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Onderwerp Statenbrief: 
Verhuizing Korps Mariniers 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Op 14 februari 2020 heeft het kabinet het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt om het Korps Mariniers naar 
Kamp Nieuw Milligen te verhuizen in plaats van naar Vlissingen. Inmiddels heeft het kabinet ook een adviseur 
benoemd om in overleg met provincie Zeeland en gemeente Vlissingen tot een passend pakket 
compensatiemaatregelen te komen. Met dit voorgenomen besluit is er meer duidelijkheid gekomen over de 
verhuizing van het Korps Mariniers. Desondanks blijven er een aantal onduidelijkheden, reden waarom wij samen 
met het gemeente Utrechtse Heuvelrug de staatssecretaris hebben gevraagd deze onduidelijkheden weg te 
nemen. 
 
Voorgeschiedenis 
Wij hebben op 30 juni 2015 besloten de "Intentieovereenkomst over het vertrek en herbestemming van de 
Marinierskazerne Van Braam Houckgeest te Doom" vast te stellen en aan te gaan. Het Rijksvastgoedbedrijf, de 
gemeente en de provincie hebben op 10 juli 2015 deze intentieovereenkomst gesloten. Op 13 december 2016 
hebben wij besloten de looptijd van de intentieovereenkomst te verlengen tot 1 juli 2018. Op 19 december 2017 
hebben wij ingestemd met het Eindconcept Ontwikkelingskader Marinierskazerne Doorn. Gelijktijdig heeft 
besluitvorming in het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug plaatsgevonden en vervolgens is 
dit Eindconcept Ontwikkelingskader door de gemeenteraad vastgesteld voor verdere uitwerking. Eind 2018 heeft 
de stuurgroep er voor gekozen het project tijdelijk stil te leggen vanwege de ontstane onrust over de verhuizing 
en de onduidelijkheid daarvan voor de planning. Sindsdien hebben wij u met regelmaat geïnformeerd over de 
stand van zaken en actuele ontwikkelingen.  
 
Essentie / samenvatting: 
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.  Sinds juli 2015 werken gemeente Utrechtse 
Heuvelrug, provincie Utrecht en het Rijksvastgoedbedrijf samen in het project ‘Herbestemming Marinierskazerne 
Doorn’. In het najaar van 2018 hebben partijen, vanwege de ontstane onduidelijkheid omtrent de voorgenomen 
verhuizing, moeten besluiten de herbestemming tijdelijk stil te leggen.  
 
De samenwerkende partijen hebben het voornemen om het project ‘Herbestemming Marinierskazerne Doorn’ te 



 
  

hervatten en zullen hierover binnenkort in overleg treden. Het is daarvoor nodig duidelijkheid te hebben over het 
beschikbaar komen van het terrein van de marinierskazerne te Doorn. Wij hebben daarom, samen met de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug de staatssecretaris per brief gevraagd te bevestigen dat het terrein in zijn geheel 
beschikbaar komt en aan te geven wat de af te leggen marsroute is en het tijdpad daarvan.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de brief vragen de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht de staatssecretaris duidelijkheid te 
geven over de beschikbaarheid van het kazerneterrein te Doorn voor andere functies en over het tijdpad ten 
behoeve van het weer op kunnen starten van het project ‘Herbestemming Marinierskazerne Doorn’.  
 
Financiële consequenties 
geen 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
De samenwerkende partijen, gemeente Utrechtse Heuvelrug, Rijksvastgoedbedrijf en provincie Utrecht zullen 
binnenkort met elkaar in overleg treden om te bezien of en in welk tijdpad het project ‘Herbestemming 
Marinierskazerne Doorn’ kan worden hervat. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de vragen aan de staatssecretaris en van het voornemen het project ‘Herbestemming 
Marinierskazerne’ te hervatten. 
 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
  
 


