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Middelburg, 1 december 2020
Geachte voorzitter,
Op 10 juli 2020 heeft uw Staten goedkeuring verleend aan het bestuursakkoord "Compensatiepakket
Marinierskazerne", met daarin opgenomen het advies "Wind in de zeilen" van speciaal adviseur dhr.
Wientjes. Er is afgesproken dat de uitvoeringsregisseur, de heer Riedstra, minimaal 2 maal per jaar een
voortgangsrapportage opstelt voor de volksvertegenwoordigers. Deze wordt vastgesteld door de
stuurgroep en vervolgens verstuurd aan de Tweede Kamer, de Provinciale staten en de gemeenteraad.
Middels deze brief ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van de uitvoeringsregisseur.
Er zijn al enkele aansprekende eerste resultaten geboekt:
- Het Rijk heeft conform fiche A de gemaakte kosten en gederfde inkomsten inmiddels vergoed.
- Vanuit fiche B Law Delta is aan de uitwerking voor de locatiekeuze voor het justitieel complex
gewerkt door het College van rijksadviseurs in samenwerking met de regionale overheden. De
resultaten hiervan worden in december 2020 met omwonenden en ondernemers gedeeld.
- Voor de totstandkoming van het Delta kenniscentrum is door de gemeente Vlissingen, de provincie
Zeeland en de ‘founding fathers’ (HZ University of Applied Sciences, Scalda, University College
Roosevelt, Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research) voortvarend aan de slag
gegaan. Dit heeft o.a. geleid tot de aanstelling van twee kwartiermakers (duo-functie) die per 1
december 2020 hun taak oppakken.
- Met betrekking tot fiche E, vergroten vermogen Investeringsfonds Zeeland, wordt nog dit jaar het
eerste deel van de storting van € 20 miljoen in het fonds gedaan door het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlage: Voortgangsrapportage.

