
 

 

 

  

   

 

Motie ‘Verhuizing Van Braam Houckgeestkazerne naar Vlissingen’ 

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 8 juni 2018  

Constateren dat: 

- Er door mariniers bezwaren zijn gemaakt tegen de vastgestelde verhuizing van het Korps vanuit Doorn 

naar Vlissingen;  

- De berichtgeving daarover tot zorgen leidt bij overheden, bedrijven, instellingen en burgers in 

Zeeland;  

- Het kabinet tot nu toe onvoldoende duidelijk heeft gemaakt, dat de verhuizing conform besluit en 

overeenkomsten doorgang zal vinden;  

Overwegen dat:  

- In 2012 het kabinet een zorgvuldig onderbouwd besluit heeft genomen om de Van Braam 

Houckgeestkazerne in Doorn op te heffen en in Vlissingen een nieuwe kazerne voor het Korps 

Mariniers te bouwen: de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne ; 

- Het Rijk daartoe met de Provincie Zeeland vijf overeenkomsten heeft gesloten en zich in die 

overeenkomsten verbonden heeft tot de vestiging van deze kazerne op de locatie Buitenhaven te 

Vlissingen; 

- Het belang van de kazerne voor Zeeland groot is vanwege de daaraan verbonden arbeidsplaatsen en 

bestedingen, waarmee het vertrek van rijksdiensten uit Zeeland enigszins gecompenseerd wordt;  

- De Provincie Zeeland met de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen voortvarend 

met de uitvoering van de overeenkomsten aan de slag is gegaan, waardoor inmiddels vrijwel alle door 

Zeeland toegezegde zaken zijn gerealiseerd; 
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Vervolg Motie ‘Verhuizing Van Braam Houckgeestkazerne naar Vlissingen’ 

 

Dragen GS op:  

- Bij het kabinet onder verwijzing naar bovenstaande overwegingen aan te dringen op het onverkort 

uitvoeren van het in 2012 genomen besluit en de met de Provincie Zeeland gesloten overeenkomsten;  

- Deze motie ter kennisgeving toe te zenden aan de leden van de vaste Kamercommissie met een 

uitnodiging voor een werkbezoek.  

 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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