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Terneuzen, .. juni 2016
Onderwerp: Informatiebrief stand van zaken evaluatie bestemmingsplan Buitengebied
Geachte raadsleden,
Op 25 juni 2013 heeft uw raad een motie aangenomen waarin u heeft aangegeven dat het
bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen op een tweetal punten geëvalueerd diende te
worden. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan medio vorig jaar, is dit
verzoek opgepakt. In november 2015 hebben wij u, alvorens onafhankelijke externe bureaus
te benaderen om deze evaluatie uit te voeren, uw raad de mogelijkheid geboden om uw
wensen en bedenkingen over de vraagstelling kenbaar te maken. Daarna zijn twee bureaus
benaderd en inmiddels is eind februari 2016 opdracht verleend aan Bureau Buiten om de
evaluatie uit te voeren.
Op 22 maart is een 1e startgesprek met Bureau Buiten geweest en is de planning
doorgesproken. In de brief van november 2015 was een voorlopige planning opgenomen.
Bedoeling was dat evaluatie uitgewerkt werd tot en met april 2016 en dat er een
terugkoppeling naar uw raad voor juni/juli kon plaatsvinden.
Dit blijkt echter toch te kort dag. Dit heeft meerdere redenen.
Allereerst wordt door Bureau Buiten een bureauonderzoek gedaan gecombineerd met
interviews met betrokkenen in het Buitengebied. Met het inplannen van de afspraken voor de
interviews is echter de nodige tijd gemoeid. Planning is dat de interviews eind juni kunnen
worden afgerond. Vervolgens is het de bedoeling dat er, naast het bureauonderzoek en de
individuele interviews, er een gezamenlijke bijeenkomst wordt gehouden, waar de ervaringen
kunnen worden uitgewisseld en besproken. Bedoeling is dat deze bijeenkomst in het najaar
van 2016 wordt gehouden
Ten tweede was het voor de evaluatie, zoals ook in de brief van november aangegeven, van
belang dat voldoende inzicht bestond over de wijzigingen van het provinciaal beleid. Op 14
april 2016 is de (gedeeltelijke) herziening van het Omgevingsplan officieel bekend gemaakt.
Ook de uitkomsten van deze herziening incl. de aangenomen amendementen, zullen bij de
evaluatie worden betrokken.
Bovenstaande leidt ertoe dat de uitwerking van de evaluatie wat langer in beslag neemt dan
in november vorig jaar kon worden voorzien. Op dit moment is het nog te prematuur om al tot
het formuleren van vervolgacties te kunnen overgaan.

Gezien de planning van de raadsbijeenkomsten, gaan wij ervan uit dat na het houden van de
bijeenkomst in het najaar (vermoedelijk oktober), de uitwerking van de evaluatie en het
formuleren van vervolgacties in de vergadering van december 2016 aan uw raad kan worden
voorgelegd.
Wij menen u hiermee, vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd, en zullen u van het
vervolg verder op de hoogte houden.
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