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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief: Verkoop Bedrijfsverzamelgebouw visserij Eerste 
Binnenhavenweg/Visserijkade. 

Geachte heer/mevrouw, 
Op de locatie Eerste Binnenhavenweg 14-22/Visserijkade 21-35 is een 
Bedrijfsverzamelgebouw (BVG) aanwezig, waarvan de onderliggende gronden sinds 2009 
in eigendom zijn van de gemeente. De gemeente is, door natrekking, in 2009 tevens 
juridisch eigenaar van de loodsen geworden. Omdat dit zowel voor de gemeente als voor 
de huidige gebruikers een onwenselijke situatie is, is samen gezocht naar een oplossing. 

Historie 
Eind jaren 80 moest een aantal visserijloodsen aan de Koningsweg verplaatst worden 
vanwege uitbreidingsplannen van KSG. Daarom is gezocht naar een vervangende, 
gelijkwaardige locatie. Deze locatie is gevonden op de huidige locatie in de Binnenhavens, 
in de nabijheid van de vismijn. Echter, aangezien de betreffende percelen niet gekocht 
konden worden, de gronden werden door de gemeente Vlissingen gehuurd van NV Haven, 
die het weer in erfpacht had van de staat, is gekozen voor een huurvariant waarbij de huur is 
afgekocht. Door de gemeente is destijds hierover in een brief aan de afzonderlijke 
gebruikers het volgende aangegeven: “In de praktijk komt dit dus geheel overeen, alsof u de 
grond in eigendom zou hebben”. 
Op de verhuurde percelen hebben de vissers vervolgens op eigen kosten loodsen gebouwd. 

In 2009 is de gemeente eigenaar geworden van de betreffende gronden. Omdat er geen 
recht van opstal is gevestigd, is de gemeente door natrekking tevens juridisch eigenaar van 
de loodsen geworden. Dit blijkt ook uit de kadastrale gegevens. De gemeente betaalt ook 
het eigenaarsdeel van de gemeentelijke belastingen voor de loodsen. 

Gewenste situatie 
Door de historisch gegroeide situatie is een onduidelijke (eigendom)situatie ontstaan met 
betrekking tot deze locatie. 
Het doel is daarom om de locatie over te dragen aan alle huidige gebruikers, zodat een 
duidelijke eigendomssituatie ontstaat en voldaan wordt aan het uitgangspunt van het 
gemeentelijk accommodatiebeleid ‘Zo min mogelijk bezit’. 
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Vanwege achterstallig onderhoud is het daarnaast zeer wenselijk dat het pand een 
kwaliteitsimpuls krijgt conform het Beeldkwaliteitsplan Binnenhavens en dat het pand in te 
toekomst goed onderhouden wordt. 

Bereikt resultaat 
Na dossieronderzoek en informatie van de huidige gebruikers, lijkt het bij het afsluiten van 
de huurovereenkomst in 1988 de bedoeling te zijn geweest om e.e.a. met ‘gesloten beurzen’ 
af te handelen. Hiernaast is uit aanvullende informatie van de gebruikers aannemelijk 
gemaakt dat de gebruikers in 1988 zowel voor de grond als voor het pand hebben betaald. 
Formeel juridisch zijn zij echter geen eigenaar. 

Om de juridische situatie in lijn te brengen met de in 1988 bedoelde eigendomssituatie, is in 
overleg met gebruikers uitgekomen op een overdracht voor €1,-- per unit, waarbij de 
gebruikers alle kosten zullen betalen; dit betreft de transactiekosten en terugbetaling van de 
door de gemeente sinds 2009 betaalde gemeentelijke belastingen, ter hoogte van een 
bedrag van € 59.450,--. Daarnaast zullen de gebruikers zorgen voor renovatie van het pand. 

De gemaakte afspraken zullen vastgelegd worden in koopovereenkomsten met de 
gebruikers. 

Wij gaan ervan uit u hierbij 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 
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