
 

 
 

MOTIE 
 

 

“Een betrouwbare Rijksoverheid is noodzakelijk: de marinierskazerne 
is de contractafspraak en altijd beter dan compensatie!” 
 

 

Agendapunt: 4.6 

 

 

Onderwerp: Kabinetsbesluit Marinierskazerne 

 

 

De Raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op donderdag 5 maart 2020 

 

 

De Raad, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende dat 
 

- er in 2012 een bewuste keuze is gemaakt om de marinierskazerne in 

Vlissingen te bouwen; 

- er in 2012 een afweging is gemaakt waarom de kazerne in Vlissingen moet 

komen; 

- er ten opzichte van de argumenten in 2012 geen verandering is in deze 

argumenten;  

- de Haagse belofte uit 2012 in 2014 is vastgelegd in de diverse contracten; 

- er nu sprake is van contractbreuk door de Rijksoverheid; 

- er nooit sprake is geweest van alternatieve locaties; 

- getekende contracten verplichtingen inhouden voor alle contractpartners; 

- de Rijksoverheid, door haar voorgenomen besluit, afstand neemt van haar 

verplichtingen in het marinierskazerne dossier richting de gemeente Vlissingen 

en de Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen;  

- hierdoor het vertrouwen is omgeslagen in het sterk wantrouwen van de 

Rijksoverheid; 



- onder andere de Vlissingse programmabegroting 2020, pagina 5/107/108, 

glashelder weergeeft de volledige medewerking en kennis bij het Rijk van/over 

de Michiel Adriaanszoon de Ruyter kazerne; 

- de in de Vlissingse begroting opgenomen inkomsten uit de komst van de 

marinierskazerne niet ten laste mogen komen van de negatieve algemene 

reserve van de gemeente Vlissingen; 

 

van mening dat 

 

- de Tweede Kamer, gezien de feiten, een liegende staatssecretaris niet kan laten 

aanblijven, maar dit aanblijven dankzij de coalitiepartijen wel gebeurde; 

- de “geheime operatie” van de staatssecretaris van Defensie een verbijsterende, 

bizarre en ongehoorde actie was; 

- de Rijksoverheid daadwerkelijk onverantwoord gedrag toont in de casus 

marinierskazerne; 

- er wantrouwen is over de uitvoering van compenserende maatregelen, dit in relatie 

tot de getekende contracten voor de marinierskazerne; 

- de Tweede Kamer samen met het Kabinet zorgvuldig en betrouwbaar beleid dient 

vast te stellen; 

- de gemeente Vlissingen op een ongehoorde en ongekende manier wordt benadeeld; 

- er per direct financiële middelen moeten komen voor de in de begroting van 

gemeente Vlissingen genoemde inkomsten vanuit de MARKAZ; 

- er zo snel mogelijk gewerkt moet worden aan een voor de lange termijn economische 

spin-off; 

- een vergoeding voor de imagoschade, bijna niet in geld uit te drukken, 

overeengekomen wordt; 

- een rechtszaak nog altijd tot de mogelijkheden behoort; 

 

draagt het college op 

 

 over te gaan op de in de Kamerbrief van vrijdag 14 februari 2020 genoemde 
drie sporen en deze sporen door het college zo snel mogelijk te bespreken 
met de aan te stellen adviseur, in samenspraak met de Provincie Zeeland en 
het Waterschap Scheldestromen en hierover de gemeenteraad zo snel 
mogelijk te informeren; 

 om nadrukkelijk te borgen dat beide voorgenomen besluiten:  de 
Marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen en een ruimhartig 
compensatiepakket niet los van elkaar definitief genomen kunnen worden; 

 om voldoende zekerheden van de Rijksoverheid te krijgen voor de 
daadwerkelijke uitvoering van de compensatiemaatregelen;  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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