Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Walravens en Bos (Forum voor Democratie) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2020 nummer 58.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake kosten van de
Marinierskazerne:

statenstukken

1.

Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 5 februari 2020
Hoeveel publieke middelen heeft de
Provincie Zeeland tot op heden uitgegeven voor het project van de Marinierskazerne? Hoeveel geld, tijd en
middelen zijn er concreet aan dit project besteed? Verzocht wordt daarbij
om een overzicht van alle uitgaven.

Antwoorden van gedeputeerde staten
1.

Volgende week sturen wij voor het dossier Marinierskazerne een voortgangsrapportage aan Provinciale Staten. In
deze rapportage zullen wij ingaan op het
overzicht met gemaakte kosten en gederfde inkomsten dat aan het team van
dhr. Wientjes is verstrekt.

2.

Hoe beoordelen GS deze aanwending van deze publieke middelen in
het licht van de criteria rechtmatig,
efficiënt en effectief?

2.

De middelen zijn rechtmatig, efficiënt en
effectief besteed. Gelet op het verwachte maatschappelijk effect (ruim
2100 arbeidsplaatsen, en de komst van
1800 mariniers, deels met gezinnen, en
extra uitgaven van structureel € 28 miljoen per jaar) was dit een buitengewoon
goede investering.

3.

Als vraag 1 en 2, maar dan voor het
Waterschap Scheldestromen. Wij
verzoeken vriendelijk de welwillende
medewerking van GS om dit voor PS
na te vragen bij het Dagelijks Bestuur
van dit Waterschap.

3.

Zie antwoord 1 en 2.

4.

Als vraag 1 en 2 maar dan voor gemeenten Vlissingen en Middelburg.
Wij verzoeken vriendelijk de welwillende medewerking van GS om dit
voor PS na te vragen bij de Colleges
van Burgemeester en Wethouders
van genoemde gemeenten.

4.

Zie antwoord 1 en 2.

5.

Is er ten aanzien van het Marinierskazerneproject ooit sprake geweest
van een
maatschappelijke kosten-batenanalyse? Zo Ja, wat waren haar uitkomsten? Zo Neen, waarom is er nooit
een dergelijke analyse gedaan?

5.

In het Ecorys-rapport van 2011 is aangegeven dat een investering van
€ 100.000 per gerealiseerde arbeidsplaats verantwoord wordt geacht. De geplande investeringen zaten op ongeveer
een tiende deel daarvan.
Zie ook antwoord 2.

Vragen aan gedeputeerde staten

6.

Gezien de gebleken onbetrouwbaarheid van de Rijksoverheid in dit dossier (ten aanzien van het wel of niet
doorgaan van dit project, maar ook
bijvoorbeeld gelet de stellige ontkenning van Staatssecr. Barbara Visser
(VVD), naar wij hebben vernomen uit
de pers, over het zoeken naar een alternatieve locatie al voor november
2019: hoe denken GS vervolgafspraken over het wel of niet doorgaan
van de bouw van de Marinierskazerne in
Vlissingen of te verwachten ‘compensaties’ met zekerheid van uitvoering
te kunnen vastleggen en gaat men
hiervoor nu wel afspraken maken
voor het geval dat er weer sprake zal
zijn van ‘contractbreuk’?

Antwoorden van gedeputeerde staten

6.

In goed overleg met de door het Kabinet
en door ons aangestelde adviseur worden de afspraken gemaakt, onder verantwoordelijkheid van de minister van
Binnenlandse Zaken. Gelet op de duidelijke signalen van zowel kabinet als
Tweede Kamer, en de meermaals geuite noodzaak om als Rijk te werken aan
herstel van vertrouwen in Zeeland, gaan
wij er vanuit dat de afspraken uit het
compensatiepakket goed vastgelegd en
nagekomen worden.
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