
        

                         

 

 

 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstel nummer 21-081 / agendapunt 23.m.1 

 

Onderwerp: Bouwplan Noordweg 128 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 27 mei 2021 

 

De raad,  

gehoord de beraadslaging en de vele insprekers in de commissie Ruimte over het voornemen van het 

college om medewerking te verlenen voor het wijzigen van het bestemmingsplan voor de realisatie van 7 

woningen op het perceel Noordweg 128, 

  

overwegende dat: 

- de communicatie tussen omwonenden van de Noordweg en de Willem Arondeusstraat, over het plan 

Noordweg 128 tot op heden kennelijk te wensen heeft overgelaten;  

- een en ander zich, naar het zich nu laat aanzien zonder enige bemiddeling, wellicht vertaalt in 

beroepsprocedures in het komende traject voor het wijzigen van het bestemmingsplan; 

- er tot op heden nog geen vruchtbare participatie -gericht op het opstellen tot een acceptabel plan- heeft 

plaatsgevonden tussen initiatiefnemers en omwonenden; 

- een dergelijke participatie vanuit de gemeente overigens wel wordt voorgestaan; 

 

van mening dat:  

- voor het creëren van draagvlak, voor plannen als de Noordweg 128, initiatiefnemers zich moeten 

houden aan de daarvoor geldende voorschriften; 

- het tot nu toe doorlopen traject vooral informatieverstrekking betrof en geen zichtbaar recht heeft 

gedaan aan de wens om te participeren met alle betrokkenen; 

 

Verzoekt het college: 

 

1. Te bezien of en in hoeverre het college een bevorderende rol wil en kan spelen bij het participatief 

overleg tussen initiatiefnemers en omwonenden; 

2. De raad middels een memo te informeren over hoe bij soortgelijke (kleinere) omgevingsplannen 

controleerbaar, tijdig en op kwalitatief aanvaardbaar niveau participatie plaats gaat vinden tussen 

initiatienemer(s) en andere belanghebbenden; 

3. Op de gemeentelijke website duidelijk te communiceren over dit type planprocedures, en wie wanneer 

in het proces aan bod komt (infographic).  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fracties van 

  

PvdA,    fractie Onderdijk,  LPM,   

Mehmet Kavsitli   Hilde Onderdijk   Piet Kraan  

 

GroenLinks,   SP,    VVD, 

Marianne Golsteijn  Huib Ghijsen   Raquel Jimenez 

 

 


