Provinciale Staten
Zaaknummer: 101151
Vragen van het statenlid Willem Willemse (50PLUS) ingevolge artikel 44 reglement van
orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 240.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Justitieel
Complex Vlissingen:
(ingekomen: 22 oktober 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Hoever staat het met de realisering van het
Justitieel Complex Vlissingen?

2.

3.
4.

Is er al een planning bekend wanneer er met
de bouw van Justitieel Complex in Vlissingen
wordt begonnen?
Is GS op de hoogte van de wens van de
Burgemeester van Vught?
Denkt GS dat door de actie van de
Burgemeester van Vught de bouw van het
Justitieel Complex in Vlissingen in gevaar
kan komen?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft
een procesplanning voor de bouw van het
Justitieel Complex Vlissingen (JCV)
opgesteld die op hoofdlijnen uitgaat van een
start eind 2023. Dit moet uiteindelijk leiden tot
het gereedkomen van het complex eind 2026
en ingebruikname in 2027. Momenteel ligt
het Voorontwerp bestemmingsplan van de
gemeente Vlissingen ter inzage. Daarnaast
wordt gewerkt aan een anterieure- en
samenwerkingsovereenkomst tussen de
regio (provincie Zeeland, gemeente
Vlissingen en het Waterschap
Scheldestromen) en het rijk voor de realisatie
van het JCV.
2. Zie het antwoord op vraag 1.

3.
4.

Wij hebben kennisgenomen van de
berichtgeving daaromtrent.
Nee. Wij hebben er vertrouwen in dat het Rijk
haar afspraken, zoals is vastgelegd in het
bestuursakkoord ‘Wind in de Zeilen’ van 26
juni 2020, nakomt.
Overigens is, voor het ministerie van Justitie
en Veiligheid, het nut en de noodzaak voor
de bouw van het JCV-complex alleen maar
toegenomen.
De Raad voor de Rechtspraak heeft namelijk
eerder aangegeven dat er
capaciteitsproblemen dreigen als het gaat om
extra beveiligde zittingen.

5.

Wat is de GS van plan te doen om hierin
duidelijkheid te verkrijgen om te
voorkomen dat Zeeland weer met een
kluitje in het riet gestuurd wordt en de
bouw van het Justitieel Complex
Vlissingen alsnog wordt afgeblazen met
andere woorden aan onze neus voorbij
gaat?

Namens fractie: 50PLUS

5.

Zie het antwoord op vraag 4.
Wij zien op basis van de uitspraken en
wensen van de burgemeester van Vught
geen aanleiding nadere vragen te stellen
over de bouw van het JCV, noch te
twijfelen over de realisatie ervan in
Vlissingen.
Binnen de projectorganisatie werken
regio en rijk, zowel ambtelijk als
bestuurlijk, samen aan de realisatie van
het JCV. Daarin houden de verschillende
betrokken partijen elkaar ook op de
hoogte van nieuwe en relevante
ontwikkelingen.
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