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B & W - NOTA 
 
 
Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging 
 
Samenvatting: 
Op het perceel Jacoba van Beierenweg 25 was een kassenbedrijf gevestigd. Het bedrijf is sinds enkele jaren 
gesloten. Herontwikkeling is vanuit het stedenbouwkundig beeld gewenst. Aannemingsbedrijf Fraanje heeft een 
wijzigingsplan ingediend (zie bijlage 527282) welke voorziet in het planologisch mogelijk maken van de bouw van 
drie vrijstaande nieuwbouwwoningen en het in gebruik mogen nemen van de voormalige agrarische bedrijfswoning 
als burgerwoning. De herontwikkeling voldoet aan de voorwaarden uit de wijzigingsbevoegdheid. Uw college heeft 
op 16 april 2013 (zie bijlage 509940) besloten het ontwerp-wijzigingpslan in procedure te brengen. Overeenkomstig 
het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening heeft het ontwerp-wijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd 
(vanaf 25 april 2013 t/m 5 juni 2013). Gedurende deze termijn van terinzageligging zijn geen zienswijzen ingediend.  
Wel is gedurende de periode van terinzagelegging van het ontwerp-wijzigingsplan door Artefact! Advies en 
Onderzoek in Erfgoed, in opdracht van Fraanje, een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend 
Veldonderzoek (zie bijlage 527285) opgeleverd ten behoeve van onderhavige ontwikkeling. In het rapport wordt 
archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk geacht, in de vorm van een Inventariserend Verldonderzoek door 
middel van Proefsleuven. De Walcherse Archeologische Dienst (WAD), heeft dit advies onderschreven. Uw college 
wordt dan ook geadviseerd het advies over te nemen. Dit heeft tot gevolg dat het wijzigingsplan gewijzigd dient te 
worden vastgesteld ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp, zoals aangegeven in bijlage 1 'Bij de 
vaststelling aangebrachte wijzigingen'.  
 
Het vaststellen van een grondexploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening is niet aan de 
orde, omdat verhaal van kosten anderszins is verzekerd. 
 
Inleiding: 
Op het perceel Jacoba van Beierenweg 25 was een kassenbedrijf gevestigd. Het bedrijf is sinds enkele jaren 
gesloten. De bedrijfsbebouwing (kassen en andere bijbehorende bouwwerken) verkeren thans in vervallen staat. 
De locatie ligt aan een (recreatieve) fietsverbinding tussen Vlissingen en Middelburg (het Bunkerpad). De staat 
waarin de bebouwing op het perceel zich bevindt, is geen visitekaartje voor de gemeente Vlissingen. 
Herontwikkeling is vanuit het stedenbouwkundig beeld dan ook gewenst.  
Aannemingsbedrijf Fraanje is met uitzondering van de het gedeelte van het perceel waar de voormalige 
bedrijfswoning toe behoort, eigenaar van het perceel. De voormalige bedrijfswoning op het perceel is door de 
voormalige eigenaar los verkocht aan een particulier. Fraanje is voornemens op het perceel drie vrijstaande 
woningen te bouwen. In eerste instantie hebben zij verzocht 5 nieuwbouwwoningen te mogen bouwen op het 
perceel (zie bijlage 450053), dit is in overleg met de gemeente bijgesteld naar 3 nieuwbouwwoningen. Daarnaast is 
de nieuwe eigenaar van de voormalige bedrijfswoning voornemens deze woning als burgerwoning in gebruik te 
nemen, de woning te vergroten en gedeeltelijk in gebruik te nemen als bed and breakfast. De kassen en overige 
bedrijfsbebouwing moeten gesloopt worden om herontwikkeling mogelijk te maken.  
De beoogde ontwikkeling past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan Paauwenburg - Groot 
Lammerenburg. De gronden hebben hierin een agrarische bestemming. Binnen deze bestemming is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee, onder bepaalde voorwaarden, de bestemming 'Agrarisch' gewijzigd 
kan worden in 'Wonen'. Fraanje heeft een wijzigingsplan (zie bijlage) laten opstellen, die voldoet aan de gestelde 
voorwaarden. Verder voldoet het initiatief aan de provinciale Ruimte voor Ruimte regeling. In beginsel zou er op 
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grond van deze regeling slechts 1 compensatiewoning gerealiseerd kunnen worden, maar omdat er dan 
onvoldoende kostendragers zijn om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het toegestaan om drie compensatie 
woningen te realiseren. Uit vertrouwelijke haalbaarheidsberekeningen blijkt dat de ontwikkeling uitsluitend haalbaar 
is indien ten minste 3 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het gehele 
perceel en voorziet dan ook in het planologisch mogelijk maken van de bouw van drie vrijstaande 
nieuwbouwwoningen en het in gebruik mogen nemen van de voormalige agrarisch bedrijfswoning als 
burgerwoning. Op 16 april 2013 heeft uw college besloten het ontwerp van het wijzigingsplan in procedure te 
brengen. Het ontwerp van het wijzigingsplan, heeft overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, 
gedurende zes weken ter inzage gelegd (van 25 april 2013 t/m 5 juni 2013). Gedurende deze termijn van terinzageligging 
zijn geen zienswijzen ingekomen.  
 
Wel is gedurende de periode van terinzagelegging van het ontwerp-wijzigingsplan, door Artefact! Advies en 
Onderzoek in Erfgoed, in opdracht van Fraanje, een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend 
Veldonderzoek (zie bijlage 527285) opgeleverd ten behoeve van onderhavige ontwikkeling. In het rapport wordt 
archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk geacht, in de vorm van een Inventariserend Verldonderzoek door 
middel van Proefsleuven. De Walcherse Archeologische Dienst (WAD), heeft dit advies onderschreven. Uw college 
wordt dan ook geadviseerd het advies over te nemen. Dit heeft tot gevolg dat het wijzigingsplan gewijzigd dient te 
worden vastgesteld ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp, zoals aangegeven in bijlage 1 'Bij de 
vaststelling aangebrachte wijzigingen'.  
 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moet over de vaststelling door uw college worden besloten binnen acht weken 
na afloop van de termijn van tervisielegging. Tot vaststelling van het wijzigingsplan kan thans door uw college worden 
overgegaan. 
 
Het oprichten van een of meer woningen betreft een bouwplan waarvoor op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 6.2.1, onder a van het Besluit ruimtelijke ordening, in beginsel een grondexploitatieplan vastgesteld moet 
worden door de gemeenteraad. Voor een dergelijk bouwplan moeten de gemeentelijke kosten namelijk verplicht worden 
verhaald. De gemeenteraad heeft op 27 januari 2011 besloten voor wijzigingsplannen de bevoegdheid om al dan niet 
een exploitatieplan vast te stellen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Er kan worden 
afgezien van de vaststelling van een grondexploitatieplan indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie 
over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. Dat is in dit geval aan de orde. Uw college heeft op 
16 april jl. besloten een anterieure overeenkomst met Fraanje te sluiten. Op 16 mei 2013 is uw college hiertoe 
overgegaan. In de anterieure overeenkomst is onder meer overeengekomen dat de gemeentelijke kosten worden 
verhaald. Hiermee is de verplichting tot de vaststelling van een exploitatieplan komen te vervallen.  
Op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening zijn in de anterieure overeenkomst eveneens nadere 
locatie-eisen gesteld, zoals regels voor werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken en de aanleg van 
nutsvoorzieningen. De anterieure overeenkomst voorziet onder meer in de heraanleg van een fietspad direct ten 
westen van de Vlissingse Watergang, tussen de Jacoba van Beierenweg en het Kleiwegpad. Alvorens het fietspad 
weer opengesteld kan worden, zal de gemeenteraad echter op grond van artikel 4 en 5 van de Wegenwet moeten 
besluiten medewerking te verlenen aan het geven van de bestemming van openbare weg aan het fietspad. Het 
ontwerp-raadsbesluit tot het openbaar verklaren van dit fietspad heeft gelijktijdig met het wijzigingsplan ter inzage 
gelegen. Tegen dit ontwerp-raadsbesluit zijn door omwonenden zienswijzen ingediend. De zienswijzen dienen nog 
beoordeeld en beantwoord te worden. Uw college wordt hierover in een later stadium, separaat geadviseerd.  
 
Beoogd resultaat: 
Het verlenen van medewerking aan een gewenst initiatief. De beoogde ontwikkeling is vanuit het 
stedenbouwkundig beeld gewenst.  
 
Argumenten: 
1.1 De bebouwing op het perceel Jacoba van Beierenweg 25 verkeert in vervallen staat. De locatie ligt aan een 
(recreatieve) fietsverbinding tussen Vlissingen en Middelburg (het Bunkerpad). De staat waarin de bebouwing op 
het perceel zich bevindt is geen visitekaartje voor de gemeente Vlissingen. Herontwikkeling is vanuit het 
stedenbouwkundig beeld dan ook gewenst;  
1.2 De kavels hebben een oppervlakte van ruim 2000 m2. Gezien het beperkte aantal woningen en de grote 
oppervlakte van de percelen is de herontwikkeling niet concurrerend met woningbouwplannen van de gemeente 
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Vlissingen (Scheldekwartier, Tuindorp, Souburg-Noord). In die plangebieden wordt dit type woningen niet 
gerealiseerd. Verder wordt voldaan aan de Woonvisie die o.a. voorziet in het bevorderen van een gevarieerd 
woningaanbod in de gemeente; 
1.3 Uit het wijzigingsplan en de bijbehorende onderzoeken blijkt dat er vanuit sectorale wetgeving geen 
onoverkomenlijke beperkingen zijn t.a.v. herontwikkeling van het perceel; 
 
2.1 In de anterieure overeenkomst is bepaald dat het project - inclusief de aanleg van het fietspad met 
bijbehorende voorzieningen - volledig op rekening en risico van Fraanje wordt uitgevoerd.  
 
Kanttekeningen: 
Geen. 
 
Kosten, baten en dekking: 
- Het project wordt volledig op rekening en risico door Fraanje ontwikkeld. Er zijn voor de gemeente Vlissingen 
geen financieel-economische consequenties verbonden aan de herontwikkeling van het perceel Jacoba van 
Beierenweg 25. 
- Fraanje zal een ontsluitingsweg met bijbehorende bermen en doelmatige verlichting aangelegen op het perceel 
Jacoba van Beierenweg 25. De ontsluitingsweg verbindt de kavels van de nieuwbouwwoningen met de Jacoba van 
Beierenweg. Deze ontsluitingsweg wordt een eigen weg en geen openbare weg in zin van de Wegenwet. Het 
beheer en onderhoud aan de ontsluitingsweg en de bijbehorende bermen en verlichting is voor rekening van de 
toekomstige eigenaren van de percelen. Zij zullen daartoe een Vereniging Van Eigenaren oprichten. 
- In de anterieure overeenkomst is bepaald dat Fraanje de aanleg van het fietspad met bijbehorende bermen en 
doelmatige verlichting aanlegt en gedurende 1 jaar na oplevering beheert en onderhoudt. Daarna zijn de beheer- 
en onderhoudskosten voor de gemeente Vlissingen. Uw college wordt hierover separaat geadviseerd.  
- In de anterieure overeenkomst is bepaald dat eventuele planschade wordt afgewenteld op Fraanje. 
 
Uitvoering: 
Na besluitvorming door uw college kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit (zie bijlage 
527487) bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld gedurende zes 
weken, de termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een besluit tot 
vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend. 
 
Evaluatie: 
N.v.t. 
 
Communicatie/burgerparticipatie: 
Extern:   Vlissingen.nl  Officiële publicatie 
Diversen:  Overig   
Besproken met communicatieadviseur: Nee 
  
Bijlage(n):  
527285 Archeologisch onderzoek 
527487 Vaststellingsbesluit 
527354 Bijlage 1: Bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen 
527282 Ontwerp-wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e 

planwijziging 
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B & W - BESLUIT 
 
Registratienummer: 518363 
 
Besluit: 
Het College van B&W besluit 
conform advies:  
Overwegende dat: 
 
- overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het ontwerpbesluit tot het 
vaststellen van het wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging en tot het niet vaststellen 
van een exploitatieplan, alsmede het ontwerp van het wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e 
planwijziging als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0718.WPPG01-ON01 met ingang van 25 
april 2013 gedurende zes weken (t/m 5 juni 2013) voor belanghebbenden langs elektronische weg beschikbaar en 
raadpleegbaar is gesteld en dat tevens op papier ter inzage heeft gelegen; 
 
- gedurende deze termijn geen zienswijzen zijn ontvangen;  
 
- Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, in opdracht van Fraanje, op 30 mei 2013, een Archeologisch 
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek heeft opgeleverd ten behoeve van het wijzigingsplan; 
 
- het wijzigingsplan naar aanleiding van het archeologisch onderzoek gewijzigd wordt vastgesteld ten opzichte van 
het ter visie gelegen ontwerp; 
 
- de vervatte overwegingen, zoals verwoord in bijlage 1 'Bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen', geacht 
worden hier woordelijk te zijn overgenomen;  
 
- het kostenverhaal voor dit wijzigingsplan anderszins is verzekerd zodat geen exploitatieplan hoeft te worden 
vastgesteld; 
 
- bij de vaststelling van het wijzigingsplan voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt 
van de ondergrond, welke ontleend is aan de GBKN en is opgeslagen onder de bestandsnaam 
o_NL.IMRO.0718.WPPG02-VG01.dgn; 
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gelet op de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening; 
 
B E S L U I T: 
1. het, ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp, gewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan 'Paauwenburg - 
Groot Lammerenburg, 2e planwijziging', zoals aangegeven in bijlage 1 'Bij de vaststelling aangebrachte 
wijzigingen'; 
2. het langs elektronische weg en in analoge vorm vaststellen van het wijzigingsplan 'Paauwenburg - Groot 
Lammerenburg, 2e planwijziging' als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0718.WPPG01-
VG01 met de daarbij behorende toelichting en 
regels; 
3. geen exploitatieplan ex artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen voor het wijzigingsplan 
Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging aangezien het verhaal van kosten anderszins is verzekerd. 
 
 
 
Vlissingen, 25 juni 2013 
 
 
de loco secretaris, 

 
 
Rob Schiettekatte 
Bestuurs-/directiesecretaris 
 
 

 


