INITIATIEF RAADSVOORSTEL
Agendapunt :
Onderwerp : Aanleggen van tijdelijke voorzieningen voor jachten in het Scheldekwartier
Samenvatting:
De gemeenteraad van Vlissingen heeft al eerder te kennen gegeven voorzieningen voor jachten te willen
realiseren in de Dokhaven en voor de Timmerfabriek. Tot op heden hebben de verschillende initiatieven
niet tot het gewenste resultaat geleid. Middels dit voorstel spreekt de raad zich uit om deze tijdelijke
voorzieningen nog dit jaar, bij voorkeur vóór het zomerseizoen, te realiseren.

Inleiding:
Al in 2008 heeft de gemeenteraad zich via een motie uitgesproken vóór de aanleg van ligplaatsen in het
Scheldekwartier. In het coalitie akkoord is deze voorziening opgenomen als een beoogd resultaat.
Nadat de samenwerkingsovereenkomst met marktpartijen, betreffende ontwikkelingen op het
Scheldekwartier begin 2013 is beëindigd, is de gemeente nu “vrij” in het aanleggen van een jachthaven in de
Dokhaven en voor de Timmerfabriek.
Vooruitlopend op de definitieve ontwikkeling van een grote “Marina”, waarvoor de ambitie overeind blijft en
los staat van dit raadsvoorstel, kan al dit jaar een tijdelijke voorziening voor de Timmerfabriek worden
getroffen.
De raad heeft eerder de wens voor deze voorziening uitgesproken omdat die van groot belang is voor de
toeristische aantrekkelijkheid van de binnenstad, als aanjager geldt voor de ontwikkelingen op het
Scheldekwartier, en maar om tegemoet te komen aan het tekort aan ligplaatsen.

Beoogd resultaat:
Vanaf het voorjaar 2014 te komen tot aanleg van ligplaatsen voor jachten voor de Timmerfabriek en zo
mogelijk in het de Dokhaven op basis van een tijdelijke vergunning voor de duur van vijf jaar.
Gedurende die vijf jaar kunnen met de exploitant, maar ook met anderen, plannen worden ontwikkeld om te
komen tot een grotere Marina. Van de zijde van de provincie is toestemming ontvangen voor deze
voorziening en haast is ook geboden omdat toekomstige uitbreiding (wellicht) beperkt worden door nieuwe
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regels in verband met Natura 2000 en de toegankelijkheidsregeling.

Kosten en baten:
Aan de uitvoering van het plan zijn kosten verbonden voor infrastructuur. Deze kosten zijn voorzien in de
grondexploitatie Scheldekwartier.
De baten aan pacht & opbrengst verblijfsbelasting dienen de kapitaalslasten van eventuele overige
investeringen te dekken, zodat er geen extra kapitaalslasten ontstaan.

CONCEPT RAADSBESLUIT
Registratienummer:

De raad besluit:
1. De aanleg van een tijdelijke jachthaven te faciliteren zodat in 2014 de exploitatie, zo mogelijk vóór het
zomerseizoen, kan plaatsvinden;
2. Voor de bediening van de Dokbrug concrete afspraken te maken en vast te leggen met alle betrokken
belanghebbenden (o.a. Damen Shipyards, hulpdiensten en omwonenden);

Vlissingen, 20 februari 2014

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,
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