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ONDERWERP

Beëindiging aanbesteding Machinefabriek

Geachte leden van de raad,

Bij dezen brengen wij u van het volgende op de hoogte.
Op 12 maart 2019 hebben wij om een aantal redenen besloten de aanbesteding van de 
Machinefabriek te beëindigen. Dit betekent dat op dit moment geen van de partijen het 
exclusieve recht meer heeft een plan te maken en een bieding op het gebouw te doen. De 
redenen om de aanbestedingsprocedure stop te zetten zijn de volgende: 
1 Een van de opties die destijds aan de ontwikkelaars is meegegeven is de ontwikkeling 

van een sportzaal in de Machinefabriek. Niet uitgesloten is toen ook de mogelijkheid van 
de huisvesting van onderwijs. Omdat besluitvorming over een school in het 
Scheldekwartier op korte termijn aan de orde is ligt het voor de hand te bezien of dit een 
reële optie is. Het gaat dan om mogelijkheden te verkennen vanuit de achtergrond van 
stedenbouw, verkeer en parkeren, mogelijkheden in het gebouw en last but not least; de 
financiële aspecten (kostendrager behoud Machinefabriek). Dit vergt het nodige 
onderzoek alvorens we verdere stappen kunnen zetten naar de herontwikkeling van de 
Machinefabriek.

2 Het is gebleken dat er nog teveel onduidelijkheid is over de kosten van het cascoherstel 
en de staat van de bestaande fundering van de Machinefabriek om een helder beeld van 
de herontwikkelingsmogelijkheid te geven. Hier moet eerst onderzoek naar gedaan 
worden om daarmee beter te kunnen oordelen over de haalbaarheid van de 
herontwikkeling en/of voorstellen uit de markt.
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De betrokken partijen zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Wij zullen de komende periode de benodigde onderzoeken uitvoeren en aan de hand van de 
uitkomsten een besluit nemen over de Machinefabriek. Wij zullen u hierover informeren.

Wij gaan er van uit u hiermee voorlopig 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


