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Geachte voorzitter,
Onlangs bent u uitgenodigd voor een besloten informatiebijeenkomst op vrijdag 19 juni 2020, over het
compensatiepakket, dat door de heer Wientjes wordt opgesteld in verband met het niet doorgaan van de
verhuizing van de marinierskazerne. Het doel van het pakket is om sociaal-economische effecten te
bereiken, die vergelijkbaar zijn met de komst van de mariniers. Daar zullen wij het pakket uiteindelijk ook
op beoordelen.
De heer Wientjes werkt aan een breed, samenhangend en ruimhartig pakket voor de versterking van de
sociaal-economische structuur van Vlissingen en Zeeland. Al eerder is aangegeven dat gezocht is naar
grote en betekenisvolle investeringen in Vlissingen, die betrekking hebben op een (nieuwe of te
verplaatsen) Rijksdienst. Daarnaast gaat het onder meer om een substantiële verbetering van kennis en
onderwijs, passend bij de sterktes van Zeeland, versterking van de bereikbaarheid van Zeeland per
spoor, zowel voor personen als voor goederen, en zichtbare verbeteringen gerelateerd aan de
verduurzaming van de industrie, waardoor voor Zeeuwse bedrijven ten minste gelijke kansen ontstaan in
vergelijking met de rest van Nederland. In aanvulling op deze hoofdlijnen wordt ook nog over andere
onderwerpen gesproken. De onderliggende deelonderwerpen en discussiepunten met het Rijk zijn in
beslotenheid met u gedeeld in een informatiebijeenkomst op 5 juni.
Gisteren heeft er opnieuw een gesprek plaatsgevonden tussen de bestuurlijke kerngroep en de heer
Wientjes. Wij constateren dat er belangrijke stappen zijn gezet op weg naar overeenstemming op het
pakket. Tegelijkertijd vinden nog indringende gesprekken plaats over de concreetheid en precieze
omschrijving van verschillende onderdelen, zodat daar geen twijfel over kan bestaan. Daarnaast is een
zeer belangrijk punt hoe de afspraken concreet worden vastgelegd en de daadwerkelijke uitvoering in de
komende jaren hard wordt geborgd. Tenslotte vindt ook nog overleg plaats over de precieze financiële
uitwerking van de vergoeding van directe en indirecte kosten.
Gelet op de huidige fase van het overleg en de onderhandelingen, die nu nog intensief gaande zijn, is
een openbare bespreking van het pakket op dit moment niet in het belang van Zeeland. Wij zien daarom
geen mogelijkheden om de informatiebijeenkomst openbaar te maken.
De samenstelling van het pakket, zoals die op 5 juni met u in beslotenheid is gedeeld, is nog actueel. In
de besloten informatiebijeenkomst van morgen kunnen wij daarover maar beperkt aanvullende
inhoudelijke informatie verschaffen. Uiteraard kunnen wij wel een toelichting geven op de stand van het
proces en uw eventuele vragen beantwoorden.
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Op 24 juni vindt opnieuw overleg plaats met staatssecretaris Knops. Zo snel mogelijk daarna zullen wij u
de stand van zaken melden. Het streven is nog steeds om voor de zomer, zo mogelijk op 26 juni,
overeenstemming te bereiken over een pakket dat wij met een positief advies aan u voor kunnen leggen.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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