
 
 

 

 
 
 
 

MOTIE Marinierskazerne 
 
Motie van de leden J.J. van Burg (SGP), C.J. van der Vliet-Hart (PvdA), C.W. Bierens (VVD), J.L. Kool-
Blokland (CDA), J.H. Verburg (CU), W. Willemse (50Plus), F. Babijn (PvZ), G. van Unen (SP), F.C. 
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Ontvangen op 4 maart 2020 
 
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 4 maart 2020 

 
 
Constateren dat: 

• Het openbaar bestuur een voorbeeldfunctie dient te hebben in de samenleving; 

• Transparantie, een vaste koers en het principe ‘afspraak- is-afspraak’ kernelementen voor de 
politiek dienen te zijn; 

• De sinds 2012 bestaande Haagse belofte van de komst van de Marinierskazerne naar Zeeland 
en de daarbij behorende ca. 1800 mariniers en hun gezinnen een belangrijke impuls 
betekenen voor de gehele Zeeuwse samenleving en de economie in het bijzonder; 

• Sinds 2014 (bestuurs)overeenkomsten zijn ondertekend tussen Provincie Zeeland, gemeente 
Vlissingen en het Waterschap, en in het bijzonder een bestuursovereenkomst d.d. 19 juni 
2014 die nog immer geldig is;  

• Zeeland en Vlissingen er alles aan hebben gedaan om invulling te geven aan deze 
overeenkomst;  

• Provincie Zeeland één van de contractpartners is; 

• Het kabinet een voorgenomen besluit heeft genomen – het niet vestigen van de 
Marinierskazerne in Vlissingen – wat leidt tot contractbreuk; 

• Door dit voorgenomen besluit het imago van Zeeland enorm is geschaad; 

• Door dit voorgenomen besluit de broodnodige sociaal economische structuurversterking niet 
gerealiseerd zal worden; 

• Door de wijze waarop dit voorgenomen kabinetsbesluit tot stand is gekomen het vertrouwen 
in de politiek als geheel ernstig is geschaad en daarmee diepgaand afbreuk wordt gedaan aan 
het democratisch bestel van ons land tot op regionaal en lokaal niveau; 

• Het definitieve besluit wordt genomen nadat afspraken over ruimhartige compensatie met 
Zeeland zijn vastgelegd. 

 
Zijn van oordeel dat: 

• Provinciale Staten, in navolging van vele Zeeuwse gemeenten, solidariteit dienen te tonen en 
met één stem afkeer dienen uit te spreken over de manier waarop door het kabinet op dit 
dossier wordt gehandeld; 

• Uitleg van het kabinet over het hoe en waarom van dit voorgenomen besluit, inclusief de 
afwegingsgronden ten opzichte van andere locaties, zeer gewenst is; 



 
 

 

• De opdracht van de aan te stellen speciaal adviseur moet gaan over compensatie van de 
gemaakte directe en indirecte kosten, concrete maatregelen ter versterking van de 
economische structuur in Zeeland, en compensatie van de aangerichte imagoschade; 

• De compensatie moet leiden tot minimaal gelijke effecten als van de vestiging van de 
Marinierskazerne kon worden verwacht; 

• Het proces met de speciaal adviseur over de omvang van de compensatie – als de 
marinierskazerne niet komt – nog voor de zomer afgerond moet worden.  

 
Dragen het College van Gedeputeerde Staten op: 

• Het kabinet om opheldering te vragen aangaande de beweegredenen en onderbouwing van 
het voorgenomen besluit om de mariniers alsnog niet in Vlissingen te vestigen. 

• Het kabinet om opheldering te vragen waarom het, na het ondertekenen van 
overeenkomsten en convenanten, acht jaar heeft moeten duren voordat eindelijk een 
voorgenomen besluit door de staatssecretaris, met instemming van het kabinet, bekend 
werd gemaakt; 

• Duidelijke afspraken te maken met het Rijk over het te doorlopen compensatie- en 
besluitvormingsproces, inclusief de verantwoordelijkheden, rol en opdracht van de adviseur.  

• De opdracht van de speciaal adviseur van het Rijk waarmee gesproken gaat worden over een 
compensatiepakket in geval de Marinierskazerne niet naar Zeeland komt, zo snel mogelijk 
met Provinciale Staten te delen. 

• Provinciale Staten met grote regelmaat te betrekken bij de inhoud en voortgang van het 
proces, en daartoe een procesvoorstel uit te werken dat binnen enkele weken ter bespreking 
aan PS wordt toegezonden, waarbij aan het begin van het traject ruimte moet zijn voor het 
indienen van ideeën van de volksvertegenwoordigers van de Zeeuwse contractpartners.  

• De juridische positie van de Zeeuwse contractpartners te allen tijde te waarborgen en 
daartoe alle uit de gesloten overeenkomsten rechten voor te behouden.  

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
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