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ONDERWERP

Huisvesting Team Stadsbeheer Vlissingen
Geachte leden van de raad, heer/mevrouw,
In de begroting voor 2019 is aangegeven dat dit jaar onderzoek gedaan wordt naar een
nieuwe huisvesting van de dienst stadsbeheer. Dit onderzoek vindt plaats aan de hand van 3
sporen:
• In beeld brengen van de functionele ruimtebehoefte
• In beeld brengen van de financiële situatie/mogelijkheden
• In beeld brengen potentiele vestigingslocaties
De uitkomsten van het laatstgenoemde spoor zijn van invloed op de eerste 2 sporen. In de
afgelopen periode is daarom een locatieonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in deze
potentiele vestigingslocaties. Ook is de markt gevraagd of er mogelijk nog accommodaties of
locaties te koop zijn die geschikt te maken zijn voor huisvesting van de dienst stadsbeheer
maar dit heeft helaas niets opgeleverd.
Voor het locatieonderzoek is een aantal uitgangspunten opgesteld op grond waarvan het
grondgebied van de gemeente is onderzocht. Hieruit zijn 6 zoekgebieden/locaties naar voren
gekomen die nader zijn bekeken:
• Van deze 6 locaties liggen er 3 in grondexploitatiegebieden (Souburg I en II,
Kenniswerf).
• 2 locaties genieten vanwege een ongelukkige kavelvorm en/of te decentrale ligging in
de gemeente niet de voorkeur.
• 2 locaties, namelijk “Voormalige sportvelden Baskensburg” en een nader te bepalen
locatie op bedrijventerrein Souburg I of II voldoen aan de meeste uitgangspunten en
voorkeuren.
• Het college heeft vanwege de huidige planologische en verkeerskundige voordelen en
het beperkte risico van overlast voor de omgeving, gekozen voor een nader te bepalen
locatie op Souburg II.
Met een nader te bepalen locatie op Souburg II als uitgangspunt wordt nu gesproken met
belanghebbenden in de omgeving en gewerkt aan een businesscase om inzichtelijk te krijgen
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of ontwikkeling van een samengevoegde dienst Stadsbeheer op deze locatie ook
daadwerkelijk haalbaar is.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en uitkomsten van de businesscase
zodra deze is uitgevoerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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