
POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN  TELEFOON 0118-487000  EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL 
FAX 0118-410218  IBAN: NL36BNGH0285008889  BIC: BNGHNL2G 

 
 
 
 
 
aan de fractie van 50Plus 
p/a de griffie Vlissingen  
   
 

 
 
 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

30-03-2020  1193128 / 1193330 17 april 2020 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
C.M. Luteijn Paul Krugerstraat 1 0118-487156  
ONDERWERP    
beantwoording art. 34-vragen RvO over het schilderwerk van Iguana 
 
 
Geachte fractie, 
 
Op 30 maart 2020 hebt u art. 34-vragen gesteld over het schilderwerk van Iguana. Onder-
staand treft u onze antwoorden op die vragen aan. 
 
1. De monumentencommissie wordt o.i. gevraagd advies uit te brengen over o.a. de kleur-
stelling van de monumentale gevels. Onze vraag is of dat juist is? 

antwoord: Het Bellamypark maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht. Enkele van 
de Iguana-panden zijn rijksmonumenten. In het bestemmingsplan Binnenstad-Eiland zijn 
bij raadsbesluit van 26 juni 2012 beschermende bepalingen opgenomen. In artikel 21.4.3 
van het bestemmingsplan is [samengevat] bepaald dat vooraf moet worden vastgesteld of 
werkzaamheden toelaatbaar zijn en geen onevenredige schade wordt toegebracht aan 
het historische en ruimtelijke karakter van het beschermd stadsgezicht. Ook is in het be-
stemmingsplan bepaald dat vooraf advies nodig is van de monumentencommissie. 

 
2. Mag het college ic. de raad afwijken van het advies van de monumentencie? 

antwoord: Ja, wij zijn daartoe bevoegd. De gemeenteraad heeft in deze geen rol. Wij zijn 
als bestuursorgaan bevoegd om van een advies van de monumentencommissie af te 
wijken. In de Algemene wet bestuursrecht en op grond van vaste jurisprudentie wordt van 
het bestuursorgaan geëist dit van een deugdelijke motivering te voorzien. In verschillende 
overleggen met de Stichting Iguana hebben wij aangegeven dat wij van deze afwijkings-
bevoegdheid geen gebruik zullen maken. Dit mede op grond van het feit dat de Stichting 
zich vooraf akkoord heeft verklaard met de voorwaarden die in de omgevingsvergunning 
d.d. 2 juli 2019 zijn opgenomen.  
In de mediaberichtgeving heeft de monumentencommissie veel kritiek en een eigenzin-
nige rol toebedeeld gekregen. Dit beeld is onjuist en moet worden rechtgezet. De monu-
mentencommissie is de door uw raad ingestelde en gekwalificeerde adviseur van ons 
college. Nadat wij een advies van de monumentencommissie hebben ontvangen maken 
wij een afweging waarin alle belangen worden meegenomen. In die afweging beoordelen 
wij ook of wij het advies van de monumentencommissie overnemen. In het geval van het 
advies over het schilderwerk hebben wij dit advies volledig overgenomen. 

 
3. Is het college bereid af te wijken van dit advies van de monumentencie.? Zo niet, waarom 
niet? 



 Blad 2 behorend bij 1193128 / 1193330 

 

antwoord: Nee. De Stichting heeft de omgevingsvergunning in september 2018 aange-
vraagd. De monumentencommissie heeft daarna de aanvraag beoordeeld. In de 
beoordeling van de aanvraag is overleg geweest met de Stichting. In dit overleg zijn 
voorwaarden geformuleerd die aan de aanvrager zijn voorgelegd. Nadat de Stichting 
hiermee akkoord is gegaan heeft de monumentencommissie op 13 juni 2019 een positief 
advies onder voorwaarden gegeven. Op 2 juli 2019 hebben wij het advies van de monu-
mentencommissie integraal overgenomen en hebben wij de omgevingsvergunning ver-
leend met daarin als voorwaarden de gemaakte afspraken. De verleende vergunning 
houdt niet in dat “alles helemaal over” moet. Er moet wel een aantal zaken aangepast 
worden. De Stichting heeft geen gebruik gemaakt van het recht om bezwaar te maken 
tegen deze omgevingsvergunning. 

 
4. Is het college bereid de eigenaar van de gevels toestemming te geven de gevels af te schil-
deren volgens het beginplan van de eigenaar? Zo niet, waarom niet? 

antwoord: Nee, niet zonder meer. Wij hebben de monumentencommissie gevraagd het 
gesprek aan te gaan met de Stichting over de verleende omgevingsvergunning en de 
voorwaarden. Wij hebben verder aan de monumentencommissie gevraagd in dat gesprek 
na te gaan en te toetsen of in redelijkheid aanleiding bestaat het eerder gegeven advies 
aan te passen. Aan de hand van de uitkomsten en van de inhoud van het nadere advies 
bepalen wij ons standpunt. 
 

5. Is het college bereid om met de monumentencie. een beleid af te spreken dat voorziet dat 
nieuwe, soms afwijkende ideeën, creativiteit en inventiviteit meegenomen dienen te worden in 
de beoordeling van vernieuwing aan monumentale panden? Zo niet, waarom niet? 

antwoord: Nee. Binnen de bestaande [gemeentelijke] regelgeving zijn voldoende moge-
lijkheden aanwezig om ruimte te geven aan het uitvoeren van nieuwe ideeën over het ge-
bruik en het aanzien van rijksmonumenten en van gebouwen binnen het beschermd 
stadsgezicht. Deze passen wij toe. Via de monumentencommissie nodigen wij elke initia-
tiefnemer uit deze ideeën naar voren te brengen en op inhoudelijke gronden bespreek-
baar te maken.  
 

Wij vertrouwen er op u hiermee 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 
 




