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GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN `BEDRIJVENTERREIN TREKDIJK' 

De raad van de gemeente Middelburg: 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2021; 

het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekdijk', met ingang van donderdag 24 juni 2021 
gedurende zes weken (tot en met woensdag 4 augustus 2021) voor een ieder ter inzage heeft gelegen 
met de mogelijkheid een zienswijze in te brengen, van welke de terinzagelegging op de in de Wet 
ruimtelijke ordening voorgeschreven wijze van openbare kennisgeving heeft plaatsgevonden: 

in voornoemde periode vijf zienswijzen zijn ingediend; 

alle ingediende zienswijzen samengevat zijn en van reactie voorzien in een hiervoor opgesteld 
'Rapport beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Trekdijk' 

dat het genoemd bestemmingsplan gewijzigd wordt; 

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening; 

besluit: 

1. de vijf ingediende zienswijzen ontvankelijk en deels gegrond en deels ongegrond te verklaren, 
een en ander conform het 'Rapport beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 
Bedrijventerrein Trekdijk'; 

2. het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekdijk', zoals vervat in de bestandenset met 
planidentificatie NLIMRO.0687.BPBGMTREKDIJK-ON01, gewijzigd vast te stellen en daarbij: 

a. artikel 4.1 aan te passen zodat er staat: Voor het gebied evenwijdig met N254 geldt 
de milieucategorie tot en met 3.2. en voor het overige bedrijventerrein tot en met 
milieucategorie 3.1; 

b. artikel 4.6.1 van de in bijlage 1 vermelde toelichting en regels ONBP Trekdijk door te 
halen. 

c. waarbij het college de raad voorafgaand informeert middels een memo actieve 
informatie indien de bevoegdheid uit artikel 15.2 uit het rapport toelichting en regels 
ONBP Trekdijk wordt gebruikt, zodat de raad daar desgewenst op kan reageren, 
voordat het college deze bevoegdheid daadwerkelijk gebruikt. 

d. waarbij een werkgelegenheidsnorm van 25 per hectare wordt toegevoegd. 
3. de IMRO-codering van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekdijk' te wijzigen van 'ON' 

(ontwerp) naar 'VG' (vastgesteld); 
4. op grond van artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te 

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

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Middelburg in zijn openbare vergadering van 10 

- •. • - 


	Page 1

