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Compensatie Vlissingen
Voorstel Kazerne Vlissingen.docx

Goedemiddag Dames en heren,
Ik weet dat er bijna een akkoord is voor de compensatie door de rijksoverheid aan de gemeente
Vlissingen en de provincie Zeeland maar toch zou ik mijn voorstel nog onder uw aandacht willen
brengen.
In dit voorstel komt er wel een kazerne in Vlissingen maar niet voor de mariniers maar voor de
landmacht mogelijk met een heroprichting van een Marechaussee brigade Vlissingen.
De consequenties van dit voorstel voor Vlissingen en de landmacht zijn in mijn ogen overwegend
positief en daarom het overwegen waard.

Met vriendelijke groet,

.....................................................................................
Ministerie van Defensie
Commando Landstrijdkrachten
OTCMAN |SVV | Bureau Inlichtingen
Lpl de Harskamp Gen Winkelmankazerne
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Goedendag dames en heren,
De perikelen met de mogelijk toekomstige kazerne in Vlissingen heeft mij aan het
denken gezet voor een in mijn ogen zeer geschikte oplosing.
De mariniers kunnen en willen niet naar Vlissingen verhuizen maar een verhuizing
van het 17e pantser infanterie bataljon met een aantal ondersteunende eenheden
zou wel kunnen worden gerealiseerd door de landmacht.
Voor het bepalen welke ondersteunende eenheden moeten meeverhuizen kan de
luchtmobiele brigade, die een bataljon in Assen heeft, als ‘blauwdruk’ worden
gebruikt.
Naast een landmacht kazerne kan er tevens dan een nieuw steunpunt worden
gerealiseerd voor een Marechaussee brigade ter ondersteuning van de landmacht
kazerne en de andere taken van de KMAR in de havens van Zeeland. Dit zou een
heroprichting van de Mareschaussee Brigade Vlissingen inhouden die in 2007 is
opgeheven.

Dit plan zal kunnen worden uitgevoerd in vijf fasen.
Fase 1; Inventariseren welke eenheden met 17 PAINFBAT mee moeten en kunnen
verhuizen naar Vlissingen inclusief de complete personeelsplaat.
Fase 2; Inventariseren of er binnen de landmacht genoeg personeel is die bereid is
te verhuizen naar Vlissingen om een acceptabele vulling daar te krijgen. Een te lage
vullingsgraad moet een harde reden zijn voor annulering van dit plan.
Fase 3; De kazerne ontwerpen en realiseren inclusief een ruim ‘binnenslapers’
gedeelte en betaalbare nieuwbouw ten behoeven van de te verhuizen militairen en
hun familie inclusief voorrang bij het toewijzen van sociale huurwoningen aan
militairen.
Fase 4; Gedurende de bouw van de kazerne al personeel herverdelen naar hun
beschikbaarheid en bereidheid om te verhuizen.
Fase 5; Het daadwerkelijk verhuizen van alle eenheden naar de nieuwe locatie. Kan
gefaseerd gelijklopend met oplevering nieuwbouw.
Fases 1 en 2 kunnen gelijktijdig lopen net als fases 3 en 4.
Het tijdschema zal vermoedelijk vooral afhangen van de bouw van de kazerne en
woningen i.v.m. bouwvergunningen en beschikbare bouwfirma’s.
Verhuizing over drie tot zes jaar lijkt mij realistisch. Dit tijdschema zal wel goed
duidelijk moeten worden gecommuniceerd tijdens de inventarisatie voor personeel
plaatsing Vlissingen.
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Voordelen van deze oplossing;
1; Mogelijk acceptabel voor de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen
vanwege de te realiseren arbeidsplaatsen in de regio en de al gemaakte kosten
door de provincie en de gemeente.
2; De P-dienst kan mogelijk makkelijker personeel in die regio werven voor een
baan bij Defensie indien dat personeel in de provincie geplaatst kan worden.
3; 17 PAINFBAT behoord tot het regiment Garde Fuseliers Prinses Irene. Dit
infanterie regiment is voort gekomen uit de Prinses Irene brigade die in 1944 en
1945 in deze omgeving heeft gevochten. Dit bataljon past daarom beter dan 42
PAINFBAT dat tot het regiment Limburgse jagers behoord.
4; 17 PAINFBAT is uitgerust met wielvoertuigen waardoor ze makkelijker zonder
schade kan oefenen op de openbare weg in Vlissingen en omgeving. 44 en 45
PAINFBAT hebben beide rupsvoertuigen en zijn daarom minder geschikt voor
oefeningen op de openbare weg. Een oefenterrein dat groot genoeg is voor een
PAINFBAT met rupsvoertuigen is vermoedelijk niet beschikbaar en/of voorzien in de
al voorbereide plannen in Vlissingen. Tevens is de grond vermoedelijk te zacht (niet
geschikt) om met rupsvoertuigen over te verplaatsen indien er wel ruimte is voor
een oefen terrein t.b.v. bereden optreden.

Conclusie;
Ik denk dat dit plan een goede kans van slagen heeft maar er zal wel een grondige
inventarisatie moeten worden gemaakt vanwege de ongetwijfeld grote, niet
gebudgetteerde nieuwbouw kosten. En tevens is een vroege inventarisatie onder
het landmacht personeel nodig om een situatie zoals bij de Mariniers te voorkomen.
Met een pool van 20.000+ landmacht personeel om uit te werven voor een nieuwe
locatie met ongeveer 1500 FTE-en is dit makkelijker om te realiseren dan het
complete corps mariniers te verhuizen.

Vriendelijk groeten,
Collator / instructeur
.....................................................................................
Ministerie van Defensie
Commando Landstrijdkrachten
OTCMAN |SVV | Bureau Inlichtingen

