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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief:
voortgangsrapportage Markaz 1ste helft 2018

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken aangaande de realisering van de 
Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (hierna Markaz). 

Verplaatsing naturistencamping
Tegen de nieuwe vestiging van de naturistencamping is beroep aangetekend. Na 
gerechtelijke afwijzing van het beroep was de weg vrij voor de vereniging om aan de slag te 
gaan en de voorbereidingen te treffen voor de aanleg van de nieuwe camping in de Schone 
Waardin. De huidige camping is op 1 september j.l. gesloten en wordt gedurende de maand 
september ontmanteld. Daarna neemt Defensie de locatie over en voegt deze toe aan de 
overige gronden.

Ontsluitingsweg
De ontsluiting van de kazerne loopt via de nieuw aan te leggen rotonde, een nieuwe 
dijkovergang ter hoogte van het voormalige slachthuisterrein en buitendijks over de 
bestaande Oosterhavenweg, die gedeeltelijk eigen weg van Defensie wordt (ter hoogte van 
het huidige Marineterrein). Vanaf daar maakt Defensie een verbinding met het binnendijkse 
deel, de eigenlijke kazerne. Voor het bedrijf Vesta zou in eerste instantie een nieuwe 
dijkovergang aangelegd worden. Vanwege de toekomstige dijkverzwaring ontstonden te veel 
onzekerheden over de eisen waaraan voldaan moet worden (maatvoering) zodat dit buiten 
de planning zou lopen en de aanbesteding van Markaz daarmee gevaar liep. Defensie heeft 
afgezien van deze optie en met Vesta wordt een overeenkomst gesloten voor de ontsluiting 
via de eigen weg van Defensie.
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Fietsverbinding Markaz en Vesta
Door de gewijzigde ontsluiting van Vesta vindt opnieuw onderzoek plaats naar de 
fietsverbinding voor dit bedrijf en Markaz. Deze was in eerste instantie niet gepland langs de 
Oosterhavenweg, maar alleen langs de Oostelijke Bermweg. De aansluiting op de (nieuwe) 
Oosterhavenweg moet alsnog opgenomen worden in het ontwerp voor de infrastructuur van 
bedrijventerrein Souburg II.
Communicatie/media
In de media is veel ophef ontstaan over de protesten van de mariniers tegen de verhuizing 
Zoals bekend houdt ook de Tweede Kamer zich hiermee bezig en zijn er politieke partijen 
die vragen om heroverweging van het besluit uit 2012. Vooralsnog zijn er zowel ambtelijk als 
bestuurlijk geen signalen van het rijk ontvangen dat hieraan tegemoet gekomen wordt. De 
staatssecretaris heeft aangegeven dat de aanbesteding voor de bouw doorloopt en dat bij 
de gunning, die staat gepland voor het voorjaar van 2019, het moment van 
“onomkeerbaarheid” bereikt is. Dit is echter niet anders dan bij elke andere aanbesteding. 
Verder heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer toegezegd om onderzoek uit te 
voeren naar de verhoogde uitstroom van personeel bij Defensie en in het bijzonder bij het 
Korps Mariniers. Ook zal zij informatie verstrekken over de te verwachten kosten van de 
kazerne. Vervolgens zal hierover een debat plaatsvinden met de Tweede Kamer. Naar 
verwachting zal in de tweede helft van september duidelijkheid komen over de gevolgen 
hiervan. 
De media berichten regelmatig over de verhuizing. Kranten, radio en TV, hebben al vaak 
kritische stukken gepubliceerd, waarbij soms feitenkennis ontbreekt en meningen worden 
gegeven, die niet gestoeld zijn op feiten. Ook het collectief van onderzoeksjournalisten 
Follow the Money (FtM) heeft al 3 stukken gepubliceerd. Tussen de regionale overheden is 
afgesproken zoveel mogelijk in afstemming met elkaar te antwoorden op schriftelijke vragen. 
Ook met Defensie en RVB wordt zoveel mogelijk afgestemd over beantwoording van vragen 
over onderwerpen die alle partijen aangaan.

Intern proces Defensie
De TRMC (Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschap Commissie) van de mariniers heeft 
bezwaar ingediend tegen het proces rond de verhuizing en de nieuwbouw van de kazerne in 
Vlissingen. De geschillencommissie, die dit soort bezwaren behandeld, heeft de TRMC in 
het gelijk gesteld, en aangegeven dat Defensie opnieuw met de mariniers in overleg moet 
gaan. Opgemerkt hierbij is dat het niet gaat om het besluit tot verhuizing naar Vlissingen, 
maar wel over de inspraak over de voorzieningen en de faciliteiten op de nieuwe kazerne.
Afgesproken is dat de regio niet reageert op de deze, voor Defensie, interne kwestie.

Promotie vanuit regio
De regio zet, in samenspraak met Defensie, diverse trajecten uit om Zeeland bekend te 
maken en de mariniers bij te staan met allerlei zaken, zoals het zoeken van woningen en 
partnerbanen. De provincie ontwikkelt o.a. een “digimagazine”, een zeer toegankelijke 
website waardoor gemakkelijk gezocht kan worden naar allerlei onderwerpen die spelen bij 
de verhuizing. Ook heeft de regio deelgenomen aan de familiedag Korps Mariniers op 25 
augustus j.l. in Doorn.

Bouwrijp maken.
Vanwege de lopende onderzoeken heeft de staatssecretaris de gunning voor het bouwrijp 
maken uitgesteld tot 1 oktober 2018. Dit stond oorspronkelijk gepland voor 1 juni van dit jaar.
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Financiën
De kosten die voor Markaz gemaakt worden komen ten laste van het budget Markaz, dat 
door de provincie wordt beheerd. Van de € 18,- mln. (€ 15 mln. van de provincie en € 3,-
mln. van de gemeente) is nog € 3,6 mln. over. Na aftrek van voorziene kosten i.v.m.
aangegane verplichtingen in het kader van het bouwrijp maken, resteert nog een bedrag van 
€ 490.000,-. Uit de risico-analyses, die elk kwartaal worden uitgevoerd, blijkt het berekende 
risico op € 473.000,- uit te komen. Dit valt nog net binnen het eerder genoemde restbudget. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




