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ONDERWERP 

Zienswijze op burgerinitiatief Visie Nollebos SBBN 

Geachte raadsleden, 

De Stichting Behoud en Beheer Nollebos (SBBN) heeft op 22 januari 2021 een alternatieve 
visie Nollebos ingediend. De alternatieve visie van SBBN zal tijdens dezelfde 
gemeenteraadsvergadering als het integraal Streefbeeld Nollebos-Westduinpark worden 
geagendeerd. 
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over onze zienswijze op dit burgerinitiatief. 

Verderop in deze brief gaan wij in op de verschillen en overeenkomsten tussen het integraal 
Streefbeeld Nollebos-Westduinpark en de alternatieve visie van SBBN. 
Eerst reageren wij op een aantal stellingen uit de door SBBN opgestelde visie en het 
begeleidende raadsvoorstel. 

De opdracht, draagvlak en participatiemethode 
Ten aanzien van het draagvlak voor het integraal Streefbeeld Nollebos-Westduinpark 
merken wij nogmaals op dat de opdracht van de gemeenteraad een integraal streefbeeld 
omvat, waarin verschillende doelgroepen een plaats krijgen. Ook de ondernemers. 
Er is daarmee ook sprake van verschillende en in sommige gevallen tegengestelde 
belangen. Niet alle doelgroepen kunnen daarmee voor de volle 100% bediend worden. Dat 
is inherent aan de wens om tot een integraal stuk te komen. 
Het streefbeeld is echter wel het resultaat van een breed participatieproces waarin meerdere 
doelgroepen gehoord zijn en verschillende belangen zijn afgewogen. Zo is de enquête die 
SBBN gebruikt voor de onderbouwing van haar stellingen nadrukkelijk niet het enige middel 
geweest om input te verzamelen voor het streefbeeld. Bovendien was het doel van de 
enquête kwalitatief: het ophalen van ideeën en suggesties. De enquête had niet tot doel en 
is ook niet geschikt om representatief het aantal voor- of tegenstanders van bebouwing in 
beeld te brengen. 

Naast de enquête zijn werksessies georganiseerd en zijn er gesprekken gevoerd met 
verschillende partijen (waaronder de mountainbike vereniging, de visvereniging, het 
waterschap, de provincie, de ondernemers, de Wmo Adviesraad en de Stichting 
Bunkerbehoud). Ook met SBBN zijn verschillende gesprekken gevoerd en is afgestemd op 
het gebied van de ontwikkeling van natuurwaarden. 
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SBBN meent verder dat essentiële onderdelen van het streefbeeld (zoals de ‘hotels’ en 
hoofdroute) nooit zijn besproken in de werksessies. 
Het streefbeeld gaat ook niet uit van de ontwikkeling van enkel hotels. Zowel bij de sauna 
als bij de kanovijver staan de dagrecreatieve functies centraal. Verblijf is een aanvulling. De 
exacte uitwerking is echter aan de ondernemer en wordt niet voorgeschreven in het 
streefbeeld. Vanzelfsprekend is de toevoeging van verblijfsrecreatie altijd een onderwerp 
van bespreking geweest in de verschillende werksessies en bijeenkomsten. Dit past immers 
in de opdracht van de gemeenteraad. 
Ook is de routing altijd onderdeel geweest van het vraagstuk. Het idee voor een hoofroute is 
tijdens de laatste werksessie gepresenteerd. 

Rapportage Bureau BUITEN 
De gemeenteraad heeft in zijn opdracht voor de totstandkoming van het streefbeeld duidelijk 
gemaakt dat bij de uit te werken ruimtelijke kaders voor bebouwing de haalbaarheid niet uit 
het oog verloren moet worden. Daarom hebben wij Bureau BUITEN gevraagd deze 
financiële haalbaarheid in beeld te brengen. Het klopt dat dit onderzoek niet is besproken 
met de ondernemers en de andere deelnemers aan het participatieproces. Wij achtten het 
van belang dat er met een objectieve en deskundige blik naar de financiële haalbaarheid 
van ruimtelijke kaders gekeken werd. U kunt zich voorstellen dat de ondernemers en 
betrokken ontwikkelaars een ander beeld bij die financiële haalbaarheid hebben. 
Tegelijkertijd heeft de gemeentelijke organisatie niet de benodigde kennis in huis om de 
haalbaarheid van de ruimtelijke kaders te beoordelen. 
Deze rapportage is nadrukkelijk geen onderbouwing van een toekomstige invulling van de 
kaders door de ondernemingen zelf, maar een toetsing van de financiële haalbaarheid van 
de ruimtelijke kaders uit het streefbeeld. 

Legitimatie uitbreidingsmogelijkheden ondernemers 
De stellingen van SBBN over de financiële draagkracht van de ondernemers in het gebied 
zijn niet relevant. Het is niet aan de gemeente om bij het opstellen van een streefbeeld voor 
een gebied te bepalen of ondernemers financieel daadkrachtig zijn. Ook is het niet aan de 
gemeente om te oordelen of een ondernemer zijn bedrijf mag verkopen. 
De stelling dat de reden om de bedrijven een nieuwe start te geven is vervallen (vanwege 
eerdere pogingen) is ook niet relevant. De gemeenteraad heeft bij de opdrachtverlening voor 
het streefbeeld binnen de gestelde kaders uitbreidingsmogelijkheden meegegeven. De 
ontwikkeling van de bedrijven maakt essentieel onderdeel uit van de opdracht om te komen 
tot een kwalitatief hoogwaardig landschapspark. Het college heeft de 
vernieuwingsmogelijkheden van de gemeenteraad op onderdelen bijgesteld om ze beter aan 
te laten sluiten op de kwaliteiten in het gebied. Daarbij is ook rekening gehouden met de 
mogelijkheden die het bestemmingsplan nu al biedt. 

De overeenkomsten en verschillen tussen het integraal streefbeeld en de visie 
Nollebos van SBBN 
Het valt op dat de visie Nollebos van SBBN op veel punten overeenkomt met het integraal 
Streefbeeld Nollebos-Westduinpark. Zoals aangegeven voorziet ook het Streefbeeld 
Nollebos-Westduinpark geen grote reset van het landschapspark en worden bestaande 
kwaliteiten behouden en versterkt. Ook op het gebied van natuur. Het gebied blijft ook 
volgens het integraal streefbeeld openbaar, maar moet echter wel gedeeld worden door 
verschillende doelgroepen: de inwoner én de toerist, de wandelaar én de ondernemer. 
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We zien de volgende overeenkomsten: 
 Het streefbeeld voorziet net als de visie van SBBN in een differentiatie in biotopen, 

flora en belevingswaarden, behoud (en zelfs ontwikkeling van) cultuurhistorische 
waarden, openbaarheid, het uitdunnen, bijplanten en variëren van boskarakters, 
behoud (maar nadrukkelijk ook verdere ontwikkeling) van de toegankelijkheid, het 
realiseren van educatieve routes op het gebied van natuur en cultuurhistorie en het 
terugbrengen van natuur bij vertrek van de tennisvereniging uit het gebied. Het 
Nollebos-Westduinpark maakt echter geen onderdeel uit van de Manteling van 
Walcheren. Het sluit daar wel op aan en die verbinding moet visueel en functioneel 
ook beter tot zijn recht te komen. 

 Ook in het integraal streefbeeld is oeverherstel een belangrijk onderwerp. 
Uitgangspunt daarbij zijn natuurlijke oevers, zoals SBBN dat ook graag ziet. Enkel de 
cultuurhistorische elementen (de tankval) worden geaccentueerd in het landschap 
met een steilere oever. Net als in de visie Nollebos van SBBN wordt er in het 
integraal streefbeeld aan de waterpartijen verder niets veranderd, anders dan een 
natuurvriendelijke verbetering van de waterkwaliteit op basis van een met het 
waterschap uit te werken onderhoudsplan en ontsnappingsmogelijkheden voor 
vissen. Hiermee hopen we ook de vissterfte te verminderen. Naast de bestaande 
vismogelijkheden worden ook geen nieuwe recreatieve functies aan de wateren 
toegevoegd. 

 Verschillende doelgroepen (waaronder sporters, maar ook de Wmo Adviesraad) 
hebben input geleverd voor de routes in het park. Toegankelijkheid is daarbij een 
belangrijk uitgangspunt. Het streefbeeld voorziet net als de visie van SBBN in routes 
op basis van schelpenpaden (de secundaire routes). Om de verschillende 
doelgroepen te bedienen en een goede ontsluiting van de parkdelen mogelijk te 
maken voorzien we in het integraal streefbeeld wel een geasfalteerde hoofdroute die 
langs de mooiste plekken in het park leidt. Voor wandelaars én fietsers. Wij merken 
op dat reeds in de bestaande situatie geasfalteerde paden zijn aangelegd voor 
wandelaars en fietsers. Ook hier geldt dus: geen grote reset van het routenetwerk, 
maar verbetering van wat er al is en een goede, uitnodigende ontsluiting van de 
verschillende parkdelen voor verschillende doelgroepen. Overigens is de hoofdroute 
nadrukkelijk niet bedoeld voor een toekomstige auto-ontsluiting van een toekomstig 
bungalowpark, zoals SBBN eerder suggereerde. Wij hebben vanaf de eerste 
participatiebijeenkomst en in elke werksessie benoemd dat het plan voor 
vakantiehuisjes door uw raad van tafel is gehaald, bij besluit van 23 maart 2017. Dit 
past ook niet binnen de ontwikkelkaders voor de ondernemers. 

 Mogelijke conflictsituaties (bijvoorbeeld wat betreft de mountainbike route) zijn ook in 
het streefbeeld benoemd. Een heldere routing met zo min mogelijk conflictsituaties 
vormt het uitgangspunt. Hiervoor is nadrukkelijk aandacht bij de uitwerking van het 
streefbeeld, maar ook hier geldt: gebruik van het park door verschillende 
doelgroepen zal op punten altijd leiden tot kruisende doelgroepen. Van de burger 
mag op dit punt overigens ook een stuk eigen verantwoordelijkheid verwacht worden. 
Zo heeft de mountainbike vereniging op kruisende wegen al voor de nodige 
voorzieningen gezorgd. 

 Ook het streefbeeld voorziet informatievoorziening over de geschiedenis van het 
gebied, planten en dieren. Het inzaaien van grasvelden met bloemenmengels of een 
schoolwerktuin zijn concrete uitwerkingen (dat is aan de orde in de uitwerkingsfase), 
maar passen wel degelijk binnen de kaders van het streefbeeld. Wel geldt dat 
sommige grasvelden zich meer lenen voor recreatief gebruik, conform de 
voorgestelde zonering uit het integraal streefbeeld (zoals een speeltuin, 
sporttoestellen of het bestaande skatepark). 
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 Ook het integraal streefbeeld voorziet in de aanleg van een hondenrenveld. De 
exacte locatie dient nog wel nader onderzocht te worden en wordt meegenomen in 
de beleidsevaluatie hondenrenvelden. Ook hier geldt dat de ruimte in het gebied 
gedeeld moet worden door verschillende doelgroepen (sporters, natuurgenieters, 
ondernemers, strandgasten en diverse aanwezige dieren etc). 

 Ook in het integraal streefbeeld worden de elementen uit de analyse van SBBN 
benoemd op het gebied van natuur, voorzieningen, staat van onderhoud, het 
vernieuwen van straatmeubilair etc. In de zonering en de spelregels worden deze 
toekomstgericht uitgewerkt. 

 Het streefbeeld voorziet geen uitbreiding van auto-entrees. Wel wordt een (nader te 
onderzoeken) verplaatsing van de entree nabij de sauna voorzien, zodra de 
tennisvereniging uit het gebied verdwenen is. 

 Verder doet SBBN nog een aantal interessante voorstellen voor uitwerking, zoals de 
creatie van een nieuw eiland in het westelijk deel van het gebied en de realisatie van 
een trekpontje. Deze kunnen in de uitwerkingsfase verder onderzocht worden. 

De belangrijkste verschillen tussen het integraal streefbeeld en de visie Nollebos van SBBN 
richten zich op een aantal bekende thema’s die niet passen binnen de raadsopdracht: 

 Leidend in de visie van SBBN ten aanzien van de ontwikkeling van de 
ondernemingen is het bestemmingsplan 2011. Dit uitgangspunt past niet binnen het 
kader van de gemeenteraad voor het integraal streefbeeld waarin voor beide 
ondernemingen mogelijkheden zijn opgenomen die verder reiken dan het 
bestemmingsplan 2011. 

 De visie van SBBN beperkt de toegankelijk van het gebied voor de fietser. Dit past 
niet in de uitgangspunten voor de totstandkoming van het streefbeeld. Zo mist op 
kaart 1 van de visie Nollebos een aantal reeds aanwezige (gecombineerde) fiets/ 
wandelpaden in het noordelijk deel van het gebied. Ook de ontsluitingswegen zijn 
toegankelijk voor fietsers. Wij delen de conclusie van SBBN niet dat deze min of 
meer overbodig zijn. 

Overige opmerkingen 
Aanvullend merken wij nog een aantal zaken op die in de visie van SBBN aan de orde 
komen. 
Ten eerste suggereert SBBN dat de ingetekende beschermingszone van de zeewering de 
alternatieve locatie van de kanovijver overlapt. Dit is niet zo. De alternatieve locatie van de 
kanovijver ligt niet in de beschermingszone, maar in de reserveringszone voor een mogelijke 
toekomstige dijkverzwaring. De alternatieve locatie voor de kanovijver is met het waterschap 
afgestemd. Bouwen in de reserveringszone is mogelijk, maar vraagt wel nader onderzoek. 
Natuurlijk zal bij een eventuele planuitwerking op deze locatie ook verder overleg gevoerd 
moeten worden met het waterschap. 

Verder verdient het door SBBN voorgestelde uitbaggeren van de wateren niet de directe 
voorkeur, omdat dit nadelige effecten kan hebben op de omliggende natuur en de 
waterkwaliteit. Hierover is uitvoerig overleg geweest met het waterschap. De ingrepen die 
wel mogelijk zijn om de waterkwaliteit te verbeteren zijn opgenomen in het streefbeeld. 

Het klopt dat er geen financiële vertaling is gemaakt van het Streefbeeld Nollebos-
Westduinpark. Dat is ook geen onderdeel van de opdracht. Regelmatig is er tijdens de 
werksessie toegelicht dat er een vastgestelde gebiedsvisie (in dit geval een streefbeeld) 
nodig is om subsidies te verwerven. 
Ondanks de beperkte ingrepen die in het streefbeeld Nollebos-Westduinpark zijn voorzien, 
zijn wij wel van mening dat het streefbeeld ook een ambitie moet uitstralen. Dit geeft immers 
ook meer kans op subsidiemogelijkheden ter financiering van het streefbeeld. Ook daarmee 
wordt de haalbaarheid van het streefbeeld vergroot. 
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De vergelijking van de door SBBN geraamde kosten voor het integraal streefbeeld en de 
door SBBN geformuleerde visie kunnen wij niet beoordelen. Het is niet duidelijk op welke 
parameters SBBN de kostenraming baseert. Daarbij is een streefbeeld een visie op 
hoofdlijnen. Pas als in een volgende fase het streefbeeld wordt uitgewerkt in meer concrete 
ontwerpen en uitvoeringsplanningen kunnen realistische ramingen van de kosten worden 
gemaakt. 

Ten slotte is het voor ons onduidelijk wat SBBN bedoelt met opmerkingen als ‘geen 
onnodige en verstorende ingrepen’ en ‘geen toegevoegde activiteiten die het karakter en de 
rust schaden’. Wij begrijpen de wens van SBBN om het Nollebos-Westduinpark voor 
Vlissingen te behouden en wij zijn van mening dat het integrale streefbeeld dit mogelijk 
maakt, maar tegelijkertijd ook het gebied verder versterkt. 

Samenvatting 
Wij benadrukken dat de uitwerking van het streefbeeld past binnen de integrale opdracht van 
de gemeenteraad en is samengesteld op basis van een uitgebreid en breed participatieproces 
waarbij meerdere doelgroepen, wensen en belangen zijn vertegenwoordigd en afgewogen. 

De visie van SBBN sluit op meerdere onderdelen aan bij het integraal Streefbeeld Nollebos-
Westduinpark. Tegelijkertijd zien we dat de visie van SBBN op een aantal belangrijke punten 
niet voldoet aan de opdracht van de gemeenteraad om te komen tot een integraal Streefbeeld 
Nollebos-Westduinpark. Het gaat dan met name om de bebouwingskaders, de routing/ 
toegankelijk voor verschillende doelgroepen en de integrale benadering vanuit een breed 
participatieproces. 
Ook gaat de visie van SBBN op een aantal punten uit van veronderstellingen en onjuiste 
interpretaties, zoals bij de routestructuur, toegankelijkheid voor autoverkeer, oevers en 
waterbeheer. 

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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