
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 

DATUM 6-1-2020 

AAN Leden van de cie. RGW 

VAN Gedeputeerde Huib van Essen 

DOORKIESNUMMER 2389 

ONDERWERP Beantwoording technische vragen Mariniers Kazerne Doorn 

Geachte leden van de Commissie Ruimte Groen en water, 
 
De fractie van GroenLinks heeft in de voorbereiding van de commissie RGW van 08-01-2020 een aantal 
technische vragen gesteld over het memo ‘Mariniers Kazerne Doorn’.  
 
Hieronder vindt u de antwoorden. 
 
GroenLinks  
 
Het bouwen van woningen in het Sociale en middeldure segment is ook in Utrechtse Heuvelrug dringend 
noodzakelijk. Het terrein van de Marinierskazerne in Doorn biedt de mogelijkheid om 400-500 woningen te 
bouwen, binnen de rode contour. 
 
Vraag: 
Wat betekent de in de memo genoemde “pauze stand” voor de woningbouwplannen in Doorn? Is GS hierover in 
gesprek met UH? 
 
Antwoord: 
De provincie werkt in het project ‘Herbestemming Marinierskazerne Doorn’ samen met het Rijksvastgoedbedrijf 
(RVB) en de gemeente Utrechts Heuvelrug (GUH). In het najaar van 2018 hebben GUH en PU en in overleg met 
het RVB besloten het project ‘Herbestemming Marinierskazerne Doorn’ tijdelijk stil te leggen vanwege de 
ontstane vertraging in het project MARKAZ te Vlissingen en de verdere besluitvorming door Defensie 
daaromtrent. Dit betekent dat momenteel de inhoudelijke planvorming in Doorn stil ligt totdat er duidelijkheid is 
over de verhuizing van de mariniers en het tijdpad daarvan. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is regelmatig contact 
met GUH over dit dossier. Wanneer defensie het besluit neemt om de marinierskazerne in Doorn te sluiten dan 
zal de provincie in samenwerking met de betrokken partners het project ‘Herbestemming Marinierskazerne Doorn’ 
weer opstarten. 
 
Mocht de kazerne niet naar Vlissingen gaan dan is bekend dat het huidige terrein en de bebouwing niet meer 
voldoen. 
 
Vraag:  
Zijn er frequente contacten over deze kwestie met Defensie/RGD Is er in de contacten met het 
Rijk(Defensie/RGB) sprake van andere mogelijke locaties dan Doorn en Vlissingen maar wel gelegen in de 
provincie Utrecht? 
 
Antwoord:  
In de contacten met het Rijk is niet gebleken dat Defensie alternatieve locaties voor de huisvesting van de 
mariniers in beeld heeft, of onderzoekt. 
Mogelijk zal er voor de anti-terreureenheid MARSOF een alternatieve locatie gevonden moeten worden. De 
provincie heeft eerder aangegeven bereid te zijn daarbij te helpen, mocht dit aan de orde zijn. Vooralsnog heeft 
dit nog niet tot een concrete vraag vanuit Defensie geleid.  


