
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 
DATUM 10-2-2020 

AAN Cie. RGW 

VAN Huib van Essen 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Marinierskazerne doorn 

 
Onlangs zijn in de media veel berichten verschenen over de voorgenomen verhuizing van de mariniers naar 
Vlissingen. Inmiddels is de Tweede Kamer door de staatssecretaris per brief (d.d. 24 januari jl.) geïnformeerd. 
Deze brief is ter informatie naar u doorgestuurd.  
 
In 2012 heeft Defensie, als onderdeel van de toen genomen verhuisbeslissing, geoordeeld dat de kazerne in 
Doorn niet toekomstvast is. Vooralsnog ligt er geen ander besluit dan dit ‘verhuisbesluit’ uit 2012. Het is nu aan 
het kabinet het in de kamerbrief geschetste dilemma op te lossen en zal daartoe eind maart een voorstel aan de 
kamer voorleggen. De provincie heeft, ook in de recente contacten met het Rijk geen signalen ontvangen dat 
overwogen wordt de kazerne in Doorn te handhaven. Het is voor alle betrokkenen, zowel de mariniers en hun 
gezinnen als voor Zeeland en Vlissingen, alsook de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht, goed 
dat er nu op korte termijn duidelijkheid komt.  
 
De beschikbaarheid van voldoende woningbouwlocaties is een groot en urgent vraagstuk in de Utrechtse regio. 
Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug vormt het terrein van de marinierskazerne een belangrijke 
ontwikkellocatie voor wonen, onderwijs en voorzieningen. De herontwikkeling van het terrein kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan de woningbouwbehoefte in de gemeente. De provincie onderschrijft dit belang en staat ook 
achter de recente oproep hiertoe van de gemeente. De staatssecretaris heeft, onder meer in het Algemeen 
Overleg met de Tweede Kamder d.d. 26 november, laten blijken dit belang ook goed op het netvlies te hebben.  
 
De gemeente en provincie en zitten op één lijn in dit dossier. De gemeente en provincie hebben, zowel ambtelijk 
als bestuurlijk onderling nauw contact en stemmen de communicatie met het ministerie in deze kwestie goed met 
elkaar af. Vanzelfsprekend zal ik u nader informeren, zodra er meer bekend is.   
 
 
 


