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ONDERWERP

beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen Reglement van Orde van
Fractie POV naar aanleiding van raadsinformatiebrief (RIB ) betr. compensatie marinierskazerne
(Markaz)
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Op 9 april 2020 heeft het college de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief
geïnformeerd over de stand van zaken van het compensatietraject. U refereert aan de
volgende passage uit deze brief: 'Daarnaast is ons bekend dat een aantal andere (nietcontract-) partijen zich benadeeld voelen. Die partijen verwijzen wij zo nodig door naar het
ministerie van Defensie.”
U stelt naar aanleiding van deze passage en eerdere reacties van het college met
betrekking tot dit onderwerp een aantal vragen. Deze worden hieronder van antwoord
voorzien:
Vraag 1: Als we over compensatie spreken is 'ruimhartig' hét woord. Wij zijn van mening dat
je dan open moet staan voor partijen die in deze een valide verhaal hebben. Indirecte
schade is ook schade. Deelt u onze mening? Zo nee, dan graag een reactie.
Antwoord: Het Kabinet is door de Tweede kamer opgedragen om Zeeland en Vlissingen
ruimhartig te compenseren voor de geleden schade. Uit de opdracht van dhr Wientjes blijkt
dat het hierbij onder andere gaat om schade gerelateerd aan de kazerne zowel directe als
indirecte schade.
Vraag 2: Wij denken ook aan de zinloze verplaatsing van de naturistencamping. Deze
mensen hebben zich in de schulden moeten steken. Wie helpt hen? Verwijst de werkgroep
hen 'zo nodig' naar het betreffende Ministerie en is daarmee de kous af?
Antwoord: de camping heeft zich gemeld bij de gemeente met een claim gericht aan
Defensie. Het is niet aan de gemeente om deze claim te beoordelen. De claim van de
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camping is doorgeleid naar de heer Wientjes. Op verzoek van de portefeuillehouder heeft er
een gesprek plaatsgevonden tussen de eigenaar van de camping en de heer Wientjes.
Vraag 3: Het is naar onze mening weinig fatsoenlijk om partijen die schade hebben geleden
slechts te verwijzen naar het Ministerie en feitelijk links te laten liggen en uitsluitend op te
komen voor eigen belangen. Ook derden, waaronder ook andere gemeenten, hebben of
zullen schade lijden. Deelt u onze mening. Zo ja, wat gaat u concreet doen als (lid van de)
werkgroep om daadwerkelijk op te komen voor de belangen van alle in dit dossier betrokken
partijen?
Antwoord: zoals inmiddels bekend, is in het kader van spoor 1 Vergoeden een claim van
kosten en gederfde inkomsten vanuit de regio bij de heer Wientjes neergelegd. Deze wordt
op dit moment in opdracht van de heer Wientjes extern getoetst middels een
accountantscontrole. Gedurende de uitvoering van dit spoor hebben zich 4 externe partijen
met een claim, als gevolg van het niet verhuizen van de marinierskazerne, gemeld bij de
bestuurlijke kerngroep. Hun claims heeft de bestuurlijke kerngroep doorgeleid naar de heer
Wientjes, ten behoeve van het Kabinet. Indien in het vervolgtraject door partijen aanvullende
informatie benodigd is, is de gemeente Vlissingen bereid hier in te voorzien.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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