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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.

k

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.
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