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De Volkskrant 

T.a.v. 

Postbus 1002 

1000 BA AMSTERDAM 

onderwerp  
WOB-verzoek  inzake  Marinierskazerne  

kenmerk  
20015846  

*20015846*

behandeld door  verzonden  

 

Middelburg, 19 mei 2020 

Geachte 

Naar aanleiding van uw verzoek van 3 maart 2020 tot het verstrekken van informatie WOB-verzoek inzake 
Marinierskazerne op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), berichten wij u als volgt. 

Wij hebben besloten de gevraagde documenten betreffende de communicatie tussen de Staat en de 
Provincie Zeeland ter zake het dossier Marinierskazerne in de periode 2011 tot 2020, voor zover die nog 
niet openbaar waren gemaakt, openbaar beschikbaar te stellen. 
Daarbij hebben wij, gelet op de AVG, persoonsgegevens onleesbaar gemaakt. 

In de bijgevoegde inventarislijst kunt u ook terugvinden welke documenten eerder openbaar zijn gemaakt. 
Hierin staan ook de betreffende links vermeld. 
De overige documenten zijn in te zien via https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/wob-
verzoeken. 

Deze brief en inventarislijst worden ook op dinsdag 19 mei 2020 per mail vooruit verzonden aan 
@volkskrant.nl. 

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: 
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 
6001, 4330 LA Middelburg. 

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, 
tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. U moet 
het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans 
is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met 
uw bezwaren geen rekening wordt gehouden. 
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 
0118631274. U kunt de informatie ook downloaden via http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar. 

Provinciehuis Abdij 6 Postbus 6001 0118 - 63 10 11 KvK 20168636 
4331 BK Middelburg 4330 LA Middelburg www.zeeland.nl IBAN NL08 BNGH 0285010557 

www.zeeland.nl
http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar
https://volkskrant.nl
https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/wob


 

     

 
 

 

 

 
 

  
   
    

  
   

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het 
treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). U richt het 
verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team 
bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. 
Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 

Afdelingsmanager Financiën en Control/Projectmanager compensatie Marinierskazerne 

Bijlage: 1 

Behoort bij brief d.d. 19 mei 2020 met ons kenmerk: 20015846. 2 



 

 

 

Stuknummer Inhoud Afzender Datum Aanvullend 
11113852 Zienswijze op herbeleggingsplan Vastgoed Defensie College van Gedeputeerde Staten 4-10-2011 
12019023 Bevestiging toezegging van de CvK voor de realisatie van de Marinierskazerne Vlissingen College van Gedeputeerde Staten 6-8-2012 
18015851 GS brief Marinierskazerne met motie PS 8 juni 2018 College van Gedeputeerde Staten 19-6-2018 Al openbaar: PS 4 maart 2020: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten 
18015850 GS brief Marinierskazerne nav motie PS 8 juni 2018 College van Gedeputeerde Staten 19-6-2018 Al openbaar: PS 4 maart 2020: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten 
19004377 Voortgang project Marinierskazerne College van Gedeputeerde Staten 20-2-2019 
19425395 GS brief voortgang en planning Marinierskazerne College van Gedeputeerde Staten 24-9-2019 Al openbaar: PS 4 maart 2020: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten 
19432372 GS brief oproep aan Tweede Kamerleden College van Gedeputeerde Staten 25-11-2019 Al openbaar: PS 4 maart 2020: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten 
20002407 GS brief reactie op twitter berichten Marinierskazerne College van Gedeputeerde Staten 22-1-2020 
20003026 GS brief reactie op gesprek 27 januari 2020 College van Gedeputeerde Staten 27-1-2020 Al openbaar: PS 4 maart 2020: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten 
20005280 GS brief MP Rutte Marinierskazerne College van Gedeputeerde Staten 12-2-2020 Al openbaar: PS 4 maart 2020: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten 
20005679  Feitenrelaas met openbare links Bijlage bij PS brief 14-2-2020 Al openbaar: PS 4 maart 2020: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten 
20006078 Ingebrekestelling Marinierskazerne College van Gedeputeerde Staten 19-2-2020 Al openbaar: PS 4 maart 2020: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten 
12002294 Verslag gesprek minister en CdK 17 januari 2012 Ministerie van Defensie 20-1-2012 Al openbaar: beslissing WOB-verzoek door Ministerie van Defensie 31-10-2019 
13025535 Reactie voorontwerp inpassingsplan Marinierskazerne Ministerie van Defensie 12-11-2013 
14004305 Provinciaal inpassingsplan Marinierskazerne Ministerie van Defensie 13-3-2014 
14004544 Afschrift van brief aan voorzitter Tweede Kamer der Staten Generaal Ministerie van Defensie 18-3-2014 
14007522 Reactie op inpassingsplan Marinierskazerne versie 27 mei 2014 Ministerie van Defensie 16-5-2014 
14009116 Bestuursovereenkomst Ministerie van Defensie 19-6-2014 Al openbaar gemaakt door Ministerie van Defensie 

14009364 Provinciaal inpassingsplan Marinierskazerne Ministerie van Defensie 16-6-2014 
16009410 Bestuursovereenkomst Kostendeling Gronddossier Ministerie van Defensie 19-6-2014 Al openbaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-855515.pdf 
18927770 Opmerkingen mbt oplevering campingterrein naturistenvereniging Ministerie van Defensie 9-11-2018 
19016432 Reactie Staatssecretaris van Defensie op brief 7 mei 2019 bestuurlijk overleg Ministerie van Defensie 6-6-2019 
19435140 Reactie Tweede Kamer op GS brief 22 november 2019 (19432372) Ministerie van Defensie 19-12-2019 
12012657 Mededeling dat medewerking wordt verleend voor de vestiging van een Marinierskazerne Ministerie van Financiën 24-5-2012 

Whats-app berichten Stas-gedeputeerde 
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11 
Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland 

berichtop brief van: 29 september 2011 Tweede Kamercommissie voor Defensie 
cie.def@tweedekamer.nl 

uwkenmork: 011-DEF-B-05 

ons kenmerk: 11113852dg 

a:aei,ng: Ruimte 

bljlage(n): 

behandeld door. 

doorkiesnummer. 

onderwerp: Zienswijze Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie 

verzonden: - 5 OKT. 2011 M1aae1burg. 5 oktober 2011 

Geachte commissieleden, 

Per brief van 29 september jl. heeft u ons uitgenodigd tot het geven van onze visie (zienswijze) op het Her
beleggingsplan Vastgoed Defensie, waarover de minister van Defensie de Tweede Kamer per brief d.d. 
31 augustus jl. heeft geïnformeerd. Mede namens de gemeente Vlissingen willen wij van deze gelegenheid 
gebruik maken. 
In genoemde brief wordt gemeld dat in gesprekken met de provincie Zeeland is gebleken dat er mogelijkhe
den zijn om (delen van) de marinierskazerne Van Braam Houckgeestkazerne in Zeeland onder te brengen. 
Het feit dat deze mogelijkheden nu worden onderzocht, hetgeen overigens ook in de brief van 31 augustus jl. 
wordt vermeld, dwingt ons tot enige terughoudendheid in het geven van onze visie. Op dit moment doorlo
pen wij immers gezamenlijk met Defensie een onderzoekstraject waarbij programma van eisen, voorkeuren, 
locatieopties en -uitwerkingen nog onderwerp van gesprek zijn. 

Context 
Kenmerkend voor de Marine is het werken op de grens van land en water. Juist een provincie als Zeeland 
heeft hiervoor veel te bieden, en ook Zeeland draagt graag mede verantwoordelijkheid voor een goed geou
tilleerde krijgsmacht. Een en ander is uiteraard in het belang van de Zeeuwse regionale economie, ook met 
het oog op het verdwijnen van verschillende rijksdiensten uit onze provincie waarmee arbeidsplaatsen en 
bewoners wegtrekken . Wij zijn er echter van overtuigd dat er ook voor de krijgsmacht veel te winnen is met 
het uitbouwen van marineactiviteiten in Zeeland. Het provinciebestuur van Zeeland en het gemeentebestuur 
van Vlissingen hebben de bereidheid om mee te denken aan huisvestingsoplossingen die ook met het oog 
op bezuinigingen hout snijden. Wij werken hiervoor graag samen met Defensie een goed arrangement uit. 

Wat biedt Zeeland 
Uit een quick scan blijkt dat binnen de provincie Zeeland meerdere locaties zijn waar voldoende ruimte te 
vinden is voor een kazerne. Plekken ook, waar een legerplaats goed zou kunnen functioneren gelet op de 
logistieke eisen (zoals een hoogwaardige ontsluiting over de weg), een goede ruimtelijke inpassing en een 
vlotte afwikkeling van planologisch-juridische procedures. 

Zonder af te doen aan de geschiktheid van de andere in deze quick scan genoemde locaties, komt uit onze 
eerste afweging naar voren dat de havenomgeving van Vlissingen veel te bieden heeft. Allereerst en meest 
in het oog springend: er is aan de Buitenhaven reeds een marinekazerne gevestigd. Het biedt synergie- en 
financiële voordelen om deze bestaande, en overigens uitstekend onderhouden, locatie uit te bouwen. Naast 
de reeds aanwezige kazerne is in de nabijheid van de Buitenhaven ook een munitiedepot gevestigd. 

Pro11nc ehu,s AbcJ11 6 M1dde 1hurg T- [Cl 181 631011 www.zeeland.nr 
Postbus 6001 F 101181 626949 
4330 LA M1lldeltmrg 
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Een tweede voordeel van de Vlissingse Buitenhaven is de optimale multimodale ontsluiting via snelweg, diep 
zeewater en rail. Zo ligt de bestaande marinekazerne direct aan het water (incl. aanlegsteiger) , en is de pro
vincie Zeeland eigenaar van de naastgelegen en thans niet meer gebruikte aanlegfaciliteiten (opstelterreinen 
en steiger) van een autoveer. Het via ro/ro (roll on, roll off) laden en lossen van schepen is dus een moge
lijkheid. Uiteraard bieden de volop in Vlissingen aanwezige overgangssituaties tussen land en water goede 
oefenmogelijkheden. Denk hierbij aan zowel harde kusten (zoals dijken en havenkades) als stranden. 

Voorts combineert Vlissingen een optimale bereikbaarheid met de ligging in stedelijk gebied. Hiermee kun
nen synergievoordelen behaald worden; een combinatie met reeds bestaande faciliteiten kan een voordeel 
opleveren voor zowel de kazerne als de omgeving. Voorbeelden zijn het Brandweertrainingscentrum aan de 
Bu itenhaven en de goede onderwijsvoorzieningen. In de naastgelegen Binnenhaven wordt de zogenaamde 
Kenniswerf ontwikkeld, waarin de Hogeschool Zeeland en het ROC fors investeren. Synergievoordelen met 
de opleidingsfunctie die aan de marinierskazerne is gekoppeld. zijn denkbaar bij uitwerking van de plannen. 
Synergie is ook mogelijk met de stadsgewestelijke sportfaciliteiten die in ruime mate in Vlissingen aanwezig 
zijn, en voortvloeiend uit samenwerking met het lokale (havengerelateerde) bedrijfsleven. 
Met het oog op eventuele partnerbanen is bijkomend voordeel van Vlissingen de grote concentratie van 
werkgelegenheid in het stedelijk gebied van Walcheren en op korte afstand ook in Goes en de Zeeuwse 
zeehavens. Daarnaast is Walcheren een omgeving waar optimale (deeltijd} woonmilieus te vinden zijn. 

Tot slot kan, hoewel deze uiteraard geen doorslaggevend karakter heeft, de maritieme. scheepsbouw- en 
mariniersgeschiedenis van Vlissingen niet onvermeld blijven. Bijkomstigheid is het feit dat Vlissinger Admi
raal Michiel de Ruyter in de 17e eeuw aan de wieg heeft gestaan bij de oprichting van het korps mariniers. 

Conclusie 
Om bovengenoemde redenen zijn wij er van overtuigd dat Zeetland en Vlissingen de mariniers veel kunnen 
bieden, maar ook het omgekeerde gaat op. In de Tweede Kamer-moties van de leden Albayrak en Eijsink en 
van de leden Grashoff en Albayrak wordt onder meer aandacht gevraagd voor krimpgebieden. Ontegenzeg
gelijk biedt het uitbouwen van de marineactiviteiten in Vlissingen veel profijt aan een stad en regio die te 
maken hebben met demografische uitdagingen, stedelijke herstructureringsopgaven en verdwijnende rijks
diensten. 

Zeeland zal tijdens de rondetafelgesprekken op maandag 10 oktober a.s. worden vertegenwoordigd door 
Commissaris der Koningin van Zeeland, mw. drs. K.M.H. Peijs en de burgemeester van Vlissingen, dhr. drs. 
R.H. Roep. 

Hoogachtend. ook namens het College van B&W van Vlissingen, 

gedeputeerde staten. 

, voorzitter 

Behoort bij brief d.d. 5 oktober 2011 met ons kenmerk: 11 113852dg 
van de afdeling Ruimte 
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Directie Vastgoed 
Regionale directie 
Zuid 

Stationsplein 3 
4811 BB Breda 
Postbus 2222 
4800 CE Breda 
Nederland 
www.rvob.nl 

Kvk nummer 
27371116 

-
Bankrekeningnummer 
56.99.92.346 

Inlichtingen 

T 
F 

@rvob.nl 

Ons Kenmerk 
1020125239 

ons zaaknummer 

107030519 

uw brief (kenmerk) 

Uw BSN 

Bijlagen 
0 

Het Rijksvastgoed- en 
ontwikkelingsbedrijf (RVOB) 
realiseert ruimtelijke en 
financiële doelen voor het 
Rijk. We doen dat door 
(gebieds)ontwikkeling, 
beheer, aan- en verkoop van 
rijksgronden en -gebouwen. 

Aan de Gedeputeerde van Zeeland 
de heer C. van Beveren 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

Datum 24 mei 2012 
Betreft Marinierskazerne Vlissingen 

Geachte heer Van Beveren, 

Tijdens het op 10 april jl. met u gevoerde overleg hebt u te kennen gegeven dat u 
voor de vestiging van een marinierskazerne in de gemeente Vlissingen de 
beschikking wenst te verkrijgen over ongeveer 10 ha. Rijksgrond. Hieraan wil ik 
gaarne mijn medewerking verlenen. 

Het betreft voor de wettelijke termijn verpachte grond die ten name staat van het 
ministerie van Financiën. U wenst deze gronden op enigerlei wijze te verwerven 
zodat u deze ter beschikking kunt stellen van het ministerie van Defensie. 

Ik heb intussen laten nagaan of een rechtstreekse overdracht tussen de 
ministeries van Financiën en Defensie aan de orde zou kunnen zijn. Daartoe is het 
ministerie van Defensie thans echter niet bereid. 

Een oplossing zou kunnen zijn dat het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf u de 
betreffende grond verhuurt met toestemming deze door te 'verhuren' aan het 
ministerie van Defensie. Als indicatieve huursom geef ik u een bedrag van 
€ 83.000,- per jaar af. 

Zoals u gesteld hebt, neemt de provincie de kosten die met het pachtvrij maken 
van de gronden gemoeid zullen zijn, voor haar rekening. 

Tot nader overleg ben ik uiteraard gaarne bereid. 

Hoogachtend, 
De 

Directeur van de Regionale directie Zuid 

Pagina 1 van 1 
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Archiefexemplaar 11 
Directie Ruimte, Milieu en Water Provincie Zeeland 

bericht op brief van: 

uw kenmerk: Marinierskazerne Zeeland 

ons kenmerk: 12019023 

afdeling: Bedrijfsvoering RMW 

bijlage(n): 

behandeld door: 

doorkiesnummer: 

onderwerp: 

Directie Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid 
Ministerie van Defensie 
Postbus 20701 
2500 ES DEN HAAG 

verzonden: 1 0 AUG. 2012 Middelburg, 10 augustus 2012 

Geachte-

Hierbij bevestigen wij de toezegging van de Commissaris van de Koningin van Zeeland mevrouw drs. K.H. 
Peijs de voor de realisatie van de Marinierskazerne Vlissingen noodzakelijke gronden aan de Buitenhaven 
om niet beschikbaar te stellen aan het ministerie van Defensie. De juridische vorm waarin een en ander zal 
plaatsvinden vormt nog onderwerp van studie en zal vervolgens onderwerp vormen van overleg tussen uw 
ministerie en ons college. 

De gronden zullen bouwrijp beschikbaar worden gesteld waarbij wij een kostenefficiênt ontwerp, vast te stel
len in overleg met ons college, als randvoorwaarde hanteren. 

Voor het bovenstaande geldt uiteraard dat een en ander zal worden geëffectueerd met inachtneming van de 
bevoegdheden terzake van Provinciale Staten van Zeeland. 

Wat betreft de mogelijkheden voor oefenen en trainen voor de mariniers in Zeeland kunnen wij u het volgen
de mededelen: In de afgelopen maanden heeft ons college de mogelijkheden hiervoor verkend bij de ver
schillende (natuur)terreinbeheerders in Zeeland. Tevens heeft het Mariniers Trainingscommando (MTC) in 
een tweetal notities de gewenste trainingsmogelijkheden in beeld gebracht. Tevens zijn de meeste locaties 
door het MTC bezocht. Op 8 augustus 2012 is er overleg geweest tussen de provincie Zeeland, Staatsbos
beheer Zeeland, Zeeland Seaports en MTC. Uit dit overleg is gebleken dat er in Zeeland veel terrein voor 
(mede)gebruik door het Korps Mariniers beschikbaar kan worden gesteld zodat voorzien kan worden in een 
belangrijk deel van de trainingsbehoefte. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden voor het oefenen op de grens 
van land en water onder andere door gebruikmaking van de stranden in Zeeland. De beheerders van de 
stranden, de bosgebieden en de natuurgebieden hebben medewerking toegezegd. 

HPt Groene Wot1d 1, Middelburg T [01181 631700 www zeeland nl 
Postbus 165 ~ [Ul 18J - b34756 
4330 /\D Middelburg . 



_...._,,., . Colijn, 

De komende maanden zullen nadere afspraken met de genoemde en andere beheerders en eigenaren in 
overleg met het MTC worden vastgelegd. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

gedeputeerde staten, 
namens dezen, 

·recteur marinierskazerne Zeeland. 

Behoort bij brief d.d. 1 0 augustus 2012 met ons kenmerk: 12019023 
van de afdeling Bedrijfsvoering 
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DATUM 1 3 NOV. 2013 
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CLASS. 

111111111111 lllll lllll 1111111111111111111111111111 
13025535 

Commando Dienstencentra 
Ministerie van Defensie 

Divisie Vastgoed en 
Beveiliging 
DVD - Direct ie Zuid 
Afdel ing Ruimte lijke Ordening 
en Milieu 
Sectie RO/JB/V 

Bezoekadres : 
Spoorl aan 175 Ti lburg 
Postadres : 
Postbus 90004 
3509 AA Utrecht 

MPC 710 
www.defensie.nl/ede/ divisie_ 
vastgoed_en_beveilig ing 

Contactpersoon 

Medior adviseur ROM 

Onze referentie 
2013086790 

Uw referentie 

Afschrift aan 

Bij beantwoording datum, 
onze referentie en betreft 
vermelden. 

> Retouradres Postbus 90004 3509 AA Ut recht 

Col lege van Gedeputeerde Sta+t,f~~n ----- - --=::::::::::--::~=-• 
van de Provincie Zeeland PROVntJCUF ZEELAND 
Postbus 6001 
4330 LA MIDDELBURG 

Datum 12 november 2013 
Betreft Reactie voorontwerp inpassingsplan " Marinierskazerne Vl issingen" 

Geacht College, 

Met ingang van 3 oktober 2013 ligt het voorontwerp inpassingsplan 
"Marinierskazerne Vliss ingen" ter inzage. Ik wil u hierbij mijn reactie kenbaar 
maken. 

In artikel 3.2.1.d is opgenomen dat de hoogte van de voorgevel van gebouwen, 
op de gronden met de aandu iding " landschap", maximaal 20 meter mag 
bedragen. Conform de verbeelding geldt hier echter een maximale bouwhoogte 
van 13 meter. Ik verzoek u aan te geven van welk bouwvoorschrift uitgegaan 
dient te worden. 

Uit artikel 3.5 .b komt voort dat ten behoeve van de aanleg, het beheer, in 
gebruik neming en instandhouding van een schietbaan een natuurtoets moet zijn 
uitgevoerd waaruit blijkt dat er voor het Natura 2000-geb ied " Westerschelde & 
Saefthinge" geen negatieve effecten zullen optreden . Ten behoeve van dit 
bestemmingsplan is reeds een natuurtoets uitgevoerd. De uitkomst hiervan is 
dat , ten gevolge van de toekomstige activ ite iten op de kazerne, geen sign ificante, 
negatieve effecten op het Natura 2000-gebied worden verwacht. Ik verzoek u 
hierom arti kel 3.5.b te verwij deren uit de regels van het plan. 

Artikel 3.5.e bevat een verbod op geluidhinderlijke en risicovolle inrichtingen. 
In de definitie van het begrip " geluidhinderlijke inrichting" wordt enkel verwezen 
naar artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht. Ik ga er van uit dat hier 
verwezen had moeten worden naar artikel 2.1 onder 3 van het Beslu it 
omgevingsrecht . 
Voor wat betreft het aspect " risicovolle inrichtingen" ga ik ervan uit dit verbod is 
opgesteld om te voorkomen dat risicocontouren de inrichtingsgrens gaan 
overschrijden. Het plangebied is echter dusdanig groot dat het ontplooien van een 
activiteit met als gevolg een ris icocontour, niet per defin it ie tot gevolg heeft dat 
de contour de inrichtingsgrens overschrijdt. Indien u dit kunt bevestigen, dan 
verzoek ik u hierop de regels aan te passen. 
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Bedrijfsgroep Vastgoed 
DVD - Di rect ie Zuid 
Afdeling Ruimtelijke Ordening 
en Mi lieu 
Sectie RO/JB/V 

Onze referentie 
2013049966 

Voorgaande geldt ook met betrekking tot artikel 3.5.d. Hierin wordt de opslag van 
munitie beperkt. Ik ben me bewust van het gegeven dat een grootschalige 
munitieopslag niet gewenst is op onderhavige locatie. Echter, wanneer 
munitieopslag (niet grootschalig) in het kader van de normale bedrijfsvoering 
benod igd is, kort- of langdurend, dan kan deze zodan ig gepositioneerd worden 
dat eventuele risicocontouren de inrichtingsgrens niet overschrijden. Indien u 
hiermee in kunt stemmen, dan verzoek ik u artikel 3.5.d aan te passen. 

Tot slot verzoek ik u de zone met de aanduiding " landschap" op de verbeelding 
aan te passen . Deze zone hoort overal 20 meter breed zijn, maar is in het 
zuidoosten van het plangebied breder weergegeven . 

Indien u vragen hebt over de inhoud van deze brief, dan kunt u hiervoor contact 

opnemen met ■■■■■■Ivan mijn afdeling. 
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Ministerie van Defensie 

Dienst Vastgoed Defensie 

Directie Zuid 

Afdeling Ruimtelijke Ordening en 

Milieu 

Bezoekadres: 

Spoorlaan 175 

Postadres: 

MPC 55A 

Postbus 90004 

3509 AA Utrecht 

www.CDC.nl 

Steller: 

Telefoon 

Fax 

E-mail:

- @mindef.nl 

Aan Provincie Zeeland 
T.a.v. Gedeputeerde Staten 
Postbus 6001 

4330 LA Middelburg 

Datum 13 maart 2014 

Referte Bespreking met Provincie inzake PIP d.d. 10 maart 2014 

Ons kenmerk 2014016342 

Onderwerp Provinciaal lnpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen 

Geacht College, 

Nadat de Minister van Defensie in zijn brief van 31 augustus 2012 aan de 
Tweede Kamer heeft medegedeeld dat de nieuwe Marinierskazerne gebouwd 
zal worden op de locatie Buitenhaven te Vlissingen, is de Provincie Zeeland in 

goed overleg met de Gemeente Vlissingen en Defensie, van start gegaan met 
het opstellen van het lnpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen. 

Door snel en zonder al te veel risico's het Provinciale lnpassingsplan in 
procedure te brengen heeft u gezorgd voor maatschappelijk en politiek 

draagvlak dat een goede basis vormt voor de verdere planontwikkeling en 
realisering. 

Deze voortvarende aanpak, die er geen twijfel over laat bestaan dat de 
Provincie Zeeland en de Gemeente Vlissingen positief willen meewerken aan 

de komst van de kazerne, verdient alle lof. 

Ook intern het Ministerie van Defensie is niet stilgezeten. Samen met het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken (Rijksgebouwendienst) zijn inmiddels 

stappen gezet om te komen tot een projectorganisatie die een integrale 
aanbesteding op basis van DBFMO tot doel heeft. Ook het reguliere overleg 
tussen de Provincie Zeeland en de Gemeente Vlissingen met de intern 
Defensie benoemde projectleider werpt zijn vruchten af. Op 28 februari 2014 

heeft de Minister van Defensie besloten dat de Van Ghentkazerne op de 
huidige locatie gehandhaafd blijft waardoor er geen onzekerheid me"er is over 

het scenario. 

Nu het project zich bevindt in de overgangsfase van een plan op hoofdlijnen 

naar de concretisering van een voorlopig ontwerp voor de r-----;-;.-;,-;._-_.-~---------. 
stedenbouwkundige invulling, is het zaak om in te zoomen op alle ftllOVIICIE .z.m.....111191.., 
mogelijkheden en belemmeringen binnen het plangebied. Rt---1

AFD. AMBT. 
,l>F{) TEMIIJN 

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden. ~ 
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Ministerie van Defensie 

Dienst Vastgoed Defensie 

Directie Zuid 

Afdeling Ruimtelijke Ordening en 

Milieu 

Datum 13 maart 2014 

Ons kenmerk 2014016342 
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Tot en met 12 maart 2014 ligt het "Provinciaal lnpassingsplan 

Marinierskazerne Vlissingen" ter inzage. Dit vormde voor mijn dienst een 
goede aanleiding om het PIP nader te beoordelen op aandachtspunten zoals 
ruimte, milieu, veiligheid, natuur en gezondheid. Na advies te hebben 

ingewonnen van de Grontmij, constateerden wij dat er toch enkele 
aandachtspunten zijn die doorgesproken dienden te worden met de 

planopstellers. 

Op maandag 10 maart heeft een bespreking plaatsgevonden op het 
provinciehuis Zeeland. Een kort (concept) verslag van deze bespreking is 
bijgevoegd. 

Afgesproken is dat op het gebied van natuur, gelu id en gezondheid nadere 

acties worden ondernomen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de 
uitkomsten van deze acties worden meegenomen bij de vaststelling van het 
PIP. Omdat vooral het natuuraspect gevoelig ligt vanwege de eisen die de 
Natuurbeschermingswet stelt, kan niet worden uitgesloten dat het PIP 
gewijzigd moet worden vastgesteld. Of de nadere acties gevolgen hebben 
voor de term ijn van besluitvorming is op dit tijdstip niet te zeggen maar kan op 
voorhand niet worden uitgesloten. Daarover zal onze dienst samen met de 
Provincie intensief contact onderhouden. 

Omdat het indienen van een zienswijze op het PIP niet mijn voorkeur heeft, 

breng ik het vorenstaande op deze wijze onder uw aandacht. 

Met vriendelijke groet, 

De Minister van Defensie 
Voor deze 
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CONCEPT Beknopt verslag van de bespreking inzake het PIP Marinierskazerne 
d.d.10 maart 2014 op het Provinciehuis Zeeland 

Aanwezig: 
Namens Provincie Zeeland. 
Namens Gemeente Vlissingen: 
Namens Defensie: 

Vooraf ingebrachte documenten: 
• Eindconcept "Aandachtspuntennotitie Marinierskazerne Vlissingen" van 

Grontmij Nederland B.V. d.d. 6 maart 2014 
• Intern advies Natuurtoets Marinierskazerne Vliss!ggen d.d. 10 maart 2014 
• Gespreksnotitie met Provincie Zeeland inzake P.tif.~' ~kaz Vlissingen d.d. 5 maart 

2014 

vergaande negatieve consequentie kun
"', 
nen hebben. De Provincie is niet van ~lan het 
 hun mening hoogst onverstandig en zal 

voorstel van defensie te honorer 

Defensie begrijpt de emotie~,. ma äeelt de kritiek" op het eindconcept van de Grontmij 

De Provincie Zeeland en gemeente Vlissingen zijn onaangenaam verrast door het 
voorstel van Defensie en kunnen zich niet vinden in de onderbouwing daarvan. Zij 
achten het niet gepast om zonder voorafgáand overleg met een zo vergaand voorstel te 
komen. Het voorstel van Defensie is naar

niet en licht haar keuze in de gesprekspotitie toe, ingegeven d9or onzekerheden op het 
gebied van met name ARBO, natûq,raspecten en geluid. D~i;bij geldt dat Defensie ook 
een zelfstandige verantwoordelijkheiçl heeft voor het welslagert van het project 
Marinierskazerne en daarom opd r rnéer beláng heeAfbij een zorgvuldige planvorming. 

,. '-0. # , 

Het gaat voor Défensie om een ze orseJnvesterîng en äe werk- en 
leefomstandighéden van.ee11 grÓ'~ aantahrne~ewerke s. Defensie wil voorkomen dat er 
in een Jater stàdfum van he~proj é'rit 0 (finarfoielé) schade ontstaat door bijvoorbeeld 
vertraging of aanyuJlende eis-è 4 "' 

~,,,: 

Nadat alle aandachtspunten uit deêandachtspuntennotitie Marinierskazerne 
Vlissingen" zijn doorgenomen worde · de volgende afspraken gemaakt: 

4 

Opstellen van een Gezondheidseffectscreening 
• Alle gesprekpartners,Jijn van oordeel dat een GES een bruikbaar middel kan zijn 

om de gezondheidseffecten in beeld te brengen. Het is een instrument dat bij kan 
dragen aan een goede planontwikkelling met betrekking tot de kazerne en ook 
om daarbij gemaakte keuzes uit te kunnen leggen naar het personeel. Het GES 
kan ook relevant zijn voor de aanbesteding door het consortium. 

• Defensie zal 3 offertes vragen. De opdrachtformulering, aansturing en 
begeleiding worden in gezamenlijkheid door Defensie en de Provincie verzorgd. 
Actie: 

• Het opstellen van het GES komt voor rekening van Defensie 

1 



Geluid 
• Defensie vindt de regeling in het PIP te onzeker en is bang dat de kazerne in de 

toekomst wordt blootgesteld aan meer geluid vanuit het industrieterrein. Omdat 
dat niet de bedoeling is zal de Provincie het voortouw nemen voor gesprekken 
met gemeente Vlissingen. 

• De insteek van de Provincie daarbij zal zijn dat de Marinierskazerne geen deel 
meer uitmaakt van het gezoneerd industrieterrein; de geluidszone behorend bij 
het industrieterrein wordt ingekrompen; een deel van de Marinierskazerne blijft 
in de geluidszone liggen; de geluidsruimte die de individuele bedrijven thans 
gezamenlijk hebben zal niet verruimd worden. Actie: 

• Schietbaan: in de bijlage bij het PIP wordt er van uitgegaan dat een open 
schermenschietbaan op de Marinierskazerne gere '· eerd kan worden. Om dit 
zeker te stellen zal dit punt nader besproken wo . De schietbaan in 
Woensdrecht die nu als model wordt genome11j.J ,J igens ook onderwerp van 
discussie in de reparatievergunning Nbw voor fe"vliégbasis Woensdrecht. Extra 
aandacht hiervoor in de natuurtoets voor Vlissingen is dus geboden. Actie: -

• De plannen met betrekking tot de mogelijke vestiging van een reparatiewerf 
worden voorlopig aangehouden. A~tie: 

Natuur 
• Defensie constateert'dat de U_ätuurtoets niet,ziet op activiteiten die wel mogelijk 

worden gemaakt in het i !P (óêfenterreinen}: HierdoorFworden de maximale 
planologische mogelijklirqen niet onderbouwd en is het plan in strijd met een 
goede ruimtelijke ordening'. ,Ook aan ~e natuurtoe~ kleven zodanige gebreken 
dat siggJfic~nte effecten:o oÎihand niet kunnen: worden uitgestoten en er 
mogelilk sprake is varl:ee ssende beoordeling, ( een passende beoordeling leidt 

;,, -- - "' . ✓ 

overigeJlS niet tot: t en MES,,::plicht zo blijkt uit Cle analyse van defensie). 
VoQrgesteld wordt in gespr-ë,½, te gaan met het bevoegd gezag voor de Nbw, het 

6Min'fsteri~van Economi'¾, e ~ ken. De Provincie is nog niet overtuigd maar wil 
het gesprek ~el aangaan. · 

• Defensie neemt het initiati èn bereidt een overleg voor tussen Min EZ, Provincie 
en defensie. De bevindinge ,,.. an defensie zullen hier onderwerp van gesprek zijn 
. Actie: ,. 

• Insteek van het gesprek fs: 1s een Passende Beoordeling noodzakelijk;; hoe kijkt 
EZ tegen de opgestelde natuurtoets aan; hoe moet de relatie met de 
oefenterreinen en het luchtgebonden gebruik worden gezien (maximale 
planologische mogelijkheden). 

• Nu Rotterdam van de baan is kan scenario 2 (groeiscenario) worden geschrapt en 
kan voor wat betreft de onderbouwing (m.n. tav stikstofberekeningen) rekening 
worden gehouden met scenario 1. 

Overige afspraken: 
• Op 26 maart vindt een gesprek plaats tussen de Minister van Defensie en de 

Commissaris der Koning. Hierbij zal ook gesproken worden over de voortgang 
van de Marinierskazerne. Omdat een reactie van DVD over het bouwrijp maken 
en de daarvoor af te spreken afkoopsom, uitblijft, zal dit intern DVD worden 
aangekaart. Actie: 

2 



Breda, 10 maart 2014 

Voor verslaglegging: 

• 

• Het EOD onderzoek zal aan de Provincie worden aangeboden. Actie: 
• Opleveren tweetal rapporten m.b.t. aanvullend bodemonderzoek en 

archeologische waarden. Actie: 
• Omdat de Provincie en de gemeente zich niet kunnen vinden in veel bevindingen 

in het Eindconcept "Aandachtspuntennotitie Marinierskazerne Vlissingen" van 
Grontmij Nederland B.V. d.d. 6 maart 2014, is het verstandig dat de 
Provincie/Gemeente een reactie op papier zet. Deze reactie wordt door DVD 
meegenomen bij het afronden van het definitief rapport. Actie: 

• DVD zal reageren op het ter visie liggende PIP en zal daarbij verwijzen naar deze 
bespreking. Actie 

• De acties in het kader van natuur, geluid en GES worden onverwijld opgepakt en 
binnen 2 maanden afgerond zodat Provinciale Statéfi bij de vaststelling met de 
uitkomsten rekening kan houden, bijvoorbeeld ;:;,[ et plan te wijzigen of 
anderszins. 

' ~

De bespreking wordt beeindigd met de constatering dat het een "pittig maar 
constructief' overleg was. 
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Ministerie van Defensie 

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag 

Ministerie van Defensie 

Plein 4 
MPC 58 B 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 
Nederland 
www.defensie .nl 

Onze referentie 
BS/2014008456 

Uw referentie 

Bij beantwoording datum, 
onze referentie en onderwerp 
vermelden. 

Aan de Commissaris van de Koning 
in de provincie Zeeland 
de heer J.M .M. Polman 

·Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

Aan de wnd. burgemeester van Vlissinge 

Paul Krugerstraat 1 
4382 MA Vlissingen 

OOC.MA...
ZAAK NR. 

_.. __ ___~- --------,_., ,

PROVINCIE ZEELAND 

 AFD. Rm
AFD. TERMIJN

DATLJM 2 4 MU

Datum: 18 maart 2014 
Onderwerp: Aanbieding Kamerbrief Marinierskazernes Rotterdam en Vlissingen 

Hierbij stuur ik u een afschrift van de brief waarmee ik de Tweede Kamer onlangs 
heb geïnformeerd over de marinierskazernes in Rotterdam en Vlissingen. In deze 
brief zet ik uiteen waarom ik, op grond van een aanbod van de gemeente 
Rotterdam, heb besloten het Mariniers Opleidingscentrum in Rotterdam te laten 
en de Van Ghentkazerne open te houden. In de tweede plaats ga ik in deze brief 
in op de uitkomst van de zgn. Public Private Comparator, het onderzoek naar de 
wijze waarop de ontwikkeling en de bouw van de Michiel Adriaanszoon de 
Ruyterkazerne het beste kan worden aanbesteed. 

Nu er duidelijkheid is dat het Mariniers Trainingscommando, conform de 
bestaande plannen, vanuit Doorn naar Vlissingen verhuist, acht ik het van belang 
dat wij de komende tijd concrete stappen zetten voor de verwezenlijking hiervan. 
Voor Defensie zelf betekent dat de inrichting van een projectorganisatie die 
voortvarend de voorbereiding van de aanbesteding ter hand neemt. Ik heb 
begrepen dat de provincie en de gemeente evenzeer voortvarend werken aan de 
grondverwerving en het inpassingsplan. Gezamenlijk moeten wij - rijk, provincie 
en gemeente - onze samenwerking en de tot nu toe gemaakte afspraken verder 
verdiepen in een binnen enkele maanden te sluiten formele 
bestuursovereenkomst. In ons overleg op 26 maart kunnen we bespreken wat we 
in deze overeenkomst willen regelen en hoe we een voorspoedige totstandkoming 
daarvan kunnen bevorderen . 

Pagina 1 va n 1 

www.defensie.nl


Ministerie van Defensie 

Ministerie van Defensie 

Plein 4 
MPC 58 B 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 
www.defensie. nl 

Onze referentie 
BS/2014005813 

Bij beantwoording datum, 
onze referentie en betreft 
vermelden. 

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag 

de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Plein 2 
2511 CR Den Haag 

Datum 28 februari 2014 
Betreft Marinierskazernes Rotterdam en Vlissingen 

Inleiding 

De nota In het belang van Nederland (Kamerstuk 33 763, nr. 1 van 17 
september 2013) bevatte een aantal doelmatigheidsmaatregelen, waaronder 
de sluiting en afstoting van de Van Ghentkazerne in Rotterdam. De oplevering 
van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen zou Defensie in staat stellen de 
marinierseenheden daar te concentreren. In een gesprek met burgemeester 
Aboutaleb en wethouder Laan heb ik mij bereid verklaard alternatieve 
oplossingen te bekijken, op voorwaarde van een kloppende business case. 
Het overleg hierover heeft geresulteerd in een aanbod dat aan deze eis 
voldoet. Ik heb daarom besloten dat het Mariniers Opleidingscentrum in 
Rotterdam blijft en dat Defensie de Van Ghentkazerne aanhoudt. 

Het Mariniers Trainingscommando zal conform de bestaande plannen 
verhuizen van de Van Braam Houckgeestkazerne uit Doorn naar de nieuw te 
bouwen Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen. Inmiddels is 
onderzoek gedaan naar de wijze van aanbesteding hiervan, de Public Private 
Comparator. De conclusie is dat een geïntegreerd contract, waarbij de fasen 
van ontwerp tot en met onderhoud en exploitatie als een pakket worden 
aanbesteed, het rijk een voordeel van 12,5 à 17,5 procent kan opleveren . 

In deze brief informeer ik u over beide onderwerpen. 

De Van Ghentkazerne 

De besparing op de exploitatie-uitgaven als gevolg van de sluiting van de Van 
Ghentkazerne werd geraamd op€ 5,3 miljoen: een besparing op 
ondersteunend personeel en op vastgoed. In deze besparing waren de kosten 
van de verhuizing naar Vlissingen niet meegerekend. De bepaling van die 
kosten vereiste een herijking van de behoeftestelling voor de Michiel 
Adriaanszoon de Ruyterkazerne, die pas kon beginnen nadat het besluit tot 
verhuizing was genomen. De afgelopen maanden is deze herijking uitgevoerd . 

De vaste staf van de Van Ghentkazerne telt 177 personen . Het Mariniers 
Opleidingscentrum (MOC) verzorgt de initiële opleiding voor de mariniers en 
voorts functie - en loopbaanopleidingen voor het Korps Mariniers. Ook de 
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beroepspraktijkvorming van de ROC-opleiding Veiligheid en Vakmanschap 
(VeVa) wordt door het MOC verzorgd . Het totale aantal leerlingen dat 
tegelijkertijd op de kazerne verblijft kan hiermee oplopen tot ongeveer 800 . 
De totale extra kosten voor verplaatsing van het MOC naar Vlissingen, 
inclusief verhuiskosten en de geschatte verkoopopbrengst van de Van 
Ghentkazerne, zijn geraamd op ruim € 130 miljoen. De jaarlijkse exploitatie 
voor de nieuwe kazerne met deze uitgebreidere bezetting zou met€ 2,3 
miljoen stijgen1

. 

De extra kosten, zowel de incidentele investeringen als de exploitatielasten, 
zijn in een lifecyc/e cost berekening over een periode van 25 jaar bij elkaar 
gebracht en vergeleken met de kosten van een voortgezet verblijf van het 
MOC in Rotterdam en het openhouden van de Van Ghentkazerne . Blijven de 
mariniers in Rotterdam, dan zijn ook hier investeringen nodig voor 
nieuwbouw en renovatie voor de mariniers. De totale investeringskosten 
worden geraamd op ongeveer€ 30 miljoen . 

De gemeente Rotterdam heeft mogelijkheden onderkend voor medegebruik 
van de kazerne tegen betaling van een gebruikersvergoeding. Het gaat hierbij 
grotendeels om een andere aanwending van bestaande budgetten; de 
meerkosten voor de gemeente blijven daardoor ook beperkt. Het 
medegebruik betreft (opleidings)eenheden in de sfeer van orde en veiligheid 
van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, opleidingen van gemeentelijke 
stadswachten en toezichtpersoneel van de RET en van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie. De netto vergoed ing hiervoor bedraagt € 1,3 miljoen, 
waarvan € 0,5 miljoen afkomstig is van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie, dat vanaf 2018 mede gebruik maakt van de kazerne. De afspraak 
houdt ook in dat, indien voor de huisvesting van deze eenheden of delen 
daarvan nieuwbouw of verbouwing van bestaande gebouwen nodig is, de 
kosten hiervan niet ten laste van Defensie komen. 

Daarnaast zal de gemeente Rotterdam Defensie ook op enkele andere 
manieren financieel tegemoet komen . De gemeente betaalt Defensie jaarlijks 
€ 200.000 als bijdrage aan de exploitat ie van het Mariniersmuseum. Voorts 
zal de gemeente aan de kosten voor het gebruik van (gemeentel ijke) 
zwembaden en van een schietbaan door mariniers € 220.000 per jaar 
bijdragen. 

In de brief over fase 2 van het Herbeleggingsplan van 25 juni 20 12 
(Kamerstuk 32 733, nr. 69) heeft mijn ambtsvoorganger nieuwbouw voor de 
Marinierskapel op het terrein van de kazerne aangekondigd. Doordat de 
gemeente passende alt ernatieve huisvesting in bestaand gemeentelijk 
vastgoed 'om niet' aanbiedt, kan Defensie deze investering van € 4,6 milj oen 
achterwege laten en op de exploitatie ervan € 100.000 per jaar besparen. 

Omschrijving financiële afspraken Bedrag per 
jaar (in mln.) 

Verqoedinq medeqebruik Rotterdam en VRR - € 08 
Verqoedinq medeqebruik ministerie van VenJ € 0 5 
Biidraqe in exploit atie Marin iersmuseum € 0 2 
Biidraqe huur zwembaden en sch iet baan € 0 2 
Besparinq exploit at ie Marin ierskapel € 0 1 

1 In de nota I n het belang van Nederland is rekening gehouden met een stijging van de 
exploitatie van de Michie l Adriaanszoon de Ruyterkazerne als gevolg van de komst van 
het MOC. De sluiting van de Van Ghentkazerne levert dan een netto besparing op van 
€ 5,3 mi ljoen op (explo itatie VGKAZ minus meerkosten exploitatie kazerne Vlissingen) . 
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Het kazerneterrein wordt uitgebreid met het perceel Toepad 64. De gemeente 
Rotterdam kocht dit perceel enkele jaren geleden voor de Amerikaanse 
transporteenheid, die uiteindelijk naar Duitsland verhuisde. Dit perceel wordt 
aan Defensie overgedragen.Ten slotte zijn er voor Defensie in de toekomst 
mogelijkheden om grond, kades en loodsruimte vlakbij de Van Ghentkazerne 
te gebruiken. Ook zijn er mogelijkheden voor medegebruik van sportvelden. 
Deze mogelijkheden zijn nu niet verder uitgewerkt en daarom op dit moment 
ook niet in de financiële afspraken meegenomen. Maar het gesprek hierover 
zal worden voortgezet, met zo mogelijk in de nabije toekomst verdere 
afspraken in het verschiet. 

Kostenvergelijking optie 1: vertrek naar Vlissingen, en optie 2: blijven in 
Rotterdam 

Optie 1, de verhuizing van het Mariniers Opleidingscentrum naar Vlissingen, 
vergt aan investeringen in totaal€ 130,7 miljoen, voor de duur van 25 jaar. 
De jaarlijkse exploitatie van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne stijgt 
in dat geval met€ 2,3 miljoen. In deze optie moet Defensie zelf alternatieve 
huisvesting zoeken voor de Marinierskapel en draagt Rotterdam niet bij aan 
de exploitatie van het Mariniersmuseum. Omgerekend naar lifecyc/e costs 
voor een periode van 25 jaar bedragen de kosten voor deze optie€ 7,8 
miljoen per jaar. Hierin is het voordeel van een geïntegreerde aanbesteding 
niet meegerekend. 

Bij behoud van de Van Ghentkazerne, optie 2, zijn investeringen nodig voor 
nieuwbouw van legering en voor onderhoud aan bestaande gebouwen. 
Overeenkomstig het Rotterdamse aanbod vervalt de noodzaak te investeren 
in nieuwe accommodatie voor de Marinierskapel. De netto investering voor 
optie 2 bedraagt€ 29,3 miljoen. Blijft de Van Ghentkazerne in gebruik, dan 
bedraagt de jaarlijkse exploitatie€ 7,5 miljoen per jaar. Verminderd met de 
gecombineerde bijdrage van de gemeente Rotterdam en het ministerie van 
Veiligheid en Justitie van € 1,8 miljoen komt de jaarlijkse exploitatie uit op 
€ 5, 7 miljoen. De oorspronkelijke besparing van € 5,3 miljoen op de 
exploitatie wordt nu bereikt door de bijdragen van de gemeente Rotterdam en 
het ministerie van Veiligheid en Justitie en door de investeringen die nu niet 
nodig zijn voor aanvullende nieuwbouw in Vlissingen over te hevelen naar de 
exploitatie. Hierdoor komen in optie 2 de lifecyc/e costs voor een periode van 
25 jaar uit op € 6,9 miljoen per jaar. 

Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde die ik vooraf aan Rotterdam heb 
gesteld, namelijk een kloppende business case. Daarom heb ik besloten deze 
bezuinigingsmaatregel uit de nota In het belang van Nederland terug te 
draaien. Het Mariniers Opleidingscentrum blijft in Rotterdam en de Van 
Ghentkazerne blijft open. De afspraken met de gemeente Rotterdam, de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het ministerie van Veiligheid en 
Justitie worden vastgelegd in een bestuurlijk akkoord dat in beginsel voor 25 
jaar geldt. 

Met de toepassing van de lifecycle costs berekening wordt het mogelijk ook in 
de vastgoedsfeer kosten en besparingen als ook investeringen en exploitatie
uitgaven tegen elkaar af te wegen. 
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Onderzoek wijze van aanbesteding bouw Marinierskazerne Zeeland 

Na de behandeling van de behoeftestelling voor de Marinierskazerne Zeeland 
in de Kamer, in februari 2013, volgde de afwegingsfase. Daarin is beoordeeld 
op welke manier het project het beste kan worden aanbesteed: niet
geïntegreerd (met afzonderlijke aanbestedingen voor het ontwerp, de bouw 
en de facilitaire ondersteuning) of geïntegreerd en met een looptijd van 25 
jaar (waarbij één partner wordt gezocht voor het ontwerp, de bouw, het 
onderhoud en de facilitaire ondersteuning van de kazerne). Dit onderzoek, de 
Public Private Comparator, is door de Rijksgebouwendienst uitgevoerd, in 
opdracht van het ministerie van Defensie. 

De conclusie van de Rijksgebouwendienst is dat de uitvoering van het project 
in een DBFMO-constructie2

, en dus via een geïntegreerde aanbesteding, 
voordelen biedt "van life cycle-optimalisatie, ketenintegratie, verbeterde 
risicoallocatie en integraliteit van verantwoordelijkheid". De constructie 
waarin één consortium verantwoordelijk is voor de bouw en voor het 
onderhoud, stimuleert het maken van goede afwegingen. Een voorbeeld 
daarvan is een investering in het ontwerp en de bouw van de kazerne die zich 
kan terugverdienen in de fase van de exploitatie. De Rijksgebouwendienst 
verwacht dat met deze vorm van aanbesteding voor het rijk een financieel 
voordeel van 12,5 tot 17,5 procent te behalen is ten opzichte van een 
traditionele, niet-geïntegreerde aanbesteding. 

Op grond van de uitkomst van de Public Private Comparator ben ik 
voornemens de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne geïntegreerd, in 
DBFMO-vorm, aan te besteden. Uitgangspunt wordt een contracttermijn van 
25 jaar. Mocht uit nadere studie blijken dat een andere financieringswijze dan 
de bij DBFMO gebruikelijke commerciële financiering tot een hogere 
meerwaarde leidt dan de verwachte 12,5 à 17,5 procent, dan zou, in overleg 
met het ministerie van Financiën, daarvoor gekozen kunnen worden. Met het 
oog op de operationele flexibiliteit en gezien de wijze waarop de mariniers 
gebruik maken van de kazerne zal ook over de reikwijdte en de contractduur 
van de operationele fase in de aanbesteding nog nader worden besloten. Ik 
zal u te zijner tijd daarover informeren. 

Als voorbereiding op de aanbesteding zullen nu de functionaliteiten van de 
kazerne worden uitgewerkt. Om in aanmerking te komen voor het contract 
zullen geïnteresseerde partijen moeten aangeven op welke manier en tegen 
welke kosten de mariniers over de gevraagde functionaliteiten kunnen 
beschikken. Ik verwacht dat de aanbesteding in het derde kwartaal van 2015 
kan beginnen . 

In zijn brief over de behoeftestelling Marinierskazerne Zeeland van 31 
augustus 2012 (Kamerstuk 33 358, nr. 1) heeft mijn ambtsvoorganger u 
gemeld dat de kazerne volgens de planning midden 2017 in gebruik kan 
worden genomen. Deze planning weerspiegelde de inzet om op zo kort 
mogelijke termijn over de nieuwe kazerne te kunnen beschikken. Dat is onder 
meer van belang omdat de woon-, leef- en werkomstandigheden op de Van 
Braam Houckgeestkazerne door achterstallig onderhoud en ruimtegebrek te 
wensen overlaten. Die situatie moet niet langer duren dan strikt noodzakelijk. 

Sinds de afronding van de parlementaire behandeling in februari 2013 is het 
nodige gebeurd, zoals de uitvoering van de Public Private Comparator en de 

2 Design, build, finance, maintain, operate 
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herijking van de behoeftestelling als gevolg van de nota In het belang van 
Nederland. De komende tijd wordt de juiste inpassing van de verschillende 
functionaliteiten van de kazerne in het terrein verder uitgewerkt. Ook dat 
vergt tijd . Volgens de nog voorlopige projectplanning kan de ingebruikneming 
van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in het vierde kwartaal van 
2019 beginnen. 

Uit de herijking van de behoeftestelling, vanwege de mogelijke sluiting van de 
Van Ghentkazerne, zijn ook nieuwe inzichten voortgekomen voor de kazerne 
die alleen onderdak biedt aan het Mariniers Trainingscommando. Sommige 
deelbehoeften zijn vergroot en vergen dus meer geld. Een voorbeeld is de 
parkeerruimte voor militaire voertuigen, die te krap bemeten was. Anderzijds 
wordt het centrale opslagmagazijn sterk verkleind. Inclusief de aanpassing 
van het BTW-tarief valt de behoeftestelling nu per saldo€ 3,8 miljoen hoger 
uit. 

Zoals bekend heeft de provincie Zeeland zich bereid verklaard de grond voor 
de kazerne 'om niet' en bouwrijp beschikbaar te stellen. De uitwerking van 
deze toezegging is gaande. De afspraken die hieruit voortvloeien zullen zo 
mogelijk nog voor de zomer in een overeenkomst worden vastgelegd. 

Op 17 januari jl. hebben Zeeland Seaports en het ministerie van Defensie de 
Gebruiksovereenkomst militaire oefenterreinen ondertekend. In deze 
overeenkomst geeft Zeeland Seaports tien terreinen aan Defensie 'om niet' in 
gebruik voor militaire oefeningen. Met Staatsbosbeheer en met 
Natuurmonumenten wordt nog gesproken over soortgelijke overeenkomsten. 

DE MINISTER VAN DEFENSIE 

J .A. Hennis-Plasschaert 
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Commando Dienstencentra 
Ministerie van Defensie 

Divisie Vast goed en 
Beveiliging 
DVD - Directie Zuid 
Afdel ing Ruimtel ijke Orden ing 
en Milieu 
Sectie RO/JB/V 

Bezoekadres : 
Spoorlaan 175 Tilbu rg 
Postadres: 
Postbus 90004 
3509 AA Utrecht 

MPC 55A 
www.defensie.nl/cdc 

Contactpersoon 

Medior adviseur ROM 

Onze referentie 
2014031439 

Uw referentie 

Afschrift aa n 

Bij beantwoording datum, 
onze referentie en betreft 
vermelden. 

> Retouradres Postbus 90004 3509 AA Ut recht 

Provincie Zeeland 
t.a.v. Gedeputeerde Staten 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

Datum 16 mei 2014 

PÁOVl"i'1iëiÈ ZEELAND 
AFD. Rm 
AfO. TEAMlJN 

DATUM 

OOC.NA. 
ZAAK NR. 
'CLA~$ 

Betreft Reactie inpassingsplan Marinierskazerne 

Geacht College, 

De Diens Vastgoed Defensie is gevraagd een reactie uit te brengen op het 
inpassingsplan Marinierskazerne, versie 27 mei 2014. Hierbij wil ik u mijn reactie 
kenbaar maken . 

Ten eerste wil ik aangeven dat ik het betreur dat de Provincie Zeeland Defensie 
een gewijzigd inpassingsplan (PIP) voorlegt terwijl geen reactie is ontvangen op 
mijn brief aan u d.d. 13 maart 2014 met kenmerk 20 14016342 . Deze brief heb ik 
u in plaats van een zienswijze verstuurd als reactie op het ter visie gelegde PI P. 

Hiernaast wil ik mijn ongenoegen uiten over de korte reactietijd die ons gegeven 
is, te meer omdat er substantiële wijzigingen worden doorgevoerd in het PIP ten 
opzichte van de ter visie gelegde versie. Een periode van een week is geen 
realistische termijn om fundamentele wijzigingen zorgvuldig op haar merites te 
kunnen beoordelen . 

Inhoudelijk kan ik u reeds meedelen dat ik het betreur t e moeten constateren dat 
de Provincie kennelijk niet van plan is om alsnog een Passende Beoordeling op te 
stellen en de vaststelling van het PIP tot die tijd aan te houden . 

Gezien het vorenstaande kan ik niet akkoord gaan met de vaststelling van het PIP 
mede aangezien, vanwege het ontbreken van een passende beoordeling , er 
onvoldoende zekerheid is dat de ru imtelijke behoefte van Defensie met 
betrekking tot zowel de Marinierskazerne als de daarmee onlosmakelijk 
verbonden oefengebieden ook daadwerkel ijk gerealiseerd kan worden. 
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Divisie Vastgoed en 
Beveiliging 
DVD - Directie Zuid 
Afdeling Ruimte lijke Ordeni ng 
en Mi lieu 
Sectie RO/JB/V 

Onze referentie 
2014031439 

16 mei 2014 

Een overleg op korte termijn tussen Defensie en het College van GS is mijns 
inziens noodzakelijk om de voortgang van het t raject van het PIP zorgvuld ig op te 
lopen . 

Met vriendelijke groet, 

De Minister van Defensie 
voor deze 
Eerstaanwezend Ingenieur Directeur 

kolonel 
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DATUM 18 
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Commando Dienstencentra 
Ministerie van Defensie 

Divisie Vastgoed & 
Beveiliging 
Dienst Vastgoed Defensie 
Afdeling Beheer en 
Omgevingsmanagement 
Sectie Ruimte 

Kromhoutkazerne 
Herculeslaan 1 
Utrecht 
MPC SSA 
Postbus 90004 
3509AA Utrecht 
NL 
www.defensie.nl / cdc 

Contactpersoon 

§)mindef.nl 

Onze referentie: 
201437372 

Bij beantwoording, datum, 
onze referentie en onderwerp 
vermelden . 

> Retou radres Postbus 90004 3509AA Utrecht 

Provincie Zeeland 
College van Gedeputeerde Staten 
t.a.v. de heer C. van Beveren 
Postbus 6001 
4330 LA MIDDELBURG 

Datum 16juni 2014 
Betreft Provinciaal Inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen 

Geacht college, geachte heer Van Beveren, 

Met zijn brief van 16 mei jl., kenmerk 2014031439, heeft de Eerstaanwezend 
Ingenieur Directeur van de voormalige Directie Zuid van de Dienst Vastgoed 
Defensie, ~ gereageerd op uw voornemen om het 
Provinciaa~kazerne gewijzigd vast te stellen. 

Naar aanleiding van deze reactie is er overleg geweest met u en de commandant 
van het Commando Diensten Centra van Defensie, de heer - op maandag 2 
juni jl. Daarbij is afgesproken dat er een gewijzigde tekst zal worden opgenomen 
in het Provinciaal Inpassingsplan ten aanzien van de te realiseren 
schermenschietbaan op de toekomstige Marinierskazerne. Uw voorstel in deze zie 
ik graag tegemoet. De tekst met betrekking tot het lichtplan en de 10-meter 
landschappelijke inpassing is voor Defensie akkoord. 

In hetzelfde overleg is afgesproken dat Defensie het initiatief neemt om met de 
Provincie, de gemeente Vlissingen en het ministerie van Economische Zaken als 
Bevoegd Gezag voor Defensieactiviteiten in of nabij N2000-gebieden, zo spoedig 
mogelijk in overleg te treden. Dit om te komen tot een integrale natuurtoets met 
daarop volgend, ind ien sprake is van mogelijk negatief significante effecten, een 
passende beoordeling. In deze natuurtoets dient ook het medegebruik van 
terreinen liggend in of nabij N2000-gebieden te worden meegenomen (de zgn. 
onlosmakelijkheid). Ook moet de planologische ruimte uit het Provinciaal 
Inpassingsplan bij de natuurtoets worden betrokken. Defensie neemt dit initiatief 
om op voorhand te weten welke mogelijke effecten bij het realiseren en gebruik 
van de Marinierskaze rne en het gebruik van oefenterreinen ontstaan . Tevens kan 
deze natuurtoets en eventuele passende beoordeling worden gebruikt bij de te 
zijner tijd aan te vragen omgevingsvergunningen. 

Met deze afsp raken kan de brief van 16 mei komen te vervallen . 

Hoogachtend, 

Directeur Expertise en realisatie 
van de Dienst Vastgoed Defensie 
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Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie 

STAF DOSCO 
Grote Projecten 

Postadres 
Postbus 90004 

Contactpersoon 

ProJ Directeur MARKAZ 

T  
M  

@mindef.nl 

www, defensie.nl/dosco 

Onze referentie 
DOSC02018069859 

Uw referentie 
18927284 

Bij beantwoording, datum, 
onze referentie en onderwerp 
vermelden. 

t.a.v. Directeur programma's & projecten 

Abdij 6 
4331 BK iviiddelburg 

Datum 9 november 2018 
BetrBetreft eft oplevering oplevering campincampinggterrein terrein 

Geaciite heer, 

Op 30 oktober heeft u mij bericht dat het terrein van de camping op 22 oktober 
2018 door de naturistenvereniging Zeelandia aan de Provincie Zeeland is opgele
verd. Ten behoeve van deze oplevering is door Zeelandia en de Provincie Zeeland 
een opleveringsverslag opgesteld. Het desbetreffende verslag bestaat uit een viertal 
pagina's, in uw schrijven voegt u slechts de tweede pagina toe. Daarbij geeft u als 
ontvangende partij aan dat het terrein is opgeleverd conform de voorwaarden zoals 
afgesproken tussen de provincie Zeeland en Defensie. U concludeert tot slot dat het 
terrein daarmee feitelijk ook is geleverd. 

Ik constateer echter dat Defensie, c.q het Rijksvastgoedbedrijf optredend als materi
eel beheerder namens Defensie, niet bij deze oplevering aanwezig is geweest. Ik 
vind dit een essentiële voorwaarde in de levering. Daarom stel ik dan ook voor om 
op zeer korte termijn een nieuwe schouw uit te voeren door de Provincie Zeeland 
en Defensie c.q. het Rijksvastgoedbedrijf. Zodat ook deze partijen gezamenlijk kun
nen constateren dat het terrein inderdaad is geleverd conform de voorwaarden 
zoals afgesproken. 

Ik verzoek u daarom op zo kort mogelijke termijn met  (objectmana
ger van het Rijksvastgoedbedrijf) contact te leggen en met hem de Defensie rele
vante schouw uit te laten voeren. Zodanig dat op basis daarvan de daadwerkelijke 
levering van de Camping aan Defensie is vormgegeven. 
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Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie 

t .a.v. Directeur programma's & projecten 

IJ 
433 1 BK Middelburg 

Datum 

Geachte heer, 

9 november 2018 

Op 30 oktober heeft u mij bericht dat het terrein van de camping op 22 oktober 
2018 door de naturistenvereniging Zeelandia aan de Provincie Zeeland is opgele
verd . Ten behoeve van deze oplevering is door Zee land ia en de Provincie Zeeland 
een opleveringsverslag opgesteld. Het desbetreffende verslag bestaat uit een vierta l 
pagina's, in uw schrijven voegt u slechts de tweede pagina toe. Daarbij geeft u als 
ontvangende partij aan dat het terrein is opgeleverd conform de voorwaarden zoals 
afgesproken tussen de provincie Zeeland en Defensie. U concludeert tot slot dat het 
terrein daarmee feitelijk ook is geleverd . 

Ik constateer echter dat Defensie, c.q het Rijksvastgoedbedrijf optredend als materi
eel beheerder namens Defensie, niet bij deze oplevering aanwezig is geweest. Ik 
vind dit een essentiële voorwaarde in de levering. Daarom stel ik dan ook voor om 
op zeer korte termijn een nieuwe schouw uit te voeren door de Provincie Zeeland 
en Defensie c.q . het Rijksvastgoedbedrijf. Zodat ook deze partijen gezamenlijk kun
nen constateren dat het terrein inderdaad is geleverd conform de voorwaarden 
zoals afgesproken. 

Ik verzoek u daarom op zo kort mogelijke termijn met (objectmana-
ger van het Rijksvastgoedbedrijf) contact te leggen en met hem de Defensie rele
vante schouw uit te laten voeren . Zodanig dat op basis daarvan de daadwerkelijke 
levering van de Camping aan Defensie is vormgegeven. 
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Onze referentie 
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STAF DOSCO 
Grote Projecten 

Datum 
9 november 2018 

Onze referentie 
DOSC02018069S59 

MA re eur 
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Betreffende uw opmerking dat gezien de locatie het risico op het ontstaan van on

gewenste activiteiten groot is, bezie ik momenteel de mogelijkheden om het per

ceel deugdelijk af te sluiten en om de patrouille & interventie van de Defensie Be

wakings & Beveiligingsorganisatie op de voormalige Marinekazerne en het voorma
lige MOB-complex uit te breiden naar de voormalige Camping. Dit om, indien er 

sprake is van een oplevering, het risico op het ontstaan van ongewenste activiteiten 

wordt geminimaliseerd. 

Pagina 2 van 2 

STAF DOSCO 
Grote Projecten 

Datum 
9 november 2018 

Onze referentie 
DOSCO2018069859 

Betreffende uw opmerking dat gezien de locatie het risico op het ontstaan van on
gewenste activiteiten groot is, bezie ik momenteel de mogelijkheden om het per
ceel deugdelijk af te sluiten en om de patrouille & interventie van de Defensie Be-
wakings & Beveiligingsorganisatie op de voormalige Marinekazerne en het voorma
lige MOB-complex uit te breiden naar de voormalige Camping. Dit om, indien er 
sprake is van een oplevering, het risico op het ontstaan van ongewenste activiteiten 
wordt geminimaliseerd. 



 
 

 

   
   

  
   

    
 

  
    

     

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

      
   

     
    

      
 

  
 

      
       

       
    

     
    

 
     

    
    

 
      

    
  

  
     

  
  
    

 
     

        
  

      
   

   
  

ee

k 

Gedeputeerde Staten  

Ministerie  van D efensie  
T.a.v.  Staatssecretaris  mevrouw  B.  Visser  
Postbus 20701   
2500  ES   'S-GRAVENHAGE   

N Ja 

onderwerp  
voortgang  project  MARKAZ  

kenmerk  
19004377  

*19004377*  

behandeld door  
 

 

verzonden  

Middelburg, 20 februari 2019 

Geachte mevrouw Visser, 

Op 19 juni 2018 hebben wij het kabinet – mede naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten – 
een brief gestuurd. In die brief drongen we aan op het verschaffen van duidelijkheid over de voortgang 
van de aanleg van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen. Tot nu toe hebben wij noch 
van het kabinet noch van u een reactie op deze brief ontvangen. Wel heeft bij verschillende 
gelegenheden informeel bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Rijk en Zeeland. Zowel in september 
als in december hebben wij daarbij gepleit voor het nemen van het gunningsbesluit met betrekking tot de 
bouwvoorbereidende werken. 

Wij moeten helaas constateren dat onze oproepen aan het Rijk tot nu toe geen doel hebben getroffen. U 
heeft het gunningsbesluit eind september 2018 met drie maanden en op 21 december 2018 met nog 
eens zes maanden uitgesteld. Dat betreuren wij zeer. 
Via deze brief willen wij nogmaals en met klem bij u aandringen op een spoedige gunning van de 
bouwvoorbereidende werken. Onderstaand lichten wij onze overwegingen daarbij nader toe, zoals we 
ook mondeling in het bestuurlijk overleg van 22 februari jl. hebben gedaan. 

Het Rijk spant zich naar onze mening onvoldoende in voor de met de regio gemaakte afspraken en toont 
zich daarmee een weinig betrouwbare contractpartner. De huidige, steeds verder optredende vertraging 
als gevolg van het uitstel van de gunning van de bouwvoorbereidende werken is naar onze mening 
onnodig, risicovol en kostenopdrijvend. 
Onnodig, omdat de bouwvoorbereidende werken ontwerp-onafhankelijk zijn en – los van hoe de 
outputspecificatie eventueel aangepast moet worden op basis van het overleg met de TRMC – hoe dan 
ook uitgevoerd zullen moeten worden. 
Risicovol, omdat de voortdurende onzekerheid de weerstand bij de mariniers tegen verhuizing en de 
hoop in Doorn te kunnen blijven verder doet toenemen. Het imago van het Rijk als betrouwbare 
opdrachtgever komt steeds meer onder druk te staan, met een risico op afhaken van opdrachtnemers tot 
gevolg. Daarbij verslechtert voor de mariniers de situatie in Doorn qua huisvesting. Bovendien loopt de 
herinvulling van de locatie Doorn met woningen (nodig voor de woningbouwopgave van Utrecht) 
vertraging op. 
Kostenopdrijvend, omdat naast de extra ontwerpvergoeding voor de consortia ook de uitvoeringskosten 
langer doorlopen (voor Rijk én regio) en inschrijvingen hoger zullen uitvallen. Voor bepaalde 
kostenposten uit de bouwvoorbereidende werken is in de overeenkomst uit 2016 afgesproken de kosten 
50-50 tussen Rijk en regio te verdelen. Wij gaan ervan uit dat de kostenstijging als gevolg van de 
vertraging van de gunning van de bouwvoorbereidende werken niet voor onze rekening komt, maar dat 
het Rijk deze geheel zelf betaalt. 

Provinciehuis Abdij 6 Postbus 6001 0118 - 63 10 11 KvK 20168636 
4331 BK Middelburg 4330 LA Middelburg www.zeeland.nl IBAN NL08 BNGH 0285010557 
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Als regio willen wij ons tot het uiterste inspannen voor de voortgang van MARKAZ. Om die reden willen 
wij hier ook ons eerder (mondeling) aan u en aan minister Bijleveld gedane aanbod herhalen, om in 
gezamenlijkheid nader te verkennen hoe op korte termijn met de bouwvoorbereidende werken gestart 
zou kunnen worden. Een van de te verkennen opties daarbij zou voorfinanciering en uitvoering door de 
regio kunnen zijn. 

Er is inmiddels sprake van een aanmerkelijke vertraging. In de brief van minister Hillen aan de Tweede 
Kamer in 2012 werd 2017 als verwachte opleverdatum genoemd. De laatste, met de regio gedeelde 
planning dateert van eind 2017. Deze gaat uit van het jaar 2022 als verwachte opleverdatum. Sinds eind 
2017 is geen nieuwe planning meer met ons gedeeld, maar wel is duidelijk geworden dat door alle 
vertragingen vanaf 2017 oplevering in 2022 niet meer haalbaar is. De baten voor de regio, reden voor de 
cofinanciering door de regio van € 18 mln., zullen dus ook minimaal 5 jaar later komen dan oorspronkelijk 
gepland. Deze baten zijn door Ecorys berekend op bestedingen in de regio van op termijn € 28 mln. per 
jaar als gevolg van de komst van 1780 mariniers en hun gezinnen. 

De weerstand vanuit de mariniers tegen verhuizing en de huidige uitstroom bij het Korps achten wij 
onvoldoende reden om de overeenkomsten met de regio niet na te komen. 
De (vergrote) uitstroom van de mariniers is een tijdelijk effect, waarmee bij het besluit van 2012 ook al 
rekening is gehouden. Die uitstroom, die vergelijkbaar is met de uitstroom bij de luchtmobiele brigade en 
de commandotroepen, wordt naar onze mening vooral veroorzaakt door de aantrekkende economie en 
de concurrentiepositie van Defensie ten opzichte van andere werkgevers. 

Zoals wij ook van de mariniers zelf hebben begrepen, is de weerstand tegen de verhuizing van de 
kazerne niet gericht tegen Zeeland, maar tegen een (gezins)verhuizing over een afstand van ca. 200 km. 
Dat Zeeland een aantrekkelijke provincie is om in te wonen, werken en leven, behoeft geen nadere 
toelichting. Waar bij de mariniers(gezinnen) behoefte aan zou kunnen bestaan, is hulp/bemiddeling bij het 
zoeken van een woning, werk voor de partner, benodigde voorzieningen in Zeeland et cetera. 
Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Zeeland hebben in hun brief van 7 mei 2018 aan de 
Tweede Kamer hun steun daarbij toegezegd. Uiteraard sluiten wij ons als betrokken overheden daar van 
harte bij aan. 

Wij zien uw reactie op onze brief met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet,  
 
gedeputeerde staten,  
 
 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter  

burgemeester en wethouders van  Vlissingen,  
 
 
de secretaris                                 de  burgemeester,  
 
 
 
 
 
 

            drs. A.R.B. van den Tillaar  , secretaris 

Behoort bij brief d.d. 20 februari 2019 met ons kenmerk: 19004377. 2 



Ministerie van Defensie 

> Retouradres 2500ES 's-gravenhage 

Gedeputeerde Staten Zeeland Ministerie van Defensie 

Postbus 207090701 1 
2500 ES Den Haag 
www.defensie.nl 

Onze referentie 
BS2019011498 
Bij beantwoording, datum, 
onze referentie en onderwerp 
vermelden. 

T.a.v. Commissaris van de Koning drs. J.M.M. Polman 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

College van B&W Vlissingen 
T.a.v. Burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar 
r-. i.i_ 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 

Datum oio - oio -
Betreft Bestuurlijk overleg MARKAZ 

Geacht college, 

Op 22 februari jl. hebben wij een bestuurlijk overleg gevoerd over het project 
MARKAZ. Net als u stel ik dit overleg en de goede sfeer waarin dit plaats kon 
vinden, zeer op prijs. In uw brief van 7 mei jl. beschrijft u de stappen die in de 
regio Zeeland worden genomen ter voorbereiding op de komst van een nieuwe 
kazerne. Ook biedt u aan mee te denken over de gevolgen van de verhuizing voor 
de mariniers. Voor beide zaken ben ik u erkentelijk. 

U spreekt voorts uw zorgen uit over de opgelopen vertraging in het project. Ik 
deel deze zorg. Daarom hebben we, zoals u schrijft, gezamenlijk onderzocht of er 
versnellingsmogelijkheden zijn in het traject. We hebben moeten concluderen dat 
deze mogelijkheden er momenteel niet zijn vanwege de toezegging aan de Kamer 
om geen onomkeerbare stappen te nemen in het project en omdat ik er belang 
aan hecht het traject met de Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie 
(TRMC) Verhuizing MARKAZ zorgvuldig te doorlopen. Tussen oktober 2018 en 
maart 2019 zijn onder leiding van luitenant generaal b.d. oud Inspecteur Generaal 
der Krijgsmacht B.H. Hoitink gesprekken gevoerd met de TRMC om te bepalen 
welke punten adviesplichtig zijn volgens artikel 29 Besluit Medezeggenschep 
Defensie (BMD) en welke punten niet-adviesplichtig zijn. Aan de hand van deze 
gesprekken heeft de TRMC een advies opgesteld over de adviesplichtige punten. 
Het CZSK heeft daarnaast een advies opgesteld over de aanpassing van enkele 
niet-adviesplichtige punten. 

Momenteel vindt intern Defensie de besluitvorming plaats over het advies van de 
TRMC en over het advies van het CZSK. Gezamenlijk bepaalt dit of en in welke 
mate de behoeftestelling en daarmee outputspecificatie van het project dient te 
worden aangepast. Nadat deze besluitvorming is voltooid, zal Defensie met de 
TRMC in gesprek gaan over de gevolgen hiervan met als doel tot 
overeenstemming te komen. 

Daarnaast start het CZSK een formele reorganisatie, conform het advies van het 
CGMD. Tijdens de reorganisatie vindt ook een formeel medezeggenschapstraject 
plaats met de TRMC. Het is mijn streven om in het nog te starten formele traject 
van de reorganisatie zo min mogelijk verdere vertraging op te lopen. Daartoe is 
het van belang om in het nu lopende traject met de TRMC tot overeenstemming te 
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Datum 

Onze referentie 
BS2019011498 

komen over de voorzieningen op de kazerne. 

Gezien liet lopende overleg met de TRMC en de staande afspraak met de Kamer 
om geen onomkeerbare stappen te nemen, zie ik mij genoodzaakt de gunning 
voor de bouw voorbereidende werkzaamheden daarom opnieuw op te schorten, 
met één jaar tot uiterlijk 1 juli 2020. Een gunning eerder dan 1 juli 2020 blijft op 
deze manier ook altijd mogelijk. 

LI w ijst eveneens op de kosten die met de vertraging gepaard gaan, onder andere 
voor de bouw voorbereidende werkzaamheden. In de bestuursovereenkomst 
Kostenverdeling Gronddossier uit 2016 zijn tussen ons heldere afspraken gemaakt 
over de kostenverdeling wat betreft de bouw voorbereidende werkzaamheden. 
Zoals u stelt, is voor bepaalde kostenposten die voortkomen uit deze 
werkzaamheden een 50-50 verdeling afgesproken. Deze overeenkomst staat 
uiteraard nog steeds. Defensie draagt zorg voor de indexeringskosten als gevolg 
van de vertraging van de gunning van de bouw voorbereidende werkzaamheden. 

Graag spreek ik met u verder over dit project wanneer er met de TRMC is 
gesproken over de te nemen besluiten met betrekking tot het TRMC-advies. 

DE STAATSSECCRETARIS VAN DEFENSIE 

Drs. B. Visser 
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19435140 

Tweede Kamer 
V 

DER STATEN-GENERAAL 

Commissie Defensie 

Provincie Zeeland 
t.a.v. J.M.M. Polman 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

Plaats en datum: Den Haag, 19 december 2019 
Betreft: Reactie Provincie Zeeland m.b.t. project Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne 

(MARKAZ) 
Ons kenmerlc 2019Z23097/2019D52888 
Uw kenmerk: 19432372 
Uw brief va n: 22 november 2019 

Geachte heer Polman, 

Uw bovengenoemde brief over het project Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ) is door de 
vaste commissie voor Defensie in een procedurevergadering behandeld. 

De commissie heeft besloten dat de leden uw brief desgewenst konden betrekken bij het Algemeen 
Overleg Vastgoed Defensie op 25 november 2019. Het verslag van het overleg is te raadplegen via de 
internetsite van de Tweede Kamer (www.tweedekamer.nl). 

Namens de commissie dank ik u voor de toezending van uw brief. 

Hoogachtend, 

de griffier van de vaste commissie voor Defensie, 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 

T. 070-3182211 
E. cie.def@tweedekamer.nl 

http://www.tweedekamer.nl
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Abdij 6 4331 BK Middelburg 
Postbus 6001 4330 LA Middelburg 
+31 118 631011 
IBAN NL08 BNGH 0285010557 

Gedeputeerde Staten 

Ministerie van Defensie 

t.a.v. staatssecretaris B. Visser 

Postbus 20701 

2500 ES  ‘s Gravenhage 

onderwerp  
Marinierskazerne  Vlissingen  

kenmerk  
20002407dg  
*20002407*

behandeld door  verzonden 

Middelburg, 22 januari 2020 

Excellentie, 

Sinds 2012 werken wij al gezamenlijk aan de verplaatsing van de marinierskazerne uit Doorn naar 
Vlissingen. In augustus van dat jaar is door het toenmalige kabinet het definitieve besluit voor de 
verplaatsing genomen. 

Zoals u weet, en ook door het kabinet herhaaldelijk is bevestigd, is die vestiging voor Zeeland van 
eminent belang. De Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne is immers een compensatie voor de ca. 
1600 hoogwaardige arbeidsplaatsen, die door het vertrek van tal van overheidsdiensten uit Zeeland 
verloren zijn gegaan in de periode tussen 2000 en 2012. 
De marinierskazerne biedt daar tegenwicht aan, met een direct effect van ca. 2000 arbeidsplaatsen, en 
geschatte economische effecten van € 28 miljoen per jaar aan extra bestedingen. Naast die directe 
economische effecten is de vestiging ook van belang om het beeld van een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat in Zeeland te versterken. 

Vanuit dit perspectief hebben wij met u tal van overeenkomsten gesloten. Land is onteigend, mensen 
hebben hun huis moeten verlaten, een camping is verplaatst, er is gesaneerd en de infrastructuur is 
aangelegd. Een groot aantal bedrijven en personen zetten zich al jarenlang intensief in voor de vestiging 
van de Marinierskazerne in Vlissingen. Ondanks alle vertragingen, en alle geruchten, gaan wij uit van een 
betrouwbare rijksoverheid die oog heeft voor belangen in de regio en zich houdt aan gemaakte 
afspraken. Immers, ook in onze bestuurlijke overleggen hebt u desgevraagd zelf aangegeven niet met 
andere scenario’s bezig te zijn. 

Het verrast ons dan ook ten zeerste, dat wij sinds afgelopen vrijdag door de media worden benaderd met 
vragen over de marinierskazerne. Gesteld wordt dat er in de ministerraad van 17 januari 2020 een 
voorstel zou zijn geagendeerd van de strekking dat de gedachten nu uitgaan naar vestiging van de 
marinierskazerne in Apeldoorn, bij Nieuw-Milligen. 

Gelet op de nauwe contacten en het goede overleg dat wij in de afgelopen jaren steeds met u hebben 
gehad, kunnen wij ons niet voorstellen dat daadwerkelijk een voorstel van die strekking in voorbereiding 
is. Temeer omdat u meermalen heeft aangegeven dat u geen alternatief voor de verplaatsing naar 
Vlissingen onderzoekt. 
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Wij gaan er vanuit dat u nog steeds achter de afspraken met ons staat en verzoeken u dan ook om per 
ommegaande, uiterlijk deze week, te bevestigen dat de verplaatsing van de marinierskazerne naar 
Vlissingen niet ter discussie staat. Vanwege het zeer grote belang van dit dossier voor Zeeland zenden 
wij een afschrift van deze brief aan de voorzitter van de ministerraad, de heer Rutte. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde  Staten  van Zeeland,   
 
 
 
 
  
 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter   
 
 
 
 
 
 
 

, secretaris   
 
 

Burgemeester en Wethouders van Vlissingen, 

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester 

 secretaris 

Waterschap Scheldestromen, 

Behoort bij brief d.d. 22 januari 2020 met ons kenmerk: 20002407 
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Betreffen de Whatsapp gespekken tussen dhr. B.L.L. van de Velde en mevr. B. Visser 

Barbara Visser 
laatst gez. vandaag om 09:50 

C)::] ~ 

za 31 aug. 

i Berichten en gesprekken in 
deze chat zijn nu end-to-end 

versleuteld. Tik voor meer 
informatie. 

Dick van der Velde, 

Yes dankjewel Dick! Fijn 
weekend nog 

Fijn weekend! 
2 ..// 

wo 6 nov. 

Besluit inrichting 
marinierskazerne 'in 
afrondende fase' 

+ 
nrh...l I IA,,._,-.. , ..................... , •• : .... _.... .......... .-J ...... 
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Barbara Visser 

86% -
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DEN HAAG - Het besluit over de 
inrichting van de nieuwe 
kazerne voor de mariniers in 
Vlissingen is in een 'afrondende 
fase', schrijft staatssecretaris 
Barbara Visser (Defensie, VVD) 
aan de Tweede Kamer. 
www.pzc.nl 

Ik kon het niet positiever 
framen , 
Groet 
Dick van der velde 

Besluit inrichting 
marinierskazerne 'in 
afrondende fase' 

httr,2s:fLwww.r,2zc.n lL 
zeeuws- nieuwsLbesluit
inrichting.: 

marinierskazerne-in
afrondende
fase~a5db5cccf. 

✓

vr8 nov. 

Beste Barbara, naar 
aanleiding van de discussi
van gisteren en het feit dat 
er nog geen antwoord is op
de brief van eind 
september is nu aanleiding
voor de stuurgroep om te 
overwegen de brief naar d
leden van de tweede kame
te sturen. op hun vraag om 
mijn reactie hierop heb ik 
aangegeven nog even 
bedenktijd te willen tot 
dinsdag a.s. Heb je enig 
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Barbara Visser C)::] ~ 
laatst gez. vandaag om 09: 50 

e 

•• KPN NL -:S:- 09:51 86% ~ 

( 2 Barbara Visser C)::] ~ 
laatst gez. vandaag om 09:50 

dinsdag a.s. Heb je enig 
idee wanneer er een 
antwoord op die brief te 
verwachten is? groet, Dick 
van der Velde 

✓/ 

2 "' n 

Commentaar 

~ Rrci cif ,.,cir-hton 

pzc 8 november 
""' markaz.pdf 

5 "B 0 8 ✓/ 

zo 10 nov. 

Dag Dick, ik land nu net na 
een lange vlucht in Texas. 
Dit weekend even heel druk 
qua werk en prive gehad 

e 
dus niet eerder kunnen 

+ Q 
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( 2 Barbara Visser C):J ~ 
~t:.t g " vandaag om 09:50 

qua werk en prive gehad 
dus niet eerder kunnen 
reageren. Ik kan morgen 
even bellen als het hier 12 
uur is en bij jullie 19 uur. Ik 
merk dat de vertaling van 
de D-brief en de stop van 
het opschorten van de 
aanbesteding van het 
traject door elkaar lopen in 
de beeldvorming. Is morgen 
bellen een optie? Gr 
Barbara 

ma 11 nov. 

Dag Barbara, rond 19 uur 
bellen is geen probleem. 0 
zit dan in overleg maar ik 

+ 
kan er wel even bii 

Q @ _g, 
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Barbara Visser C):J ~ 
laatst gez andaag om 09: 50 
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Dag Barbara, rond 19 uur 
bellen is geen probleem. Ik 
zit dan in overleg maar ik 
kan er wel even bij 
weglopen 

✓/ 

Groet Dick 
✓/ 

Fijn Dick, mogelijk dat het 
iets later wordt, dus ergens 
tussen 19 en 20 uur. Tot 
straks, Barbara 

zo 24 nov. 

Beste Barbara, morgen 
gaat het waarschijnlijk toch 
een schrijven uit naar de G 
commissieleden t.b.v. de 
commissie van dinsdag 

+ Q @ _g, 
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( 2 Barbara Visser O ~ 
laat st gez. vandaag om 09:50 
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commissie van dinsdag 
a.s .. Het schrijven zal 
gepaard gaan met een 
presentatie van hetgeen er 
inmiddels aan de kant van 
Ze~andisgebeurt,de 
aanleiding en de huidige 
stand van zaken. In de brief 
zal ook een oproep gedaan 
worden om Zeeland 
duidelijkheid te verschaffen
in alle stappen die in het 
totale proces genomen 
moeten worden tot 
realisatie een feit is 
inclusief een bijbehorende 
tijdslijn. Er wordt in de bri 0
geen melding gemaakt va,, 
het schrijven aan jou eind 

het schrijven aan jou eind 
september. Zodra brief en 
presentatie verstuurd zijn 
zal ik ze ook aan jou sturen. 
Groet Dick van der Velde 

.,// 

Ok dank Dick voor de 
heads up! 

ma 25 nov. 
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Presentatie Zeeland 
.., t.b.v. AO Vastgoed 

Defensie 26-11 .pdf 

..... ,... .... 1 p 

ma 2 dec. 

Kunnen we even bellen 
vandaag? groet, Dick van 
der Velde 

Ha Dick, ik zit echt 
hutjemutje vol. Ga zo voor 
een debat naar de eerste 
kamer, kan ik morgen 
bellen? 

✓/ 

✓/ 

e 
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Barbara Visser [):] ~ 
laatst gez. vandaag om 09:50 
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Prima 
✓/ 

di 3 dec . 

Dag Dick, excuus, maar 
vandaag loopt het ook 
redelijk uit. Ga zo de Duitse 
staatsecretaris ontvangen, 
mag ik je morgen einde 
middag daarom bellen? 

Prima 

vr 20 dec. 

Beste Barbara, in bijlage 
een aangenomen motie i e
de provincie Flevoland. wat 

een aangenomen motie in 
de provincie Flevoland. wat 
gaat je antwoord zijn? 

✓/ 

i&i 91■ -Rfi 11 
NtM2,.,-~ ... 0rdlo~si.a ....... ~ 

-::.:.dil-- - ---

Motie 4 (vreemd) - FvD, 
50PLUS - Ruim baan 

""' voor het Korps 
Mariniers in 
Flevoland.pdf 

66 1 R ✓/ 

Overigens natuurlijk hele 
fijne feestdagen gewel"'ct 
en een gezond en 8 
voorspoedig 2020. groet 

Q @ -0, 
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bellen? 

Barbara Visser ()J ~ 
laatst gez. vandaag om 09:50 
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voorspoedig 2020. groet 
Dick van der Velde 

✓/

di 24 dec. 

Ik hoorde het incl alle 
reacties. Ik zie het vanzelf 
mijn kant opkomen. Voor nu 
ook hele fijne dagen 
gewenst en een mooi 
2020, gr Barbara 

✓/

di 14 jan. 

Beste Barbara, vandaag : (
omroep Zeeland 
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Barbara Visser C):J n 
laatst gez. vandaag om 09:50 ~ 

di 14 jan. 

Beste Barbara, vandaag zal 
omroep Zeeland 
waarschijnlijk aandacht 
schenken aan de MARKAZ. 
Dit omdat de oppositie in 
Vlissingen van mening is 
dat het dagelijks bestuur 
van Vlissingen zich 
onvoldoende inspant om 
de voortgang te 
bespoedigen. Tegen mijn 
advies in zal wethouder 
Vader waarschijnlijk OZ te 
woord staan. De ervaring 
met OZ in dit dossier is 
leert dat er gezocht word 0
naar negativiteit. Ik denk 
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naar negativiteit. Ik denk 
dat het goed is dat je dit 
weet en uiteraard ben ik 
benieuwd of er al wat meer
te melden valt want ook 
heb steeds meer moeite 
met het in de kar houden 
van alle kikkers. groet, Dick
van der Velde 

vr 17 jan. 

Barbara, er komen langs 
verschillende kanten 
berichten dat de markaz 
naar nieuw Milligen zou 
gaan, best wat paniek hi€ 
Ik ga er vanuit dat er niet!:> 
aan de hand is? graag 

aan de hand is? graag 
z.s.m. bericht. 

✓/ 

groet Dick 
✓/ 

Ha Dick, er is inmiddels 
contact ook geweest 
tussen de woordvoerders 
begreep ik. Gr Barbara 

06 

Ja, maar ben niet 
gerustgesteld 

✓/ 

wo 22jan. 

Beste Barbara, naar 
aanleiding van de onrust 
van afgelopen vrijdag ten 
aanzien van de vraoen uit 
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( 2 Barbara Visser [)3 n 
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Ha Dick, er is inmiddels 
contact ook geweest 
tussen de woordvoerders 
begreep ik. Gr Barbara 
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Ja, maar ben niet 
gerustgesteld 
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wo 22jan. 

Beste Barbara, naar 
aanleiding van de onrust 
van afgelopen vrijdag ten 
aanzien van de vragen uit 
de media, heb ik in overleg 
met partijen zojuist een 
mail gestuurd met een brief. 
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Groet Dick 
✓/ 
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