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ONDERWERP

Stuurgroep Wind in de zeilen
Geachte raad,
Op 8 juli 2020 heeft uw raad goedkeuring verleend aan het bestuursakkoord
"Compensatiepakket Marinierskazerne", met daarin opgenomen het advies "Wind in de
zeilen" van speciaal adviseur mr. B.E.M. Wientjes. Onderdeel van het compensatiepakket
was het aanstellen van de heer Riedstra als uitvoeringsregisseur.
Conform de governance van Wind in de zeilen stelt de uitvoeringsregisseur 2 maal per jaar
een voortgangsrapportage op. Deze wordt vastgesteld door de stuurgroep en vervolgens
verstuurd aan de Tweede Kamer, de Provinciale staten en de gemeenteraad. Middels deze
raadsinformatiebrief ontvangt u de (vierde) voortgangsrapportage Wind in de zeilen 2 juni
2022 van de uitvoeringsregisseur.
De uitvoering van het pakket Wind in de zeilen is inmiddels al bijna twee jaar onderweg. Dit
betekent ook dat de uitwerking van het pakket steeds zichtbaarder en tastbaarder wordt. Zo
rijdt inmiddels de extra Intercity, waardoor reizigers 19 minuten sneller van Vlissingen in
Rotterdam zijn. En heeft de gemeente Vlissingen € 4 miljoen ontvangen voor de uitvoering
van het Fiche Aardgasvrij om ruim 600 koop- en huurwoningen aardgasvrij en/of aardgasvrij
klaar te maken. Bijzonder is ook de ontwikkeling omtrent Rail Gent Terneuzen. Naast de
bijdrage van € 15 miljoen vanuit Wind in de zeilen ontvangt het grensoverschrijdende
spoorgoederenproject € 105 miljoen van het Nationaal Groeifonds. Daarnaast is het
Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (SKC) op 1 juni
2022 officieel en feestelijk geopend door de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan
Yeşilgöz-Zegerius.
Op 1 juni 2022 was er een informatiebijeenkomst voor Raads- en Statenleden. Tijdens deze
bijeenkomst zijn de plannen voor het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) en het SKC nader
toegelicht. Beide projecten vallen onder Fiche B: Law Delta. Door het ministerie van Justitie
en Veiligheid (JenV) zijn de oorzaak van de opgetreden vertraging en de complexiteit van
het JCV toegelicht. Tevens is ingegaan op de stand van zaken van de integrale
gebiedsontwikkeling Stadslandgoed Vlissingen (waar het JCV onderdeel van uit maakt) en
de bestemmingsplanprocedure. Net als andere projecten in Nederland heeft de ontwikkeling
van het JCV en het Stadslandgoed te maken met een stikstofvraagstuk. De ter
inzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan is daarmee uitgesteld. Er wordt
momenteel hard gewerkt aan meerdere oplossingsrichtingen om het ontwerp-
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bestemmingsplan tijdig (uiterlijk september 2022) ter inzage te leggen. De presentaties van
deze informatiebijeenkomst zijn te vinden op www.vlissingen.nl/lawdelta.
Aandachtspunt is tevens de economische onderbouwing van het bestemmingsplan die voor
de vaststelling van het bestemmingsplan afgerond dient te zijn. Het gaat hier om het
vastleggen van afspraken over de benodigde grondoverdrachten en de inzet van betrokken
partijen die nodig zijn voor de bouw van het Justitieel Complex, de toegangswegen en
bijbehorende wateren en de ontwikkeling van het Stadslandgoed.
Ten slotte is er door alle betrokken partijen, zowel de bestuurlijke als de kennisinstellingen,
veel tijd en energie besteed aan een goede vormgeving van het Delta Kenniscentrum, dat
nu officieel het Delta Climate Center heet. De overheden hebben onlangs de uitgangspunten
en kaders voor de uitwerking van het projectplan kenbaar gemaakt. Deze nadere
concretisering was voor de alle kennisinstellingen van belang om de verdere uitwerking ter
hand te kunnen nemen. De doelstellingen uit het fiche blijven hierbij het vertrekpunt. De
Founding Fathers krijgen tot 1 december 2022 de tijd om het projectplan verder uitwerken.
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