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ONDERWERP    
Voortgangsrapportage "Wind in de zeilen 24 november 2021" 
 
 
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 dhr. Wientjes. Onderdeel van de uitvoering van het compensatiepakket 
was het aanstellen van dhr. Riedstra als uitvoeringsregisseur. 
 
Conform de governance van Wind in de zeilen stelt de uitvoeringsregisseur twee maal per jaar 
een voortgangsrapportage op. Deze wordt vastgesteld door de Stuurgroep Wind in de zeilen 
en vervolgens verstuurd aan de Tweede Kamer, Provinciale Staten Zeeland en de 
gemeenteraad Vlissingen. Met deze raadsinformatiebrief ontvangt u de derde 
voortgangsrapportage van de uitvoeringsregisseur. Eerdere voortgangsrapportages ontving u 
in juni 2021 en december 2020. 
 
Voortgang op hoofdlijnen 
Op 1 december jl. heeft uitvoeringsregisseur dhr. Siebe Riedstra uw raad en Provinciale 
Staten uitgebreid inhoudelijk bijgepraat over de inhoud en voortgang van het pakket. Op de 
meeste onderdelen van het pakket wordt goede voortgang geboekt, zoals ook blijkt uit het 
algemeen beeld dat de uitvoeringsregisseur schetst op pagina 3 e.v. van de 
voortgangsrapportage. Als succesvolle voorbeelden kunnen Kenniswerf (fiche D), 
Investeringsfonds Zeeland (fiche E), Arbeidsmarkt (fiche I) en Evides (fiche K) genoemd 
worden. T.a.v. het Delta Kenniscentrum (fiche C) treedt vertraging op. Voor dit ambitieuze 
project blijkt meer tijd nodig te zijn voor het uitwerken van de plannen dan aanvankelijk werd 
gedacht. Over de ontstane situatie hebben we u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd 
(kenmerk raadsinformatiebrief: 1344901/1346774). Ook treedt vertraging op rondom het 
Justitieel Complex Vlissingen (fiche B-1). Onze vertegenwoordigers in de Stuurgroep spannen 
zich (samen met de uitvoeringsregisseur) maximaal in om dergelijke vertraging tot een 
minimum te beperken.  
 
Rol en betrokkenheid raad 
Uw raad ontvangt twee maal per jaar een voortgangsrapportage van uitvoeringsregisseur 
Riedstra. Hiermee wordt u geïnformeerd over de voortgang van het totale pakket. Daarnaast 
wordt uw raad -door middel van de actieve informatieplicht van het college- door de betrokken 
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portefeuillehouder tussentijds geïnformeerd over noemenswaardige ontwikkelingen en 
behaalde mijlpalen.  
T.a.v. de onderdelen van het pakket waar Vlissingen de ‘trekkende’ partij is (Kenniswerf, 
Arbeidsmarkt, Stationsomgeving, Gezondheidscentra, Bestemmingsplan procedure LAW-
delta, programma Aardgasvrij), wordt u uiteraard ook via de P&C-cyclus geïnformeerd, dan 
wel worden stukken besluitvormend voorgelegd als een raadsbesluit gevraagd wordt. 
 
Wij gaan er vanuit u hiermee 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 
 




