
Rotterdam, 17 juni 2020. 20bb007669

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) 
over Zeven geschikte Rotterdamse locaties voor de marinierskazerneľ.

Portefeuillehouder: A. Aboutaleb

Aan de Gemeenteraad.

Op 7 juni 2020 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) ons schríftelijke vragen over 'Zeven 
geschikte Rotterdamse locaties voorde marinierskazerneľ. (20bb7232)

Inleidend wordt door het raadslid gesteld:
Met grote interesse heeft 50PLUS Rotterdam meerdere artikelen gelezen over de 
plaatsing van de marinierskazerne waarbij de tendens net als begin dit jaar, toen de 
Staatssecretaris ook al op het matje moest komen in de Tweede Kamer, is dat zij de 
Kamer op verkeerde been zette over nieuwe locatie marinierskazerne"'2.

De reden dat 50PLUS Rotterdam grote interesse in deze plaatsing van de 
“Marinierskazerne heeft is dat 50PLUS Rotterdam grote kansen en mogelijkheden ziet 
voor Rotterdam om als havenstad en huisvester van de Van Ghentkazerne Korps 
Mariniers. Juist omdat Rotterdam de van Ghentkazerne Korps Mariniers huisvest is het 
logisch om een extra nieuwe Marinierskazerne als een welkome aanvulling erbij te 
huisvesten. Zinvol voor het korps Mariniers vanwege de logistieke korte lijnen en de 
bundeling van kwaliteiten en mogelijkheden maar ook vanwege veel extra 
werkgelegenheid passend bij een havenstad als Rotterdam.

Nu valt te lezen in het artikel van de Volkskrant2 geciteerd het volgende te lezen: 'Kort 
daarvoor, in september 2018, is ook Rotterdam als alternatieve locatie in beeld 
gekomen. Onder anderen de Commandant der Zeestrijdkrachten Rob Kramer wordt 
hierover op 9 september 2018 tijdens de Wereldhavendagen benadera aoor 
burgemeester Ahmed Aboutaleb. Het idee valt in zulke goede aarde dat CDA-minister 
Bijleveld er in januari 2019 verder over spreekt met Aboutaleb.
De lijnen zijn daarna kort. Op 29 januari 2019 staat al het eerste 'topoverleg 
heroverweging’ gepland. Agendapunt: ‘Bezien welke alternatieven et zijn voor Zeeland 
(compensatie)’. Vice-admiraal Kramer wordt direct daarna op pad gestuurd om de 
Rotterdamse optie te onderzoeken en op 8 mei 2019 presenteert hij al een rapport aan 
Visser over maar liefst zeven Rotterdamse locaties waar de marinierskazerne naartoe 
kan.' Het moge duidelijk zijn dat dit 50PLUS Rotterdam zeer nieuwsgierig maakt naar 
wat hier nu eigenlijk gebeurd is. 50Plus Rotterdam wil dan ook het volgende weten van 
het college:”

Registratienummer cluster: BS20/00757 
Steller: Vera Bauman pagina I



Gelet op de vraagstelling worden de vragen geacht gesteld te zijn aan de burgemeester. 

Hieronder volgen de vragen en mijn beantwoording:

Vraag 1:
Is het college op de hoogte van de artikelen1-2 zoals hierboven genoemd? 

Antwoord:
Ja, ik ben op de hoogte van de artikelen, zoals opgevoerd in deze set van raadsvragen.

Vraag 2:
Zijn er contacten geweest tussen college van B&W en het kabinet zoals hierboven 
in het Volkskrantartikel2 wordt aangegeven?

Vraag 3:
Wat is besproken in de contacten tussen burgemeester Aboutaleb en het kabinet 
(Minister Bijleveld)?

Antwoord op de vragen 2 en 3:
Sinds 2013 is er contact met bewindspersonen en het departement over de mariniers in 
Rotterdam en de toekomst van de Van Ghentkazerne (VGKAZ). Zoals u weet hebben 
we de VGKAZ voor Rotterdam weten te behouden en is hiertoe in 2015 een 
bestuursakkoord opgesteld. In dat kader zijn ook gesprekken gevoerd over de vestiging 
van de speciale eenheden (MARSOF) in Rotterdam.

In het najaar van 2018 heb ik contact gehad met de minister van Defensie over de 
mogelijkheden van de vestiging van (een gedeelte van) het Korps Mariniers in 
Rotterdam. Dit heeft in het voorjaar van 2019 geleid tot het verzoek van staatssecretaris 
Visser aan de Koninklijke Marine om locaties te verkennen in en nabij Rotterdam.
Dit verzoek heeft geleid tot een verkenning van locaties in en nabij Rotterdam in het 
voorjaar van 2019. Vanuit Rotterdam is ambtelijk aan deze verkenning bijgedragen. 
Genoemde verkenning is vervolgens als input gebruikt vooreen nader en breder 
onderzoek door het ministerie van Defensie, naar locaties in het hele land.

Vraag 4:
Is het college van B&W betrokken geweest bij het ‘Topoverleg heroverweging’ op 
29 januari 2019?

Antwoord:
Nee.

Vraag 5:
Zo ja wat is er besproken in ‘het topoverleg heroverweging’ van 29 januar 2019?

1 httūsV/www.ad.nl/polítiek/coalitie-'Aiil-opťieldenng-visserover zoektocht naar-bcatie
kazerne~aff626dlZ?utm source^facebook&utm medium^sodal&utm campaigr^socialsharing web&fbclid^wAFGgrgBVNPi
Nbv- kV6LkmAdMYJc QrltmblWkeSR27XK-Nvz8d6ugxVLfYQ

2 httpsy/www.volkskrant.'il/nieuwĩ-achtergrond/sĩaatssecreta ris zette-kamer-op- verkeerde- been-over-nieuwe-locatie- 
marinierskazerne~D2433379z?utm 501^x6=111^811^ mediurr^app&utm campaign^shared9ž20content8cutm conten

..-free
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Antwoord:
Niet van toepassing.

Vraag 6:
Heeft vice admiraal Kramer, die op pad gestuurd wordt om de Rotterdamse optie 
te onderzoeken contact gehad c.q. samengewerkt met het college van B&W van 
Rotterdam gedurende zijn onderzoek?

Antwoord:
De Koninklijke Marine heeft verschillende opties verkend. Hierbij is de Koninklijke Marine 
ambtelijk ondersteund door de gemeente Rotterdam.

Vraag 7:
Is het college van B&W op de hoogte van het rapport van vice admiraal Kramer 
aan Staatssecretaris Visser over de maar liefst zeven Rotterdamse locaties waar 
de marinierskazerne naartoe kan?

Vraag 8:
Zo ja kan het college van B&W het rapport van vice admiraal Kramer aan 
Staatssecretaris Visser over de maar liefst zeven Rotterdamse locaties waar de 
marinierskazerne naartoe kan, aan de gemeenteraad doen toekomen?

Vraag 9:
Zo nee, kan het college van B&W het rapport van vice admiraal Kramer aan 
Staatssecretaris Visser over de maar liefst zeven Rotterdamse locaties waar de 
marinierskazerne naartoe kan, bij de Staatssecretaris opvragen en alsnog aan de 
gemeenteraad doen toekomen?

Antwoord op de vragen 7, 8 en 9:
Vanuit Rotterdam is een bijdrage geleverd aan de verkenning van locaties in en nabij 
Rotterdam. Het resultaat van deze verkenning ligt bij het Ministerie van Defensie. Het is 
niet aan mij de door het Ministerie van Defensie onderzochte locaties bekend te maken.

De verkenning van locaties in en nabij Rotterdam zijn onderdeel van een breder 
alternatievenonderzoek van het Ministerie van Defensie. In totaal zijn meer dan tachtig 
locaties verspreid over heel Nederland in beschouwing genomen.

Bij de kamerbrief van 14 februari jl., waarin staatssecretaris Visser het voorgenomen 
besluit mededeelt inzake de verhuizing van het Korps Mariniers naar Nieuw-Milligen, zijn 
het Afwegingskader en het Vervolg op de alternatievenstudie als bijlagen opgenomen 
(zie de link hieronder).

htĩpsV/www.riiksoverneid.nl/reqerinq/bewiPdsgersonen/barbara-
visser/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-over-vooraenomen-besluiīep-
yerhuizinq-korps-mariniers-naar-nieuw-milligen-en-compensatie-zeeland.

Registratienummer cluster: BS20/00757 
Steller: Vera Bauman pagina 3



Vraag 10:
Wat is de reden dat ondanks het onderzoek welke maar liefst zeven geschikte 
Rotterdamse locaties oplevert er door het kabinet niet gekozen is voor Rotterdam 
als huisvestingslocatie van de marinierskazerne?

Antwoord:
De afwegingen voot een alternatief voor de locatie Vlissingen zijn op het departement 
gemaakt.

Vraag 11:
Is het college van B&W nog in bezwaar gegaan tegen de beslissing van het 
kabinet om toch niet voor Rotterdam te kiezen voor de marinierskazerne?

Antwoord:
Nee.

Vraag 12:
Zo ja wat was het resultaat van het bezwaar van het college van B&W?

Antwoord:
Niet van toepassing.

Vraag 13:
Zo nee waarom heeft het college van B&W geen bezwaar aangetekend tegen het 
niet plaatsen van de marinierskazerne in Rotterdam?

Antwoord:
Ik respecteer de afwegingen die op het departement zijn gemaakt.

De burgemeester van Rotterdam,

ŕig. A. Aboutaleb
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