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ONDERWERP

Verwerving Arabesk

Geachte gemeenteraad,

De ontwikkelingsvisie Scheldekwartier 2016 en bijbehorende grondexploitatie gaan uit van 
verwerving van Arabesk in 2018.

In het verleden zijn actief pogingen gedaan om Arabesk minnelijk, op basis van een 
koopsom die gebaseerd was op de onteigeningswet, te verwerven. Deze hebben toen niet 
tot verwerving geleid, omdat er geen overeenstemming over de prijs kon worden bereikt. 
Sinds 2010 is er niet meer onderhandeld, onder andere vanwege de verschillende moties 
om de stijging van de boekwaarden in de grondexploitatie te beperken. In 2013 heeft de 
eigenaar van Arabesk de gemeente benaderd en de locatie Arabesk te koop aangeboden. 
Het toenmalig college heeft destijds besloten niet over te gaan tot verwerving.

Recent is opnieuw met de eigenaar gesproken over verwerving. De gesprekken hebben nu 
wel geleid tot overeenstemming over verwerving. 

Wij hebben besloten Arabesk nu te verwerven omdat:
- De verwerving is voorzien in de ontwikkelingsvisie Scheldekwartier 2016 en is 

opgenomen in jaarschijf 2018 van de grondexploitatie.
- De overeengekomen koopsom ligt binnen de marges van de grondexploitatie die u 

heeft vastgesteld. 
- Het nu niet  tot verwerving overgaan zou betekenen dat de komende jaren niet meer 

met de eigenaar over verwerving van de locatie Arabesk gesproken zal/kan worden. 
- Met de verwerving wordt een belangrijke belemmering voor de ontwikkeling van het 

Scheldekwartier (mn. Scheldewijk) opgelost. Qua belemmering moet gedacht worden 
aan de hindercirkel, het verwijderen kabels en leidingen, bodemsaneringen, 
bouwrijpmaken Scheldewijk (door ophoging rondom komt het pand komt in ‘een put’ 
te liggen) en naastliggende grondopslag.

- Nu tot verwerving overgaan betekent dat er geen langdurig en kostbaar 
onteigeningstraject opgestart hoeft te worden. 
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- Met de verwerving verdwijnt een belangrijke belanghebbende in het gebied. Een 
belanghebbende die zeker een positie heeft bij alle komende procedures en 
werkzaamheden die nodig zijn voor de realisatie van het Scheldekwartier.

Met de verwerving van Arabesk geven wij uitvoering aan de Ontwikkelingsvisie 
Scheldekwartier 2016 met bijbehorende grondexploitatie.

Wij gaan er van uit u hiermee 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




