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ONDERWERP
Wettelijke beoordeling van de waterkeringen en visie Arsenaalgebied

Geachte heer/mevrouw,

In 2050 moeten alle dijken en duinen in Nederland aan de nieuwe veiligheidsnorm voor 
waterkeringen voldoen. Het Waterschap Scheldestromen voert van 2020 tot begin 2021 de 
wettelijke beoordeling van de Vlissingse waterkeringen uit. Afhankelijk van de uitkomst van 
deze beoordeling bestaat de kans dat een aanpassing van de Oranjedijk, het De 
Ruyterplein, de Koopmanshaven en de Michiel de Ruyterhaven nodig is.
In dezelfde periode staat de uitvoering van het participatieproces om te komen tot een visie 
voor het Arsenaalgebied gepland. De Oranjedijk, het De Ruyterplein, de Koopmanshaven 
en de Michiel de Ruyterhaven zijn belangrijke onderdelen van het visiegebied.
De uitkomst van de wettelijke beoordeling van de waterkeringen is van invloed op 
toekomstige ruimtelijke ingrepen in het gebied. Ook is het duidelijk dat bij de wettelijke 
beoordeling van de waterkeringen meerdere belangen afgewogen moeten worden: bij een 
stad aan zee spelen de belangen van ondernemers, bewoners en het toeristisch product 
een grote rol.
Wij willen het traject van de beoordeling van de waterkeringen daarom goed afstemmen met 
het participatieproces voor de visie van het Arsenaalgebied.

Wettelijke beoordeling waterkeringen
Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe veiligheidsnorm voor waterkeringen van kracht. Zowel 
landelijk als regionaal is hier in de afgelopen jaren de nodige aandacht voor geweest.
In 2050 moeten alle dijken en duinen in Nederland hieraan voldoen. De nieuwe norm gaat 
uit van een basisveiligheid voor iedere inwoner. De kans op overlijden achter de dijk door 
een overstroming mag niet groter zijn dan 1 op 100.000 per jaar. De nieuwe norm kent ook 
een nieuwe veiligheidsbenadering: er wordt niet alleen gekeken naar het risico op 
overstroming en overlijden, maar ook naar de effecten op het achterliggende gebied. Eerst 
was er één waterveiligheidsnorm voor alle Zeeuwse dijken en duinen. Nu heeft elk dijktraject 
een norm die is aangepast aan de gevolgen voor het achterliggende gebied.

Ter voorbereiding op het participatieproces voor het Arsenaalgebied zijn gesprekken 
gevoerd met het waterschap. Het waterschap heeft in deze gesprekken gewezen op de start
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van de wettelijke beoordeling van de waterkeringen bij Vlissingen in het kader van de 
nieuwe norm:

 Het totale normtraject van Westkapelle tot aan de Buitenhaven Vlissingen wordt 
beoordeeld in de periode 2020 tot begin 2021. Op dat moment moet bekend zijnof 
de waterkeringen voldoen aan de norm na 2050 en is er voldoende informatie 
beschikbaar om invulling te geven aan toekomstplannen, zoals de visie 
Arsenaalgebied.

 Daarbij heeft het waterschap de boodschap afgegeven dat er een kans bestaat dat 
het De Ruyterplein en de Oranjedijk (tot en met ‘Het Eiland’) versterkt moeten 
worden om na 2050 te voldoen aan de norm. Dit houdt waarschijnlijk een verhoging 
en/of verbreding in. Wat dit concreet betekent (hoe hoog, op welke wijze) valt nu nog 
niet te zeggen.

 Het waterschap heeft tevens aangegeven dat de status van de Westerschelde als 
Natura 2000-gebied tot gevolg kan hebben dat een versterking land-inwaarts moet 
gebeuren. Gelet op de verschillende belangen zijn wij van mening dat een 
zeewaartse aanpassing van de waterkering op zijn minst onderzocht moet worden 
indien uit de beoordeling blijkt dat aanpassingen nodig zijn.

Het is van belang dat de gemeente Vlissingen ambtelijk en bestuurlijk in de komende 
periode betrokken blijft bij het toetsingsproces en de daarbij behorende belangenafweging.

Gevolgen voor participatieproces visie Arsenaalgebied
De gemeente Vlissingen en de verschillende betrokken deelnemers en stakeholders staan 
aan de vooravond van het visietraject Arsenaalgebied.
De afgelopen maanden is een deels nieuwe projectgroep samengesteld voor het visietraject. 
Parallel aan de verschillende kennismakingsgesprekken is overleg gevoerd om de laatste 
hand te leggen aan het participatieproces.
Voor de werkelijke start van het proces was nog één gezamenlijke bijeenkomst van de 
stakeholders aangekondigd in november-december van dit jaar. Kort daarop (begin 2020) 
zou het participatieproces uitgevoerd kunnen worden.

Er is inmiddels overleg gevoerd met de partijen die direct betrokken zijn bij het opstellen van 
het participatieproces visie Arsenaalgebied, waaronder de ondernemers in het 
Arsenaalcomplex en het Comité Beschermd Stadsgezicht Vlissingen.
Zij zijn geïnformeerd over de planning van de beoordeling van de waterkeringen. Wij hebben 
hen ook gevraagd hun belangen kenbaar te maken en mee te denken over de gevolgen
voor de start van het participatieproces visie Arsenaalgebied.
Kunnen we starten met het participatietraject voor de visie van het Arsenaalgebied of 
wachten we tot de wettelijke beoordeling door het Waterschap is afgerond? Of is er een 
variant mogelijk waarbij beide processen tegelijk kunnen worden doorlopen? Alle opties zijn 
op dit moment nog open.



In januari 2020 willen wij op basis van een goede afweging van alle belangen een definitieve 
knoop doorhakken over het vervolg van het participatieproces voor de visie voor het 
Arsenaalgebied. Wij zullen de gemeenteraad hierover tijdens een nog te plannen 
bijeenkomst nader inlichten.

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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Omschrijving participatieproces visie Arsenaalgebied 
V 7.0 december 2019 
 
Het Arsenaalgebied heeft een eeuwenlange historie in Vlissingen en ligt in een deel van de 
binnenstad waar beschermd stadsgezicht van grote waarde is. In het Arsenaalgebied zijn 
verschillende functies aanwezig, o.a. wonen, cultuurhistorie en toerisme/recreatie. Dit alles op 
een aantrekkelijke locatie met een unieke ligging aan de Westerschelde. Het is daarmee een 
belangrijk gebied in het centrum van Vlissingen. 
De gemeente Vlissingen wil een nieuwe visie opstellen voor het Arsenaalgebied. De visie moet 
dienen als inspiratie en moet herijkte kaders bevatten, waaraan de gemeente o.a. aanvragen 
voor omgevingsvergunningen en aanpassingen in de openbare ruimte kan toetsen. De 
uitkomsten van de wettelijke beoordeling van de waterkeringen in het gebied (De Ruyterplein, 
Koopmanshaven en Oranjedijk) is sterk van invloed op deze toekomstige planvorming. De 
gemeente wil dat belanghebbenden en overige geïnteresseerden mee kunnen praten en 
denken over de toekomst van het Arsenaalgebied. Dit is beschreven in voorliggend 
participatieproces dat als leidraad dient om te komen tot een visie voor het Arsenaalgebied. 
 

Doelstelling van het participatieproces 
Het participatieproces heeft als doelstelling: 

‘Op basis van een participatieproces heldere en inspirerende kaders scheppen voor toekomstige 
ontwikkelingen in het Arsenaalgebied’.  

Het project valt in de Kadernota 2020 onder het programma Aantrekkelijke Stad. 

Resultaat van het participatieproces 
De doelstelling wordt bereikt door de oplevering van het resultaat van het participatie: 

de vaststelling van de Visie Arsenaalgebied door de gemeenteraad met daarin: 

 Een analyse van de historische situatie en een analyse van de huidige situatie op basis van 
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. 

 De doelstellingen en doelgroepen die van belang zijn voor de ontwikkeling van het gebied. 
 De omschrijving van het ambitieniveau voor de toekomst van het Arsenaalgebied. 
 Een omschrijving van de toegestane functies (vanuit bestaand beleid en gewenst toekomstig 

beleid). 
 Een omschrijving van de stedenbouwkundige uitgangspunten (waaronder bouwvolumes en 

openbare ruimte). 

De visie wordt opgeleverd in de vorm van een digitale en gedrukte full-color document met 
beschrijvingen, toelichtingen, ontwikkelkaart en inspirerende referentiebeelden. Aandachtspunt in de 
toelichtingen is de weergave van relevante wet- en regelgeving, voorwaarden voor toekomstige 
ontwikkelingen en een afweging en omschrijving van de wijze waarop de visie aansluit bij actueel beleid 
en toekomstige ontwikkelingen.  

De visie wordt geplaatst op de website van de gemeente Vlissingen. 

  



 
 

 

Projectgroep  
Het project wordt aangestuurd door de gemeentelijke projectgroep.  
 
De projectgroep bestaat uit: 
Projectleider: Michel de Vos (directie Ruimte en Samenleving, team fysiek) 
Projectteamlid: Mirjam Jongejan (directie dienstverlening, team klantcontact en communicatie) 
Projectteamlid:  Ronald Bakker (directie Ruimte en Samenleving, team fysiek) 
Projectondersteuner: Marieke van Rossum. 
 
Voor het begeleiden van het participatieproces en de projectcommunicatie is vertegenwoordiging van 
het team communicatie van de gemeente Vlissingen vereist. Zoals weergegeven in het 
participatieproces wordt in ieder geval een deel van de bijeenkomsten geleid door een extern 
gesprekleider, stedenbouwkundige Mariet Schoenmakers. 
De inhoudelijke kant van de visie vraagt om ruimtelijke en stedenbouwkundige afwegingen. Hiervoor zal 
‘buro MA.AN’ ingehuurd worden. MA.AN werkt in opdracht van de projectgroep en hoeft niet bij alle 
bijeenkomsten van de projectgroep aanwezig te zijn. De inbreng van ruimtelijke, beleids en wettelijke 
kaders wordt intern ingevuld met deelname van een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling van 
het team Fysiek. 
 

Participatieproces 
De beschrijving van het participatieproces is opgesteld door de gemeente Vlissingen, in overleg met de 
eigenaren van het Arsenaaltheater, Carrousel, Het Arsenaal, Comité Beschermd Stadsgezicht Vlissingen, 
(stedenbouwkundig) Buro MA.AN, Mariet Schoenmakers (stedenbouwkundige) en DPP Vastgoedgroep 
(projectontwikkelaar). Alle partijen hebben hun eigen belangen, ervaringen, expertise en adviseurs en 
hebben van daaruit bijgedragen aan dit participatieproces.  

De gemeente Vlissingen heeft de regie op dit proces, verzorgt de verslaglegging en bepaalt het tempo 
waarin het proces wordt doorlopen. De gemeente heeft geen rol in de communicatie binnen de 
Vereniging van Eigenaren in het Arsenaalgebied. Aan het participatieproces mag iedereen deelnemen, 
waarbij er aandacht is voor ieders belangen en met wederzijds begrip.  

Vertrekpunt: huidige situatie 
Het participatieproces is een open proces, dat blanco begint. Met dien verstande dat de huidige situatie 
als vertrekpunt dient. De uitkomst van het proces is op voorhand dus niet te voorspellen. De kwaliteit 
van het proces en de kwaliteit van de inhoud van de visie hebben voorrang op de planning. Het doel is 
om een visie op te leveren aan de gemeenteraad met zoveel mogelijk draagvlak. De gemeente 
communiceert openbaar via de eigen (social) media over de sessies. 

Externe gespreksleider 
Stedenbouwkundige Mariet Schoenmakers is bereid gevonden als externe gesprekleider in ieder geval 
de eerste driebijeenkomsten te begeleiden. Daarna bespreekt de gemeente met haar (en op haar 
verzoek) of zij in dit proces de juiste persoon is en draagvlak heeft om de werksessies ook te begeleiden.  

 

  



 

 

 

De basis van het participatieproces is als volgt schematisch weergegeven: 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

0 Huidige situatie: verkenning van de opgave 
Het proces start met een sessie met de direct belanghebbenden. Dit zijn de eigenaren van het 
Arsenaaltheater, Carrousel, Het Arsenaal, Comité Beschermd Stadsgezicht Vlissingen/ 
bewonersvertegenwoordiging, DPP Vastgoedgroep, de eigenaren van de ondernemingen op het De 
Ruyterplein, het Waterschap en de gemeente Vlissingen. 

Het doel van deze sessie is het gezamenlijk verkennen van het speelveld en informatie delen om het 
proces te kunnen starten. De bijeenkomst start met een toelichting van het participatieproces, de 
rolverdeling en het resultaatniveau. Daarna volgt een (historische) analyse van het Arsenaalgebied, een 
beschrijving van de huidige situatie, de mogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan en een 
ruimtelijk-functionele analyse . Ook bepalen we met de aanwezigen de invalshoeken (functies, 
stedenbouw, bouwvolumes, parkeren, openbare ruimte, waterkering, etc.) die van belang zijn bij het 
opstellen van een visie voor het Arsenaalgebied en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.  Ten 
slotte worden de problemen en de knelpunten in het gebied benoemd. 

1 Huidige situatie (‘wat hebben we?’): openbare informatiesessie 
De eerste openbare sessie is de informatiesessie. Deze vindt plaats op een inspirerende locatie die goed 
bereikbaar is voor alle genodigden. Zowel de portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling als toerisme 
zijn namens de gemeente aanwezig. In overleg met de direct belanghebbenden stellen we een lijst 
samen om gerichte uitnodigingen naar te sturen. Verder is de bijeenkomst openbaar toegankelijk en 
wordt deze bekendgemaakt via de gemeentelijke communicatiekanalen. 

Inhoudelijk heeft deze bijeenkomst dezelfde inhoud en doelstelling als de besloten sessie ’verkenning 
van de opgave’.  

De bijeenkomst wordt afgesloten met beelden om inspiratie te bieden voor de toekomst en een 
uitnodiging aan de aanwezigen om zelf ook inspiratiebeelden in te zenden ten behoeve van de volgende 
sessie: de inspiratiesessie. De gemeente en zal hiervoor verschillende communicatiekanalen inzetten 
(bijvoorbeeld de gemeentelijke website en facebook). Bewoners en ondernemers die niet aanwezig zijn 
op de informatiesessie kunnen zo ook hun inspiratiebeelden inzenden. Ook wordt iedereen de 
mogelijkheid geboden om tijdens de inspiratiesessie een korte pitch te verzorgen over zijn/ haar 
inspiratiebeeld.  

 Aansluitend is een gelegenheid om informeel na te praten.  

2 Inspiratiesessie (‘wat willen we?’) 
Het doel van de openbare inspiratiesessie is het ophalen van informatie, ideeën en wensen gericht op 
de toekomst. Welke kansen zijn er, wat is de ambitie? Dit gebeurt aan de hand van de invalshoeken die 
tijdens de informatiesessie naar voren zijn gekomen en aan de hand van de ingezonden en 
meegebrachte inspiratiebeelden. Alle ingezonden beelden worden samengevat in een presentatie en 
diegenen die zich daarvoor hebben opgegeven kunnen een korte (2 minuten) pitch houden.  

Per invalshoek inventariseren we kansen, wensen en dromen. Door het positief te benaderen, vooruit te 
kijken en voort te borduren op de input van anderen, ontstaan er weer nieuwe ideeën.  

Aan het einde van de inspiratiesessie vindt een toelichting plaats op de (indeling van) de werksessies. Na 
de informatie- en inspiratiesessie bekijkt de gemeente vanuit haar regierol wie de werksessies zal 
begeleiden en wie het eindproduct van de werksessies oplevert.  

  



 
 

 

3 Werksessies 
De resultaten van de informatie- en inspiratiesessie dienen als input voor de werksessies. In de 
werksessies komen de kansen voor de toekomst van het Arsenaalgebied aan de orde. Welke 
mogelijkheden en ruimte moet de gemeente gaan bieden? Met welke beperkingen moet de gemeente 
rekening houden? Welke waarden moet de gemeente behouden? Welke bestaande kaders moeten er 
worden ingebracht? Door een verdere analyse van de huidige situatie en de kansen en ambities, 
ontstaat uiteindelijk een visie op het gebied, waarin de nieuwe kaders zijn vastgelegd. 

De werksessies zijn niet openbaar. De vertegenwoordiging van kennis/ expertise, belangen en de 
geïnventariseerde invalshoeken is de basis voor de indeling van de werksessies. Om een werkbare 
situatie te creëren wordt het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 20 personen en is er sprake van 
een vaste groep.    

Een aantal direct betrokkenen ontvangt een gerichte uitnodiging voor deelname aan de werksessies: dit 
zijn de genoemde direct belanghebbenden, (een vertegenwoordiger van) de Vlissingse Ondernemers 
Vereniging, de Bond Heemschut (cultuurhistorie), Waterschap Scheldestromen, en diverse 
organisatieonderdelen van de gemeente Vlissingen. De lijst genodigden stellen we op in overleg met de 
direct belanghebbenden, bij het voorbereiden van de informatiesessie. Natuurlijk kunnen tijdens het 
proces ook derde partijen geconsulteerd worden op het gebied van specifieke kennis, zoals de 
Molenstichting en Monumentencommissie.  

De voortgang van de werksessies wordt tijdens het proces minstens één keer teruggekoppeld in een 
openbare inloopbijeenkomst. Zo kunnen de deelnemers aan de werksessies aan alle belanghebbenden 
en andere geïnteresseerden toelichten welke onderwerpen zij bespreken in de werksessies. Dit is gelijk 
een mogelijkheid om te toetsen of er draagvlak is voor de denkrichting die de deelnemers tijdens de 
werksessies ontwikkelen. 

Het eindproduct van de werksessies is een concept-visie voor het Arsenaalgebied (zie projectresultaat).  

4 (Voorbereiding) besluitvorming en inspraakprocedure 
Na de werksessies worden de ambtelijke voorbereidingen voor de besluitvorming getroffen. Vervolgens 
moet het college van Burgemeester en Wethouders van Vlissingen een besluit nemen over de publicatie 
(voor inspraak) van de visie voor het Arsenaalgebied. Zo mogelijk worden al een aantal ‘quick wins’ 
gerealiseerd die passen in het licht van de visie.  

De inspraakreacties komen in een inspraakschrift te staan en gaan voorzien van een advies naar het 
college van B&W, samen met een voorstel om de concept-visie voor het Arsenaalgebied (eventueel 
gewijzigd) vast te stellen. 

Nadat het college de concept-visie (na inspraak) heeft vastgesteld, bieden B&W deze ter vaststelling aan 
de gemeenteraad aan. Het college van B&W vraagt op voorhand de gemeenteraad het 
participatieproces te respecteren.  

Nadat de gemeenteraad de visie voor het Arsenaalgebied heeft vastgesteld, kan de gemeente 
aanvragen voor omgevingsvergunningen toetsen aan de visie. Wellicht vragen deze aanvragen in de 
toekomst nog om een wijziging van het bestemmingsplan, wanneer wordt afgeweken van de huidige 
bebouwing en/of bestemming. 

 

  



 
 

 

Communicatie  
De gemeente heeft de regie op het participatieproces en de communicatie over het project. De stappen 
in het participatieproces zijn momenten van samenkomst en dialoog. Rondom die momenten 
communiceert de gemeente actief, open en transparant. Zowel over het proces als over de inhoud van 
de bijeenkomsten.  

Projectgebied 
Het projectgebied is grofweg onderverdeeld in een visiegebied en een invloedsgebied. Het visiegebied is 
het gebied waar op basis van voorbereidende gesprekken, studies, economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen toekomstige ingrepen nodig zijn. Het projectresultaat is van toepassing op dit 
visiegebied. In het visiegebied zijn tevens de belangrijkste stakeholders (geel) gearceerd. Op de 
noordelijk gelegen parkeerplaats Stenen Beer wordt een deel van de parkeerbehoefte van de attracties 
in het Arsenaalgebouw afgewikkeld. Daarom is deze parkeerplaats opgenomen in het visiegebied. 
 

Het visiegebied sluit aan op het invloedsgebied waar voor grote delen geldt dat hier in de afgelopen 
jaren reeds de nodige ingrepen hebben plaatsgevonden (zoals het Bellamypark en de Oranjemolen). 
Daarnaast is er een duidelijke wederzijdse invloed van het visiegebied op de stad als geheel. Belangrijke 
stak eholders in het invloedsgebied zijn de direct aangrenzende bewoners en ondernemers. 

z.o.z. 
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