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PULITIE 

Aan de burgemeesters van de gemeenten 
Middelburg, Veere en Vlissingen 

De transitie naar Nationale politie, die op 1 januari 2013 van start is gegaan, leidt tot 
veranderingen in organisatie, aansturing en beheer. Door het samenbrengen van 
mensen en middelen van de Nationale politie in één organisatie worden andere eisen 
aan de huisvesting gesteld. Gelijktijdig met deze ontwikkeling is een geactualiseerde 
visie op dienstverlening opgesteld. Ook dat beïnvloedt de huisvestingsbehoefte. 

Overigens spelen deze ontwikkelingen zich af tegen de achtergrond dat de landelijke 
opdracht bij de vorming van de Nationale politie is, dat een substantiële en structurele 
besparing in de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd, waaronder een besparing 
van € 76,5 miljoen op de huisvestingslasten. 

Strategisch Huisvestingsplan Politie 2013-2025 
Het Strategisch huisvestingsplan vormt het strategisch kader voor de toekomstige 
huisvestingsportefeuille en brengt zowel de huisvestingsbehoefte als de 
besparingsmogelĳkheden in beeld. Het plan is erop gericht een passende balans te 
vinden tussen de functionele behoefte van alle eenheden en het beheersen van de 
incidentele en structurele huisvestingslasten. In 2012 is het strategisch huisvestingsplan 
politie 2013-2025 (SHP) opgesteld. Hierin is de strategie op korte en langere termĳn 
vastgelegd en zijn kaders gesteld. 

In het plan van 8 december 2014, dat is vastgesteid in het LOVP (overleg minister met 
regioburgemeesters). is afgesproken dat het districtsbureau gehuisvest zal worden in 
Middelburg met een nevenvestiging in Vlissingen en een steunpunt in de gemeente 
Veere. Op 21 september 2015 heeft over de huisvestingsmogelĳkheden van de politie 
op Walcheren overleg plaatsgevonden met de betrokken burgemeesters. In dit overleg 
zĳn scenan‘o’s besproken voor verwerving van ander vastgoed (nieuwbouw of verbouw) 
onder afstoting van bestaand vastgoed. Voorts heeft op 19 april 2017 bestuudĳk overleg 
plaatsgevonden. waarbij de huisvestingsvarianten en locaties zijn besproken die in de 
businesscase zĳn uitgewerkt. 

Huisvesting politie op Walcheren 
Walcheren is voor de eenheid in meerdere opzichten één van de centra van de 
eenheid. Walcheren fungeert als het hart van het district Zeeland. Verder speelt de 
behoefte een rol om medewerkers, die in Zeeland wonen, de gelegenheid te bieden om 
fysiek in Zeeland bĳ meer onderdelen van de eenheid werkzaam te zĳn, dan het district 
en het basisteam. Om die reden enter beperking van de reisafstanden huisvest 
Middelburg ook onderdelen van de centrale diensten van de eenheid. Verder wil de 
eenheid Zeeland-West-Brabant de huisvesting van het basisteam Walcheren 
verbeteren. omdat dit team nog niet op een passende wijze gehuisvest is. 
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De opgave is passende huisvesting te realiseren voor district en centrale diensten, 
afgestemd op de organisatie en werkwijze van de eenheid enerzijds en passend binnen 
de huisvestings- en besparingskaders anderzĳds. 

De businesscase voor Walcheren is gebaseerd op de huisvestingsbehoefle van het 
district Zeeland, het basisteam Walcheren en onderdelen van de dienst regionale 
informatie organisatie (DRIO). de dienst regionale ondersteuning (DROS) en de dienst 
regionale recherche (DRR). Uit onderzoek is gebleken dat hethuidige vastgoed op 
Walcheren niet tegemoet komt aan de daaraan te stellen eisen en dat het ook niet 
toekomstbestendìg te maken is. De bureaus zijn zowel functioneel als technisch 
verouderd en niet ingericht op de huidige organisatie, werkwijze en samenwerking. 
Gekeken is naar herhuisvesting in andere bestaande bouw en naar herhuisvesting 
middels nieuwbouw. Geconcludeerd is dat nieuwbouw. de beste oplossing is. In totaal 
zijn er uiteindelijk dn'e huisvestingsvarianten voor Walcheren onderzocht en 
geanalyseerd. namelijk nieuwbouw op de volgende locaties in Middelburg: 
Mortiereboulevard, Ramsburg/Oosterperkweg en Stromenweg. Op 26 juni jl. heeft 
besluitvorming binnen de Nationale Politie plaatsgevonden over de huisvesting in 
Walcheren. Besloten is tot een nieuw gebouw, waarin alle eerder genoemde 
politieonderdelen ondergebracht kunnen worden en dit bureau te bouwen aan de 
Morliereboulevard. 

Daarnaast zal in Vlissingen een politiekantoor gerealiseerd worden met een 
vloeroppervlakte van ca. 300 m’. Deze voorziening betreft zowel een opkomstlocatie 
(waar medewerkers in dienst komen en uit dienst gaan). als een uit— en terugvalbasis 
tijdens aaneengesloten diensten in Vlissingen (voor wijkagenten en andere 
medewerkers van het basisteam), als een mogelijkheid publiek (op afspraak) te 
ontvangen. Dit kantoor biedt dus onder andere ook de mogelijkheid om op afstand de 
briefing in Middelburg te volgen. In de gemeente Veere is reeds een voorziening 
(steunpunt) gerealiseerd in het gemeentehuis in Domburg. 

Planning nieuwbouw 
In het vierde kwartaal van 2017 wordt aangevangen met de ontwerpfase voor de 
nieuwbouw. De beoogde oplevering van het districts- en teambureau zal in het derde 
kwartaal van 2020 plaatsvinden. 

Ik hoop u hiermee voldoende en naar genoegen te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet 

Hans Vissers 
Politiechef ZeeIand-West-Brabant 
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