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AAN De leden van de commissie RGW 

VAN gedeputeerde P. van den Berg 

DOORKIESNUMMER   

ONDERWERP Van Braam Houckgeestkazerne Doorn 

 

Op 3 december jl. is de Stuurgroep Van Braam Houckgeestkazerne bijeen gekomen. In dit overleg hebben de 

partijen Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente Utrechtse Heuvelrug en Provincie Utrecht het plan van aanpak voor het 

nog op te stellen ontwikkelingskader
1
 voor de Van Braam Houckgeestkazerne vastgesteld. In dit plan van aanpak 

zijn de bouwstenen en planning van het ontwikkelingskader nader uitgewerkt. 

 

De bouwstenen voor het ontwikkelingskader zijn: 

- Locatie- en omgevingsanalyse; Het doel van de locatieanalyse is om het terrein te leren kennen, zodat 

op basis van deze kennis strategische keuzes gemaakt kunnen worden.  

- Verkenning van nieuwe functies (m.b.v. scenario’s en haalbaarheidsanalyse); In de 

intentieovereenkomst is vastgesteld dat onderzoek naar nieuwe functies met behulp van scenario’s zal 

plaatsvinden. Dit moet inzicht geven in de potentie van de mogelijke ontwikkelingen. Bij het vormgeven 

van de scenario’s wordt aansluiting gezocht bij lokale en regionale wensen en urgenties.  

- Participatie; Het doel van burgerparticipatie is om in een vroeg stadium kennis, kunde en creativiteit van 

de samenleving te benutten. 

- Reallocatieprocedure; Voorafgaand aan het opstellen van het ontwikkelingskader wordt het terrein 

aangeboden aan andere rijksonderdelen. Vervolgens zal het terrein, aan andere overheden worden 

aangeboden. Op basis van het ontwikkelingskader kunnen gemeente en provincie besluiten om, al dan 

niet in gezamenlijkheid, het terrein of delen daarvan te verwerven.  

- Verkoopstrategie; Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is als eigenaar primair verantwoordelijk voor de 

verkoop van het terrein. Na vaststelling van het ontwikkelingskader, kan gestart worden met verdere 

herbestemming en verkoop van het terrein. De strategie voor verkoop en herbestemming speelt 

gedurende het opstellen van het ontwikkelingskader een rol, maar zal nadien definitief invulling krijgen. 

- Samenwerkingsovereenkomst; Partijen zijn voornemens om een langere samenwerking vast te leggen 

in een samenwerkingsovereenkomst.  

 

De planning van de activiteiten is op hoofdlijnen als volgt weer te geven: 

 januari t/m april 2016; In deze periode vindt de object-,locatie- en omgevingsanalyse plaats en worden 

ten behoeve daarvan diverse onderzoeken uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt de reallocatieprocedure bij 

het Rijk doorlopen. Ook wordt in deze periode het traject van burgerparticipatie voorbereid.  

 mei t/m juni 2016; De mogelijke ontwikkelscenario’s worden in deze periode verkend. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de informatie die het participatietraject oplevert. De eerste fase van de participatie 

vindt ook in deze periode plaats. Deze eerste fase heeft een inventariserend karakter.  

 juli t/m augustus 2016; De zomerperiode wordt benut om op basis van alle verzamelde informatie 

verschillende ontwikkelscenario’s uit te werken. 

 september 2016; Na de zomer vindt de tweede fase van het participatietraject plaats. De uitgewerkte 

ontwikkelscenario’s worden dan voorgelegd. 

 oktober t/m december 2016; Deze periode wordt benut om het ontwikkelingskader af te ronden en tot 

besluitvorming te komen. 
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 Waar in de Intentieovereenkomst nog wordt gesproken van ‘ontwikkelvisie’ is in de Stuurgroep afgesproken om de term 

‘ontwikkelingskader’ te gebruiken. 
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In de planning is rekening gehouden met vier bijeenkomsten van de stuurgroep. In de oriëntatiefase (mei t/m juni) 

wordt voorzien in een consultatie van raads- en statenleden. Eind 2016 wordt het ontwikkelingskader ter 

informatie aan Provinciale Staten aangeboden.  


