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ONDERWERP

Machinefabriek | vervolg herbestemming na tender

Geachte leden van de gemeenteraad,

Na de aankoop van het Scheldeterrein zijn diverse panden gesloopt, met uitzondering van 
de Timmerfabriek, Machinefabriek, de Verbandkamer en de Zware Plaatwerkerij. Voor al 
deze panden is een bestemming gevonden, met uitzondering van de Machinefabriek. De 
Machinefabriek wordt voor tijdelijke activiteiten en evenementen gebruikt. Panorama 
Walcheren, restauratie van Hoogaarzen, ijsbanen, cuisine machine en voorstellingen en 
optredens van het Zeeuws Nazomerfestival zijn hier voorbeelden van. Het gebouw verkeert 
in slechte bouwkundige staat en vraagt om een definitieve invulling waarmee het weer jaren 
mee kan en als industrieel erfgoed behouden kan blijven.

Op 8 mei 2017 is marktpartijen middels de "Best Value Offerteaanvraag" voor de Europese 
aanbesteding gevraagd plannen voor de herontwikkeling van de machinefabriek in te 
dienen.
Er is één plan ingediend. Dit plan vertoont een aantal onvolledigheden, op basis waarvan wij 
hebben besloten de inschrijving  ongeldig te verklaren en de Tender formeel te beëindigen. 
U bent hierover op 19 oktober 2017  geïnformeerd.

Na deze formele beëindiging van het tendertraject is de gemeente Vlissingen vrij om te 
onderhandelen met partijen over een herbestemming van de Machinefabriek. Gedurende 
het tenderproces hebben een aantal partijen aangegeven interesse te hebben in de 
herbestemming van de Machinefabriek. Om verschillende redenen hebben zij echter niet 
meegedaan aan de tender. 
Als vervolg op de tender is dan ook besloten gesprekken te starten onder dezelfde 
inhoudelijke voorwaarden met partijen die hun interesse kenbaar hebben gemaakt in de 
herbestemming van de Machinefabriek en daarbij te beoordelen of met één van die partijen 
tot een vervolgtraject met exclusiviteit gekomen kan worden. 

Twee partijen zijn uitgenodigd de mogelijkheden en voorwaarden die de gemeente stelt bij 
de herontwikkeling van de Machinefabriek te vertalen in een herontwikkelingsplan, hierbij 
een bod te doen op de Machinefabriek en een huur(/vraag)prijs neer te leggen voor de huur 
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(/koop) van de inpandige parkeergarage.

Beide partijen hebben op 8 juni jl. hun definitieve versies ingediend.  Beide plannen zijn 
beoordeeld  aan de hand van vooraf geformuleerde criteria. 

Op basis van deze beoordeling hebben wij besloten om ontwikkelconsortium “Rothuizen
architecten, Bouwgroep Peters, Vastgoed Dekker, IBB projectontwikkeling en Team 
Concepts”  6 maanden (tot en met 31 december 2018) exclusiviteit te verlenen hun 
herbestemmingsplan verder uit te werken. Wij zullen op dat moment aangeven wat ons 
oordeel over de uitwerking is en of wij gebruik willen maken van de bijbehorende financiële 
aanbieding. Aan de uitwerking kunnen geen rechten of plichten worden ontleend en er 
wordt geen vergoeding voor gegeven.

Wij gaan er van uit u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

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

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


