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Raadsinformatiebrief herontwikkeling 25 appartementen Vlissingsestraat Oost-Souburg 

Geachte leden van de raad, 

Graag willen wij u nader informeren over de plannen voor herontwikkeling van de locatie 
Vlissingsestraat 41-57 te Oost-Souburg. 

Herontwikkeling 
Al sinds 2015 zijn er plannen voor een herontwikkeling naar woningbouw voor deze locatie. 
Het betreft de locatie waar momenteel de motorzaak van Ovaa is gevestigd, het voormalige 
partycentrum De Karolingenburcht en de naastgelegen woning op de hoek. 
Vanuit de regionale woningbouwafspraken is pas in 2018 ruimte ontstaan voor woningbouw 
op deze locatie en heeft initiatiefnemer Vastgoed Dekker de ontwikkeling verder ter hand 
genomen. In eerste instantie zou de ontwikkeling alleen betrekking hebben op het 
voormalige partycentrum en naastgelegen woning. In 2019 heeft initiatiefnemer echter ook 
overeenstemming bereikt met dhr. Ovaa over verplaatsing van zijn bedrijf naar 
bedrijventerrein Souburg. Hierdoor werd een integrale kwaliteitsverbetering mogelijk van de 
bestaande bebouwing en is een integraal stedenbouwkundig ontwerp tot stand gekomen. 

Participatie 
Begin 2019 heeft initiatiefnemer de plannen voor de herontwikkeling (toen alleen nog voor 
locatie partycentrum en naastgelegen woning) aan de buurt gepresenteerd. De buurt had 
een aantal opmerkingen op het plan. Tevens werd er op aangedrongen om ook de 
motorzaak van Ovaa te betrekken bij de planvorming zodat een integraal plan kon worden 
ontwikkeld. Dit is de reden geweest dat initiatiefnemer in overleg met de gemeente er 
uiteindelijk voor heeft gekozen om de planontwikkeling op meer participatieve wijze conform 
de Omgevingswet-gedachte op te pakken. Tevens heeft zij, daar waar dat eerder niet gelukt 
was, alsnog overeenstemming met dhr. Ovaa weten te bereiken over de verkoop van zijn 
pand. Hierdoor werd de ontwikkelingslocatie vergroot. Initiatiefnemer heeft vervolgens door 
intensief overleg samen met (direct) omwonenden en gemeente een herontwikkelingsplan 
tot stand gebracht zoals bij deze brief gevoegd. 

Procedure 
Het plan bestaat uit 25 koopappartementen met 25 parkeerplaatsen op eigen terrein. Het plan 
is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Initiatiefnemer zal een aanvraag 
omgevingsvergunning indienen met het verzoek tot afwijking van het bestemmingsplan. 
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Omdat dit plan niet past binnen uw besluit van 27 januari 2011, waarin u categorieën van 
gevallen heeft aangewezen waarvoor vooraf een verklaring van geen bedenkingen kan 
worden afgegeven, zullen wij u, volgens de huidige planning, in de raad van oktober 2020 
vragen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarna zal pas de 
officiële zienswijzeprocedure worden gestart. 

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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