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DATUM 26-1-2021 

AAN Commissie RGW 

VAN H. van Essen 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Herbesteming Marinierskazerne Doorn 

 
Geachte leden van de commissie Ruimte, Groen en Water, 
 
Op 4 juni 2020 heb ik u via een memorandum laten weten dat de Staatssecretaris van Defensie bij brief van 4 juni 
2020 had aangegeven dat alle eenheden uit Doorn zouden vertrekken, waardoor het gehele terrein van de 
marinierskazerne in Doorn zou vrijkomen. Op de vraag met welk tijdpad wij rekening moesten houden, kon ik op 
dat moment nog geen duidelijkheid verschaffen. 
 
Inmiddels heeft de Staatssecretaris bij brief van 20 januari 2021 aan de 2e kamer laten weten, dat de 
operationele marinierseenheden uit Doorn en de Maritime Special Operating Forces (MARSOF) beide worden 
gehuisvest in een nieuwe toekomstbestendige kazerne in Nieuw Milligen. Naar verwachting zal op basis van de 
huidige planning deze kazerne eind 2028 worden opgeleverd.  
 
Het is fijn dat deze duidelijkheid er nu is, maar het is ook teleurstellend dat het nog lang gaat duren voordat het 
terrein beschikbaar komt voor het realiseren van een eigentijdse en duurzame woonwijk, waar in het groen 
gewoond, geleerd, gerecreëerd en gewerkt wordt. In overleg met Defensie zullen we bezien wat deze planning en 
de verwachte opleverdatum van Kamp Nieuw Milligen concreet betekent voor het beschikbaar komen van het 
terrein in Doorn. In overleg met de samenwerkingspartners Provincie Utrecht en Rijksvastgoed bedrijf wordt de 
planning van de herbestemming daarop gericht en maken we nadere afspraken over het weer opstarten van de 
werkzaamheden m.b.t. de herbestemming van het kazerneterrein te Doorn. In dit overleg zal met betrekking tot 
de planning het tijdpad van participatie, stand van onderzoeken en het nog te verrichten werk worden besproken 
als gevolg van de lange periode tot aan de beschikbaarheid van het terrein. Het lijkt daarbij niet voor de hand te 
liggen om participatie op korte termijn opnieuw op te starten 
 
Bijlagen: 

a. Brief van Staatssecretaris van Defensie inzake Herinrichting kamp Nieuw Milligen 
b. Bijlage rapport afwegingskader huisvesting MOC/MARSOF 
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