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DATUM 30-1-2017 

AAN Cie RGW 

VAN Dhr. P. van den Berg 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Marinierskazerne Van Braam Houckgeest Doorn  

 

In de vergadering van de Commissie RGW van 23 januari jl. heb ik u toegezegd met een memo nader te 

informeren over de voortgang van de herbestemming Marinierskazerne in Doorn.  

 

De samenwerkende partijen, en in het bijzonder de gemeente Utrechtse Heuvelrug, hechten aan een zorgvuldig 

participatieproces met betrekking tot de herbestemming van de Marinierskazerne in Doorn. Dit participatieproces 

is beschreven in het participatieplan. Op 13 oktober 2016 zijn alle belanghebbenden en betrokkenen in de 

gelegenheid gesteld hun reactie te geven op dit participatieplan. Dit heeft op onderdelen geleid tot aanscherping 

en verduidelijking van het participatieplan. De aangebrachte wijzigingen hebben m.a.w. louter betrekking op het 

proces. Vervolgens heeft het college van B&W ingestemd met het participatieplan en dit ter vaststelling aan de 

raad aangeboden. Inmiddels heeft de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug het participatieplan 

vastgesteld. Daarmee is de weg vrij voor de inhoudelijke uitwerking van de herbestemming Marinierskazerne, wat 

eind 2017 zal resulteren in een ontwikkelingskader voor het terrein. Deze uitwerking vindt plaats conform het 

proces dat is beschreven in het participatieplan. Belangrijke mijlpalen in dit proces zijn: 

 Dag van de Marinierskazerne (1 februari); start van het participatietraject. 

 Kansenboek gereed (eind februari); mogelijke kansen in beeld. 

 Scenario’s (eind juni); kansen zijn vertaald naar mogelijke ontwikkelscenario’s. 

 Begin juli worden raads- en statenleden geïnformeerd over de ontwikkelscenario’s. 

 Ontwikkelingskader op hoofdlijnen (eind september); vertaling van scenario’s naar onwikkelingskader. 

 Ontwikkelingskader gereed (begin december); 

 

In het proces dat moet leiden tot het ontwikkelingskader, worden diverse toekomstige functies en 

gebruiksmogelijkheden onderzocht. De mogelijkheden voor woningbouw en het (her)gebruik van de aanwezige 

sportvoorzieningen zullen in dat onderzoek worden betrokken.  

 

Met als doel de herbestemming van de Marinierskazerne in goede samenwerking te laten verlopen, hebben het 

Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht op 10 juli 2015 een 

intentieovereenkomst ondertekend. De provincie beoogt met deze samenwerking te komen tot een zodanige 

herbestemming van de Marinierskazerne, dat de nieuwe functies bijdragen aan de doelen en ambities van het 

provinciaal beleid t.a.v. (met name) binnenstedelijke woningbouw, aanpak kantorenleegstand, EHS/NNN, 

bereikbaarheid en mobiliteit, cultuurhistorie, archeologie, drinkwaterwinning en infiltratiegebied. Het beoogde doel 

van de intentieovereenkomst namelijk het opstellen van een ontwikkelingskader – is nog niet gerealiseerd. GS 

hebben daarom op 13 december jl. besloten de intentieovereenkomst te verlengen tot 1 juli 2018. 

 


