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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief; besluit tot sluiten koop- en ontwikkelovereenkomsten projectmatige 
woningbouw Souburg Noord fase 2 

Geachte raadsleden, 

Hierbij informeren wij u over ons besluit tot het sluiten van koop- en 
ontwikkelovereenkomsten voor de ontwikkeling en realisatie van 52 grondgebonden 
woningen en 15 appartementen in Souburg Noord fase 2. 

Souburg-Noord grenst aan de bestaande bebouwing van Oost-Souburg en zal de overgang 
vormen van een bebouwd gebied naar de landelijke vrije zone tussen Middelburg en Oost-
Souburg. De laatste woningen van fase 1 zijn in aanbouw en worden in het voorjaar van 
2021 opgeleverd. 

Souburg Noord fase 2
In vervolg fase 1 is in fase 2 van Souburg Noord voorzien voorzien 68 grondgebonden 
woningen te realiseren en 15 appartementen, met name in het middeldure en dure segment. 
Het betreft 16 vrije bouwkavels en 67 projectmatig te realiseren woningen. Wij verwachten u 
in januari 2021 het bestemmingsplan voor de realisatie van Souburg Noord fase 2 en 3 ter 
besluitvorming voor te leggen. 

Bij aanvang van Souburg Noord is overeengekomen dat de gehele projectmatige 
vastgoedontwikkeling van Souburg-Noord door Marsaki (huidige Ontwikkel de Toekomst) en 
het Bouwfonds (huidige BPD) uitgevoerd zou worden, gebaseerd op eerdere 
compensatieafspraken. Hier buiten vallen de door de gemeente uit te geven vrije kavels. De 
claim van BPD is inmiddels overgenomen door AM Zeeland. 

Koop- en ontwikkelovereenkomsten projectmatige woningen Souburg Noord fase 2 
Met het sluiten van de koop- en ontwikkelovereenkomsten leggen de Gemeente Vlissingen, 
AM Zeeland en Ontwikkel de Toekomst hun afspraken vast aangaande de ontwikkeling van 
de projectmatige woningbouw in Souburg Noord fase 2. 

Zowel AM Zeeland als Ontwikkel de Toekomst voorziet een gedifferentieerd woningaanbod, 
met name gericht op het middeldure en dure segment. Het woningaanbod richt zich op 
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diverse doelgroepen van gezinnen met jonge of opgroeiende kinderen tot senioren, middels 
de bouw van levensloopbestendige (nultreden) woningen. 

Souburg Noord ontwikkelen wij middels te sturen op het door u in de grondexploitatie 
vastgestelde scenario ‘midden’. De na onderhandeling overeengekomen grondprijzen zijn 
hoger dan thans geraamd. De effecten van het sluiten van de koop- en 
ontwikkelovereenkomst wordt verwerkt in de 2e herziening van de grondexploitaties in 2020. 

Planning Souburg Noord fase 2 
De planologische procedure om realisatie van Souburg Noord fase 2 mogelijk te maken is in 
juni gestart. In januari 2021 wordt het bestemmingsplan naar verwachting ter besluitvorming 
aan de gemeenteraad voorgelegd. Het bouwrijp maken van de gronden is in voorbereiding, 
met als streven hier in januari 2021 mee aan te vangen. Bij voorspoedig verloop van 
beide processen, zou in 2021 aangevangen kunnen worden met de realisatie van de 
woningen. De woningen zullen vervolgens fasegewijs gerealiseerd worden. 

Wij verwachten u hiermee naar verwachting te hebben geïnformeerd en zien met vertrouwen 
de ontwikkeling van Souburg Noord fase 2 tegemoet. 

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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