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Nieuwerkerk, 17 april 2020
Aan de voorzitter van PS Zeeland,
Dhr. J.M.M. Polman
via: email en Statengriffier mw. FJ. van Houwelingen
Betreft: aanvraag voor extra PS-vergadering op zo kort mogelijke termijn over marinierskazerne.
Geachte voorzitter,
Sinds duidelijk geworden is dat het kabinet voornemens is de marinierskazerne niet in Vlissingen te
willen bouwen, is er veel gebeurd. Zo worden er o.a. gesprekken gevoerd over ruimhartige
compensatie met de speciale adviseur van het kabinet, dhr. Wientjes.
De waardering voor uw inzet, plus die van GS en andere partners, in deze complexe materie is groot.
Ook vanuit de fractie van GroenLinks en volgens mij geldt dat voor alle fracties. Telkens is gewezen
op het belang van het gezamenlijk optrekken.
In een unaniem aangenomen motie van 4 maart jl. wordt GS gevraagd PS hier regelmatig bij te
betrekken, met een procesvoorstel te komen en aan het begin van dat traject ruimte te bieden voor
het inbrengen van ideeën. Wellicht mede door corona heeft een en ander op zich laten wachten en
lezen we in de media dat dhr. Wientjes voortvarend te werk gaat. Nu zijn wij ook aan de beurt.
Niet alleen vanuit GroenLinks, maar ook vanuit D66, FvD, Lijst Koevoets, Pro Zeeland, PvdA, PVVBosch, SP en 50PLUS hebben Statenleden behoefte om in het openbaar met GS en onderling in debat
te gaan over dit proces, de opvolging van de motie, het bespreken en verwoorden van tot nu toe
genomen stappen en de diverse wensen. Bovendien willen zij bekijken of er wellicht door middel van
moties nog extra aandachtspunten meegegeven kunnen worden aan GS om zodoende duidelijker te
maken welke verwachtingen PS heeft m.b.t. de beoogde compensatiemaatregelen.
Mede namens de genoemde partijen, vraag ik u om het uitschrijven van een extra PS-vergadering nu
het beoogde quorum daarvoor ruimschoots aanwezig is. Afhankelijk van de coronamaatregelen mag
dit via de video wanneer die manier voldoet aan de vereisten. Gezien de materie gaat het ons om zo
spoedig mogelijk. Uiteraard denken wij graag mee met de planning.
Via de griffie vertrouwen wij erop dat dit verzoek z.s.m. in behandeling wordt genomen.
Bij voorbaat dank, mede namens de genoemde partijen,
met vriendelijk groet,
Gerwi Temmink,
Fractievoorzitter GroenLinks.

