
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter 
van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over het Korps Mariniers in Flevoland 
 
Datum: 10 maart 2020  
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van Forum voor Democratie de volgende schriftelijke vragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten over het Korps Mariniers in Flevoland. 
 
Op 18 december 2019 is de motie van FvD (meegetekend door 50PLUS, DENK en 
PVV) aangenomen die tot doel had om aan de minister aan te geven dat het Korps 
Mariniers in Flevoland welkom was. Toen heeft de gedeputeerde beloofd om 'heel 
erg zijn best te gaan doen'.  
 
Op de Statenvergadering van 29 januari 2020 heeft de gedeputeerde in antwoord op 
mondelinge vragen van FvD het volgende teruggekoppeld: 'de Staatssecretaris heeft 
mij welwillend aangehoord maar ze was al op de hoogte n.a.v. een tweet van mij in 
juni 2019'.  
 
In de ‘PS Mededeling motie Korps Mariniers in Flevoland’ (LIS week 8 2020) wordt 
PS geïnformeerd dat het niet Zeeland maar Nieuw Milligen wordt. Via de media 
hebben wij echter tot onze verbazing moeten vernemen dat begin vorig jaar een 
onderzoek is opgestart door het Ministerie van Defensie waarin zo'n zestien 
alternatieve locaties zijn geïnventariseerd.1  
 

1. Klopt het dat vijf van de zestien, door het Ministerie van Defensie 
onderzochte, locaties in Flevoland liggen? Zo nee, hoe verklaart het college 
dan de volgende citaten in Bijlage 6: 

a. Blz. 4, Locatie N, 'de locatie is moeilijk bereikbaar vanaf het oude land',  
b. Blz. 4, Locatie O, 'een relatief grote afstand tot het oude land'  
c. Blz. 4, Locatie L, 'woningbouw van de gemeente Zeewolde' 
d. Blz. 4, Locatie Q, 'in de zeer nabije omgeving staan veel mega-

windturbines' 
e. Blz. 5, Locatie M, 'Daarnaast is zicht op de brug vanaf de locatie (bijna) 

niet te voorkomen. Ook loopt langs de noordrand van het terrein een 
hoogspanningstracé.'  

 
2. Heeft het college meegewerkt aan het onderzoek, bijvoorbeeld door middel 

van informatieverschaffing? Zo ja, waaruit bestond deze medewerking? 
 

3. Is het college bereid om een FEITENRELAAS op te stellen van alle activiteiten 
die plaats hebben gevonden in het kader van het onderzoek naar alternatieve 

 
1 defensie.nl/actueel/nieuws/2020/02/14/defensie-marinierskazerne-mogelijk-niet-naar-vlissingen   

http://defensie.nl/actueel/nieuws/2020/02/14/defensie-marinierskazerne-mogelijk-niet-naar-vlissingen


locaties in Flevoland. Doel van dit FEITENRELAAS is om als Provinciale 
Staten een beeld te kunnen vormen van de activiteiten die in een bepaalde 
periode hebben plaatsgevonden. 
 
Zo ja, dan zien wij in dit FEITENRELAAS graag alle activiteiten chronologisch 
in de tijd weergegeven met daarin de volgende informatie: 

 
● Datum (dd-mm-jjjj): 
● Contact Type : Ontmoeting, telefonisch, brief, mail, anders nl: 
● Contact vanuit: 
● Contact met: 
● Inhoud van contact: 

 
Zo nee, waarom niet? 

 
4. De Provincie Zeeland heeft berekend dat dit initiatief de Provincie 2000 banen 

en inkomsten van 28 miljoen per jaar oplevert. Wanneer heeft het college 
deze voordelen voor het eerst op waarde geschat, en heeft dit geleid tot het 
opschalen naar een Inditex-achtige Taskforce? Zo nee, waarom niet? 
 

5. In de Statenvergadering van 26 februari 2020 is tijdens het onderwerp 
'100.000 huizen bouwen in Almere' door de gedeputeerde aangegeven dat 
'100.000 huizen bouwen zeer snel gerealiseerd kan worden zonder dat er 
landbouwgrond hoeft te worden opgeofferd'. Kan het college uitleggen 
waarom het niet mogelijk is geweest om grond voor één kazerne te vinden 
terwijl het wel mogelijk is om 100.000 woningen te bouwen?  
 

6. Blijkbaar heeft de Provincie Flevoland moeite om grote projecten succesvol te 
implementeren (ondanks een zware bestuurderslaag van 6 gedeputeerden), 
zie bijvoorbeeld het Athlon dossier, Oostvaardersplassen, Luchthaven 
Lelystad, Maritieme Servicehaven Noord Flevoland, en de Floriade van 
Almere. Is het college bereid om een evaluatie uit te voeren naar de gang van 
zaken rondom de Flevolandse lobby voor de marinierskazerne, teneinde 
daaruit lering te trekken voor andere (toekomstige) grote projecten? Zo nee, 
waarom niet? 
 

7. Is het college bereid om deze vragen voor 25 maart 2020 te beantwoorden?  
 
Namens de fractie van Forum voor Democratie, 
 
Eric Raap 


