
Artikel 34-vragen Rvo “Eerste inspanning blijvend behoud bunker FL 241” 

 

Geacht college, 

 

In opdracht van de Gemeente Vlissingen hebben Stichting Bunkerbehoud en historicus Hans 

Sakkers onderzoek gedaan naar de Commandobunker FL 241 gelegen onder de residentie 

Naerebout en het plantsoen daarvoor, naast toekomstig hotel Britannia. Dit heeft 

geresulteerd in een prachtig, informatief boek, getiteld “Bunkers rond hotel Britannia”. 

Degenoemde bunker was het Duitse marinehoofdkwartier in de Slag om de Schelde. 

Tijdens de sloop van het na-oorlogse hotel Britannia werd een anderebunker (type 501) 

gesloopt, met vergunning. Dit tot veler verontwaardiging dat dit zomaar kan. 

De SGP wil daarom de volgende vragen stellen: 

1. Naar aanleiding van het verrichtte onderzoek naar commandobunker FL 241 blijkt 

dat Vlissingen een kroonjuweel van een bunker in handen heeft. Geschiedkundig is 

bunker FL 241 van grote betekenis geweest voor de Slag om de Schelde. Dit 

kroonjuweel verdient, naar de mening van de SGP, een beschermde status. Deelt het 

college deze mening en waarom wel/niet? 

2. Momenteel heeft bunker FL 241 geen beschermde status. Mocht een ontwikkelaar 

op deze locatie plannen hebben voor bijvoorbeeld een appartementencomplex met 

ondergrondse parkeergarage, en hier voor een sloopvergunning aanvraagt, kan de 

gemeente deze sloopvergunning niet weigeren. Dit is een niet gewenste situatie. 

Deelt het college deze mening en waarom wel/niet? 

3. Wil het college de noodzakelijke acties ondernemen c.q. inspanningen verrichten 

zodat bunker FL 241 de status van Rijksmonument krijgt en daarmee wettelijk is 

beschermd tegen sloop? 

4. Wie is de feitelijke eigenaar van bunker FL 241? 

5. Mocht dit niet de Gemeente Vlissingen zijn, is het college bereid om in goed overleg 

met de eigenaar de noodzakelijke inspanningen te verrichten om de Rijksmonument-

status voor bunker FL 241 te verkrijgen? 

6. Vlissingen heeft aan haar eigen inwoners, maar zeker ook aan haar bezoekers en 

toeristen een verhaal te vertellen wat zich rond en in commandobunker FL 241  



heeft afgespeeld. De SGP zou het enorm toejuichen als bunker FL 241 kan worden 

opengesteld voor het publiek. Deelt het college het feit dat het verhaal van de Slag 

om de Schelde blijvend dient te worden verteld en dat openstelling van bunker FL 

241 daartoe absoluut bijdraagt én dit uitvoering is van de aangenomen Toeristische 

Visie 2019? 

7. Naar aanleiding van vraag 6; is het college bereid hiervoor inspanningen te doen? 

8. Bij de presentatie van het boek “Bunkers rond hotel Britannia” werd duidelijk dat 

veel partijen zijn betrokken bij deze, haast unieke, commandobunker FL 241. 

Gesprekken in goede harmonie zijn nodig om wat met deze bunker te doen. Is het 

college hiertoe bereid? 

 

Wij zien uw inhoudelijke antwoorden op onze vragen tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Fractie SGP,  

Lilian Janse-van der Weele 

Cor Tromp 

 




