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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief vestiging Drankgigant President Rooseveltlaan 772

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van de Drankgigant (zie bijlagen 
1104848, 1104849 en 1104850) voor het verbouwen en de ingebruikname van het pand op het 
perceel President Rooseveltlaan 772 en het aansluitend terrein . De Drankgigant is thans 
gevestigd in de Paspoortstraat in Oost -Souburg en betreft een groothandel in dra nken, 
internetverkoop van dranken en reguliere detailhandel in dranken. De verplaatsing voldoet niet 
(geheel) aan de bestemming, zodat er afgeweken moet worden van het bestemmingsplan. 

De verhuiswens van de Drankgigant komt voort uit ruimtegebrek op de huidige locatie, 
waardoor een aantal activiteiten in het openbaar gebied worden uitgevoerd, zoals het 
klaarzetten van bestellingen en het uitstallen van goederen. Dit zorgt momenteel voor druk op 
de huidige locatie aan de Paspoortstraat. Het gebruik van deze ruimte als emballage (o.a. 
uitstallen karton en ander afval) zorgt voor een rommelig beeld. Ook de bestellingen worden 
aan deze zijde opgehaald wat voor extra verkeersdrukte ter plaatse zorgt. De verhuizing van de 
Drankgigant zorgt dan ook voor een positieve bijdrage aan leefomgeving van Oost-Souburg. 
De huidige druk op de parkeerplaats aan de Karolingenbaan in Oost-Souburg neemt met deze 
verhuizing af.

De locatie waar de aanvraag omgevingsvergunning betrekking op heeft, betreft de sinds
enkele jaren leegstaande meubelzaak van Van Belle Meubelen. De locatie is gelegen aan een 
zichtlocatie langs de Nieuwe Vlissingseweg e n de President Rooseveltlaan. Het leegstaande 
bedrijfspand zorgt voor een weinig representatieve entree van Vlissingen. 

Ter bestrijding en voorkoming van leegstand van het vastgoed op het bedrijventerrein 
Baskensburg (waar de locatie is gelegen), is op verzoek van en in samenspraak met de 
Vlissingse Bedrijven Club een (ontwerp)toetsingskader opgesteld . Initiatieven voor wijzigingen 
van het gebruik van bedrijfsgebouwen, die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan, 
worden hieraan getoetst. Door middel van een brief met kenmerk 1077384 bent u hierover 
geïnformeerd. De vestiging van de Drankgigant past binnen de uitga ngspunten van het 
(ontwerp)toetsingskader voor gebruikswijzigingen op bedrijventerrein Baskensburg. De 
vestiging van de Drankgigant betreft hiermee dan ook een functioneel gewenste invulling van 
het pand. 



Blad 2 behorend bij 1104843 / 1105854

Een duurzame invulling van het pand met de vestiging van de Drankgigant is naar onze mening 
dan ook toe te juichen. Wij hebben dan ook besloten om de omgevingsvergunning te verlenen. 

We vertrouwen 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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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel  

De gemeente Vlissingen heeft een aanvraag omgevingsvergunning van Drankgigant ontvangen voor de 

activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' ten behoeve van de verplaatsing van de 

vestiging van Drankgigant aan de Paspoortstraat in Oost-Souburg naar de voormalige locatie van 

meubelwinkel Van Belle aan de President Rooseveltlaan 772 te Vlissingen. 

  

De vestiging op de nieuwe locatie is op grond van het geldende bestemmingsplan 'Stedelijke 

Bedrijventerreinen Vlissingen' niet toegestaan. De gemeente Vlissingen is in principe bereid 

planologische medewerking te verlenen aan de beoogde ontwikkeling door gebruik te maken van de 

zogenoemde kruimelgevallenregeling lid 9 (functiewijziging) van artikel 4 van bijlage II van het Besluit 

omgevingsrecht (Bor). De aanvraag voor een dergelijke omgevingsvergunning dient te worden vergezeld 

van een ruimtelijke motivering zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

 

De voorliggende ruimtelijke motivering belicht ten behoeve van deze aanvraag alle relevante aspecten 

om te beoordelen of deze past binnen het geldende beleid en niet in strijd is met een goede ruimtelijke 

ordening. 

1.2  Ligging en begrenzing projectgebied  

Het projectgebied maakt onderdeel uit van op het stedelijke bedrijventerrein Baskensburg ten noorden 

van het centrum van Vlissingen. Het projectgebied wordt aan de noordzijde begrensd door de President 

Rooseveltlaan en aan de oostzijde door de Hermesweg. Het deel van de bebouwing aan de kant van de 

Mercuriusweg vormt de westelijke grens. Deze bebouwing maakt geen onderdeel uit van het 

projectgebied. Aan de zuidzijde is supermarkt Jumbo inclusief parkeerterrein gelegen. 

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Vlissingen, sectie B, perceelsnummers 2134 en 2470. 
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Figuur 1.1 Ligging projectgebied (Bron: Basisviewer.Rho) 

1.3  Vigerend planologisch regime  

Voor het projectgebied geldt momenteel het bestemmingsplan 'Stedelijke Bedrijventerreinen 

Vlissingen', dat op 22 juli 2010 is vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin zijn de gronden, waarop dit 

project betrekking heeft, bestemd als 'Bedrijf - 1', met de functieaanduiding 'specifieke vorm van 

detailhandel – detailhandel in volumineuze goederen 1'. Op deze locatie zijn bedrijven van 

milieucategorie 1, 2 en 3.1 mogelijk zoals opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij 

dat bestemmingsplan. Daarnaast zijn internetverkoop (onder voorwaarden) en detailhandel in 

volumineuze goederen ter plaatse rechtstreeks toegestaan. 

 

Binnen het bouwvlak geldt een maximale bouwhoogte van 4 meter en op de hoek een accent waar 6 

meter is toegestaan. Over de gehele locatie ligt ook de dubbelbestemming 'Waarde'. 

 

Daarnaast geldt voor het projectgebied het paraplubestemmingsplan 'Parkeernormering', vastgesteld 

door de raad op 5 juli 2018. 

 

De Drankgigant betreft een combinatie van groothandel en reguliere detailhandelsvestiging met een 

groot aandeel internetverkoop. 

Volgens de eerder genoemde Staat van Bedrijfsactiviteiten is groothandel in dranken toegestaan op 

deze locatie. Omdat de Drankgigant ook aan particulieren verkoopt, valt deze echter niet geheel onder 

de toegestane categorie groothandel. De verkoop van dranken via internetverkoop is wel rechtstreeks 

mogelijk. In combinatie met een toon- en verkoopruimte is dit echter niet geheel toegestaan. 
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Figuur 1.2 Projectie nieuwe locatie Drankgigant op verbeelding geldend bestemmingsplan 
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Hoofdstuk 2  Wettelijke kader en procedure 

2.1  Wettelijk kader  

In artikel 2.12, eerste lid, Wabo staat dat de toestemming tot afwijken van het bestemmingsplan in per 

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangewezen gevallen (art 2.12, lid 1 onderdeel a onder 2 

Wabo) niet in strijd mag zijn met een goede ruimtelijke ordening. Hieraan dient te worden getoetst bij 

verlening van een dergelijke omgevingsvergunning. 

 

De Wabo of het Bor bevatten geen specifieke eisen aan de motivering van een besluit tot verlening van 

een omgevingsvergunning op basis van de planologische kruimelgevallenregeling. De algemene 

motiveringsplicht op grond van artikel 3.46 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is daarmee van 

toepassing. Op basis van de Awb dient het bevoegd gezag zorgvuldig de belangen af te wegen. 

Afhankelijk van de specifieke situatie kan het daarom nodig zijn om voor bepaalde aspecten een nadere 

motivering op te nemen, zoals bijvoorbeeld parkeren, et cetera. Deze motivering voorziet daarin voor de 

locatie 'President Rooseveltlaan 772' in Vlissingen. Daaruit blijkt dat het initiatief niet strijdig is met een 

goede ruimtelijke ordening en er dus geen belemmeringen zijn vanuit de milieuregelgeving. 

2.2  Procedure 

Voor afwijkingen van het bestemmingsplan die vallen onder de kruimelgevallenregeling, geldt onder de 

Wabo de reguliere procedure. Na indienen van de omgevingsvergunningaanvraag, geldt er in principe 

een doorlooptijd van 8 weken waarbinnen een definitief besluit genomen moet zijn. Deze periode kan 

met 6 weken worden verlengd. Na deze periode gaat de verleende omgevingsvergunning ter inzage en 

mag er gedurende 6 weken bezwaar worden ingediend. Indien geen bezwaar wordt ingediend, is de 

vergunning onherroepelijk. Na bezwaar is nog beroep en hoger beroep mogelijk (respectievelijk 

rechtbank en Raad van State). Deze totale rechtsprocedure kan meer dan twee jaar in beslag nemen. Na 

het verkrijgen van de vergunning kan het pand reeds op eigen risico gebruikt worden voor de daarvoor 

vergunde detailhandelsfunctie.  

2.3  Overleg instanties  

Op grond van het Bor is overleg over de aanvraag en het ontwerp van de ruimtelijke motivering met de 

besturen van betrokken andere gemeenten, het waterschap, de provincie en met de diensten van het 

rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 

belangen, die in het project in het geding zijn, niet noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 3  Beschrijving van het project 

3.1  Ruimtelijk-stedenbouwkundige beschrijving  

3.1.1  Bestaande situatie  

Het pand ligt strategisch aan de entree van Vlissingen. In paragraaf 1.1 is al geschreven dat op het 

perceel het pand van de voormalige Van Belle meubelwinkel staat. Aan de westzijde van het pand staat 

de Van Belle babywinkel en Superkeukens Vlissingen. Deze winkels maken geen onderdeel uit van het 

projectgebied. De gronden zijn verder geheel verhard en deels ingericht met 18 parkeerplaatsen aan de 

voorzijde (zie figuur 3.1). Daarnaast is langs de Hermesweg een parkeerstrook aanwezig met ruimte 

voor 8 personenwagens. 

 

Het bestaande pand heeft een brutovloeroppervlakte van 3.950 m2. De meubelzaak had hierin een 

netto vloeroppervlakte van 3.684 m2, zie figuur 3.2. 

 

 
Figuur 3.1 Grens projectgebied (Bron: Basisviewer.Rho) 
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Figuur 3.2 Voormalige inrichting meubelzaken (Bron: gemeente Vlissingen) 

 

 
Figuur 3.3. Zicht op de locatie gezien vanaf de hoek President Rooseveltlaan/ Hermesweg (bron: Koch 

B.V.) 
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Figuur 3.4. Zicht op de voormalige entree (bron: Koch B.V.) 

3.2  Programma 

De Drankgigant heeft een exclusief aanbod aan dranken, waarbij een diep aanbod wordt geboden. 

Hierbij valt te denken aan een vele unieke soorten sterke drank in grote hoeveelheden. De Drankgigant 

richt zich dan met name ook op de verkoop van grote hoeveelheden en/of bijzondere exemplaren. 

De Drankgigant heeft het grootste deel van zijn klanten via internet. De te verwachten verhouding 

internetverkoop / winkelverkoop in de nieuwe situatie ligt op circa 70% internetverkoop / 30% 

winkelverkoop. Een groot deel van het pand wordt dan ook uitsluitend ingericht voor het verwerken van 

bestellingen en opslaan van goederen ten behoeve van internetverkoop. Ook de verkoop van dranken 

aan de horeca (groothandel) vindt voornamelijk plaats via het internet. 

De Drankgigant benut de volledig beschikbare bruto vloeroppervlakte van 3.950 m2. Het grootste deel 

van het pand wordt in gebruik genomen als winkelruimte en als magazijn. Naast dat de winkelruimte 

dient doet als uitstalling van dranken, doet deze ook dienst als opslagruimte. Internetbestellingen 

worden samengesteld uit zowel dranken opgeslagen in het magazijn, als dranken die uitgestald zijn in de 

winkelruimte. Medewerkers (orderpikkers) en klanten lopen zodoende in dezelfde ruimte. Daarnaast 

wordt een ruimte specifiek ingericht voor het verpakken van bestellingen. Tevens zijn er kantoorruimtes 

en zijn er ruimtes voor het personeel, zoals een kantine en kleedkamers.  

 

De winkelruimte inclusief de entree beslaan een oppervlakte van 2.180 m2. Daarvan kan 1.965 m2 als 

netto winkelvloeroppervlakte worden aangemerkt. Dit is een aanzienlijk kleiner oppervlakte dan de 

voormalige meubelzaak (3.684 m2). Het netto winkelvloeroppervlakte wordt tevens gebruikt als opslag 

en uitstallen van goederen ten behoeve van orderpikken vanwege de verkoop via internet. 

De overige 1.770 m2 wordt ingericht voor opslag, het verwerken van bestellingen en ruimten voor het 

personeel. 

 

Het parkeren voor bezoekers vindt voornamelijk plaats aan de voorzijde, nabij de entree. Laden en 

lossen en parkeren voor het personeel gebeurt aan de zijde Hermesweg. Dit is ook de zijde waar de 

bestellingen wordt opgehaald. 
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Planologisch wordt in de te verlenen omgevingsvergunning de mogelijkheid gecreëerd om ter plaatse de 

verkoop van dranken toe te staan. De reeds toegestane groothandel en verkoop via internet wordt 

vergroot met de aanwezigheid van een showruimte en de verkoop en betaling van goederen aan 

particulieren. 

 

Het project sluit hiermee aan op de in de verschillende ruimtelijke beleidsvisies (o.a. structuurvisie en 

toetsingskader aanvragen gebruikswijzigingen bedrijventerrein Baskensburg) geformuleerde wens om 

bedrijventerrein Baskensburg te revitaliseren, zie paragraaf 4.3. 

 

 
Figuur 3.5. Indicatie inrichting gebouw en buitenruimte (Bron: Koch B.V.) 

3.3  Ruimtelijke kwaliteit  

Het pand blijft in zijn vorm en positie/oriëntatie ongewijzigd. Ook de detailhandelszaken aan de 

westzijde van het pand blijven behouden. 

Het pand wordt ten behoeve van de nieuwe winkel van binnen verbouwd. De nieuwe interne indeling 

komt ten gunste van de nieuwe bedrijfsvoering. De buitenzijde wordt voorzien van een nieuwe gevel. De 

positie van de entree en bevoorrading blijven hetzelfde. In de nieuwe situatie vindt het klaarzetten van 

bestellingen en goederen inpandig plaats. 

De nieuwe gevel geeft een positieve uitstraling aan het beeld van de entree van Vlissingen. Ook het 

hergebruik van een leegstaand pand draagt hieraan bij. 
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Met de verhuizing van de Drankgigant van Oost-Souburg naar de President Rooseveltlaan verdwijnt 

deze functie uit Oost-Souburg. Deze locatie komt vrij voor andere functies waarvoor al veel 

belangstelling is. Het pand is inmiddels ook al verkocht. Het is dan ook niet de verwachting dat sprake 

zal zijn van langdurige leegstand in Oost-Souburg. De druk op de parkeerplaats aan de Karolingenbaan in 

Oost-Souburg neemt met deze verhuizing af. Vooral het klaarzetten van bestellingen en het uitstallen 

van goederen in de buitenruimte zorgt momenteel voor druk op deze locatie. Het gebruik van deze 

ruimte als emballage (o.a. uitstallen karton en ander afval) zorgt voor een rommelig beeld. Ook de 

bestellingen worden aan deze zijde opgehaald wat voor extra verkeersdrukte ter plaatse zorgt. De 

verhuizing van de Drankgigant zorgt dan ook voor een positieve bijdrage aan leefomgeving van 

Oost-Souburg. 

 

 
Figuur 3.6 Nieuw gevelaanzicht gezien vanaf de President Rooseveltlaan (Bron: Koch B.V.) 
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Hoofdstuk 4  Toets ruimtelijk beleid 

4.1  Beleid en regels van het Rijk  

Het planvoornemen is dermate kleinschalig dat het geen invloed heeft op de gestelde doelen van het 

Rijk en bovendien voorziet de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) niet in onderwerpen die op 

het projectgebied van toepassing zijn. 

 

De functiewijziging van een leegstand pand op een bedrijfsterrein betreft een ontwikkeling van waarbij 

geen rijksbelangen in het geding zijn. Deze ontwikkeling is niet van dusdanige omvang dat deze is aan te 

merken als een stedelijke ontwikkeling. De ontwikkeling voorziet bovendien in een lokale behoefte (de 

oude locatie was te klein) en een geeft een invulling aan leegstaande bebouwing. De oude locatie is 

bovendien inmiddels verkocht en dusdanig gunstig gelegen en bestemd, dat deze naar verwachting snel 

een nieuwe invulling zal hebben. 

Dit houdt in dat voor het planvoornemen geen beperkingen vanuit de SVIR gelden. 

 

Conclusie 

Het rijksbeleid en de daarop gebaseerde wettelijke eisen vormen geen belemmering voor dit project.  

4.2  Beleid en regels van de Provincie Zeeland 

Op 21 september 2018 zijn het 'Omgevingsplan Zeeland 2018' en de 'Provinciale Omgevings verordening 

2018, provincie Zeeland' gelijktijdig vastgesteld. Voor het onderwerp detailhandel zijn de volgende 

uitgangspunten opgenomen: 

 

Kernwinkelgebieden vervullen een belangrijke economische en sociale functie voor bewoners en 

toeristen. Vanuit zorgvuldig ruimtegebruik, bundeling van functies en versterking van attractieve steden 

worden de (binnenstedelijke) kernwinkelgebieden gezien als primaire vestigingsplaats voor 

detailhandel. 

1. In een bestemmingsplan worden nieuwe detailhandelsvoorzieningen, daaronder mede verstaan de 

uitbreiding van bestaande detailhandelsvoorzieningen, primair toegelaten in bestaande 

kernwinkelgebieden. In de toelichting bij een bestemmingsplan waarin nieuwe 

detailhandelsvoorzieningen, met inbegrip van de uitbreiding van bestaande voorzieningen, worden 

toegelaten wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het plan bijdraagt aan het beleidsdoel van 

bundeling en concentratie in bestaande kernwinkelgebieden. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op onderstaande categorieën: 

a. detailhandel in volumineuze en gevaarlijke goederen; 

b. kleinschalige detailhandelsvoorzieningen in woonkernen zonder kernwinkelgebied, 

buurtvoorzieningen en kleinschalige voorzieningen op verblijfsrecreatieterreinen; 

c. functioneel aan het buitengebied gebonden detailhandel, detailhandel als niet zelfstandig en 

ondergeschikt onderdeel van een bedrijf dan wel in de vorm van een nieuwe economische 

drager zoals bedoeld in artikel 2.3, tweede lid onder g en tuincentra voor zover vestiging 

daarvan wordt toegelaten aan de randen van kernen. 
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In een bestemmingsplan kunnen nieuwe detailhandelsvoorzieningen in doelgerichte, laagfrequente 

aankopen en nieuwe grootschalige detailhandelsvoorzieningen, behoudens vestiging in bestaande 

kernwinkelgebieden, tevens worden toegelaten binnen de bestaande en de in de verordening 

aangegeven locaties. Bedrijventerrein Baskensburg in Vlissingen is niet als zodanig aangewezen. 

De drankhandel betreft daarnaast geen van de onder punt 2 benoemde categorieën. Toetsing aan punt 

1 is zodoende noodzakelijk. 

 

In de toelichting bij een bestemmingsplan dient aannemelijk te worden gemaakt dat binnen de 

bedoelde locaties geen ruimte beschikbaar is. Als dat het geval is kan de vestiging van de bedoelde 

detailhandelsvoorzieningen elders geconcentreerd worden toegelaten op een locatie die passend, 

gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, is ontsloten of als zodanig wordt ontwikkeld. 

 

Kleine op de lokale markt gerichte vestigingen van detailhandel in doelgerichte, laagfrequente aankopen 

mogen zich buiten de in de Verordening genoemde gebieden en locaties vestigen, indien qua omvang en 

verkeersontsluiting noodzakelijk ook op enige afstand van het kernwinkelgebied, mits de vestiging 

plaatsvindt binnen bestaand stedelijk gebied. 

 

Toetsing 

De nieuwe drankenhandel is van dusdanige omvang dat deze niet past in een kernwinkelgebied. De 

verplaatsing uit het kernwinkelgebied van Oost-Souburg naar een locatie buiten kernwinkelgebieden is 

dan ook noodzakelijk om de markt te kunnen blijven bedienen. In de Verordening zijn binnen het 

grondgebied van de gemeente Vlissingen geen locaties aangewezen voor nieuwe 

detailhandelsvoorzieningen buiten de kernwinkelgebieden. Aangezien het zowel vanuit de Drankgigant 

als de gemeente ongewenst is om de Drankgigant te verplaatsen naar een andere gemeente biedt de 

Verordening ruimte om op gemeentelijk niveau een geschikte locatie te zoeken. Op het bedrijventerrein 

Baskensburg zijn al diverse detailhandelsvoorzieningen mogelijk, de locatie zelf was voorheen in gebruik 

als meubelwinkel en is qua gebruik een gunstige vestigingslocatie voor grootschalige detailhandel 

binnen de gemeente Vlissingen. De locatie is daarnaast gelegen centraal tussen de kernwinkelgebieden 

van Vlissingen en Oost-Souburg, op een gunstig bereikbare locatie aan de entreeroute van Vlissingen.  

Het planvoornemen voorziet in de functiewijziging van een leegstaand (winkel)pand op een 

bedrijventerrein. Hiermee is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik. Ten zuiden van de locatie zijn onder 

andere Jumbo en Lidl supermarkten gelegen. De toevoeging van de drankenhandel zorgt voor een 

verdere bundeling van voorzieningen. Daarnaast vormt het unieke concept van de Drankgigant een 

toevoeging op reeds bestaande concepten. Door de vestiging van de drankenhandel op deze locatie 

ontstaat een sterker cluster van voorzieningen op een goed bereikbare locatie.  

 

Conclusie 

Het provinciaal beleid is niet van toepassing op kruimelgevallen. Het voldoen aan de verordening is dus 

geen vereiste. Binnen de kaders van het provinciaal beleid is de verplaatsing van de drankenhandel, 

zoals hiervoor omschreven, echter wel mogelijk.  

4.3  Gemeentelijk ruimtelijk relevant beleid  

De onderstaande, vastgestelde, beleidsnota's betreffen beleidsterreinen, die de ontwikkeling van het 

projectgebied raken.  
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4.3.1  Structuurvisie 'Vlissingen stad aan zee - een zee aan ruimte'  

De gemeentelijke structuurvisie 'Vlissingen een stad aan zee – een zee aan ruimte' is door de 

gemeenteraad van Vlissingen in haar vergadering van 17 december 2009 vastgesteld. Op 30 mei 2013 

heeft de raad een actualisatie van deze visie vastgesteld. In de structuurvisie wordt het ruimtelijke 

beleid op hoofdlijnen geschetst. Als toekomstperspectief wordt ingezet op 'Anticiperen en 

Transformeren'.  

Vlissingen verkiest kwaliteit boven kwantiteit, de focus ligt op het verder ontwikkelen van hoogwaardige 

kennisintensieve bedrijvigheid en de bestaande bedrijventerreinen . De gemeente wil onder andere het 

volgende beleidsinitiatief nemen: 

 inzetten op een regionale bedrijventerreinprogrammering met als Vlissingse onderdelen het 

revitaliseren van bedrijventerrein Baskensburg. 

 

Toetsing 

Het pand ligt op bedrijventerrein Baskensburg in het bestaand stedelijk gebied. Het herinvulling van de 

bestaande locatie past binnen het beleidsinitiatief voor het revitaliseren van bedrijventerrein 

Baskensburg. Met de herinvulling wordt leegstand voorkomen en vindt een kwaliteitsimpuls van de 

locatie plaats. 

 

Conclusie  

Het planvoornemen past binnen de structuurvisie. 

4.3.2  Detailhandelsstructuurvisie Vlissingen 

Met de detailhandelsstructuurvisie (december 2011) is op 1 mei 2012 ingestemd door burgemeester en 

wethouders. Vervolgens is deze behandeld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 mei 2012. 

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de visie en heeft het bijbehorende uitvoeringsprogramma 

vastgesteld. De visie geeft de beleidsmatige kaders voor ontwikkelingen op detailhandelsgebied aan. 

 

Structuur 

De visie geeft om te beginnen inzicht in de bestaande structuur en onderscheidt daarin de binnenstad 

van Vlissingen, de wijkcentra Paauwenburg en Papegaaienburg en het dorpscentrum Oost-Souburg. 

Over het bedrijventerrein Baskensburg wordt beschreven dat er twee detailhandelsconcentraties te 

herkennen zijn. Het eerste cluster bevindt zich rondom de locatie van AH XL. Het tweede cluster bevindt 

zich rondom de Jumbo supermarkt en betreft dus de projectlocatie. De visie beschrijft dat de 

projectlocatie een verouderde uitstraling heeft en dat de presentatie naar de Nieuwe Vlissingseweg 

onaantrekkelijk is. 

 

Uitgangspunten 

In de detailhandelsstructuurvisie is een aantal uitgangspunten benoemd, te weten: 

 Een sterke binnenstad; 

 behoud van wijkcentra; 

 behoud van dorpscentrum Oost-Souburg; 

 ontwikkelingen op Baskensburg die de positie van de binnenstad en de overige centra niet 

ondermijnen. 

 

Deze uitgangspunten zijn het vertrekpunt geweest voor verdere keuzes die in het visiedocument 

gemaakt zijn. Daarbij is ook rekening gehouden met onderliggende gegevens en trends, zoals een 

afnemend inwonertal, vergrijzing, het huidige aanbod, de aanwezige leegstand en 

koopkrachttoevloeiing. Al met al is de economische uitbreidingsruimte voor alle branches beperkt tot 

afwezig. Het beleid zal daarom gericht moeten worden op concentratie en afname van het 

winkelaanbod. Door kwalitatieve keuzes te maken voor de verschillende winkelgebieden, wordt beoogd 

de aantrekkingskracht te behouden en/of te versterken. 
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Baskensburg 

Voor Baskensburg leidt dit tot het beleidsvoornemen dat het winkelaanbod hier beperkt moet blijven 

tot volumineuze detailhandel, uiteraard met respectering van de bestaande, planologische 

mogelijkheden. In het bijzonder gaat het daarbij om volumineuze detailhandel met een lokale 

verzorgingsfunctie. 

Voor detailhandelsontwikkelingen op Baskensburg wordt een minimale omvang van 1.000 m² wvo 

gehanteerd. Kleinere winkelontwikkelingen worden geacht inpasbaar te zijn in de binnenstad. 

Bestaande leegstand op Baskensburg wordt bij voorkeur uit de markt genomen of ingevuld met 

volumineuze detailhandel. Overige branches worden alleen toegestaan als die nu al 

juridisch-planologisch zijn verankerd.  

De detailhandelsstructuurvisie spreekt voor Baskensburg uit het naast de functie van bedrijventerrein 

ook geschikt is voor ‘afwijkende’ vormen van detailhandel: vormen die elders niet passend zijn, gelet op 

hun omvang of assortiment. De visie spreekt tegelijkertijd uit dat er onvoldoende behoefte bestaat om 

de grote mate van leegstand in Baskensburg te vullen met winkels uit deze branche. Er ligt zodoende 

een grote saneringsopgave op tafel voor Baskensburg.  

 

Toetsing 

De projectlocatie typeert de behoefte aan sanering: het gebouw staat voor een groot deel leeg en het 

ontbreekt aan uitstraling. In de directe omgeving van de locatie is in 2018 het Koopcentrum Groenendijk 

reeds gesaneerd. Hier is een Lidl supermarkt voor in de plaats gekomen, welke een kleiner netto 

winkelvloeroppervlak heeft dan het voormalige koopcentrum. Met de nieuwe invulling van de 

voormalige meubelzaak wordt in de eerste plaats de leegstand aangepakt. Bovendien zullen andere 

vormen van detailhandel niet langer mogelijk zijn, aangezien het pand met een drankenhandel wordt 

ingevuld. Daarnaast betekent het, naast de eerdere sanering van het Koopcentrum, ook een verbetering 

van de algehele uitstraling op de projectlocatie. 

 

De ontwikkeling zorgt voor een afname van het netto winkelvloeroppervlak ten opzichte van de 

meubelzaak. Deze had een netto winkelvloeroppervlakte van 3.684 m2. De drankenhandel krijgt een 

netto winkelvloeroppervlakte van 1.965 m2. Daarmee past deze binnen het uitgangspunt van afname 

van het winkelaanbod. 

Dit oppervlak voldoet tevens ruim aan de minimale eis van 1.000 m2 wvo voor nieuwe 

detailhandelsontwikkelingen. Gezien deze grootte past de drankenhandel dan ook niet in de binnenstad. 

De drankenhandel betreft geen volumineuze detailhandel en is daarmee niet direct toegestaan. De visie 

gaat er ook nog van uit dat onvoldoende behoefte is om de leegstand met deze branche te vullen. 

Gezien de afwijkende vorm van detailhandel biedt de detailhandelsvisie echter de mogelijkheid om deze 

ter plaatse toe te staan. De behoefte daarvan is inmiddels onderbouwd, zie paragraaf 4.1 en 4.2. 

 

Conclusie 

Dit project past binnen de doelstellingen van de detailhandelsstructuurvisie en levert een positieve 

bijdrage aan de invulling van leegstand en uitstraling van de locatie. 

4.3.3  Toetsingskader aanvragen gebruikswijzigingen bedrijventerrein Baskensburg 

Ter bestrijding en voorkoming van leegstand van het vastgoed op het bedrijventerrein Baskensburg is op 

verzoek van en in samenspraak met de Vlissingse Bedrijvenclub een ontwerp kader opgesteld, waaraan 

initiatieven voor gebruik van bedrijfsgebouwen, die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan, 

worden getoetst. Binnen de in dit document geschetste kaders zal planologische medewerking worden 

verleend op grond van de zgn. 'kruimelgevallenregeling' in het Besluit omgevingsrecht. Dit document is 

momenteel nog in procedure. Het ontwerp ligt gedurende zes weken ter inzage (7 maart 2019 t/m 17 

april 2019). 
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Vanwege de centrale ligging in het stedelijk gebied zal het bedrijventerrein Baskensburg in de toekomst 

vooral bedrijven accommoderen, die verbonden zijn met de stedelijke economie. Het terrein kan ook 

een belangrijke functie gaan vervullen voor andere consument- en publieksgerichte voorzieningen, die 

elders, qua aard en omvang, niet (meer) passen en een knelpunt vormen of lastig te accommoderen zijn. 

Bij de toekomstige profilering van het bedrijventerrein kan onder andere gedacht worden aan:  

 

 Detailhandel in volumineuze goederen verbreden: Deze functie is op het gehele terrein denkbaar, 

waarbij aan de vestiging van deze vorm van detailhandel in bepaalde, op het zicht gelegen, zones de 

voorkeur wordt gegeven. Andere bijzondere vormen van detailhandel, die in de aangewezen 

winkelgebieden niet geaccommodeerd kunnen worden of die in de winkelgebieden qua 

bevoorrading, verkeer en grootschaligheid ‘knel’ komen te zitten, kunnen in bijzondere gevallen en 

onder vooraf voor de specifieke aanvraag nader te bepalen voorwaarden, bezien worden.  

 

Voor nieuwe functies geldt, dat het streven is het profiel van het gebied en de al gevestigde bedrijven te 

versterken. Een extra kans biedt de mogelijkheid om op het bedrijventerrein Baskensburg detailhandel, 

gericht op volumineuze goederen, vorm te geven. Dit sluit goed aan bij het stadsverzorgende en 

consumentgerichte karakter van het bedrijventerrein. Vooral de handel in volumineuze goederen en in 

de branche in en om het huis, die een groot oppervlak nodig hebben, dat in de bestaande winkelcentra 

niet voorhanden is en veelal aan de rand(en) van steden te vinden zijn, komen in aanmerking. Hiermee 

zijn die branches complementair aan het bestaande winkelbestand in de bestaande winkelgebieden. 

Ook voor bedrijven, die bestaan uit een mix van formules, zoals internetverkoop, groothandel en 

detailhandel en die een groot oppervlak ter beschikking moeten hebben, is Baskensburg een 

uitstekende locatie 

 

Toetsing 

Een drankenhandel in de gewenste omvang is een bijzondere vorm van detailhandel, met een unieke 

formule. De Drankgigant is een vorm van detailhandel die een groot oppervlak nodig heeft welke niet in 

bestaande winkelcentra voorhanden is. De Drankgigant vormt een combinatie van internetverkoop, 

groothandel en detailhandel, de zo benoemde mix van formules. De Drankgigant richt zich op de 

verkoop van grote hoeveelheden en/of bijzondere exemplaren en dan met name via internet. Dit 

concept is een toevoeging op bestaande concepten van slijterijen die veelal een verlengstuk zijn van een 

supermarkt.  

De verplaatsing van dit unieke concept binnen het verzorgingsgebied, heeft dan ook geen 

ontwrichtende werking op de detailhandelsstructuur in Vlissingen. 

 

Conclusie 

De ontwikkeling past daarmee binnen de uitgangspunten van het toetsingskader voor 

gebruikswijzigingen op bedrijventerrein Baskensburg. 

4.3.4  Milieubeleid 

Op 21 april 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Milieubeleid, klimaat & energie 2016-2019' 

vastgesteld. In deze nota zijn de ambities en doelstellingen voor die periode beschreven. In de paragraaf 

duurzaamheid (5.12) van deze ruimtelijke onderbouwing is nader ingegaan op het thema duurzaamheid. 
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Hoofdstuk 5  Toets omgevingsaspecten 

5.1  Milieueffectrapport 

De ontwikkeling betreft enkel de functiewijziging in type detailhandel van een bestaand pand. 

Het project past binnen de kruimelgevallenregeling en wordt niet beschouwd als stedelijke 

ontwikkelingsproject. Een vormvrije mer-beoordeling is zodoende niet noodzakelijk. In de volgende 

paragrafen wordt op de voor het projectgebied relevante milieuaspecten ingegaan.  

 

Conclusie 

Zoals uit de volgende paragrafen blijkt, zijn er geen omgevingsaspecten die de ontwikkeling en 

realisering van het project in de weg staan.  

5.2  Verkeer en parkeren 

5.2.1  Verkeer 

Gemotoriseerd verkeer  

De hoofdroute tot het projectgebied President Rooseveltlaan van buiten Vlissingen, komende vanaf de 

Rijksweg A58/ Sloeweg, wordt gevormd door de Nieuwe Vlissingseweg. Het pand staat op de hoek van 

de President Rooseveltlaan en de Nieuwe Vlissingseweg. 

De parkeerplaatsen aan de voorzijde zijn bereikbaar via de President Rooseveltlaan. De bereikbaarheid 

voor hulp- en servicediensten (bijv. afvalverwijdering) en voor bevoorradend verkeer is daarmee 

gewaarborgd.  

 

Langzaam verkeer  

Het langzaam verkeer maakt - uiteraard met uitzondering van de A58 - gebruik van de vrij liggende 

fietspaden langs bovengenoemde routes. Langs de locatie lopen belangrijke fietsroutes naar het 

centrum van Vlissingen. De route langs het Kanaal door Walcheren, via de Nieuwe Vlissingseweg is de 

belangrijkste. Ook langs de President Rooseveltlaan liggen vrijliggende fietspaden.  

 

Openbaar/collectief vervoer  

Aan de Industrieweg, ligt een bushalte op circa 160 meter ten westen van het projectgebied. Daarmee is 

het projectgebied voldoende bereikbaar met openbaar vervoer. Voor het collectief vervoer zal gebruik 

worden gemaakt van de straten en wegen, zoals hiervoor aangegeven onder gemotoriseerd verkeer. 
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5.2.2  Parkeren 

De gemeente Vlissingen heeft op 20 maart 2018 de 'Nota parkeernormering Vlissingen 2018-2022' 

vastgesteld. Deze nota is gebaseerd op de parkeerkencijfers uit publicatie 317 (2012) van het 

kennisplatform CROW. Op grond van de uitgangspunten die daarvoor door het CROW worden 

gehanteerd en op grond van het in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan vastgestelde 

parkeerbeleid, wordt het bedrijventerrein van Vlissingen aangemerkt als 'sterk stedelijk gebied' en valt 

het projectgebied voor de toepassing van de parkeerkencijfers in een gebied, dat aangemerkt is als 

'schilgebied'.  

 

Op basis van het winkelprogramma in het aangevraagde project (zie paragraaf 3.2) is de parkeervraag 

berekend. Voor een drankenhandel is in de hiervoor genoemde nota echter geen kencijfer vastgesteld. 

Hoewel de drankenhandel de uitstraling heeft van een supermarkt, valt het aantal bezoekers, en de 

totale besteding van de bezoekers, aanmerkelijk lager uit dan bij een supermarkt. Bovendien vloeit het 

grootste deel van de omzet in onderhavig geval voort uit internetverkoop. Voor de berekening is 

daarom gebruik gemaakt van een percentage van het kencijfer van aan fullservice-supermarkt. Dit 

percentage is berekend op basis van de onderstaande wijze. 

 

Aandeel bezoekers 

De parkeercijfers zoals opgenomen in de CROW zijn gerelateerd aan het brutovloeroppervlakte, welke in 

relatie staat met de omzet van het netto winkelvloeroppervlakte. De gemiddelde omzet per m2 wvo 

bedraagt voor fullservice-supermarkt € 8.093,-. Dit betekent voor een winkeloppervlakte van 1.965 m2 

een jaaromzet van € 15.902.745,- en een gemiddelde weekomzet van € 305.822,-. Op basis van de 

cijfers van Distrifood 2019 bedraagt de gemiddelde kassabon € 22,57. Dit betekent 13.552 klanten per 

week. Het gemiddelde aandeel autogebruik bij een supermarkt betreft 48%, wat in dit geval neer komt 

op 6.505 autoklanten per week. 

 

Het gemiddeld aantal bezoekers van de Drankgigant in 2018 betrof iets minder dan 2.770 per week 

waarvan 50% met de auto. Uitgaande van een stijging van het aandeel bezoekers dat met de auto komt 

naar 70%, betreft het gemiddeld aantal autoklanten 1.939 per week. Het aantal klanten dat de 

Drankgigant zal bezoeken betreft slechts 30% van het aantal bezoekers dat een fullservice-supermarkt 

met een gelijk aan wvo bezoekt. Dit betekent ook dat kan worden gerekend met dit percentage van het 

aantal parkeerplaatsen dat benodigd is bij een supermarkt. 

 

Oppervlakten 

De toe te passen norm van 4,3 voor een fullservice-supermarkt is per 100 m2 bvo. De verhouding wvo 

ten opzichte van het bvo bij een supermarkt is 80%. Dit betekent dat de norm van 4,3 toe te passen is 

voor 2.456 m2 van het totale pand (bij een wvo van 1.965 m2). 30% van dit vloeroppervlakte is 732 m2. 

 

De overige 1.494 m2 van het bruto vloeroppervlak is voornamelijk in gebruik als magazijn. De 

parkeervraag (alles afgerond naar boven) is weergegeven in de onderstaande tabel 5.1. De totale 

parkeerbehoefte bedraagt 44 plaatsen. 

 

Tabel 5.1 Parkeerbehoefte 

Functietype Functie CROW Eenheid Norm Parkeerbehoefte 

Drankenwinkel fullservice-supermarkt 732 m2 4,3 32 

Magazijn Bedrijf arbeidsextensief/ 

bezoekersintensief (loods, 

opslag, transportbedrijf) 

1.494 m2 0,75 12 

Parkeerbehoefte totaal    44 

 

Aan de voorzijde van de locatie worden in totaal 31 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd voor 
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bezoekers. Voor het eigen personeel worden 6 parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Hermesweg. De 

parkeerbehoefte van de winkel is inclusief personeel. Daarmee wordt voldaan aan de parkeerbehoefte 

van bezoekers. 

Voor het personeel zou dit een tekort van 7 parkeerplaatsen bedragen. Het merendeel van het 

personeel woont echter in de omgeving van de drankenhandel en zal dan ook op de fiets naar het werk 

komen. 

 

De parkeerbehoefte van de drankenwinkel betreft een afname van de behoefte van de Van Belle 

meubelwinkel. Deze had met een brutovloeroppervlakte van 3.950 m2 en een kengetal van 1,6 per 100 

m2 bvo (conform de Nota parkeernormering Vlissingen) een parkeerbehoefte van 64 plaatsen. In de 

situatie van de meubelzaak waren slechts 18 parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig. Dit betekent 

een tekort van 46 plaatsen. Er was dus reeds sprake van een tekort aan parkeerplaatsen. Met de lagere 

parkeerbehoefte van de drankenhandel en de nieuwe inrichting van de locatie ontstaat zodoende een 

verbetering van de parkeersituatie. 

 

5.2.3  Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 

Bij de berekening van de toekomstige verkeersgeneratie wordt eveneens gebruik gemaakt van de 

kencijfers van het CROW (herziene versie december 2018; publicatie 381) en de te hanteren norm (30%) 

zoals berekend ten behoeve van de parkeerbehoefte. 

 

Tabel 5.2 Toekomstige verkeersgeneratie 

Functietype Functie CROW Eenheid Norm Verkeersgeneratie 

Drankenwinkel fullservice-supermarkt 732 m2 96,6 708 mvt/etmaal 

Magazijn Bedrijf arbeidsextensief/ 

bezoekersintensief (loods, 

opslag, transportbedrijf) 

1.494 m2 3,9 59 mvt/etmaal 

Verkeersgeneratie totaal    767 mvt/etmaal 

 

Het totaal aantal verkeersbewegingen bedraagt 767 mvt/etmaal. Dit is de merkbare toename op de 

bestaande kruispunten en wegen. Hierbij is geen rekening gehouden met de verkeersgeneratie van de 

voormalige meubelzaak, aangezien deze al geruime tijd leeg staat en momenteel dus geen verkeer 

genereert. De toename op de infrastructuur wordt snel op de ontsluitende wegen afgewikkeld. De 

President Roosenveltlaan en het zuidelijk deel van Nieuwe Vlissingseweg hebben beide een 

bandbreedte van 2.500 mvt/etmaal (Goudappel Coffeng, 2012). Het noordelijk deel van de Nieuwe 

Vlissingseweg heeft een bandbreedte van 7.500 mvt/etmaal. In de prognoses van 2030 wordt voor het 

zuidelijk deel van de Nieuwe Vlissingseweg een stijging tot 5.000 mvt/etmaal verwacht. De andere 

wegdelen blijven gelijk. 

Het verkeer zal zich naar verwachting evenredig over deze wegdelen verspreiden. Dit levert een extra 

verkeersgeneratie van ongeveer 5% per wegdeel op. In de bandbreedte van 2012 was bovendien nog 

gerekend met de aanwezigheid van de meubelzaak, waardoor de werkelijke stijging ten opzicht van 

deze cijfers in werkelijkheid lager ligt.  

Deze wegen hebben een relatief hoge capaciteit waardoor deze toename past binnen de genoemde 

bandbreedte niet zal leiden tot knelpunten in de verkeersafwikkeling. Als gevolg van deze 

ontwikkelingen blijft de verkeersafwikkeling in de toekomst dan ook gewaarborgd.  

 

Conclusie 

De ontwikkelingen leiden tot een verkeerstoename, maar geen dusdanige toename die zal leiden tot 

knelpunten in de verkeersafwikkeling.  
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5.2.4  Bouwverkeer 

De route van het bouwverkeer zal zodanig worden gekozen, dat de omwonenden en de nabij het 

projectgebied gelegen bedrijven en de betrokken ondernemers, zo min mogelijk hinder ervaren. Met 

hen zal tijdig worden overlegd. De omgeving van het gebied zal periodiek en tijdig geïnformeerd worden 

over de verloop van het bouwproces.  

 

Bereikbaarheid  

De bereikbaarheid van het direct aan het projectgebied grenzende deel van het bedrijventerrein blijft 

tijdens de bouw bereikbaar via de President Rooseveltlaan. Dit geldt ook voor de aan het projectgebied 

grenzende detailhandelszaken aan de supermarkten ten zuiden van de locatie.  

 

Bevoorrading bedrijven  

Met de bedrijven/ondernemers in de omgeving zullen afspraken worden gemaakt om de bevoorrading 

tijdens de bouw ongestoord te laten plaatsvinden. 

5.3  Water 

Met de functiewijziging van het bestaande pand vinden geen wijzigingen in de waterhuishouding plaats. 

De Drankgigant maakt gebruik van de aanwezige rioolaansluitingen. Het verhard oppervlakte ter plaatse 

neemt niet toe. Daarnaast is binnen het projectgebied geen oppervlaktewater aanwezig. Het project 

past binnen de kruimelgevallenregeling, overleg met het waterschap is zodoende niet noodzakelijk.  

 

Conclusie 

Het planvoornemen heeft geen nadelige gevolgen voor de waterhuishouding ter plaatse. 

5.4  Bodem 

Op bodemfunctieklassenkaart van het grondgebied van de gemeente Vlissingen heeft het gebied van de 

project de functie 'industrie'. Bij het uitvoeren van een bodemsanering dient terug gesaneerd te worden 

tot de bodemkwaliteit 'wonen'. Wanneer grond toegepast wordt binnen het gebied zal deze de kwaliteit 

'wonen' of schoner moeten hebben. 

In dit geval is sprake van functiewijziging met een interne verbouwing van een bestaand pand. Hierbij 

vinden geen grondroerende activiteiten of bodemsanering plaats. De functiewijziging betreft bovendien 

een wijziging waarbij enkel een ander type detailhandel, drankenhandel in plaats van de verkoop van 

meubels, mogelijk wordt gemaakt. Dit betreft een minimale wijziging van een niet milieugevoelige 

functie. Een verkennend bodemonderzoek is zodoende niet noodzakelijk.  

 

Conclusie 

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 

5.5  Geluid 

Een drankenhandel betreft geen geluidgevoelige bestemming in het kader van de Wet geluidhinder. Een 

akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai, spoorweglawaai of industrielawaai is zodoende niet 

noodzakelijk. Wanneer andersom wordt geredeneerd en de drankenhandel zelf als geluidbron wordt 

aangemerkt, geldt dat er geen geluidgevoelige functies in de directe omgeving aanwezig zijn die hier 

hinder van ondervinden. Hier wordt in paragraaf 5.6 nader op ingegaan aan de hand van richtafstanden. 

Op de locatie Hermesweg 29 is weliswaar een bedrijfswoning aanwezig, maar deze maakt onderdeel uit 

van de inrichting. Op basis van het geldende bestemmingsplan zijn op deze locatie ook andere 

bedrijfsvormen met vergelijkbare milieucategorieën/richtafstanden direct mogelijk. 
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Conclusie 

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 

5.6  Bedrijven en milieuzonering 

Op basis van de VNG-brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering 2009’ worden richtafstanden tussen 

potentieel hinderlijke functies per milieuaspect (gevaar, geluid, geur en stof) en gevoelige functies 

(wonen) in relatie tot het heersende omgevingstype (rustige woonwijk of gemengd gebied) gehanteerd.  

De richtafstand voor detailhandel bedraagt 10 meter. De locatie is gelegen op een bedrijventerrein. De 

meest nabij gelegen woningen liggen rond de Beatrixlaan, op ruim 400 meter. 

Omdat zich binnen de afstand van 10 meter geen milieu-gevoelige functies (zoals woningen) bevinden, 

vormt het aspect milieuhinder geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. Op de locatie 

Hermesweg 29 is weliswaar een bedrijfswoning aanwezig, maar deze maakt onderdeel uit van de 

inrichting. Op basis van het geldende bestemmingsplan zijn op deze locatie ook andere bedrijfsvormen 

met vergelijkbare milieucategorieën/richtafstanden direct mogelijk. 

Daarnaast is de Drankgigant zelf geen milieugevoelige functie, die daardoor ook geen hinder van 

omliggende bedrijven ondervindt. 

 

Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het 

projectgebied. 

5.7  Externe veiligheid 

Op basis van de professionele risicokaart blijkt dat in de nabijheid van het projectgebied geen 

transportroutes liggen die van invloed zijn op de locatie, zie figuur 5.1. De meest nabij gelegen 

transportroute, op 375 meter, is een buisleiding van de Gasunie. Deze vormt, gezien de ruime afstand 

tot het projectgebied, geen beperking voor de ontwikkeling. 

In de directe omgeving zijn verschillende risicovolle inrichtingen gelegen. De meest nabij gelegen 

risicovolle inrichting is het Shell tankstation aan de President Rooseveltlaan 743. Deze inrichting ligt op 

circa 35 meter, schuin tegenover de projectlocatie. De grootste 10-6 contour van deze inrichting is het 

LPG-vulpunt, deze contour bedraagt 40 meter vanuit het vulpunt op de achterzijde van de inrichting. 

Het projectgebied is echter niet gelegen in de maatgevende plaatsgevonden 10-6-risicocontour van het 

Shell LPG-tankstation. Nader onderzoek naar het plaatsgebonden risico is dan ook niet noodzakelijk. 

 

Vanwege de aanwezigheid van het Shell LPG-station is in 2009 een kwalitatieve risicoanalyse uitgevoerd. 

Hieruit is gebleken dat sprake is van een overschrijding van het groepsrisico. Vervolgens zijn 

onderstaande maatregelen genomen om het groepsrisico te verlagen: 

 Aanpassen van de doorzet op de LPG installatie tot een max. van 1.000 m3 per jaar. 

 Opnemen van venstertijden voor de bevoorrading van LPG (lossen tussen 18:30 en 8:00) 

 Beperken van de max. aanwezige hoeveelheid LPG in de voorraadtank tot 35%. 

Uit onderzoek in 2010 is gebleken dat het groepsrisico, met deze maatregelen, zich onder de 

oriëntatiewaarde bevindt. 

Hoewel de kans bestaat dat in de drankenwinkel meer personen aanwezig zijn dan in de meubelzaak en 

dan het aantal personen waarmee in 2009 en 2010 is gerekend, zijn deze personen voornamelijk 

overdag aanwezig. Dit valt buiten de venstertijden van de bevoorrading van LPG wat in de nacht 

plaatsvindt. Gedurende de venstertijden zijn dan ook geen bezoekers/klanten in het pand aanwezig. 

Gelet op de omgeving en afstand tot het projectgebied wordt geen significante toename van het 

groepsrisico verwacht, een groepsrisicoberekening (QRA) is dan ook niet noodzakelijk. 
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Figuur 5.1 Uitsnede risicokaart, projectlocatie oranje omlijnd (Bron: risicokaart.nl) 

 

Conclusie  

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het planvoornemen.  

5.8  Luchtkwaliteit 

In het Besluit niet in betekenende mate (hierna: NIBM) is bepaald in welke gevallen een project 

vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst.  

De verkeersgeneratie van de beoogde ontwikkeling bedraagt 767 mvt/etmaal. Uit de NIBM-tool blijkt 

dat de maximale bijdrage NO2 0,52 µg/m³ bedraagt en de maximale bijdrage voor PM10 0,11 µg/m³. De 

bijdrage van het extra verkeer draagt niet in betekende mate bij aan de concentratie 

luchtverontreinigende stoffen, zie tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1 NIBM-tool op basis van de verkeersgeneratie beoogde ontwikkeling 
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Om te toetsen aan de grenswaarden is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 

projectgebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 2018 

(http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

hoort. De maatgevende weg betreft de Nieuwe Vlissingseweg, N661. Uit de NSL-monitoringstool blijkt 

dat in 2017 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots 

onder de grenswaarden lagen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedragen 27,5 µg/m³ 

voor NO2, 17,9 µg/m³ voor PM10 en 10.2 µg/m³ voor PM2,5. Het maximaal aantal overschrijdingsdagen 

van het 24-uurs gemiddelde voor fijnstof bedraagt 6,3 dagen. In figuur 5.2 zijn de maatgevende 

rekenpunten voor het projectgebied in 2017 weergegeven. 

 

 
Figuur 5.2. Luchtkwaliteit projectgebied 2017 (bron: NSL-monitoringstool) 

 

Op basis van de NIBM-tool (tabel 5.1) is de maximale bijdrage van het extra verkeer op de luchtkwaliteit 

0,52 µg/m³ NO2 en 0,11 µg/m³ PM10. Op basis van de maximale bijdrage van het extra verkeer en de 

huidige concentraties luchtverontreinigende stoffen kan een overschrijding van de grenswaarden 

luchtverontreinigende stoffen uit de Wet milieubeheer uitgesloten worden. De Nsl-monitoring gaat uit 

van de situatie 2017 waarin onder andere de meubelzaak nog aanwezig was. In vergelijking met 2017 is 

dan ook sprake van een toename die 'niet in betekende mate' bijdraagt. Voldaan wordt aan de 

luchtkwaliteitswetgeving. 

 

Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het projectgebied. 

  

http://file/C:/Users/dkoster/Desktop/externalhyperlink
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5.9  Cultuurhistorie en archeologie  

5.9.1  Cultuurhistorie 

Het bedrijfspand is niet aangewezen als rijks- of gemeentelijke monument. Ook maakt het projectgebied 

geen deel uit van een aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht. In de omgeving van het 

projectgebied zijn geen rijks- en gemeentelijke monumenten gelegen. Op circa 200 meter is de 

Noorderbegraafplaats gelegen. Deze begraafplaats is aangewezen als gemeentelijk monument. Gezien 

de ruime afstand is de ontwikkeling niet van invloed op deze begraafplaats.  

 

 
Figuur 5.3. (Bron: Geoloket: Cultuurhistorie, Provincie Zeeland) 

 

Conclusie 

Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering of aandachtspunt voor de voorgenomen 

ontwikkeling. 

5.9.2  Archeologie 

Over de gehele locatie ligt de dubbelbestemming 'Waarde'. In het bestemmingsplan is geregeld dat bij 

bodemingrepen, onder bepaalde voorwaarden binnen dit archeologisch waardevol gebied, onderzoek 

uitgevoerd moet worden. Met het planvoornemen vindt enkel een functiewijziging plaats binnen 

bestaande bebouwing. Daarnaast vinden geen bodemingrepen plaats. Een archeologisch onderzoek 

wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Conclusie 

Het aspect archeologie vormt geen belemmering of aandachtspunt voor de voorgenomen ontwikkeling.  
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5.10  Ecologie 

Gebiedsbescherming  

Het projectgebied ligt op circa 1,4 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Westerschelde & 

Saeftinghe. Het Natuurnetwerk Zeeland bevindt zich in de omgeving van Ritthem, op circa 2,5 km van 

het projectgebied. Gelet op de afstand tot de natuurgebieden en de aard en omvang van de 

ontwikkeling, worden geen nadelige effecten op het Natuur 2000-gebied dan wel het Natuurnetwerk 

Zeeland verwacht. 

 

Soortenbescherming 

Het planvoornemen ziet op de functiewijziging van een pand op een bedrijventerrein binnen het 

bestaand stedelijk gebied. Ten behoeve van de beoogde transformatie worden wel 

sloopwerkzaamheden aan de gevel uitgevoerd. De huidige gevels worden echter niet geschikt geacht als 

verblijfsplaats voor beschermde soorten. Gezien ten behoeve van de functiewijziging geen grootschalige 

sloopwerkzaamheden plaatsvinden en geen bomen worden gerooid, is niet te verwachten dat het 

planvoornemen nadelige effecten heeft op aanwezige beschermende soorten. Een quickscan flora en 

fauna wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Conclusie 

Het planvoornemen vormt geen belemmering voor potentieel aanwezige beschermende soorten of 

natuurgebieden/netwerken in de omgeving. 

5.11  Kabels en leidingen 

In en rondom het projectgebied zijn geen planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig of in 

voorbereiding. Rondom het projectgebied is hoofdinfrastructuur voor elektra en gas aanwezig en zijn 

voor de overige nutsvoorzieningen gebouwaansluitingen aanwezig. 

 

Conclusie 

Het aspect kabels en leidingen vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het 

projectgebied. 

5.12  Duurzaamheid 

In nota 'Milieubeleid, klimaat & energie 2016-2019' is aangegeven, dat duurzaamheid een integraal 

onderdeel dient uit te maken van andere gemeentelijke beleidsstukken. Met het opnemen van deze 

paragraaf wordt aan die opgaaf voldaan. 

5.12.1  Energie 

Voor de warmteopwekking zal gebruik gemaakt worden van de aanwezige netwerken. Hier wordt wel 

een nieuwe CV ruimte voor ingericht. De uiteindelijke keuze is o.a. afhankelijk van de beschikbare 

financiële middelen, de beschikbaarheid van gas, de ten tijde van het afgeven van de 

omgevingsvergunning gebruik geldende regelgeving. De ontwikkelaar zal op dat moment daarin een 

keuze moeten maken. In het geval van de keuze voor warmtepompen is het mogelijk, dat er koeling 

aangeboden wordt. In het geval van brine (= water + antivries toevoeging)/water-warmtepompen is dat 

zelfs noodzakelijk voor het evenwicht in de bodem. 

 

De centrale installaties worden voorbereid op toekomstige ontwikkelingen, zodat nieuwe, duurzame 

vormen van energieopwekking relatief eenvoudig geïntegreerd kunnen worden.  
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5.12.2  Grondstoffen 

Gedurende de levensduur van een gebouw, gaat bij de huidige kwaliteit 30% van de milieubelasting van 

utilitaire gebouwen zitten in het materiaalgebruik, volgens de opgave van NIBE Energietechniek. Dit deel 

gaat in de toekomst in relatieve zin toenemen, omdat de installaties, energieopwekking en isolatie 

steeds beter worden. Het is dus zaak om intelligent om te gaan met grondstoffen.  

 

Bij de verbouwing van het pand is er gekozen voor zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande 

plafonds en raampartijen. Waar nodig worden plafondtegels vervangen of overgeschilderd. Bij de keuze 

voor nieuwe materialen worden materialen gekozen die in hoge mate flexibel gebruik mogelijk maken. 

Dit betekent dat, als de huidige functie niet meer gewenst is, het gebouw geschikt gemaakt kan worden 

voor andere functies, waardoor sloop op lange(re) termijn voorkomen wordt. Die flexibiliteit is er ook op 

de lange termijn, waardoor de kans dat het gebouw lang gebruikt gaat worden, relatief groot is.  

5.12.3  Overzicht duurzame maatregelen  

Naast het gestelde in de paragrafen hiervoor, volgt hier een overzicht van de duurzame maatregelen:  

 voor de EPC geldt, dat er aan de wettelijke eis van 0,4 voldaan zal worden;  

 er is sprake van voldoende schaalgrootte voor een gunstig resultaat;  

 optioneel; hoge temperatuurkoeling door middel van vloerkoeling en lucht(na)koeling;  

 ventilatie door middel van WTW-units met HR warmteterugwinning (ca 95%);  

 CO2-gestuurde ventilatie in de ruimtes. 
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid 

6.1  Kostenverhaal 

In de Wro is in afdeling 6.4 de regelgeving rondom grondexploitatie opgenomen. Centrale doelstelling 

van de wet is om in de situatie van particuliere grondexploitatie te komen tot een verbetering van het 

gemeentelijk kostenverhaal en de versterking van de gemeentelijke regie bij locatieontwikkeling. In 

artikel 6.12 van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden 

waarop een bouwplan is voorgenomen. In artikel 6.2.1 Bro is vastgelegd wat onder een bouwplan wordt 

verstaan.  

 

In de Wro is tevens opgenomen, dat kan worden afgeweken van de verplichting tot het opstellen van 

een exploitatieplan indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit 

begrepen gronden anderszins verzekerd is. Dit is onder meer het geval indien de gemeente en de 

initiatiefnemer en/of de ontwikkelende partij een privaatrechtelijke overeenkomst hebben gesloten 

over de verdeling van kosten bij de grondexploitatie. Tussen de initiatiefnemers en de gemeente is een 

anterieure overeenkomst gesloten. 

 

Conform artikel 3.1.6, sub f van het Bro heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de economische 

uitvoerbaarheid van het plan. De ontwikkeling wordt uit eigen middelen betaald. Er is gebleken dat het 

plan economisch uitvoerbaar is.  

6.2  Financiële uitvoerbaarheid 

Voor het projectgebied Drankgigant President Rooseveltlaan 772 is een anterieure overeenkomst 

vastgesteld. De uitvoering van dit project past daar binnen en is volledig op kosten van de ontwikkelaar. 

6.3  Conclusie 

Op grond van het vorenstaande is de financieel-economische uitvoerbaarheid gewaarborgd.  

 

  



34  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   44001440.20190237 
  



  35  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   44001440.20190237 
  

Hoofdstuk 7  Samenvatting 

De verplaatsing van de Drankgigant naar de President Rooseveltlaan 772 in Vlissingen is in deze 

ruimtelijke motivering getoetst aan de geldende wet- en regelgeving, de ruimtelijk relevante 

beleidskaders, de stedenbouwkundige beleidskaders, de beeldkwaliteitseisen en alle overige 

omgevingsaspecten.  

 

Het eindoordeel luidt, dat er geen planologische of andere belemmeringen zijn voor het planologisch 

vergunnen en uitvoeren van dit project. Daarnaast heeft de verplaatsing geen negatieve gevolgen voor 

de huidige locatie in Oost-Souburg. 

 

Op basis van het gestelde in deze ruimtelijke onderbouwing kan dus voor het onderhavige project een 

projectomgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2, van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden verleend voor de activiteit 'handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening'.   
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