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Geachte heer

Terneuzen, 16 oktober 2006

Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17 WRO

Hierbij delen wij u mede, dat wij besloten hebben u met toepassing van=,~C'~RC~J~lA~T~'E~M~AP~n-ffr'lmr""'-"'-L'
op de Ruimtelijke Ordening tijdelijk vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan
"1 e partiele herziening van het bestemmingsplan Westersehelde oeververbinding" voor het
inrichten van een depot voor de opslag van betonblokken op het perceel nabij de Nieuw
Neuzenweg te Terneuzen tot 31 december 2010.

Deze beschikking treft u hierbij aan.

De leges voor de vrijstelling bedragen € 320,00. Hiervoor ontvangt u apart een nota.

Tenslotte wijzen wij u erop, dat belanghebbenden tegen deze vrijstelling op grond van het
bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de dag
van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift kunnen indienen.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van deze vrijstelling niet.

Als er bezwaar wordt gemaakt kan tevens worden verzocht om een voorlopige voorziening bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Middelburg (sector bestuursrecht, Postbus 8109,
4330 EC Middelburg).
Een voorlopige voorziening kan worden getroffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist; van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank.
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Nadere informatie over de hoogte van het griffierrecht en de wijze van betalen wordt door de
griffie van de rechtbank verstrekt.

Hoogachtend,

Overeenkomstig het besluit van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
namens dezen,
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Terneuzen, 16 oktober 2006

Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17 WRO

• Burgemeester en wethouders van Terneuzen;

beschikkende op het verzoek van Rijkswaterstaat, ingekomen op 28 juli 2006, om
overeenkomstig de daarbij overlegde tekening( en) en beschrijving medewerking te verlenen
aan het tijdelijk inrichten van een depot voor de opslag van betonblokken op het perceel nabij
de Nieuw Neuzenweg te Terneuzen;

overwegende,dat:

ter plaatse van toepassing zijn de door de gemeenteraad vastgestelde voorschriften van
het bestemmingsplan '1 e partiele herziening van het bestemmingsplan Westersehelde
oeververbinding' ;
volgens artikel 16 van de planvoorschriften de onderhavige gronden bestemd zijn tot
afschermende groenvoorziening;
het inrichten van een depot van betonblokken in strijd is met de voorschriften van het
bestemmingsplan;
dat het college voornemens is, gezien de tijdelijke status van het gebruik van het
terrein, hiervoor vrijstelling te verlenen;
dat de termijn gesteld wordt op vier jaar en vier maanden (tot uiterlijk 31 december
2010), waarna het gebruik van het terrein in de oorspronkelijke staat dient te worden
teruggebracht;
dat het voornemen is gepubliceerd op 16 augustus 2006 en het verzoek gedurende zes
weken ter visie heeft gelegen;
dat er geen zienswijzen zijn ingekomen;

gelet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening en op de voorschriften van het ter plaatse
vigerende bestemmingsplan;
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besluiten:

1. op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot 31 december 2010
of zoveel korter als noodzakelijk vrijstelling te verlenen van het vigerende
bestemmingsplan '1 e partiele herziening van het bestemmingsplan Westersehelde
oeververbinding' ten behoeve van het inrichten van een terrein voor de opslag van
betonblokken, overeenkomstig de gewaarmerkte bijlagen A en B;

Overeenkomstig het besluit van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
namens dezen,
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat

College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Terneuzen
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

J

Contactpersoon

Datum

27 juli 2006
Ons kenmerk

PZDB-B-06132

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

1
Bijlage A
Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van Terneuzen ten aanzien van
BWJilij:llab. nummer -"1 0 <;N?s:
Clusterhoofd bouw- en woningto .

Uw kenmerk

Onderwerp

Verzoek tijdelijke vrijstelling bestemmingsplan opslag betonblokken.

Geacht college,

Gelet op het bepaalde in artikel 17 van de Wet op de ruimtelijk ordening verzoek ik u
hierbij tijdelijk vrijstelling van het geldende besternrnmgsplante verlenen voor het
inrichten van een depot voor de opslag van betonblokken.

Kenmerken van het depot
De locatie van het depot staat aangegeven op bijgaande situatietekening. Het depot
wordt ingericht langs de voormalige toegangsweg tot de bouwplaats voor de
Westerscheldetunnel. De locatie betreft een voormalige sloot c.q. greppel langs de
weg welke is opgevuld met schoon zand nadat er een afwateringsbuis is aangelegd .
Hierover bestaat overeenstemming met de beheerder van de sloot.•
Het depot is bestemd voor de opslag van circa 100.000 stuks betonblokken met een
afmeting van 0,50 x 0,50 x 0,15 meter. Het depot heeft een lengte van circa 300
meter.
De betonblokken worden tijdelijk opgeslagen in het kader van de werkzaamheden aan
het dijktraject Haven Terneuzen.

Vanaf heden tot circa medio september 2006 zal het depot worden gevuld. De
transportroute loopt vanaf het dijkvak over de Nieuw Neuzenweg naar de
depotlocatie. Nadat het depot is gevuld zal het worden afgesloten met een hekwerk
met een hoogte van circa2 tot 2 112meter.
Vanaf medio 2009 tot eind 2009 worden de betonblokken weer uit het depot
gehaald. De vrijstelling wordt echter aangevraagd tot uiterlijk 31-12-2010 vanwege
eventuele vertragingen in de uitvoering van de dijkwerkzaamheden.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 1993

E-mail

Internet www.zeeweringen.nl

http://www.zeeweringen.nl
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De greppel c.q. sloot zal in de oorspronkelijk staat worden hersteld.

Ik vertrouw erop u met het bovenstaande voldoende ingelicht te hebben. Indien u
echter nog aanvullende vragen heeft kunt u contact opnemen met de hierboven
genoemde contactpersoon.

j

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk uw beslissing op deze aanvraag.

Hoogachtend,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Namens deze,
De hoofdingenieur-directeur,
Namens deze,
Het hoofd van het Projectbureau Zeeweringen,
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Schelde

De_pot vlakke betonblokken
O.50xO.50xO.15

Greppel tussen de weg en
het bos uitgevuld met zand
voorzien van een drain '" 1~O




