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Aan de leden van de gemeenteraad van Vlissingen
Door tussenkomst van de griffie.

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
844007 / 1024480 17 juli 2018

BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

W. Vael Paul Krugerstraat 1 0118-487316

ONDERWERP

Raadsinformatiebrief: voortgang aanvraag omgevingsvergunning hotel Britannia (Bld. Evertsen 
244).

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij willen wij u informeren over de voortgang van het bouwplan voor het hotel Britannia.

Zoals bekend was de gemeente Vlissingen eigenaar van de locatie van het voormalige hotel 
Britannia. In 2015 hebben wij deze locatie verkocht aan AVV Beheer met de verplichting om 
uiterlijk 8 april 2018 een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.

Aan die voorwaarde heeft AVV Beheer voldaan en daarmee is aan de privaatrechtelijke 
verplichting voldaan. Ook de laatste betaling aan de gemeente, voortvloeiende uit de 
privaatrechtelijk overeenkomst is hiermee beëindigd.

Het ingediende bouwplan voorziet in de bouw van 103 hotelkamers en 75 
hotelappartementen, fitness- en wellnessruimten alsmede een restaurant.
Onder het gebouw komt een parkeergarage welke voldoet aan de door u vastgestelde 
parkeernormen.

De aanvraag omgevingsvergunning voorziet eveneens in een verzoek om toepassing te 
geven aan de vrijstellingsmogelijkheden, zoals die zijn opgenomen in het bestemmingsplan 
Boulevard en in het Besluit Omgevingsrecht (BOR).

De gevraagde vrijstelling heeft betrekking op:
1. De maximaal toegestane bouwhoogte van het hotel;
2. De maximaal toegestane bouwhoogte van het paviljoen; 
3. De bouw van balkons buiten de rooilijnen van het bestemmingsplan.

In het kader van het door ons te nemen besluit op de gevraagde vrijstelling zullen wij de 
belangen van derden mede afwegen. De aanvraag Omgevingsvergunning zullen wij ter visie 
leggen. Tevens zullen wij een inloopbijeenkomst organiseren.
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De aanvraag houdt tevens in dat het bestaande paviljoen wordt gesloopt. Uitgangspunt is 
dat de bestaande mozaïeken terugkeren in het nieuwe ontwerp. Een gedeelte van de 
mozaïeken zijn in het verleden reeds verwijderd en opgeslagen.

Wij verwachten de toetsing van de aanvraag omgevingsvergunning aan de wet- en 
regelgeving begin september 2018 af te ronden. Daarnaast is het noodzakelijk dat ook het 
Waterschap Scheldestromen vergunning verleend om te bouwen in de zeewering (gedeelte 
tussen de K. Hasselaarstraat en de Boulevard Evertsen).

De beslissing op de ingediende aanvraag met inbegrip van de gevraagde vrijstellingen is 
een bevoegdheid van ons college. Die beslissing moeten wij nemen binnen de daarvoor in 
de wet gestelde termijnen, te rekenen vanaf het moment dat de aanvraag compleet is.

Wij vertrouwen er op dat wij met het vorenstaande u voldoende hebben geinformeerd over 
de voortgang van dit bouwplan.

Hoogachtend,

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

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


