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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief principebesluit NAVO-oefeningen en operaties helikopterbewegingen
Engelandweg 12
Geachte raadsleden,
Op 1 oktober 2021 hebben wij een principeverzoek ontvangen namens Verbrugge Zeeland
Terminals B.V. (hierna: VZT) om (planologische) medewerking te verlenen aan de uitvoering
van NAVO-oefeningen en operaties binnen hun inrichting aan de Engelandweg 12 te
Ritthem, waarbij militaire helikopters opstijgen en landen.
De frequentie van een logistieke operatie voor de helikopterbrigades is maximaal 2 maal per
kalenderjaar. De logistieke operaties bestaan uit een binnenkomende brigade of een
uitgaande brigade. De activiteiten vinden overdag plaats. Bij twee operaties kunnen deze
activiteiten maximaal 18 dagen per jaar duren. Het verzoek heeft betrekking op een periode
van 10 jaar.
Wij hebben besloten in principe (planologische) medewerking te verlenen aan het tijdelijk
afwijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Zeehaven- en industrieterrein Sloe
2018’ ten behoeve van het verzoek.
Eerskomende operaties
Van 10 november 2021 tot 24 december 2021 zijn verplaatsing van twee Amerikaanse
brigades gepland, waarbij vanaf 22 november 2021 tot medio december daadwerkelijk
helikopterbeweingen plaats zullen vinden. Dit zogenoemde Host Nation Support
(gastlandsteun) gebeurt op verzoek van de Verenigde Staten. Het betreft een verplaatsing
van de Air Cavalry Brigade via Nederland naar Duitsland en een terugtrekking van de
Combat Aviation Brigade van Duitsland via Nederland naar de Verenigde Staten. In
bijgevoegd persbericht wordt ingegaan op met name deze twee verplaatsingen.
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Wij vertrouwen erop u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de plv. secretaris,
de burgemeester,

R.G. Hendrikse

drs. A.R.B. van den Tillaar
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