ZEELAND ORGANISEERT ZICH OM MARINIERS EN PARTNERS TE ONTVANGEN!
Goes, 7 mei 2018
Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Betreft: marinierskazerne Vlissingen in relatie met gesprek 17 mei a.s. met de vaste
commissie voor Defensie en delegatie van de kazerne
Tevens per mail: cie.def@tweedekamer.nl
L.S.
De recente publicaties over de Marinierskazerne zijn voor ons aanleiding de aandacht te
vragen voor de verhuizing van de Marinierskazerne naar Vlissingen.
Van belang is dat het besluit omtrent de verhuizing van de Marinierskazerne naar Vlissingen
zorgvuldig is afgewogen in een bredere context van een evenredige spreiding van
Rijksdiensten over Nederland. Die context bestond uit onder andere de herindeling
gerechtelijke kaart, de Nationale politie en de locaties van justitie (OM).
Voormalig minister Opstelten, stelde bijvoorbeeld in zijn berichten aan de Tweede Kamer uit
2012 en 2013 dat Zeeland weliswaar werkgelegenheid verloren zag gaan vanwege
verdwijnende Rijksdiensten, maar dat dit verlies onder meer zou worden gecompenseerd
met de komst van de Marinierskazerne in Vlissingen. Ook de afgelopen 6 jaar is dat met
enige regelmaat onderkend.
De afgelopen jaren is in Zeeland een serieuze start gemaakt met deze voorbereidingen.
Inmiddels hebben die geleid tot de aanbesteding om de nieuwe Marinierskazerne te gaan
bouwen in Vlissingen, met bijbehorende planologie, grondcontracten en investeringen.
Sterke argumenten
Voor de keuze die gemaakt is voor de Marinierskazerne in Vlissingen spreken belangrijke
argumenten, ook voor de lange termijn. Argumenten die in de huidige discussie naast de
personele belangen, van betekenis zijn.
Zo is er de relatie met de Belgische Marine die deze behoefte reeds heeft uitgesproken en de
mogelijkheden om die relatie op een efficiënte en effectieve wijze uit te bouwen. Dit, mede
vanuit North Sea Port, eveneens een bi-nationale samenwerking tussen de havens van
Vlissingen, Terneuzen en Gent. In de ‘slipstream’ van die economische samenwerking
ontstaat ook voor de Marinierskazerne een goede logistieke en sociale infrastructuur.
Daarnaast is de logische verbinding met de kazerne in Rotterdam goed vorm te geven.
Het was zodoende niet alleen het werkgelegenheidsargument dat bij de besluitvorming heeft
meegespeeld. Ook het feit dat er ruimte zou zijn voor uitbreiding van de kazerne (70 hectare
in Vlissingen), de lage werkloosheidscijfers in Zeeland en de relatief lage (grond)prijzen. Ook
de oefenmogelijkheden op de uitgestrekte Zeeuwse stranden, het achterland met een
diversiteit aan oefenlocaties, speelden volgens onze informatie een rol.
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Huisvesting en quality of life
Wat betreft de positieve feiten voor het personeel wijzen we op het feit dat de huizen in
Zeeland relatief betaalbaar zijn, de Nederlandse huizenmarkt (voor verkoop) goed is en
Zeeland zodoende gunstige marktomstandigheden biedt voor verhuizing van de mariniers en
hun gezinnen of huishoudens. Dit betekent dus gemiddeld relatief lage woonlasten. Zeeland
is goed bereikbaar, beschikt over goede verbindingen zonder vertragingen. Zeeland kent een
goede quality of life. Zeeland stond bijvoorbeeld in oktober 2017 op tweede plaats van de
‘Brede Welvaartsindicator (onderzoek Rabobank en Universiteit Utrecht)1.
Sociale infrastructuur, (hoger) onderwijs en voorzieningen
Het beeld dat in de discussie dreigt te ontstaan over Zeeland behoeft naar ons idee daarom
bijstelling. Degenen onder ons (import Zeeuwen) die al vóór de mariniers uit de Randstad
naar Zeeland zijn gekomen, weten hoe goed het wonen, werken en leven in Zeeland is. De
Zeeuwse bescheidenheid leidt er helaas wel eens toe dat die goede werkelijkheid niet altijd
van de daken wordt geschreeuwd.
Twee import Zeeuwen (ex-Amsterdammers) beschrijven die ervaringen na hun verhuizing
naar Zeeland in de NRC2 ook https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/25/den-haag-hou-je-rugeens-recht-voor-zeeland-a1600871?utm_source=NRC&utm_medium=whatsapp
Er is een prima infrastructuur om snel een nieuw sociaal leven op te bouwen. Er zijn goede
scholen en hogere onderwijsvoorzieningen. Zeeland is trots op het University College
Roosevelt, de Hogeschool Zeeland met tal van studierichtingen, de mbo-school Scalda en
een diversiteit aan middelbare opleidingen. Deze onderwijsvoorzieningen zijn zeker ook
gevestigd op Walcheren. De Zeeuwse onderwijsvoorzieningen scoren hoog in landelijke
overzichten. Ook de voorzieningen in de gezondheidszorg zijn in de regio kwalitatief en
kwantitatief goed op orde.
Zeeland is bovendien een heerlijke en veilige omgeving voor kinderen om op te groeien.
Zeeland nodigt uit om te bewegen. De omgeving is uitermate geschikt om in te sporten en
actief te recreëren. Zeeland kent een landschap dat gevarieerd is. Er is veel ruimte, er zijn
stranden, duinen, bossen en de verschillende meren en de zee bieden de ruimte voor
diverse watersporten. De wereld onder water is in Zeeland minstens even kleurrijk en
afwisselend als de wereld op het land. De Zeeuwse wateren zijn dan ook populaire
duikgebieden in West-Europa. Met name Nationaal Park de Oosterschelde en de
Grevelingen zijn drukbezochte duikwaters.
Zeeland heeft tevens een rijk verenigingsleven met veel sport- en beweegmogelijkheden
voor sportieve gezinnen. Een internationaal georiënteerd rugbyteam speelt mee in de
hoogste regionen. En daarnaast herbergt Zeeland tal van grotere sportevenementen en
activiteiten zoals het Kustmarathonweekend, het internationale Dam X Surfevent en Zeeland
Beach Classics in Vlissingen.
Ook biedt Vlissingen biedt ruimte aan het grootste internationale hulpverleningsevenement in
Nederland: Rescue Vlissingen.
Er zijn tientallen festivals. Concert at Sea, Film by the Sea en het Nazomer festival zijn de
bekendste. In de nazomer zijn er tal van theater-, film- en jazzfestivals. Door het jaar heen is
er een diversiteit aan theater- en filmvoorzieningen in de Zeeuwse steden. Rotterdam,
Antwerpen en Gent liggen bovendien om de hoek. Er is, kortom, een uitstekende culturele
infrastructuur met een grote diversiteit aan musea.
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https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/zeeuwen-zijn-gelukkiger-en-gezonder-dan-mensen-in-de-randstad~a1558216/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/25/den-haag-hou-je-rug-eens-recht-voor-zeelanda1600871?utm_source=NRC&utm_medium=whatsapp
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Overigens – leuk ‘weetje’ - is het zo dat Michiel de Ruyter, de in Vlissingen geboren admiraal
en oprichter/initiatiefnemer van het Korps Mariniers, een prominente plek heeft in het
Zeeuwse maritiem muZEEum te Vlissingen.

Ruim aanbod aan leuke en uitdagende banen
Zeeland kent een ruim en gevarieerd aanbod aan vacatures. Er zijn in uiteenlopende
branches duizenden vacatures beschikbaar op zowel, uitvoerend-, middelbaar- en hoger
niveau. Wij geven hieronder wat nader inzicht in de behoefte in de verschillende sectoren:
De financieel-economisch en administratieve sector is zoekende naar hypotheekadviseurs,
consultants en accountants. In de detailhandel vooral winkelmedewerkers in uiteenlopende
winkels.
In Zeeland zijn de meeste mensen werkzaam in de Zorg. Daar is dan ook een grote behoefte
aan personeel. Men is op zoek naar Verzorgenden IG niveau 3, helpenden niveau 2,
verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen, op zowel
mbo- als hbo niveau.
In de ICT branche is met name behoefte aan hoger opgeleide en ervaren systeemanalisten,
software engineers en project managers. Maar ook in de digitale creatieve industrie is er
voldoende werkgelegenheid voor digital- en user interaction designers. In het onderwijs zijn
vooral docenten voor exacte vakken moeilijk te vinden.
In de recreatiesector zijn er naast vacatures in horeca, animatie, schoonmaak en retail ook
diverse vacatures voor managers op vakantieparken of marketingmedewerkers en online
specialisten in leisure.
In de sector Transport & Logistiek zijn er veel vacatures als vrachtwagenchauffeur, reach- en
heftruckchauffeurs, logistiek medewerkers en transportplanners.
De sectoren Industrie, Techniek en Bouw hebben te kampen met de grootste tekorten in
functies als; metselaars, timmerlieden, installatiemonteurs, lassers, onderhoudsmonteurs,
procesoperators, werkvoorbereiders, planners, tekenaars, ontwerpers, constructeurs en
projectleiders.
Vanuit Zeeland zijn er ook mogelijkheden bij werkgevers in het Belgische West- en OostVlaanderen.
Bijdrage vanuit het Zeeuwse bedrijfsleven en instellingen
Verandering brengt onzekerheid mee. Verhuizen is best lastig. Wij zien daarom het belang
van het goed (praktisch) organiseren van de personele gevolgen om dergelijke
onzekerheden bij het defensiepersoneel zoveel mogelijk op te vangen. Daar willen we ook
een bijdrage aan leveren. We werken aan een plan voor het verwelkomen van mariniers en
gezinnen met eerst een aantal mooie momenten voor kennismaking.
Vanuit Zeeland zijn wij dan ook zeker bereid samen te werken met de Defensieleiding op het
gebied van praktische ondersteuning en het informeren van mariniers zoals hiervoor
vermeld, evenals de wijze van het verwelkomen.
Er komt een mobiliteitscentrum voor de partners!
Teneinde partners van de mariniers, voorafgaand aan hun verhuizing naar Zeeland, actief te
ondersteunen bij het vinden van een baan, zal een mobiliteitscentrum worden ingericht. Zo
willen wij partners van de mariniers actief bemiddelen naar bij hen passende vacatures bij
Zeeuwse werkgevers of voor hen baanopeningen creëren.
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Teneinde dit te realiseren slaan publieke- en private partijen de handen ineen om vraag en
aanbod bij elkaar te brengen. Publieke partners zijn gemeenten, werkgeversservicepunten,
UWV, vakbonden en Provincie Zeeland. Private partners zijn toonaangevende
uitzendorganisaties en detacheerders, werkgevers en niet in de laatste plaats, VNO-NCW
Zeeland.
We kunnen en zullen werkgevers, makelaars, schoolleiders en Zeeuwse burgers actief
betrekken om de mariniers en hun gezinnen wegwijs te maken in Zeeland, zodat zij zich
welkom en thuis gaan voelen. Dat zijn ze namelijk ook, van harte!
We staan in Zeeland dus paraat om de mariniersgezinnen te ontvangen. Er zijn al diverse
burgerinitiatieven, zoals de Facebookpagina van een Brabantse import Zeeuw3.
Tot een nadere toelichting van het bovenstaande, (eventueel op 17 mei a.s.) of een later
moment zijn wij natuurlijk te allen tijde bereid.
Met vriendelijke groet,
Neldes Hovestad

Voorzitter VNO-NCW Zeeland
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https://www.facebook.com/Mariniers-welkom-in-Zeeland-1838655039581346/?_sp=bc9e4973-805e-44b08175-c20a8feed3bb.1524736202623&hc_ref=ARSZ0XZi8Y1Gsigb9SDU6WX0iX_jYgl8TIHGNqglaaBHv0HUjz7Xfbil6Rz7kUBJWA&fref=nf
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Mede namens de onderstaande bedrijven en maatschappelijke instellingen uit het Zeeuws
bedrijfsleven, de zorg, onderwijs en ZZP’ers want ook voor hen zijn er volop kansen in Zeeland.

Aan de slag in Zeeland

Adriaanse Van der Weel Advocaten
Kousteensedijk 3
4331 JE Middelburg

Adrz Medisch Centrum
Postbus 15
4460 AA Goes

Amadore
Postbus 462
4330 AL Middelburg

Architectenbureau Ben Gillissen BNA
Koudekerkseweg 156
4382 EM Vlissingen

Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp
Coudorp 1
4455 AH Nieuwdorp
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Bouwend Nederland, afdeling Zeeland
Industriestraat 7
4462 EZ Goes

Century Aluminium Vlissingen bv
Frankrijkweg 2a
Haven 5977
4389 PB Ritthem

Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland U.A.
Edisonweg 2
4382 NW Vlissingen

Decorette De Lange Jan
Kinderkamers Duimelot
Eetkamer Likkepot
Nieuwe Kerkgang 1
4331 BE Middelburg

Delta Ride for the Roses
Postbus 2041
4460 MA Goes

JB Diesch bv
Lange Noordstraat 48
4331 CE Middelburg
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La Dolce Vita Marketing & Design
Branderijmolengang 23
4331 SJ Middelburg

Dow Benelux bv
Herbert H. Dowweg
4542 NM Hoek

De Drvkkery
Markt 51
4331 LK Middelburg

Duradis
Industriestraat 10
4462 EZ Goes

Eastman Middelburg
Herculesweg 35
4338 PL Middelburg
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Elopak bv
Postbus 82
4530 AB Terneuzen

Heros Sluiskil
Postbus 1
4540 AA Sluiskil

Heykon Ingenieursbureau
Industriestraat 10
4462 EZ Goes

HZ University of applied sciences
Edisonweg 4
4382 NW Vlissingen

ICL-IPT
Postbus 318
4530 AH Terneuzen

Justion Advocaten Middelburg Rotterdam Terneuzen
Postbus 132
4330 AC Middelburg

Hans Kasse Bouwkundig ontwerp & adviesburo
Klarinetweg 31
4337 RB Middelburg
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Kinderopvang Walcheren
Postbus 7035
4330 GA Middelburg

De Koeijer Schilders
Schouwersweg 100
4451 HT Heinkenszand

Lighthouse Departement Zeeland

Bouwbedrijf J. van de Linde Kloetinge bv
Albert Plesmanweg 19
4462 GC Goes

De Maatschappij

Marsaki Vastgoedadvies
Zonnebloemstraat 53
4461 PK Goes
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Meatless bv
Gebr. Spykerstraat 1
4462 GJ Goes

Moeliker & Platteeuw Advocaten bv
Hoogstraat 16
4331 KR Middelburg

Mondia Scholgengroep
Postbus 69
4380 AB Vlissingen

Nedbase
Molenwater 79-81
4331 SE Middelburg

North Sea Port
Postbus 132
4530 AC Terneuzen

Novaform Vastgoedontwikkelaars
Flight Forum 146
5667 DD Eindhoven

Portiz Port & Industry Zeeland
Postbus 97
4550 AB Sas van Gent
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Rabobank Walcheren/Noord-Beveland, Rabobank Oosterschelde en Rabobank Zeeuws-Vlaanderen

Rijkse Accountants & Adviseurs Zeeland
Postbus 325
4330 AH Middelburg

Roem van Yerseke bv
Postbus 25
4400 AA Yerseke

Roompot Vakanties
Postbus 12
4493 ZG Kamperland

Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen
Postbus 29
4330 AA Middelburg
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Sandee Groep
Noordstraat 1A
4493 AE Kamperland

Sauer en Oonk Adviseurs en Notarissen
Postbus 181
4380 AD Vlissingen

School voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneducatie

Soroptimisten International, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren

SVRZ
Postbus 100
4330 AC Middelburg

The Safety Network
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University College Roosevelt
Postbus 94
4330 AB Middelburg

Van der Straaten Aannemingsmaatschappij bv
Postbus 5
4417 ZG Hansweert

Veldman consulting
Segeersingel 104
4337 LH Middelburg
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VNO NCW Brabant-Zeeland
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Wolf Legal
Postbus 288
4380 AG Vlissingen

Yara Sluiskil
Industrieweg 10
4541 HJ Sluiskil

ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg

De Zeeuwse Alliantie Notarissen
Wagenaarstraat 1
4331 CX Middelburg
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Zeeuws Archief
Hofplein 16
4331 CK Middelburg

Zeeuws Maritiem muZeeum
Nieuwendijk 15
4381 BV Vlissingen

Zeeuws Museum
Abdij 3-4
4331 BK Middelburg

ZIB Investments Crowdfunding
Postbus 160
4330 AD Middelburg
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Stichting ZigZag
Edisonweg 8A
4382 NW Vlissingen

Lions Club Middelburg

5 Ringen
Vijf Ringen 1
4331 ER Middelburg

Atyna Werkt
Vlissingen

LogisticsServices
M. Smallegangehof 23
4331 WC Middelburg
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Nel Verhoeven
Plataanweg 19
4441 SB Ovezande
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