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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

M. Kavsitli 0118-487588

ONDERWERP

raadsinformatiebrief omgevingsvergunning Kanaalstraat 10

Geachte raad,

Op 3 april 2018 hebben wij een omzettingsvergunning verleend voor kamerverhuur ten 
behoeve van ten hoogste 8 personen. Vervolgens bleek, dat het pand niet bestemd is tot 
wonen, maar tot ‘Maatschappelijk’. Om die reden heeft de eigenaar op 11 april 2018 een 
aanvraag ingediend om af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van wonen en 
detailhandel. Tegen de omzettingsvergunning naar kamerverhuur heeft de ondernemersver-
eniging Actief Ondernemend Souburg, en mede ingediend door 21 andere winkeliers/omwo-
nenden een bezwaarschrift ingediend. Overigens moet worden aangetekend, dat de 
bestemming ‘Maatschappelijk’ ook gebruiksvormen direct toelaat, die van invloed kunnen zijn 
op het heersende woon- en leefklimaat.

Tegen het beoogde gebruik als wonen/winkel bestaan geen planologische bezwaren:
1. alle panden in de Kanaalstraat en Paspoortstraat (m.u.v. dus van Kanaalstraat 10) 

mogen, op grond van het gelden bestemmingsplan, worden gebruikt voor wonen en 
detailhandel; er bestaat geen planologisch motief waarom deze functie ook niet voor het 
pand Kanaalstraat 10 zou mogen of kunnen gelden; het is ook jarenlang als winkel (en 
weer daarvoor als jeugdhonk en woning) in gebruik geweest, wat ook niet in overeen-
stemming was met het bestemmingsplan;

2. het pand was oorspronkelijk een pastoriewoning bij de kerk en heeft ook nog steeds de 
aanblik van een woning; in het voorgaande, uit 1978 daterende, bestemmingsplan was 
het pand ook tot dienstwoning bestemd;

3. in dit kerndeel van het winkelgebied van Oost-Souburg is het grootste deel (30 van de ca
40 panden; 10 panden zijn volledig wonen, niet zijnde kamerverhuur) van de panden op 
de begane grond als winkel in gebruik en op de verdieping(en) als woning.

Om die reden hebben wij de gevraagde vergunning tot afwijking van het bestemmingsplan 
verleend onder twee voorschriften:
1. wonen, niet zijnde kamerverhuur, detailhandel of andere bedrijfsmatige invulling mag 

 alleen op de begane grond plaatsvinden en wonen (incl. kamerverhuur) alleen op de 
 verdiepingen;

2. parkeren door de kamerbewoners mag niet plaatsvinden in de Kanaalstraat; dit voorschrift 
 zal ook worden opgenomen in de aan te passen of nieuwe omzettingsvergunning.



Blad 2 behorend bij 844955 / 1012478

Tegen deze vergunning tot afwijking bestemmingsplan, die op 20 juni 2018 gepubliceerd zal 
worden, kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen. De eerder verleende omzettings-
vergunning moet worden aangepast.

Tevens hebben wij aan de ondernemersvereniging en aan de andere indieners van een 
bezwaarschrift tegen de eerder verleende omzettingsvergunning aangegeven, dat zij, op 
grond van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2017, een gemotiveerd verzoek kunnen 
indienen om een moratorium op kamerverhuurpanden in te stellen voor het winkelgebied 
van Oost-Souburg.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




