2 6 JUNI 2008

De Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

en

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer

Overwegende

dat bij besluit van 5 december 2007, nummer nns-99-8904, gepubiiceerd in de
Staatscourant van 17 december 2007, nr. 244, het gebied Noordweg te
Middelburg is aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van artikel 1,
onder g, van de Monumentenwet 1988;
dat gebleken is dat het gebied gelegen tussen de Sandberglaan, President
Rooseveltlaan, de begrenzing van het in 1985 beschermde stadsgezicht en de
achtergrenzen van de percelen gelegen aan de Noordweg ten onrechte binnen de
begrenzing is gevat; en
dat een onjuiste goedkeuringsdatum van het bestemmingsplan 'Sprencklaan' is
vermeld;
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Besluiten

het besluit van 5 december 2007 met de daarbij behorende begrenzingskaart en
toelichting te herzien in die zin dat:
- het gebied gelegen tussen de Sandberglaan, President Rooseveltlaan, de
begrenzing van het in 1985 beschermde stadsgezicht en de achtergrenzen van
de percelen gelegen aan de Noordweg niet binnen de begrenzing wordt
gevat, zoals is aangegeven op de bij dit herziene besluit behorende
begrenzingskaart met als kenmerk MSP/45/01-11 en zoals is omschreven in de
toelichting bij dit besluit; en
- het vigerende bestemmingsplan Sprencklaan (goedgekeurd: 24-11-1975)
voldoet aan het beschermingsvereiste;
Het overige gestelde in het besluit d.d. 5 december 2007 blijft onverminderd van
toepassing.
Dit herziene besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Nederlandse
Staatscourant. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de daarvoor in
aanmerking komende dag- of nieuwsbladen en aan de raad van de gemeente
Middelburg, gedeputeerde staten van de provincie Zeeland, de Raad voor Cultuur
en de Rijksplanologische Commissie.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop
het besluit is bekend gemaakt schriftelljk bezwaar maken.
De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift In bij de minister van
OCW, onder vermelding van "Bezwaar", ter attentie van CFI, Postbus 606,
2700 ML In Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u
op www.bezwaarschrlftenocw.nl.
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