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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
  1217413 / 1217865 26 juni 2020 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
E. van Egmond Paul Krugerstraat 1 0118-487466 1 
    
ONDERWERP    
RIB Compensatiepakket: Advies Wind in de zeilen en bestuursakkoord 
 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
Hierbij bieden wij u, onder embargo tot de persconferentie van vanmiddag, het advies van de 
heer Wientjes (inclusief de bijbehorende projectfiches) inzake de compensatie voor de 
marinierskazerne aan. Dit advies gaat vergezeld van een bestuursakkoord, dat wij vanmiddag 
- onder voorbehoud van goedkeuring door uw Raad op 9 juli - zullen ondertekenen. 
 
Met voorliggend pakket en het getoonde commitment van alle contractspartijen bij de 
totstandkoming heeft het college de overtuiging dat we de weg vooruit weer te pakken 
hebben. We kunnen en moeten met het pakket verder om Vlissingen en Zeeland de 
noodzakelijke structurele sociaal-economische versterking te geven. Het pakket doet recht 
aan onze direct en indirect geleden schade en biedt perspectief op duurzame sociaal-
economische effecten voor Vlissingen en Zeeland, die zeker op de langere termijn effecten 
hebben die meer dan vergelijkbaar zijn met die van de marinierskazerne. 
 
Het totaalpakket heeft in zijn volle breedte impact op Zeeland met maatregelen voor kennis 
en innovatie, verbetering bereikbaarheid en zorg en een opmaat naar versterking van de 
Zeeuwse industrie en havens. Veel van de maatregelen zijn gerelateerd aan Vlissingen. Het 
compensatiepakket is een breed en integraal pakket met een zichtbaar (fysiek) effect voor 
de ontwikkeling van de Kenniswerf, de invulling van het Markaz terrein, de upgrade van het 
stationsgebied en de vestiging van een gezondheidscentrum.  
Daarnaast is er een duidelijke sociaal-economische impuls voor Vlissingen gericht op goed 
onderwijs, de komst van een jonge potentiële beroepsbevolking, een inzet op aardgasvrije 
wijken, slim en toekomstgericht openbaar vervoer en een bijdrage aan de aanpak van 
langdurige werkloosheid. 
 
De investeringen van het Rijk, die met dit pakket zijn gemoeid, tellen op tot een veelvoud 
van de investering die het Rijk in de Marinierskazerne zou doen. Vanuit het perspectief van 
het Rijk is het pakket daarmee alleszins ruimhartig, maar tegelijkertijd ook het maximaal 
haalbare te noemen. 
 



Blad 2 behorend bij 1217413 / 1217865 
 

Het college heeft daarom besloten:  
 Het advies “Wind in de zeilen” als uitkomst van de opdracht aan de heer Wientjes en 

het daaropvolgende proces met het Rijk, te onderschrijven; 
 Het pakket aan compensatiemaatregelen, zoals beschreven in de fiches behorend bij 

het advies “Wind in de zeilen” en het bestuursakkoord, te aanvaarden en de acties te 
ondernemen die daarin voor de gemeente Vlissingen zijn beschreven; 

 Tot het aangaan van het bestuursakkoord “Compensatiepakket Marinierskazerne” 
onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad zoals bedoeld in 6:21 
Burgerlijk Wetboek. 

 
Een raadsvoorstel om uw Raad kennis te laten nemen van het advies, de 
compensatiemaatregelen en de achterliggende onderzoeksrapporten en u te adviseren 
goedkeuring te geven op het aangegane bestuursakkoord is in voorbereiding en wordt 
behandeld tijdens de raadsvergadering op 9 juli 2020. 
 
De uitkomst van het compensatietraject in de vorm van het advies “Wind in de zeilen” en het 
bestuursakkoord worden vrijdagmiddag 26 juni 2020 openbaar gemaakt, tijdens een 
gezamenlijke persconferentie van Rijk en regio op het provinciehuis. Tot dat moment geldt ten 
aanzien van het advies en bestuursakkoord voor een ieder geheimhouding.  
 
Tijdens de raadsvergadering van 4 juni 2020 heeft uw raad zichzelf geheimhouding opgelegd 
voor het verhandelde tijdens deze vergadering. Een dergelijke geheimhouding vervalt pas als 
de raad besluit die geheimhouding op te heffen. Door de griffie zal een raadsvoorstel daartoe 
worden voorbereid voor de eerstvolgende raadsvergadering van 2 juli 2020. Hoewel dat 
natuurlijk uw eigen afweging blijft bestaat er aan de zijde van het college geen bezwaar tegen 
het na de persconferentie spreken over het verhandelde tijdens de vergadering van 4 juni 
2020. Wij danken u voor de zorgvuldigheid die u in het traject tot nu toe heeft getoond. 
 
We gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

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




