
 

 
 
 
Datum: 19 januari 2023 
 
Onderwerp: Artikel 34 vragen Mega-wapentransport van de VS via Vlissingen  
 
Inleiding:  
 
De rol die Nederland speelt in een oorlog tussen Rusland en de Oekraïne, lijkt steeds groter 
te worden. En nu heeft Vlissingen ook nog eens een prominente rol ingenomen, door te 
fungeren als doorgeefluik en opslaglocatie voor oorlogsvoertuigen van de VS. Hiermee 
neemt ook het risico toe, dat Nederland, en Vlissingen in het bijzonder, als ‘vijand’ gezien 
kan gaan worden. In onze ogen is dit verre van wenselijk. De haven is nu zelfs al 
bestempeld als ‘tijdelijk militair object’ met alle toeters en bellen die daarbij horen.  
 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1492334801/mega-wapentransport-vs-komt-aan-in-
vlissingen-moet-rusland-afschrikken 
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/15285398/rob-de-wijk-vlissingse-haven-mogelijk-
doelwit-russen 
 
 
Vragen:  
1.  Vindt het college het een aanvaardbaar risico, dat een stad als Vlissingen zich 

zo prominent inzet voor een oorlog waarmee wij niets mee te maken zouden 
moeten hebben?  

2.   Welke risicoafweging is hierin gedaan? Is dit in samenspraak gegaan met het college?  
3.   Majoor Paul Ehrismann grijpt de kans graag met beide handen aan, om aan de NAVO 

te tonen dat we een goede bondgenoot zijn en de ‘place to be’ als doorgeefluik. Hoe 
ziet het college dit?  

4.  Hij geeft ook aan dat dit een soort trend is geworden. Hoe veel vaker kunnen we dit 
sort acties in de haven van Vlissingen verwachten?  

5.  Wordt deze activiteit gezien als reclame voor Vlissingen?  
6.  Voor hoelang zal dit materieel hier blijven staan?  
7.   Zijn er kosten, van welke aard dan ook, aan verbonden voor (de inwoners 

van) Vlissingen? Wie draait er voor die eventuele kosten op? 
8.   Worden andere havenactiviteiten belemmerd? Zo ja, wat betekent dit voor de 

eventuele derving van inkomsten en de werkgelegenheid in Vlissingen?  
9.   Van wie is dit initiatief uitgegaan en door wie is Vlissingen hierover benaderd?  
10.  Vanuit North Sea Port, die hierin een rol speelt, zou er een structureel overleg zijn 

met de aandeelhouders. Alle verkozenen van de gemeenteraad zijn onderdeel van de 
aandeelhouderscommissie. Waarom is de raad niet meegenomen in dit besluit?  

 
 
In afwachting van uw antwoord verblijven wij hoogachtend,  
Fractie Forum voor Democratie  
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