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ONDERWERP    
Raadsinformatiebrief inzake principebesluit 's Heeren Loo aan de Zuidbeekseweg 
 
 
Geacht raadslid,  
 
Op 22 juni jl. verzocht zorgverlener ´s Heeren Loo het college om een principebesluit voor 
nieuwbouw van een woonzorgcomplex aan de Nieuwe Zuidbeekseweg in Vlissingen. De 
beoogde nieuwbouw kan niet worden gerealiseerd op basis van het bestaande 
bestemmingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg. Met deze brief informeren wij u over 
de achtergrond van het verzoek en ons besluit.  
 
Wat wil ´s Heeren Loo realiseren en waarom?  
´s Heeren Loo ondersteunt cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zij 
beschikken op dit moment over verschillende kleinschalige woonvoorzieningen in Vlissingen.  
Met de fusie in 2019 van ’s Heeren Loo en Arduin is de vastgoedstrategie gewijzigd: zij gaan 
van meerdere kleinschalige locaties in de stad naar geconcentreerde grootschalige locaties 
voor de huisvesting van 75 tot 100 cliënten. Naast Vlissingen wordt deze strategie ook 
uitgerold in Middelburg, Goes en Terneuzen. Deze vastgoedstrategie volgt uit een plan, dat 
moet leiden tot het financieel gezond worden van de organisatie. Dit wordt financieel 
ondersteunt door het ministerie van VWS, zodat de zorg voor cliënten kan worden 
gecontinueerd. Realisatie van grootschalige locaties is noodzakelijk voor de continuering 
van financieel toekomstbestendige taken van de organisatie.  
 
Voor Vlissingen betekent het dat ´s Heeren Loo de bestaande kleinschalige voorzieningen in 
Vlissingen vervangt door een groter complex. De locatie aan de Joost de Moorstraat blijft 
bestaan. Er is locatieonderzoek uitgevoerd, waarbij omgevingsfactoren, de omvang van het 
perceel en het moment van beschikbaarheid zijn meegewogen. Dit heeft geleid tot een 
voorkeur van ’s Heeren Loo voor realisatie van maximaal 96 woonzorgeenheden en 
dagbesteding aan de Nieuwe Zuidbeekseweg in Vlissingen.  
 
Principebesluit  
Wij streven naar een prettig woon- en leefklimaat in de gemeente Vlissingen. Onderdeel 
hiervan is een passende huisvesting voor specifieke doelgroepen, waaronder de doelgroepen 
die ’s Heeren Loo bedient. Wij onderschrijven de maatschappelijke noodzaak om bestaande 
kleinschalige voorzieningen te vervangen voor een groter complex, zodat de zorg in de 
toekomst gecontinueerd kan worden. De voorliggende locatie sluit aan op de zoekcriteria en 
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sluit ruimtelijk aan op bestaand stedelijk gebied. In beginsel zijn wij dan positief gestemd 
over dit initiatief. Wij hebben daarom besloten in principe medewerking te verlenen aan dit 
project. Voordat het project daadwerkelijk uitgevoerd mag worden, moeten de plannen 
verder worden uitgewerkt en moet initiatiefnemer beschikken over de vereiste 
(omgevings)vergunningen.  
 
Planuitwerking 
Het initiatief kan niet worden gerealiseerd op basis van het bestemmingsplan Paauwenburg 
- Groot Lammerenburg (vastgesteld 7 juli 2011). Initiatiefnemer heeft de voorkeur de 
nodigde toestemming aan te vragen 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’; 
- Uitwegvergunning voor de aanleg van een uitweg/inrit naar het perceel.  

 
Wij zetten de benodigde planologische procedure in gang na ontvangst van een realiseerbaar 
aantoonbaar initiatief. Ook moet een anterieure overeenkomst zijn gesloten tussen 
initiatiefnemer en de gemeente. Hierin worden alle door de gemeente te maken kosten die 
samenhangen met deze ontwikkeling afgewenteld op initiatiefnemer. Daarnaast worden andere 
afspraken vastgelegd over de ruimtelijke inpassing van de ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld 
parkeren.  
 
Aandachtspunten bij de uitwerking 
Wij hebben initiatiefnemer geattendeerd op verschillende aandachtspunten, waaronder:  
- de locatie ligt buiten bestaand stedelijk gebied. Initiatiefnemer moet daarom 

onderzoek uitvoeren naar de ladder van duurzame verstedelijking.  
- locatie ‘Zuidbeek’ is geselecteerd als een van de locaties voor complexgewijze 

huisvesting (inter)nationale werknemers. Deze locatie grenst aan de noordzijde van 
de beoogde locatie voor ‘s Heeren Loo. Vanwege de ligging en het tijdspad van 
beide initiatieven kiezen wij ervoor om deze gelijktijdig te communiceren. 

 
Vervolgstappen 
Direct omwonenden ontvangen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op 20 januari 
a.s. voor de initiatieven complexgewijze huisvesting (inter)nationale werknemers locatie 
‘Zuidbeek’  en nieuwbouw ’s Heeren Loo aan de Nieuwe Zuidbeekseweg. In deze bijeenkomst 
worden beide initiatieven en de participatieprocessen toegelicht. Vanwege de 
Coronamaatregelen vindt deze informatiebijeenkomst digitaal plaats.  
 
’s Heeren Loo onderzoekt op dit moment de financiële haalbaarheid van het plan. Verwacht 
wordt dat dit onderzoek in het 1e kwartaal van 2021 is afgerond. Na afronding van dit 
onderzoek starten zij met de voorbereidingen voor de ruimtelijke procedure.  
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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 
 




