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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

1.1 plan 

het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan parkeernormering' met identificatienummer 

NL.IMRO.0718.BPPH01-VG01 van de Gemeente Vlissingen. 

1.2 bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage(n). 
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Hoofdstuk 2 Algemene regels 

Artikel 2 Toepassing ander bestemmingsplan of beheersverordening 

2.1 

De in dit plan opgenomen regels gelden in aanvulling op de regels van de hierna genoemde 

bestemmingsplannen en beheersverordeningen en laten de regels uit die onderliggende 

bestemmingsplannen en beheersverordeningen ongewijzigd. 

NAAM BESTEMMINGSPLAN VASTGESTELD 

Binnenhavens 11-04-2013 

Binnenstad-Eiland 26-06-2012 

Boulevard (ged. Spuikom) 30-06-1978 

Boulevard 07-03-2013 

Boulevard, 8e herziening 26-03-1998 

Buitengebied 26-11-2009 

Buitengebied - Landbouwweg 26-03-2015 

Buitengebied - Landgoed Lammerenburg 10-12-2015 

Bedrijventerrein Souburg 30-05-2013 

De Schelde 28-02-1991 

Kenniswerf-oost 11-04-2013 

Kenniswerf-west 27-06-2013 

Oost-Souburg 27-03-2008 

Paauwenburg - Groot Lammerenburg 07-07-2011 

Ritthem 09-06-2011 

Ritthem - Zandweg-zuid 10-03-2016 

Scheldekwartier-noord - Timmerfabriek 30-09-2010 

Souburg-noord 28-11-2002 

Souburg-noord, 1e uitwerking 19-12-2006 

Souburg-noord, 2e uitwerking 02-12-2008 

Souburg-noord - Hof Vlugtenburg 21-04-2016 

Sportpark Vrijburg 24-04-2014 

Sportparken en Tuin van Vlissingen 07-03-2013 

Stedelijke Bedrijventerreinen Vlissingen 22-07-2010 

Studentenhuisvesting Adriaen Coortelaan 10-02-2016 
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Weijevliet-zuid 03-11-2011 

Westduin, 1e planverandering 18-06-1980 

Westduin 31-03-2011 

Woningbouw De Willem Ruysstraat 15-10-2015 

NAAM BEHEERSVERORDENING VASTGESTELD 

Buitenhaven 30-05-2013 

Bedrijventerrein Poortersweg 27-02-2014 

Vlissingen-oost 27-06-2013 

Middengebied 01-12-2016 

Scheldekwartier-zuid 15-10-2015 

2.2 

Indien in een hiervoor genoemd bestemmingsplan of beheersverordening regels zijn opgenomen met 

betrekking tot het verplicht realiseren van parkeerplaatsen bij de bouw of uitbreiding van een gebouw of 

een functiewijziging van gronden en gebouwen, blijven deze bepalingen buiten toepassing na de 

inwerkingtreding van dit plan. 
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Artikel 3 Algemene bouwregels 

De voorschriften van de bouwverordening (onderwerpen van stedenbouwkundige aard) met betrekking tot 

parkeren blijven buiten toepassing. 
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Artikel 4 Algemene gebruiksregels 

4.1 Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik met de in artikel 2.1 genoemde bestemmingsplannen en beheersverordeningen 

geldende bestemming(en) wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden of bouwwerken, waarbij 

niet wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de normering, zoals deze is opgenomen in 

de 'Beleidsnota parkeernormering Vlissingen' en diens rechtsopvolger(s). 

4.2 Voorwaardelijk verplichting 

Een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen, het uitbreiden en/of het wijzigen van de bestemming van 

gebouwen en gronden van de in artikel 2.1 genoemde plannen wordt slechts verleend, indien bij de 

aanvraag is aangetoond, dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de normering, 

zoals deze is opgenomen in de 'Beleidsnota parkeernormering Vlissingen' en diens rechtsopvolger(s). 

4.3 Afwijken 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 en 

4.2 en toestaan dat: 

a.	 parkeergelegenheid niet op eigen terrein bij de ontwikkeling, waarvoor een omgevingsvergunning 

wordt gevraagd, wordt gerealiseerd, mits voldaan wordt aan de in de 'Beleidsnota parkeernormering' 

en diens rechtsopvolger(s) gestelde voorwaarden; 

b.	 wordt afgeweken van de toe te passen parkeernormering, mits voldaan wordt aan de in de 

'Beleidsnota parkeernormering Vlissingen' en diens rechtsopvolger(s) gestelde voorwaarden. 
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Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 

Artikel 5 Overgangsrecht 

5.1 Overgangsrecht bouwwerken 

1.	 Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan aanwezig of in uitvoering is dan 

wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits 

deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

a.	 gedeeltelijk wordt vernieuwd of veranderd; 

b.	 na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag, waarop het 

bouwwerk is teniet gegaan. 

2.	 Burgemeester en wethouders kunnen éénmalig bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 

in lid 5.1, onder 1, voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 5.1, onder 

1, met maximaal 10%. 

3.	 Het bepaalde in lid 5.1, onder 1, is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op 

het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende 

plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

5.2 Overgangsrecht gebruik 

1.	 Het gebruik van gronden en bouwwerken, dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

2.	 Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 5.2, onder 1, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdige gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omgeving wordt verkleind. 

3.	 Indien het gebruik, bedoeld in lid 5.2, onder 1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan voor een periode langer dan één jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

4.	 Het bepaalde in lid 5.2, onder 1, is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met 

het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 

plan. 
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Artikel 6 Slotregel 

Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald onder de titel paraplubestemmingsplan 'Parkeernormering' 

van de gemeente Vlissingen. 

Deze regels worden aangehaald als 'Regels van het paraplubestemmingsplan Parkeernormering'. 
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