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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 36 van de vergadering van 7 september 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

211 Herfinanciering lening en nieuwe lening / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. te bekrachtigen dat een lening van € 8.000.000 tegen een negatief rentepercentage van -

/- 0,49% met een looptijd van 1 jaar en één dag is afgesloten; 

2. te bekrachtigen dat een lening van € 8.000.000 tegen een rentepercentage van 0,28% met 

een looptijd van 20 jaar, lineaire aflossing is afgesloten; 

3. de raad via een raadsinformatiebrief hiervan in kennis te stellen. 

 Samenvatting 

 

De gemeente heeft twee langlopende leningen aangetrokken. Een lening van € 8 miljoen 

tegen een negatief rentepercentage van -/-0,49% met een looptijd van 1 jaar en één dag en 

een lening van € 8 miljoen tegen een rentepercentage van 0,28% met een looptijd van 20 

jaar, lineaire aflossing.  

Voor beide leningen zijn vier offertes aangevraagd. Aan de best biedende partij is gegund.  

Conform het treasurystatuut heeft de portefeuillehouder Financiën de lening geautoriseerd in 

overleg met de gemeentelijke treasurer. 

212 Wijziging bestemming locatie voormalige Kompasschool naar ‘wonen’ / VTH 

 

Het college besluit: 

1. medewerking te verlenen aan het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3 lid 

6 onder 1a voor het wijzigen van de maatschappelijke bestemming in een 

woonbestemming op de locatie van de voormalige Kompasschool aan de Beatrixlaan in Den 

Burg, zodat de geplande 11 woningen daar in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

gerealiseerd kunnen worden; 

2. een ontwerp wijzigingsbesluit voor 6 weken ter inzage te leggen; 

3. als geen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpwijzigingsbesluit het besluit aan 

te merken als vastgesteld besluit. 



 Samenvatting 

 

Het college besluit de wijzigingsprocedure te starten voor het veranderen van de 

maatschappelijk bestemming locatie voormalige Kompasschool aan de 

Beatrixlaan/Molenstraat in Den Burg. De nieuwe bestemming voor deze locatie wordt ‘Wonen 

– Aaneengebouwd’. Hier komt dan een mogelijkheid voor de bouw van 11 nieuwe woningen. 

Allemaal in de vorm van een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Er 

komen 8 CPO-woningen in het lagere koopsegment (twee blokken van 4 rijwoningen) en 

3 CPO-woningen in het duurdere koopsegment.  

 

Waarom is een wijziging van de bestemming nodig? 

De locatie aan de Beatrixlaan/Molenstraat waar de voormalige Kompasschool stond heeft nu 

een maatschappelijke bestemming. Binnen deze bestemming is geen woningbouw mogelijk. In 

de regels van het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Met de 

toepassing hiervan kan de bestemming worden gewijzigd naar Wonen als aan de voorwaarden 

wordt voldaan.  

 

Toets aan de voorwaarden 

De voorwaarden aan medewerking hebben met name betrekking op de invloed van de 

wijziging op de gebruiksmogelijkheden van de omringende gronden, bedrijven en woningen. In 

de directe omgeving staan met name woningen. De gebruiksmogelijkheden voor deze 

woningen wijzigen niet. De open locatie wordt ingevuld met nieuwe woningen. Dat leidt tot 

een verandering maar niet tot een beperking van het gebruik van de woningen. Het 

dichtstbijzijnde bedrijf is het tankstation aan de Keesomlaan. De komst van nieuwe  

woningen leiden niet tot een beperking van de gebruiksmogelijkheden van het tankstation. De 

afstand is daarvoor voldoende groot. Ruim 50 meter.  

 

Inpassing van de nieuwe woningen in de omgeving 

Er komen 11 woningen. 2 blokken van 4 aaneen en één blok van 3 aaneen. De maximale bouw- 

en goothoogte blijft hetzelfde als in de huidige situatie, en komt overeen met de hoogten in 

de directe omgeving. De bebouwing sluit aan op de bestaande bebouwingsrichting en 

kavelstructuur van de Beatrixlaan en Molenstraat. De voorgevels zijn gericht op de straat, en 

de achtertuinen sluiten aan de achterzijde op elkaar aan. Hierdoor wordt de inbreiding één 

geheel met de bestaande stedenbouwkundige structuur. De zuidelijke punt van de locatie 

blijft onbebouwd. De groensingel blijft hier grotendeels behouden en dit gedeelte van de  

locatie wordt ingericht als parkeerplaats.  

 

Parkeren 

Volgens de parkeernormen zijn 14 parkeerplaatsen nodig voor de 11 geplande woningen. Er is 

ruimte gereserveerd voor 18 parkeerplaatsen. Daarnaast is er nog ruimte bij twee 

hoekwoningen om op eigen erf een auto te parkeren. Er wordt gezorgd voor ruim voldoende 

parkeerplaatsen op deze locatie, deels ook voor openbaar gebruik.  

 

Conclusie en vervolg 

Uit de beoordeling blijkt dat het plan voldoet aan de voorwaarden en dat op deze locatie een 

mooie invulling komt met woningen. De wijzigingsprocedure wordt hierna gestart met het ter 

inzage leggen van een ontwerp wijzigingsbesluit. Er kunnen dan in een periode van 6 weken 

zienswijzen worden ingediend. Komen die er dan volgt een heroverweging. Komen die er niet 

dan wordt het wijzigingsbesluit weer direct ter inzage gelegd. Er kan dan nog beroep worden 

ingesteld. Ook voor een periode van 6 weken. Daarna treedt het besluit in werking en kunnen 

er omgevingsvergunningen voor de bouw van de woningen worden verleend. 



213 Start bestemmingsplanprocedure voor de bouw van 4 woningen aan de Stolpweg in Den 
Hoorn / VTH 

 

Het college besluit het bestemmingsplan ‘Naast Stolpweg 23, Den Hoorn”, zoals geometrisch 

vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.DHN2021BP0002-

on01, in ontwerp ter inzage te leggen. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit het bestemmingsplan ‘Naast Stolpweg 23 in Den Hoorn’ in ontwerp ter 

inzage te leggen. Dit is de start van de procedure om op deze locatie de bouw van 4 woningen 

mogelijk te maken. 

 

Waarom een bestemmingsplan? 

Aan de Stolpweg in Den Hoorn ligt aan de zuidoost zijde een perceel grond dat nu in gebruik is 

als grasveld. De bestemming van dit perceel is ‘Groen’ in het huidige bestemmingsplan Den 

Hoorn. Op deze bestemming kunnen geen woningen gebouwd worden. Daarvoor is een 

bestemming ‘Wonen’ nodig. Dat wordt met dit bestemmingsplan geregeld.  

Met dit plan komt er een mogelijkheid voor de bouw van woningen (twee blokken van twee 

onder één kap woningen). Dit is een initiatief van 4 inwoners uit Den Hoorn die hier op basis 

van een CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap).  

 

De inhoudelijke beoordeling van het bestemmingsplan  

Het plan is inhoudelijk getoetst aan de diverse beleidsuitgangspunten van het Rijk, Provincie 

en de gemeente. Het plan past binnen de beleidskaders. In de toelichting van het plan is dit 

uitgebreid gemotiveerd. Enkele aandachtspunten zijn onder andere het parkeren, archeologie 

en milieu/natuur.  

 

Parkeren 

Er wordt gezorgd voor voldoende parkeerplaatsen bij de woningen. Voor 4 woningen in Den 

Hoorn zijn op basis van de nota parkeernormen 2015 Texel 7 parkeerplaatsen nodig. Er 

worden 4 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd, en 3 parkeerplaatsen langs de 

Stolpweg. 

 

Archeologie 

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat er geen nader onderzoek nodig is voordat gestart wordt 

met de bouw van de woningen. Volstaan wordt met de voorwaarde dat Archeologie West 

Friesland toekomstige graafwerkzaamheden wil monitoren.  

 

Milieu/natuur 

Het plan voor de bouw van deze woningen levert geen problemen op met de Wet 

natuurbescherming. De stikstofuitstoot blijft binnen de normen. Dit blijkt uit de aangeleverde 

Aeriusberekening die deel uitmaken van het plan. Ook worden hier geen milieuproblemen 

verwacht. De afstand tot het naastgelegen groepsverblijf is voldoende groot om aan de regels 

te voldoen. Op basis van milieucategorieën wordt een groepsverblijf aangemerkt in categorie 

2 en is een afstand van 10 meter voldoende tot de woningen. De kortste afstand tussen de 

nieuwe woonbestemming en het bouwvlak van de groepsbestemming is ongeveer 32 meter.   

 

Algemene conclusie en start van de bestemmingsplanprocedure 

Met dit plan komen er weer meer bouwmogelijkheden in Den Hoorn voor woningen. Het 

bestemmingsplan voldoet aan het gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid.  

Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu voor 6 weken ter inzage gelegd. Dan kunnen er 



zienswijzen worden ingediend. Eventuele zienswijzen worden beoordeeld en later samen met 

het plan ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.  

214 Aanvulling vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan Oosterend / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen in afwijking van het eerste besluitpunt van het 

raadsvoorstel 'Vaststellen Reparatieplan Oosterend' met zaaknummer 3039790, het 

ontwerpbestemmingsplan Reparatieplan Oosterend, zoals geometrisch is vastgelegd in het 

Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.OSR2021BP0001-on01 wel gewijzigd 

vast te stellen, waarbij op de locatie Schoolstraat (Vliestraat achter 3 en 5) een bouwvlak met 

daarbij passende maatvoering binnen de bestemming 'Wonen - Lint' wordt opgenomen. 

 Samenvatting 

 

Het ontwerp bestemmingsplan Reparatieplan Oosterend heeft ter inzage gelegen. Er waren 

geen zienswijzen ontvangen. Daarom heeft het college besloten om de raad voor te stellen 

het reparatieplan ongewijzigd vast te stellen. Nu is gebleken dat er toch nog een omissie in 

het bestemmingplan zit. In de Schoolstraat, aan de achterzijde van de Vliestraat 3/5 zat in 

het oude bestemmingsplan Oosterend een bouwvlak voor een woning. Dit is niet meer 

opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Oosterend van 2014. Uitgangspunt was  

dat bestaande rechten werden gerespecteerd. Dat is niet gebeurd en daarom wordt deze fout 

nu in het reparatieplan hersteld. Daarmee wordt het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. 

209 2e herstelbesluit bestemmingsplan ‘Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein' / VTH 

 

Het college besluit de raad voor te stellen het herstelbesluit voor het aanpassen van het 

bestemmingsplan Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein vast te stellen waarbij de volgende 

artikelen in het plan worden gewijzigd/toegevoegd en de plantoelichting  

wordt aangepast:  

1. Artikel 3, lid 5.4 ‘Voorwaardelijke verplichting - verplichte rijroute’ wordt toegevoegd en 

luidt: het is uitsluitend toegestaan de bierbrouwerij te exploiteren indien en voor zolang 

het vrachtverkeer ten behoeve van de bierbrouwerij wordt afgewikkeld via de rijroute die 

als Bijlage 3 bij de planregels is gevoegd. 

 

2. Artikel 3, lid 5.5 ‘Voorwaardelijke verplichting - ingebruikname bouwwerken’ wordt 

toegevoegd en luidt: de ingebruikname van een gebouw voor de bierbrouwerij 

overeenkomstig deze bestemming is uitsluitend toegestaan, indien:  

• bij het bevoegd gezag een melding als bedoeld in artikel 1.10 Activiteitenbesluit 

milieubeheer is ingediend die ziet op een volledige bedrijfsbeëindiging van de 

bestaande inrichting Texelse Bierbrouwerij aan de Schilderweg 214B in Oudeschild; en 

• de Texelse bierbrouwerij die gevestigd is aan de Schilderweg 214B haar 

bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt door de bedrijfsinventaris en bedrijfsmiddelen te 

verwijderen en haar bedrijfsvoering aan de Schilderweg gestaakt houdt. 

 

3. Aanpassing/vervanging van de volgende tekst in de plantoelichting: 

Paragraaf 4.10 Ecologie 

Het tekstdeel: 

‘De ontwikkeling en gebruik van de brouwlocatie ten noorden van Oudeschild leidt mogelijk 

tot een vergunning- of meldingsplichtige toename van stikstofdepositie op het gebied. Middels 

een berekening in het programma Aerius is voor zowel de bouw- als gebruiksfase bepaald in 

welke mate de nieuwe brouwerij leidt tot een toename van stikstofdepositie op het gebied. 

Voor de Aeriusberekening is uitgegaan van de bierbrouwerij met een maximale productie van 

157.000 hl/j. Door Langelaar Milieuadvies is op basis van de maximale productie van 157.000 

hl/j en de nieuwe verkeersgegevens een verschilberekening gemaakt. In de gebruiksfase vindt 



de structurele emissie van stikstof plaats. In de berekening zijn de huidige 

verkeersbewegingen, zoals deze plaatsvinden in de huidige situatie aan de Schilderweg, 

buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is ervanuit gegaan dat de brouwerij direct na  

bedrijfsverplaatsing aan zijn maximale productiecapaciteit zit. Daarmee zijn de eventuele 

negatieve effecten aanzienlijk slechter berekend dan dat ze zich in werkelijkheid voordoen.  

Als gevolg van de bedrijfsverplaatsing en toename van de productie treden er bij de Duinen 

en Lage land Texel voor enkele hexagonen een toename op van stikstof depositie (max. 0,02). 

Voor al deze hexagonen geldt dat de kritische depositie waarden in de huidige situatie, maar 

ook als gevolg van de beperkte toename, niet overschreden worden. Daarmee kan er 

geconcludeerd worden dat als gevolg van de bedrijfsverplaatsing er geen significant negatief 

effect optreedt. Nu er geen sprake is van een overschrijding van de KDW kan opnieuw 

geconcludeerd worden in het kader van de voortoets dat er geen sprake is van een 

significante verslechtering. Daarmee kan afgezien worden van een passende  

beoordeling en daarmee van het opstellen van een MER. In het kader van de aanvraag  

omgevingsvergunning voor het bouwen zal, conform de beslisboom, een WNB-vergunning 

aangevraagd worden nu gebruik is gemaakt van saldering.’ 

 

Wordt vervangen door: 

‘De ontwikkeling en gebruik van de brouwlocatie ten noorden van Oudeschild leidt mogelijk 

tot een vergunningplichtige toename van stikstofdepositie op het gebied. Middels een 

berekening in het programma Aerius is voor zowel de bouw- als gebruiksfase bepaald in welke 

mate de nieuwe brouwerij leidt tot een toename van stikstofdepositie op het gebied. Voor de 

Aeriusberekening is uitgegaan van de bierbrouwerij met een maximale productie van 157.000 

hl/j. Door Langelaar Milieuadvies is op basis van de maximale productie van 157.000 hl/j en 

de nieuwe verkeersgegevens een verschilberekening gemaakt. In de gebruiksfase vindt de 

structurele emissie van stikstof plaats. In de berekening zijn de huidige verkeersbewegingen, 

zoals deze plaatsvinden in de huidige situatie aan de Schilderweg, buiten beschouwing 

gelaten. Daarnaast is ervanuit gegaan dat de brouwerij direct na bedrijfsverplaatsing aan  

zijn maximale productiecapaciteit zit. Daarmee zijn de eventuele negatieve effecten 

aanzienlijk slechter berekend dan dat ze zich in werkelijkheid voordoen.  

Als gevolg van de bedrijfsverplaatsing en toename van de productie treden er bij de Duinen 

en Lage land Texel voor enkele hexagonen een toename op van stikstof depositie (max. 0,02). 

Voor al deze hexagonen geldt dat de kritische depositie waarden in de huidige situatie, maar 

ook als gevolg van de beperkte toename, niet overschreden worden. Daarmee kan er 

geconcludeerd worden dat als gevolg van de bedrijfsverplaatsing er geen significant negatief 

effect optreedt. Nu er geen sprake is van een overschrijding van de KDW kan opnieuw 

geconcludeerd worden in het kader van de voortoets dat er geen sprake is van significante 

gevolgen. Er treden geen belangrijke nadelige milieueffecten op. Daarmee kan ook afgezien 

worden van het opstellen van een MER. 

 

En aangevuld met:  

Aanvullend heeft Langelaar Milieuadvies in beeld gebracht of er ook zonder externe saldering 

een toename van de stikstofdepositie optreedt, indien rekening wordt gehouden met het 

gegeven dat bij ingebruikneming van het plangebied door de bierbrouwerij het bestaande 

agrarisch gebruik van het plangebied zal worden gestaakt. Langelaar Milieuadvies heeft haar 

bevindingen vastgelegd in het Memo onderzoek stikstof dat als Bijlage ** bij de plantoelichting 

is gevoegd. De conclusie van Langelaar luidt ‘dat per saldo de NOx depositie op alle kwetsbare 

habitats en leefgebieden in Natura2000-gebieden in de gebruiksfase niet groter is dan ten 

tijde van de referentiesituatie’. Dat betekent dat wanneer de externe saldering buiten 

beschouwing wordt gelaten, geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie. Dat 

betekent dat er hoe dan ook geen sprake is van een significante verslechtering.  



Van een vergunningplicht in het natuurspoor is geen sprake. Het plan kan in overeenstemming 

met artikel 2.7, lid 1 Wnb worden vastgesteld. 

 Samenvatting 

 

Het college van B & W stelt de gemeenteraad voor om een tweede herstelbesluit vast te 

stellen voor het bestemmingsplan ‘Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein’. In dit 

herstelbesluit staan aanvullingen op het al vastgestelde plan voor de uitbreiding van het 

bedrijventerrein. Hiermee wordt invulling gegeven aan de uitspraak van de Raad van State 

over dit bestemmingsplan. Hierna volgt nog een verdere uitleg over waarom het herstelbesluit 

ten hoe het wordt ingevuld.  

 

Waarom is opnieuw een herstelbesluit nodig?  

Voor uitbreiding van het bedrijventerrein is geruime tijd geleden gestart met het maken van 

een nieuw bestemmingsplan. Dit plan is 21 februari 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. 

In vervolg daarop zijn beroepen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (hierna 

Afdeling) tegen het plan ingediend. De Afdeling heeft deze beroepen behandeld en op 15 

januari 2020 een tussenuitspraak gedaan. Deze tussenuitspraak leidde tot een herstel van het 

bestemmingsplan (herstelbesluit raad 30 juni 2020).  

Op het herstelbesluit zijn aanvullende beroepen bij de Afdeling ingediend.  

Op 19 mei 2021 heeft de Afdeling opnieuw uitspraak gedaan. Een deel van de beroepen is in 

deze uitspraak definitief ongegrond verklaard. Er is echter nog een aantal punten in het plan 

die ontbreken of verder verduidelijkt moeten worden. Daarvoor krijgt de gemeenteraad 

opnieuw de kans om deze te herstellen.  

 

Welke punten moeten hersteld worden?  

1. De verkeersroute voor het vrachtverkeer van en naar de brouwerij is niet voldoende 

geborgd in het plan.  

2. Voor het bestemmingsplan is een Aanmeldnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) 

opgesteld. Deze notitie voldoen niet volledig aan de vereisten van het Besluit m.e.r.  

3. In verband met de gehanteerde stikstofberekening is het nog niet voldoende duidelijk dat 

de bedrijfsvoering van de bierbrouwerij aan de Schilderweg 214B in Oudeschild 

daadwerkelijk wordt beëindigd en dat op deze locatie niet opnieuw een bedrijf met een 

vergelijkbare stikstofdepositie kan worden gevestigd.  

 

Op welke wijze wordt het plan hersteld? 

Er is een nieuw (tweede) herstelbesluit opgesteld waarin aanvullingen op de regels en 

toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen. Aan de gemeenteraad wordt het 

tweede herstelbesluit met daarin 3 acties voor de gemeente voorgelegd. Twee daarvan zijn 

een aanvullingen in de regels van het bestemmingsplan ‘Oudeschild, uitbreiding 

bedrijventerrein’ en één aanvullende actie op de aanmeldnotitie m.e.r.  

  

1. Aanvulling regels in bestemmingsplan over de verkeersroute 

Artikel 3 lid 5.4 ‘Voorwaardelijke verplichting - verplichte rijroute’ wordt toegevoegd en 

luidt: het is uitsluitend toegestaan de bierbrouwerij te exploiteren indien en voor zolang 

het vrachtverkeer ten behoeve van de bierbrouwerij wordt afgewikkeld via de rijroute die 

als Bijlage 3 bij de planregels is gevoegd. 

Met deze extra toevoeging wordt in het bestemmingsplan geregeld dat het vrachtverkeer 

ten behoeve van de bierbrouwerij, via de Laagwaalderweg/Waalderweg richting de boot 

moet rijden en vice versa.  

Daarmee is deze rijroute publiekrechtelijk geborgd in het bestemmingsplan en wordt 

voldaan de uitspraak van de Afdeling. 



 

2. Aanvullende actie aanmeldnotitie m.e.r.  

De aanmeldnotitie milieueffectrapportage en de daarbij behorende documenten zijn 

opgestuurd naar een drietal ministeries en de vooroverlegpartners voor raadpleging. 

Daarmee wordt voldaan aan het besluit m.e.r. en de uitspraak van de Afdeling. Hierop is 

ook de tekst in de plantoelichting aangepast. Ten overvloede wordt vermeld dat er geen 

Milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, maar dat het hier gaat om een 

vormfout in de gevoerde procedure van de aanmeldnotitie. 

 

3. Aanvullende regels over beëindiging van de bedrijfsactiviteiten op schilderweg 214 B. 

Artikel 3 lid 5.5 ‘Voorwaardelijke verplichting - ingebruikname bouwwerken’ wordt 

toegevoegd en luidt: de ingebruikname van een gebouw voor de bierbrouwerij 

overeenkomstig deze bestemming is uitsluitend toegestaan, indien:  

• bij het bevoegd gezag een melding als bedoeld in artikel 1.10 Activiteitenbesluit 

milieubeheer is ingediend die ziet op een volledige bedrijfsbeëindiging van de 

bestaande inrichting Texelse Bierbrouwerij aan de Schilderweg 214B in Oudeschild; en 

• de Texelse bierbrouwerij die gevestigd is aan de Schilderweg 214B haar 

bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt door de bedrijfsinventaris en bedrijfsmiddelen te 

verwijderen en haar bedrijfsvoering aan de Schilderweg gestaakt houdt. 

Met deze toevoeging wordt geregeld dat de bierbrouwerij De Texelse daadwerkelijk wordt 

verplaatst naar de uitbreiding van het bedrijventerrein en dus stopt op de huidige locatie. 

Na verplaatsing van de bierbrouwerij, kan het perceel aan de Schilderweg 214 B weer 

door een nieuw bedrijf conform de geldende bedrijfsbestemming ingevuld worden. Dat 

bedrijf zal wel op eigen kracht moeten aantonen dat het voldoet aan de geldende 

natuurwetgeving, maar dat is niet anders voor ieder ander nieuw bedrijf dat zich op Texel 

of elders in Nederland vestigt. In de plantoelichting is de tekst hierop ook aangepast.  

Wat is het vervolg na vaststelling van het herstelbesluit? 

Na vaststelling van het tweede herstelbesluit wordt dit verstuurd naar de Afdeling. Ook wordt 

dit opnieuw gepubliceerd en kan hierop nog een zienswijze/beroep bij de Afdeling worden 

ingediend. Hierna volgt een einduitspraak van de Raad van State en wordt bekend of het 

bestemmingsplan onherroepelijk wordt. De procedure voor het bestemmingsplan Oudeschild, 

uitbreiding bedrijventerrein is dan definitief afgerond. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 21 september 2021. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


