
Vlissingen, 17 december 2018.

Vragen art. 34 R.v.O.

Geacht college,

Zoals U bekend kan zijn wordt er gewerkt aan een overzicht van handelingen en uitlatingen
door het college bij de ontwikkelingen op en rond het Arsenaalplein. Daarbij werd bijgaande
informatie aangetroffen: het betreft een eigendomsregistratie uit 1995 van een vijftal
adressen aan het Arsenaalplein op naam van de gemeente Vlissingen. Het betreft
Arsenaalplein 1, 3, 5, 7 & 9.
Een en ander wordt onder meer nader omschreven als bestaande uit 240 m² met als
bestemming “wonen”. Een recent uittreksel uit het kadaster is bij deze vragen gevoegd.
Op de lijst met accommodaties van de gemeente komen de genoemde adressen niet voor.
De POV heeft daar over de volgende vragen:

 Klopt het dat de gemeente, conform het uittreksel, eigenaar is van zaken aan het
Arsenaalplein?

 Wat is de aard van het genoemde onroerend goed?
 Als dat zo is, waarom staat dit bezit niet in de gemeentelijke accommodatielijst?
 Welk belang is er mee gediend dat de gemeente in 1995 deze zaken in bezit kreeg?
 Als de zaken niet (langer) in het bezit van de gemeente zijn, kunt U dan aangeven

wanneer en aan wie dit bezit is geleverd?
 Als dat het geval is, waarom staat de gemeente dan als eigenaar geregistreerd?
 Kunt U verder volledige openheid van zaken geven over de genoemde 5 zaken, hoe

het in Uw bezit is gekomen, wat ervoor betaald is, wat U er mee van plan bent, etc.?

In afwachting van Uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Fractie POV
Pim Kraan, Ruud Kleefman
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Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Vlissingen E 3458
Kadastrale objectidentificatie : 004320345870000

Locaties Arsenaalplein 1
4381 BL  Vlissingen

Arsenaalplein 3
4381 BL  Vlissingen

Arsenaalplein 5
4381 BL  Vlissingen

Arsenaalplein 7
4381 BL  Vlissingen

Arsenaalplein 9
4381 BL  Vlissingen

Kadastrale grootte 240 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 29194 - 385151
Omschrijving Wonen

Ontstaan uit Vlissingen E 3214

Vlissingen E 3417

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 4885/6 Middelburg Ingeschreven op 19-05-1995
Naam gerechtigde Gemeente Vlissingen

Adres Paul Krugerstraat 1
4382 MA  VLISSINGEN

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
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Postadres Postbus 3000
4380 GV  VLISSINGEN

Statutaire zetel VLISSINGEN
KvK-nummer 20164548 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/contact


 

Vragenhalfuur 
 

Onderwerpen die conform artikel 36 van het Reglement van Orde. 

Besluitenraad  20 december 2018 
 

Fractie:  Beantwoording: wethouder  

Onderwerp: Eigendom Arsenaalplein 1t/m9 
  
De POV heeft maandag 17 december 2018 artikel 34-vragen gesteld over de eigendom van het Arsenaalplein 1 
t/m 9. De vragen werden overigens dezelfde ochtend weer ingetrokken. 
De PZC berichtte diezelfde dag (online) dat het Kadaster lange tijd de gemeente Vlissingen per abuis in de 
boeken had staan als eigenaar van de panden aan de genoemde adressen.  
Uit het feit dat de POV binnen twee uur de gestelde vragen introk, lijkt iets anders aan de hand. Ook uit eigen 
onderzoek van de LPV, op basis van bij het Kadaster opgevraagde gegevens, kon niet eenduidig geconcludeerd 
worden dat er sprake was van een onjuiste tenaamstelling van de panden op de genoemde adressen. 
 

Vraag Antwoord 
Vraag 1. Is de eigendom van de panden op de 
genoemde adressen nu wel of niet verkeerd 
geboekstaafd (geweest)? 
 

Het eigendom van de panden aan het Arsenaalplein 
is nooit verkeerd geboekstaafd geweest. Deze zijn 
altijd gekoppeld geweest aan de betreffende 
eigenaren. 

Vraag 2. Indien onverhoopt toch wel, is de gemeente 
Vlissingen dan onroerendezaakbelasting 
misgelopen? 
 

De gemeentelijke heffingen (met o.a. OZB-eigendom) 
zijn opgelegd aan betreffende eigenaren. 
Er zijn voor deze panden geen gemeentelijke 
aanslagen opgelegd aan de gemeente Vlissingen. 
Ook niet in het verleden. 
Er is dus hier geen sprake van het mislopen van 
opbrengst OZB. 
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