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ONDERWERP

RIB ontwerp-onttrekkingsbesluit m.b.t. gedeelte Oosterhavenweg

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van de realisatie van de nieuwe marinierskazerne Michiel Adriaanszoon de 
Ruyterkazerne heeft De Staat der Nederlanden (hierna: Defensie) het voormalig Olau-terrein 
met bijbehorend water in de Buitenhaven en de voormalige marinekazerne te Vlissingen in 
erfpacht verkregen. Tussen het voormalige Olau-terrein met het bijhorend water en de 
voormalige marinekazerne bevindt zich een gedeelte van een openbare weg, de 
Oosterhavenweg. 

Het betreffende gedeelte van de Oosterhavenweg is eigendom van North Sea Port. De weg 
wikkelt geen doorgaand verkeer af, maar enkel bestemmingsverkeer naar het aan deze weg 
gelegen bedrijf Vesta Terminal Flushing B.V. (hierna: Vesta). 

Defensie is voornemens het betreffende weggedeelte van de Oosterhavenweg toe te voegen 
aan het projectgebied van de toekomstige kazerne, teneinde een onbelemmerde verbinding 
tussen het kazerneterrein en het water te kunnen garanderen. Processen op de kazerne die 
op de grens van land en water plaatsvinden hoeven op deze manier geen openbare weg meer 
te kruizen.

Verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid
Om de hiervoor beschreven situatie te kunnen verkrijgen verzoeken Defensie en North Sea
Port, op grond van artikel 9 van de Wegenwet, om het betreffende gedeelte van de 
Oosterhavenweg per 1 januari 2020 aan de openbaarheid te onttrekken. Een tekening met het 
betreffende weggedeelte (in groen gemarkeerd) is opgenomen in de bijlage.

Afweging
Onttrekking aan de openbaarheid kan plaatsvinden indien daartoe gewichtige en overwegende 
reden voor bestaan en het algemeen belang zich hiertegen niet verzet. 

Defensie en North Sea Port hebben met belanghebbenden overeenstemming bereikt over het 
onttrekken aan de openbaarheid van het betreffende gedeelte van de Oosterhavenweg. Met 
Vesta heeft Defensie een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten over de bereikbaarheid 
van het bedrijf.
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Ook heeft Defensie met de betreffende netbeheerders overleg gevoerd en overeenstemming 
bereikt, zodat de bereikbaarheid van de kabels en leidingen voor nu en in de toekomst met 
voldoende waarborgen omkleed is.

Door de onttrekking aan de openbaarheid ontstaan er geen verkeerstechnische- en/of 
parkeerproblemen in de directe omgeving. Er zijn geen wettelijke beletselen, dan wel andere 
belangen, op grond waarvan in redelijkheid niet kan worden overgegaan tot onttrekking. Het 
onttrekken aan de openbaarheid is een raadsbevoegdheid.

Ingevolge Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht wordt het ontwerp-onttrekkingsbesluit 
gepubliceerd en gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Vervolgens zal, eventuele zienswijzen 
meegewogen, de raad verzocht worden om het betreffende gedeelte van de Oosterhavenweg 
aan de openbaarheid te onttrekken.

Wij gaan er van uit 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
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Rijksvastgoedbedrijf
Hoewel aan de totstandkoming van deze vastgoedgegevens de uiterste zorg is besteed, aanvaardt het
Rijksvastgoedbedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onduidelijkheden of onvol-
komenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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