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Beste PSR-leden, 
 
Het zomerse weer blijft maar aanhouden. Helaas is voor velen van ons de vakantie weer voorbij. Zo ook voor 
onze fractie die er alweer de nodige vergaderingen op heeft zitten. En er gebeurt veel in de gemeente Vlissingen 
op dit moment. In deze nieuwsbrief een leuk artikel over nieuwe activiteiten in de buitenhaven 
Ik wens u een mooie nazomer en tot de volgende keer.  
Alex Achterhuis 
 
Ontwikkelingen in de Buitenhaven 
Windparkbouwer Ørsted strijkt neer in onze 
Vlissingse Buitenhaven. Ørsted vestigt zich 
naast het voormalige douanekantoor op de 
kop van het oude veerplein, aan de zijkant 
van de stationsrestauratie. Naast een 
kantoor voor tussen de vijftig tot honderd 
werknemers wil Ørsted steigers bouwen 
voor vier onderhoudsschepen voor verkeer 
van en naar de windparken Borsele 1 en 2, 
22 kilometer uit de monding van de 
Westerschelde. De steigers komen naast de 
PSD-veersteiger. Deze onderhoudsbasis is 
voor een periode van minstens 25 jaar. 
 
Ook is in de Buitenhaven de Britse Cable Explorer aangemeerd. Het schip heeft een opbouw van intrigerende 
zware haspels. Het gaat voor het consortium VBMS en NKT Cabels de dikke stroomtransportkabel leggen die de 
energie van de windparken naar de TenneT stations aan wal bij Borsele voeren. 
 
Cijfers: 
omvang windparken   : 112 km² 
totale vermogen   : 752 MW 
aantal windturbines   : 94 
diameter bladen turbines  : 167 meter 
hoogte     : 200 meter (Euromast is 184 meter) 
capaciteit    : 8 MW 
jaarlijkse elektriciteitsproductie :  1 miljoen huishoudens 
waterdiepte funderingen  : 14 tot 36 meter 
ingebruikname    : 2020-2021 
 
Directeur Ørsted Nederland de heer Jasper Vis geeft aan: “Al bij de start van het project zijn we uitstekend 
ontvangen in Zeeland en we voelen ons gesteund door de regionale en lokale overheid. De haven van Vlissingen 
heeft een uitstekende infrastructuur en veel ervaring op het gebied van wind op zee. Wind op zee biedt Zeeland 
veel economische kansen. Ørsted maakt daar graag onderdeel van uit en we zien uit naar de samenwerking met 
lokale en regionale partners.” 
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Kernfeiten onderhoudslocatie: 
Totale vloeroppervlakte gebouw:   ongeveer 2.100 m2 
Start bouw:      gepland in het vierde kwartaal van 2018 
Aantal medewerkers:     50-100 als het windpark operationeel is 
Aantal bemanningstransportboten:   maximaal 4 
Activiteiten:   coördinatie bouw windpark; management, coördinatie en planning  
   onderhoudswerkzaamheden op zee; voorbereiding activiteiten op zee; voorbereiding en  
   laden van bemanningstransportboten; kleine mechanische werkzaamheden; vertrek  
   technisch personeel naar zee; opslaglogistiek. 
Duurzaamheid:  het gebouw levert meer elektriciteit op dan het verbruikt en levert duurzame energie  
   aan het elektriciteitsnet. 
 
Vlissingen wisselt van groenaannemer. 
De PSR heeft de afgelopen tijd van verschillende kanten klachten gekregen over de kwaliteit van het 
groenonderhoud in Oost-Souburg. Voor ons een reden om vragen te stellen en te kijken of we iets aan de 
klachten konden doen.  
 
Schijnbaar zijn er zoveel klachten bij de gemeente binnen gekomen dat met heeft moeten besluiten om de 
huidige aannemer “in gebreke te stellen wegens het niet nakomen van de contractuele verplichtingen ten 
aanzien van het groenonderhoud en de onkruidbeheersing op verharding”. Met andere woorden: Er komt een 
nieuwe aannemer die het groenonderhoud in de gemeente Vlissingen de komende jaren mag onderhouden.  
 
Met ingang van 4 september neemt Braber Groenvoorziening het stokje over en mogen zij de komende jaren 
ervoor zorgen dat het groen er weer netjes bij ligt. Braber heeft de afgelopen jaren ook de groenvoorziening van 
de gemeente Vlissingen in onderhoud gehad, een oude bekende dus. Laten we hopen dat het aantal klachten 
afneemt en dat Oost-Souburg er weer netjes bij komt te liggen. 
 
PSR fel tegen voorstel commissiestelsel! 
De Partij Souburg Ritthem is pertinent tegen de invoering van een commissiestelsel met de voorliggende 
voorwaarden. Rechtmatig hebben de inwoners van onze gemeente vijf raadsleden voor onze partij gekozen. Met 
de invoering van een commissiestelsel komen per vergadercyclus niet alle vijf gekozen en benoemde raadsleden 
van de PSR aan de beurt om aan een commissievergadering deel te nemen. De PSR gaat het recht op 
fractieondersteuning dus niet inleveren voor de kosten van een commissiestelsel. 
 
Voor de Partij Souburg Ritthem is het onverteerbaar dat zo lichtzinnig wordt omgesprongen met onze belangen. 
De inwoners van onze gemeente hebben hun keuze gemaakt. Die keuze gaf de PSR recht op vijf raadszetels. Dat 
is een voldongen feit. De invoering van het commissiestelsel is, ondanks verzet van de VVD, SGP en PSR fracties, 
toch een feit. Op verzoek van de PSR komt er een werkgroep die zich gaat buigen over de voorwaarden. Voor de 
Partij Souburg Ritthem is het meest relevant: alle gekozen raadsleden aan de vergadertafel. Dankzij uw steun is 
dat ons behaald verkiezingsresutaat! 
Wordt vervolgd zullen we maar zeggen. 


