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Bestemmingsplan stad Veere
 

 

De gemeenteraad heeft op 30 mei 2013 het bestemmingsplan Stad Veere 
(NL.IMRO.0717.0032BPVeere-VG01) gewijzigd vastgesteld. Dit is op 17 juli 2013 op de wettelijk 
voorgeschreven wijze bekend gemaakt. Tegen het besluit van de gemeenteraad is beroep ingesteld bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Op 7 mei 2014 heeft de ABRvS 
(tussen)uitspraak gedaan. In deze uitspraak wordt de gemeenteraad van Veere opgedragen om binnen 
20 weken na de verzending van deze uitspraak en met inachtneming van hetgeen daarin is overwo-
gen, het gebrek te herstellen of een nieuw besluit te nemen en dit op de wettelijk voorgeschreven 
wijze bekend te maken. Op 10 juli 2014 heeft de gemeenteraad besloten om naar aanleiding van de 
uitspraak van de ABRvS een nieuw besluit te nemen voor wat betreft de bestemming van het perceel 
kadastraal bekend gemeente Veere, kaart Veere, sectie N, nummer 3022. Het besluit houdt in dat ter 
plaatse van de bestemming Agrarisch van het perceel nummer 3022 geen toeristisch-recreatief 
medegebruik is toegestaan. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en het besluit liggen van 
25 september t/m 6 november 2014 ter inzage op het gemeentehuis. Het digitale bestemmingsplan is 
vanaf 25 september 2014 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer 
NL.IMRO.0717.0032BPVeere-VG02. Vanaf dan is het bestemmingsplan in te zien op de gemeentelijke 
website www.veere.nl onder “Bouwen en verbouwen – Ruimtelijke plannen kernen – Veere”. Van 
26 september t/m 6 november 2014 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het gewijzigd 
vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking op 7 november 2014, tenzij bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend en daarop 
is beslist.

Domburg, 24 september 2014

Burgemeester en wethouders van Veere,
De secretaris,
R.S.M. Heintjes

De burgemeester
R.J. van der Zwaag
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