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ONDERWERP    
Rangorde 1e uitvraag complexgewijze huisvesting (inter)nationale werknemers  
 
 
Geacht raadslid,  
 
In januari 2020 hebben wij de 1e uitvraag voor complexgewijze huisvesting voor 
(inter)nationale werknemers uitgezet. Deze 1e uitvraag heeft als inzet om een duidelijk 
merkbaar effect in de woonbuurten te bewerkstelligen. Daarom is besloten om ruimte te 
bieden om in principe 1.000 eenheden in meerdere complexen gelijktijdig mogelijk te maken, 
waarbij op voorhand geen locaties zijn vastgelegd of uitgesloten.  
 
Vijf ontwerpaanvragen zijn ontvangen en getoetst aan de door u vastgestelde Beleidsregels 
Huisvesting (inter)nationale werknemers Vlissingen 2019. Twee van deze aanvragen waren 
onvolledig en/of voldeden niet aan de kwalitatieve randvoorwaarden en zijn buiten 
behandeling gesteld  
 
De drie overige ontwerpaanvragen zijn aan de hand van de onderstaande criteria 
beoordeeld. Deze criteria maakten onderdeel van de uitvraag.  
- Het ontwikkelplan: het kwantitatieve en kwalitatieve huisvestingsconcept en 

prijs/kwaliteitverhouding. 
- De leefbaarheid: de bijdrage aan het verminderen van de druk op de bestaande 

woningvoorraad, mede veroorzaakt door de legale en illegale huisvesting van 
arbeidsmigranten en de daarbij behorende leefbaarheidsproblemen in de Vlissingse 
woonbuurten en de leefbaarheid in de directe omgeving van het te realiseren complex. 

- Het beheerplan: de organisatie van het beheer en toezicht.  
- communicatie: de inzet van communicatie / participatie en het creëren van draagvlak 

voor het plan. 
- locatie / omgeving: de stedenbouwkundige context van de omgeving, de bereikbaarheid 

voor alle verkeersmodaliteiten en de parkeeroplossing. 
De waarderingssystematiek uit de beleidsregels resulteerde dit in onderstaande rangorde en 
de te verlenen eenheden: 
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1. Uitzicht Souburg Uitzicht B.V. Energieweg 6 Vlissingen #1 216 

2. Baskensburg Alliantie Delfaerde voorm. atletiekbaan Baskensburg #1 350 

3. Zuidbeek 
Buitenplaats Zuidbeek B.V.  
Homeflex 

Perceel zuidoosten rotonde Jacoba van 
Beierenstraat / Bossenburghweg #3 434 

      totaal  1000 
Vervolgstappen 
Indienen ontwerpaanvraag omgevings- en exploitatievergunning  
De initiatieven kunnen niet worden gerealiseerd op basis van de vigerende 
bestemmingsplannen. Beoogd is mee te werken via een Omgevingsvergunning afwijken 
bestemmingsplan. Wettelijk is vastgelegd dat uw raad t.z.t. een verklaring van geen 
bedenkingen moet afgeven voordat wij de omgevingsvergunning kunnen verlenen.  
 
Bij de nadere planuitwerking moet worden aangetoond dat het plan daadwerkelijk uitvoerbaar 
is. Dit moet blijken uit de aan te leveren vergunningsaanvragen met de daarbij behorende 
stukken. In ieder geval zijn de volgende vergunningen vereist: 

- Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’; 
- Omgevingsvergunning activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’; 
- Exploitatievergunning voor complexgewijze huisvesting voor (inter)nationale 

werknemers 
 
Wij zetten de benodigde planologische procedures in gang na ontvangst van een realiseerbaar 
aantoonbaar initiatief. Ook moet een anterieure overeenkomst zijn gesloten tussen 
initiatiefnemers en de gemeente. Hierin worden alle door de gemeente te maken kosten die 
samenhangen met deze ontwikkeling afgewenteld op initiatiefnemers. Daarnaast worden 
andere afspraken vastgelegd over de ruimtelijke inpassing. Volgens de beleidsregels dienen 
initiatiefnemers binnen 6 maanden na besluitvorming tot het vaststellen van de rangorde van 
ontwerp aanvragen ontvankelijke aanvragen in voor de benodigde omgevings- en 
exploitatievergunning. Na 6 maanden vervalt de verkregen toekenning van de rangorde.  
 
Verwacht wordt dat medio 1e kwartaal 2022 het 1e complex in gebruik kan worden genomen.  
 
Aandachtspunten bij de uitwerking 
Vanwege de locatie van initiatief van Buitenplaats Zuidbeek wordt voorgesteld om eerst de 
haalbaarheid van de landschappelijke inpassing en de onderbouwing voor de Ladder van 
duurzame verstedelijking uit te voeren. Hiertoe krijgt initiatiefnemer tot 1 juni 2021 de tijd.  
Het initiatief van Alliantie Delaerde ligt ter hoogte van de voormalige atletiekbaan op 
Sportpark Baskensburg. Op 15 december besloten wij tot het uitvoeren van locatie 
Baskensburg getoetst aan de dan vastgestelde bestuurlijk vastgestelde visie. Na 
kennisneming door het college van de beoordeling moet initiatiefnemer binnen 6 maanden 
ontvankelijke aanvragen omgevings- en exploitatievergunningen indienen.  
 
Flankerende maatregelen 
Met de realisatie van 1.000 eenheden voor complexgewijze huisvesting is er een risico op 
aanzuigende werking. Een ander risico is leegstand van de panden die gebruikt zijn voor 
illegale kamerbewoning. Mogelijk gevolg van deze risico´s is dat de leefbaarheid in de 
bestaande voorraad niet of onvoldoende verbetert. Om deze risico´s te beperken wordt in 
het 1e kwartaal van 2021 een plan van aanpak opgesteld voor aanvullend flankerend beleid. 
Thema’s die worden onderzocht zijn handhavingsaanpak, anterieure afspraken  met 
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initiatiefnemers, aanpassing wijziging verordeningen en beleidsregels, maatregelen 
leegstand en bestuurlijk overleg. De maatregelen uit dit plan worden uiterlijk geëffectueerd 
voor de ingebruikname van het 1e gereedgekomen complex.  
 
Communicatie  
Initiatiefnemers zijn primair verantwoordelijk voor de communicatie over hun projecten. Door 
initiatiefnemers zijn voorbereidingen getroffen voor de participatie. Deze start met het versturen 
van een gezamenlijke bewonersbrief door de gemeente en de betreffende initiatiefnemer. In 
januari wordt voor de drie initiatieven bewonersbijeenkomsten georganiseerd. 
 
Het initiatief van Buitenplaats Zuidbeek grenst aan de beoogde nieuwbouw van ‘s Heeren Loo 
aan de Zuidbeekseweg (zie raadsinformatiebrief 1271172). Daarom worden beide initiatieven 
in een gezamenlijke bewonersbijeenkomst toegelicht. De verdere uitwerking van beide 
initiatieven loopt hierna een eigen traject.  
 
Wij vertrouwen erop u met het vorenstaande in dit stadium 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 
 




