
 

 

 

MEMORANDUM 

2020RGW06 
 
 
 
 
 

DATUM 11-11-2019 

AAN Cie. RGW 

VAN Dhr. H. van Essen 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Voortgang Herbestemming Marinierskazerne Doorn 

 
Op 4 november heeft de staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand 
van zaken van het project Michiel Adriaanszoon De Ruyterkazerne (MARKAZ) te Vlissingen. Deze brief is hier ter 
informatie bijgevoegd. In deze brief gaat de staatssecretaris in op een drietal onderwerpen: 
 

1. Stikstofvraagstuk: In een gebiedsgerichte benadering onderzoeken het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie 
hoe voor het project MARKAZ het best kan worden omgegaan met het stikstofvraagstuk en de 
oplossingen die daarvoor worden geboden. 

2. Overleg TRMC: De besluitvorming met betrekking tot de operationele voorzieningen, waaronder 
trainingsfaciliteiten en schietbaan op de MARKAZ bevindt zich in een afrondende fase. Het formele 
overleg met de Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie (TRMC) hierover is weer 
opgestart. Voor het einde van het jaar wordt in dit formele overleg de uiteindelijke besluitvorming over de 
adviezen en de gevolgen daarvan besproken. Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) bereidt in het 
kader van de reorganisatie een nieuw beleidsvoornemen voor.  

3. Uitstroomcijfers Korps Mariniers: In de brief zijn zowel de absolute als de relatieve (in procenten) 
aantallen van de irreguliere uitstroom uit het Korps Mariniers opgenomen. Ter vergelijking zijn eveneens 
deze aantallen voor het Korps Commandotroepen en de Luchtmobiele Brigade opgenomen. Uit deze 
cijfers blijkt dat bij zowel het Korps Mariniers als het Korps Commandotroepen de uitstroom aanzienlijk 
is. In de brief wordt op geen enkele wijze een verband gelegd tussen de uitstroomcijfers en de 
voorgenomen verhuizing van het Korps Mariniers. 

 
De staatssecretaris besluit haar brief met de toezegging de Tweede Kamer te informeren over het besluit en de 
financiële consequenties daarvan wanneer de besluitvorming over de adviezen van de TRMC en CZSK is 
voltooid en hierover is gesproken met de TRMC. 
 
Voor het project Herbestemming Marinierskazerne Doorn betekent dit dat, in afwachting van de besluitvorming 
binnen Defensie, het project vooralsnog in de ‘pauzestand’ blijft staan.  
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Bij beantwoording datum, 
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De vaste commissie voor Defensie heeft mij verzocht om, na toezending aan de Kamer van de 
kabinetsbrief over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), de Kamer te informeren over de 
voortgang van het project Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen (MARKAZ). 
Hierover bent u geïnformeerd in de Kamerbrief Aanpak stikstofproblematiek (d.d. 4 oktober 
jl., Kamerstuk 32670, nr. 167) en de Kamerbrief Stand van zaken stikstofproblematiek (d.d. 1 
november jl., Kamerstuk 2019D43827). De komende periode staat in het teken van een 
gebiedsgerichte benadering om de stikstofdepositie te verminderen. Samen met het 
Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt Defensie hoe voor het project MARKAZ het best kan worden 
omgegaan met het stikstofvraagstuk en de oplossingen die daarvoor worden geboden. 
 
Met deze brief geef ik u de laatste stand van zaken omtrent het overleg met de 
medezeggenschap naar aanleiding van het advies van het College voor Geschillen 
Medezeggenschap Defensie (CGMD) en de cijfers over irreguliere uitstroom bij het Korps 
Mariniers.  
 
Overleg TRMC  
Op 6 juni jl. (Kamerstuk 33 358, nr. 12) heb ik u laten weten dat er besluitvorming 
plaatsvond over het advies van de Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie 
(TRMC) Verhuizing MARKAZ en het advies van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Deze 
besluitvorming bepaalt of er aanpassingen nodig zijn op de voorzieningen op de te bouwen 
kazerne. Defensie kijkt hierbij ook naar de financiële en beleidsmatige gevolgen die deze 
aanpassingen hebben.  
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De besluitvorming over de adviezen heeft zich de afgelopen periode toegespitst op 
de operationele voorzieningen op de kazerne, waaronder de trainingsfaciliteiten op 
de schietbaan. De besluitvorming hierover bevindt zich in een afrondende fase. 
Het formele overleg met de TRMC is intussen weer opgestart. Voor het eind van 
dit jaar wordt in dit formele overleg de uiteindelijke besluitvorming over de 
adviezen en de gevolgen hiervan besproken. CZSK bereidt in het kader van het 
reorganisatietraject een nieuw beleidsvoornemen voor.  
 
 
Uitstroomcijfers Korps Mariniers 
In de tabellen doe ik u de laatste uitstroomcijfers van het Korps Mariniers toekomen. Het 
betreft, evenals bij eerdere updates, de irreguliere uitstroom bij het Korps Mariniers in 
absolute getallen (tabel 1) en uitgedrukt als percentage van de gemiddelde personele 
bezetting gedurende het betreffende jaar (tabel 2). Irreguliere uitstroom betreft een verzoek 
tot ontslag vanuit een militair zelf, exclusief functioneel leeftijdsontslag en beëindiging van de 
reguliere aanstellingsduur. Tevens sluit ik ter vergelijking dezelfde cijfers van het Korps 
Commandotroepen en de Luchtmobiele Brigade bij. Voor het jaartal 2019 betreft het de 
uitstroom die per 2 november dit jaar bij Defensie bekend was.1  
 

Jaartal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Korps Mariniers 42 71 82 77 96 103 127 114 182 137 
Korps 
Commandotroepen 

5 17 28 13 15 27 25 26 33 33 

11 LMB  65 156 119 129 98 131 145 156 168 108 
Tabel 1 – Irreguliere uitstroom in absolute cijfers 
 

Jaartal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Korps Mariniers 1,7% 2,9% 3,3% 3,2% 3,8% 4,0% 5,1% 4,6% 7,4% 5,6% 
Korps 
Commandotroepen 

1,1% 3,6% 5,9% 2,7% 3,2% 5,6% 4,9% 5,1% 6,7% 7,1% 

11 LMB  3,1% 7,1% 5,5% 6,0% 4,5% 6,0% 6,8% 7,5% 8,2% 5,5% 
Tabel 2 – Irreguliere uitstroom als percentage van de bezetting 
 
Uit de cijfers van 2019 blijkt dat de irreguliere uitstroom in de eerste tien maanden van dit 
jaar bij het Korps Mariniers ongeveer 75 procent van de totale uitstroom in 2018 betreft. Voor 
het Korps Commandotroepen geldt dat de irreguliere uitstroom in de eerste tien maanden van 
dit jaar reeds even hoog is als de totale uitstroom vorig jaar. Daarmee is de uitstroom bij deze 
twee eenheden opnieuw aanzienlijk. De uitstroom in 2019 bij de Luchtmobiele brigade laat tot 
nu toe een daling zien ten opzichte van de uitstroom in 2018.    
 
Tot slot 
Wanneer de besluitvorming over de adviezen van de TRMC en CZSK is voltooid en hierover is 
gesproken met de TRMC, wordt u over het besluit en de eventuele financiële consequenties 
hiervan geïnformeerd.  
 
DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 

 
1 Hierbij gaat het om irreguliere uitstroom die dit jaar reeds heeft plaatsgevonden en toekomstige 
ontslagen die in 2019 geëffectueerd worden. 
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