MEMORANDUM

DATUM

8-6-2020

AAN

Provinciale Staten

VAN

H. van Essen

DOORKIESNUMMER

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP

Verhuizing Korps Mariniers

Zoals in de Statenbrief van 7 april jl. vermeld hebben wij samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug bij de
staatssecretaris van Defensie verzocht om duidelijkheid of uiteindelijk het terrein van de Van Braam
Houckgeestkazerne in zijn geheel vrijkomt en met welk tijdpad wij rekening kunnen houden.
Bijgaande antwoordbrief van de staatsecretaris van Defensie hebben wij recent ontvangen. De staatssecretaris
geeft aan dat het gehele terrein vrijkomt en er geen eenheden van de mariniers achterblijven op het terrein.
Ten aanzien van onze vraag met welk tijdpad wij rekening kunnen houden, kan de staatssecretaris ons op dit
moment helaas (nog) geen zekerheid bieden.
Voor het gehele antwoord van de staatsecretaris verwijzen wij naar bijgaande antwoordbrief.

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Plein 4
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl
Onze referentie

B520 20008473
>

Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag
Afschrift aan

Gedeputeerde Staten van Utrecht
T.a.v. Commissaris van de Koning dhr. mr. ].H. Oosters
Postbus $0300
3508 TH Utrecht

de Voorzitter van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 22
2513 AA Den Haag
Bijlage

College van B&W gemeente Uttechtse Heuveltug
T.a.v. Burgemeester dhr. F. Naafs
Postbus 200
3940 AE Doorn

Datum
Betreft

3 juni 2020
Verhuizing Korps Mariniers

Geachte heet Oosters en heer Naafs,
Hierbij reageer ik op uw brief van 7 april jl. waarin u mij een aantal vragen stelt
over het voorgenomen besluit van het kabinet om de marinierskazerne niet naar
Vlissingen te verhuizen. U vraagt of uiteindelijk het terrein van de Van Braam
Houckgeestkazerne in zijn geheel vrijkomt en met welk tijdpad u rekening kan
houden.
Ten aanzien van uw eerste vraag kan ik bevestigen dat wij vasthouden aan de
gemaakte afspraken en uiteindelijk het volledige terrein in Doorn zullen
opleveren; er blijven dus geen eenheden van de mariniers achter op het terrein.
Ten aanzien van uw vraag met welk tijdpad u rekening kunt houden, kan ik u op
dit moment helaas (nog) geen zekerheid bieden.
Op 14 februari jl. heeft het kabinet twee voorgenomen besluiten genomen.
Enerzijds het voorgenomen besluit om de marinierskazerne niet in Vlissingen te
bouwen en anderzijds het voorgenomen besluit om gezamenlijk te werken aan
een voor zowel Zeeland als het kabinet aanvaardbaar compensatiepakket. Beide
voorgenomen besluiten kunnen niet los van elkaar definitief genomen worden.
Het kabinet heeft in overleg met de Zeeuwse betrokken partijen besloten een
speciaal adviseur te benoemen, die onder regie van de Minister van Binnenlandse
Zaken onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om die compensatie vorm te
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Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

geven. De speciaal adviseur is bezig met gesprekken met de Zeeuwse overheden
en andere betrokken partijen. Het streven is om de bestuurlijke besluitvorming af
te ronden voor het zomerreces. De speciaal adviseur zet zich in samenwerking
met het kabinet en bestuurlijk Zeeland in om ondanks deze bijzondere
omstandigheden veroorzaakt door COVID-19 de deadlines te halen. Daarna zal
het kabinet tegelijkertijd over de verhuizing van het Korps Mariniers en de
compensatie voor Zeeland besluiten. Naar aanleiding daarvan zult u zo snel
mogelijk worden geïnformeerd over de planning voor de bouw van de nieuwe
kazerne en het vrijkomen van het terrein in Doorn.
Het besluit tot sluiting van de Marinierskazerne in Doorn is in 2012 genomen en
op basis daarvan hebben het Rijk, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de
provincie Utrecht afspraken met elkaar gemaakt en verwachtingen gewekt. Ik
begrijp dat de vertraging in het traject leidt tot onzekerheid over het tijdpad van
de herontwikkeling van het terrein van de Marinierskazerne in Doorn, niet in het
minst voor de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dat betreur ik.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Een afschrift van deze brief heb ik op verzoek aan de vaste commissie voor
Defensie verzonden.

Hoogachtend,

De STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Drs. B. Visser
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