gemene delers. 
Daarop heeft de gemeente Middelburg besloten om een avond te plannen om in ieder geval de 
gemeenschappelijke punten uit de inspraakreactie te bespreken. Tijdens deze avond is ook een toelichting 
gegeven door een ingenieursbureau over de maatregelen die in het nieuwe plan worden uitgevoerd om geen 
wateroverlast te veroorzaken. Deze avond was een extra informatieavond en een handreiking naar de 
bezwaarmakers. 
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Vraag 3: Waarom zijn bewoners niet eerder voorgelicht over deze plannen en gevolgen voor hun 
woonomgeving?: 

Antwoord: Dit is niet correct. De ontwikkelaar AW Beheer heeft zowel schriftelĳk, als door middel van een 
informatieavond omwonenden geïnformeerd. 

Vraag 4: Waarom is geen sprake geweest van burgerparticipatie ?: 

Antwoord: Dit is een rechtstreeks gevolg van de faciliterende rol van de gemeente Middelburg. Wel is 
gedurende de procedure door de gemeente Middelburg een informatieavond georganiseerd, waarin onder 
meer uitleg is gegeven over hoe met de afvoer van hemeiwater wordt omgegaan, nulmetingen aan de 
bestaande woningen en planschade. 

Vraag 5: Noemt u een uitnodiging van september 2017 van A VV Beheer voor het bĳwonen van een 
presentatie over de woningontwelpen een vorm van burgerparticipatie?: 

Antwoord: Nee, dat is informeren. 

Vraag 6: Waarom is het Voorontwerp Bestemmingsplan ‘Veerseweg Oost’, niet tijdig aan de betrokkenen 
bekend gemaakt.?: 

Antwoord: De publicatie van het voorontwerp bestemmingsplan ‘Veerseweg Oost’ heeft voldaan aan het 
wettelijk vereiste uit afdeiing 3:4 Awb, de plannen zijn gepubliceerd in onder andere ‘De Faam' en de 
gemeentelijke website. Dit is de manier waarop de gemeente Middelburg ai haar plannen publiceert. 

Vraag 7: Waarom zĳn de bezwaarmakers pas 29 november 2018 uitgenodigd, nadat ze een bezwaarschrift 
hebben ingediend?: 

Antwoord: Zie antwoord vraag 2. 

Vraag 8: Waarom wordt het bezwaar van wateroverlast, vrĳ uitzicht en privacy dat ze dreigt te worden 
ontnomen, niet serieus genomen ?: 

Antwoord: Alle bezwaren van omwonenden worden altijd serieus genomen. 

Vraag 9: Krĳgt de raad inzage in de bezwaarschriften en zienswĳzen van omwonenden?: 

Antwoord: Ja, dat is een vast onderdeel van de procedure. Het ontwerp bestemmingsplan wordt samen met 
de zienswijzen ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 

Vraag 10: Waarom Wijkt uw beantwoording af van de beoordeling door de WARK (bij/age 3) op het 
voorontwerp bestemmingsplan?: 

Antwoord: De beeldkwaliteit van de woningen is voorgelegd aan de Walcherse Adviescommisie Ruimtelijke 
Kwaliteit (WARK). Dit is de regionale welstandscommissie. Zij beoordelen het ontwerp op esthetische 
aspecten, waaronder of het passend is in de omgeving. Zij hebben hierover positief geadviseerd. Bij de 
aanvraag bouwvergunning zal deze andermaal aan de WARK worden voorgelegd.
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wateroverlast uitgevoerd; zo ja, is uit onderzoek een aanbeveling gedaan voor een oplossing van het 
probleem?: 

Antwoord: Ja, er heeft een watertoets plaats gevonden. De maatregelen die worden uitgevoerd komen voort 
uit deze watertoets. 

Vraag 72: Welke maatregelen worden genomen ten aanzien van de bestaande en te vewachten (grotere) 
wateroverlast in het plan en aangrenzende perce/en?: 

Antwoord: Bij een regenbui loopt het hemelwater vanaf het perceel waar de woningen worden ontwikkeld 
richting de tuinen van omwonenden. Met de realisatie van het plan wordt aan de achterzijde een verhard pad 
aangelegd met hierin straatkolken die voor het afvoer van het hemelwater moeten zorgen, zodat het niet 
meer in tuinen van omwonenden komt. De bestaande overlastsituatie wordt hiermee opgelost volgens de 
uitgevoerde studie van het ingenieursbureau opgelost. Aan omwonenden is aangeboden om eventueel door 
omwonenden aan te leggen drainage aan te sluiten op de hemelwaterafvoer die de ontwikkelaar aan gaat 
leggen ten hoogte van de perceelsgrenzen met omwonenden. Mocht onverhoopt blijken dat er extra 
maatregelen nodig zijn, dan biedt de voorwaardeiijke verplichting de mogelijkheid om op basis van het 
bestemmingsplan te handhaven en aanvullende eisen te stellen. 

Vraag 13: U ste/t zelf dat de woningen aan de Veerseweg Oost geen wateroverlast mogen ondervinden van 
de woningen in het plangebied. Wie gaat de kosten dragen voor de voorzieningen die een einde maken aan 
de wateroverlast?: 

Antwoord: De ontwikkelaar dient de kosten te dragen voor alle voorzieningen die kunnen leiden tot 
wateroverlast ais gevolg van de nieuwe ontwikkeling. Dit is vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Het 
aansluiten van een drainage uit de tuin van omwonenden op de hemelwaterafvoer, dient op kosten van 
omwonenden te gebeuren. 

Vraag 14: Waarom heeft het verplichte vooroverleg ingevolge art. 3.1.1. Besluit ruimtelĳke ordening niet 
plaats gevonden ?: 

Antwoord: Dit is niet correct. Zowel het Waterschap Scheldestromen, als de Provincie Zeeland hebben 
aangegeven in te stemmen met deze ontwikkeling. 

Vraag 15: Waarom is geen inzage mogelĳk op de website van de gemeente, noch op 
WWW. overuwbuurï.overheid.nl met betrekking tot Ontwerp Bestemmingsplan ‘Veerseweg Oost’?: 

Antwoord: Aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot het publiceren en beschikbaar stellen van het 
bestemmingsplan is voldaan. Het plan is gepubliceerd in De Faam, de Staatscourant, op de website van de 
gemeente Middelburg en op WWW.ruimteli'kegiannennl. 
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