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Stuurgroep Wind in de zeilen 15-12-2022 
 
 
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 (vijfde) voortgangsrapportage Wind in de zeilen 1 
december 2022 van de uitvoeringsregisseur. 
 
De uitvoering van het pakket Wind in de zeilen is inmiddels ruim twee jaar onderweg. Dit 
betekent ook dat de uitwerking van het pakket steeds zichtbaarder en tastbaarder wordt. 

Genoemd kan worden de afronding van het fiche I Industrie en haven. De vier onderzoeken 

naar Waterstof, CCS/CCU, 380 kV en de versterking van de financiële positie van 

havenbedrijf North Sea Port zijn uitgevoerd en opgeleverd. Voor elk onderzoek is een 

vervolg bekend evenals welke partijen zich ervoor inzetten dat de onderzoeken ook leiden 

tot concrete resultaten/besluiten. De uitvoeringsregisseur blijft volgen wat er met de 

onderzoeken, die moeten leiden tot verduurzaming van Zeeuwse havenbedrijven, wordt 

gedaan. 

Ook hebben de onderwijsinstellingen conform planning het plan voor het Delta Climate 

Center (DCC) ingediend. Nadat in juni 2022 de uitgangspunten en kaders voor de uitwerking 

van het projectplan door de overheden zijn vastgesteld, zijn de zgn. Founders weer 

gezamenlijk aan de slag gegaan met de uitwerking van het DCC. Op 1 december 2022 is 

het DCC-plan door de 6 Founders aangeboden. Op 15 december 2023 is door de 

Stuurgroep onder voorwaarden met het DCC plan ingestemd. Enkele onderdelen worden in 

januari 2023 verder uitgewerkt, waarna eind januari een definitief besluit genomen zal 

worden. Daarmee is er een grote stap gezet in de realisatie van dit voor Zeeland en 

Vlissingen betekenisvolle fiche per medio 2023. 

 



Blad 2 behorend bij 2216687 / 2221842 
 

Op een aantal onderwerpen zijn aandachtspunten. Dit geldt bijvoorbeeld voor Fiche B1 

Justitieel Complex Vlissingen (JCV), Fiche B2 Strategisch Kenniscentrum ondermijnende 

Criminaliteit (SKC) en Fiche I Arbeidsmarkt.  

 

JCV 

Zoals vorige week al bekend is geworden, hebben de hobbels van stikstof en de wijziging 

van de aanbestedingsvorm geleid tot 2 jaar vertraging in de realisatie van het Justitieel 

Complex Vlissingen. In de Stuurgroep Wind in de Zeilen van 15 december is bekrachtigd, 

dat de komst van het JCV naar Vlissingen niet ter discussie staat en dat alle inzet is gericht 

op het minimaliseren van de vertraging. Tevens is besloten dat de minister van 

Rechtsbescherming begin 2023 naar Zeeland komt om nogmaals nut en noodzaak van het 

JCV te benadrukken.  

 

SKC  

Er zijn gesprekken gevoerd met het ministerie van Justitie & Veiligheid over de borging van 

het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (SKC). Het 

SKC in Vlissingen is in bedrijf en de eerste producten zijn ontwikkeld. Besloten is om de 

huidige situatie, waarin het ministerie de beheersverantwoordelijkheid draagt, tot medio 

2024 te verlengen, zodat het SKC zich nog verder inhoudelijk en organisatorisch kan 

ontwikkelen. Het doel blijft om na 2024 het beheer van het SKC aan een andere organisatie 

over te dragen. Wij hebben in de Stuurgroep WiZ aandacht gevraagd voor de structurele 

borging en governance van dit centrum.  

 

Arbeidsmarkt 

De uitvoeringsregisseur constateert dat als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, maar 

ook door de vertraging op het fiche JCV, het omscholen van werkzoekenden een 

aangepaste aanpak vraagt. Komend half jaar wordt hierover meer bekend.  

 
 
Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 

de secretaris,              de burgemeester, 

 
drs. R.D.A. Wiskerke   drs. A.R.B. van den Tillaar 

 




