
 
 
 
 
 INSPRAAKPLAN VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN SOUBURG-NOORD 
 
INSPRAAKONDERWERP 
Het onderwerp van inspraak vormt het voorontwerp van het bestemmingsplan Souburg-Noord. Dit bestemmingsplan 
beoogt, op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), de bestemming van de gronden te regelen van de 
uitbreiding ten noordoosten van Oost-Souburg. Het bestemmingsplan wordt aan de noordzijde begrensd door het 
landelijke gebied, ten oosten door de A58, ten zuiden door de wijk Schoonenburg en ten westen door de Reijersweg.  
 
DOELGROEP VOOR INSPRAAK 
Tot de doelgroep voor inspraak behoren de gebruikers en omwonenden van het gebied. Deze doelgroep wordt be-
reikt door toezending van een inspraakbrief over het plan. In de inspraakbrief wordt kort uiteengezet dat het gaat om 
het regelen van de uitbreiding van Oost-Souburg. In de inspraakbrief wordt vermeld dat het originele plan ter inzage 
ligt bij de gemeente Vlissingen en dat het plan te koop is voor een bedrag van € 20,-. In principe kunnen ook andere 
belangstellenden dan de hiervoor genoemden tot de doelgroep worden gerekend. Zij kunnen op verzoek eveneens 
de inspraakbrief ontvangen, het plan inzien en/of kopen en/of inspraakreacties indienen.   
 
TIJDSCHEMA VOOR PLANOPSTELLING, INSPRAAK EN BESLUITVORMING 
- verschijning voorontwerp-bestemmingsplan      13-03-2002 
- schriftelijke reacties mogelijk tot en met          10-04-2002 
De termijn van inspraak bedraagt 4 weken. Afhankelijk van de raadsbesluiten omtrent de instelling van 
adviescommissies, in het kader van de dualisering, zal het plan behandeld worden. De insprekers ontvangen 
hierover bericht.  
 
BESCHIKBAARHEID INSPRAAKSTUKKEN 
Het bestemmingsplan (toelichting, voorschriften + plankaart) ligt ter inzage bij de Sector Stadsontwikkeling in het 
stadhuis (begane grond, kamer 034). Exemplaren van het bestemmingsplan (planbeschrijving + plankaart) zijn voor 
belangstellenden te koop bij het stafbureau communicatie in het stadhuis voor € 20,- per stuk. Het plan is hier ook 
(beperkt) te leen voor € 20,- (kostprijs, wordt als statiegeld terugbetaald bij inlevering).   
 
INSPRAAKVERWERVING 
Het indienen van reacties is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Schriftelijke reacties moeten vòòr 10 april 2002 
worden gericht aan: B & W van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV  VLISSINGEN. 
 
INSPRAAKVERWERKING EN TERUGKOPPELING INSPRAAKRESULTATEN 
De inspraakreacties worden opgenomen in een inspraakschrift als volgt: reactie (van de inspreker), commentaar en 
conclusies (beide van b&w). Het inspraakschrift wordt, met een uitnodiging voor de vergadering van de commissie 
Ruimtelijke ordening en Stedelijke ontwikkeling, toegezonden aan alle insprekers in de week voorafgaande aan de 
vergadering van deze commissie.  
 
INSPRAAKVERANTWOORDING EN TERUGSPRAAK 
De insprekers (en andere belangstellenden) kunnen met gebruikmaking van het spreekrecht reageren op de 
inspraakverantwoording tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke ordening en Stedelijke ontwikkeling.    
 
BESLUITVORMING/PROCEDURE WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING 
Burgemeester en wethouders leggen vervolgens het ontwerp-bestemmingsplan op grond van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening gedurende vier weken ter visie. De tervisielegging wordt door middel van een advertentie in de 
PZC en de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt. Het indienen van zienswijzen is gedurende de daarin 
genoemde periode mogelijk. Het naar aanleiding van de ingediende zienswijzen al dan niet aangepaste ontwerp-
bestemmingsplan wordt hierna behandeld in een vergadering van de commissie Ruimtelijke ordening en Stedelijke 
ontwikkeling. Daarbij bestaat voor indieners van zienswijzen (en andere belangstellenden) de gelegenheid om met 
gebruikmaking van het spreekrecht te reageren op de zienswijzen. Indieners van zienswijzen ontvangen een 
uitnodiging voor deze commissievergadering. De gemeenteraad zal tenslotte het bestemmingsplan definitief 
vaststellen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt van het gemeentebestuur bericht over de beslis-
sing van de gemeenteraad. 


