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Geachte heer vermelden.

Op 15 mei jI. heeft u bij het ministerie van Defensie een informatieverzoek op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend.

U verzoekt ‘alle informatie over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn
naar Vlissingen’. In contact met de Wob functionaris heeft u aangegeven dat uw
verzoek betrekking heeft op het besluitvormingsproces dat uiteindelijk heeft
geresulteerd in de beslissing om de marinierskazerne te verplaatsen naar
Vlissingen.

In antwoord op uw verzoek, bericht ik u dat toenmalig Minister van Defensie, drs.
].S.]. (Hans) Hillen, in zijn brief over het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie
van 31 augustus 2011 (Kamerstuk 32 733, nr. 44) een onderzoek aankondigde
naar de mogelijkheden om de marinierskazerne in de provincie Zeeland onder te
brengen. In de brief van 10 april 2012 (Kamerstuk 32 733, nr. 59) heeft de
Minister verslag gedaan van de bevindingen van de daartoe ingestelde werkgroep
en aangegeven dat hij kiest voor de verwezenlijking van een nieuwe
marinierskazerne op de locatie Buitenhaven bij Vlissingen.

In het kader van uw verzoek is daarom naar documenten gezocht tot 10 april
2012. Gevoegd bij dit besluit treft u een inventarislijst aan met de documenten
die in de zoeksiag zijn gevonden. Ik maak die documenten hierbij openbaar. Wel
zijn in de documenten persoonsgegevens onleesbaar gemaakt met een beroep op
artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob (eerbiediging persoonlijke
levenssfeer). In die gevallen heb ik het belang van privacy laten prevaleren boven
het belang van openbaarmaking, waarbij ik heb meegewogen dat deze
functionarissen normaliter niet optreden in het publieke domein.

Een aantal documenten is opgesteld voor intern beraad. Op grond van artikel 11,
eerste lid, van de Wob wordt in geval van een verzoek om informatie uit
documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie verstrekt
over daarin opgenomen beleidsopvattingen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat



onder het begrip “documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad” onder
meer moet worden begrepen: nota’s van ambtenaren aan hun politieke en
ambtelijke lefdinggevenden, correspondentie tussen onderdelen van een
ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van stukken, agenda’s,
notulen en samenvattingen en conclusies van interne besprekingen. De
vertrouwelijkheid van het intern beraad beoogt een ongehinderde bijdrage van
ambtenaren en betrokkenen bij de beleidsvorming en voorbereiding hiervan, te
waarborgen. Zij moeten in alle openheid onderling en met bewindspersonen
kunnen communiceren. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden
bijvoorbeeld verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen en
conclusies met de daartoe gevoerde argumenten.

In de documenten opgesteld voor intern beraad zijn persoonlijke
beleidsopvattingen onleesbaar gemaakt. Daar waar dit het geval is, is dit in de
documenten aangegeven. Ten slotte zijn sporadisch tekstdelen onleesbaar
gemaakt die tekst bevatten die geen raakvlak met uw Wob verzoek hebben. In
die gevallen is dat in de documenten aangegeven met de opmerking dat die tekst
buiten de reikwijdte van uw verzoek valt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister
van Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Dienstencentrum Juridische Dienstverlening,
Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. Uit het
bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.
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ONDERWERP

felicitatie

Geachte heet Huilen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen feliciteert

u van harte met uw recente benoeming tot minister van Defensie. Wij wensen u veel

succes bij het uitoefenen van uw ambt.

Wij nodigen u van harte uit binnenkort een werkbezoek te brengen aan Vlissingen en

uiteraard onze regio.

Hierbij maken wij van de gelegenheid gebruik een aantal Zeeuwse en meet specifiek

Vlissingse ontwikkelingen onder uw aandacht te brengen.

De provincie Zeeland staat voor een groot aantal uitdagingen. Binnen de onlangs

opgestelde Zeeuwse strategische agenda streven wij naar duurzame oplossingen

op Zeeuwse schaal. Nederland ziet zich geplaatst voor belangrijke vraagstukken die

bepalend zijn voor de komende decennia: de miljardenbezuinigingen, de

noodzakelijke economische herstwcturering en de opgaven op het gebied van

demografische ontwikkelingen en klimaat. Zeeland is qua aard, schaal en omvang bij

uitstek dé provincie om als proeftuin voor transitie en als kweekvijver voor nieuwe

initiatieven te fungeren en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan nationale en

Europese doelen. De gezamenlijke Zeeuwse overheden hebben hiertoe een Posiion

Paper opgesteld waarin verder ingezoomd wordt op de kansen en mogelijkheden.

Gaarne brengen wij dit Position Paper onder uw aandacht (bijgevoegd).

Vlissingen, “stad aan zee”, wil een actieve bijdrage leveren aan deze strategische

agenda. Wij zijn een stad met ambities en met grote uitdagingen op het gebied van

maritieme ontwikkelingen rond onze (stads)havens en als havenstad aan de

monding van de Westerschelde toegangspoort naar de haven van Antwerpen.

Vlissingen is een stad met belangrijke uitdagingen op het gebied van herontwikkeling

en woningbouw op het terrein van de voormalige scheepswerf “de Schelde”.

POSTBUS 3000,4380 GV VLISSINGEN TELEFOON 0118487000 EMAILGEUEENTE@VLISSINGEN.NL

FAX 0118410218 BANKRELATIES: ABNIAMRO 484325 450 ENG 285008889

IBAN NL368NG140285008889 BIC: BNGHNL2G



Vlissingen is een studentenstad die zicL ot behoud van het hoger onderwijs
in Vlissingen en Zeeland. Een stad met maar ook een stad met problemen.
Zo hebben wij te maken met (sociale) veiligheîdsprob!ematiek, toenemende krimp
op de woningmarkt en niet te vergeten sterk afnemende (rijks)inkomsten.
Vlissingen is een stad die zich voorbereidt op de toekomst en vanuit een eigen
identiteit een bijdrage wenst te leveren aan lokale, regionale en landelijke duurzame
ontwikkelingen.

Gaarne zouden wij nader met u in gesprek gaan over deze ontwikkelingen.
Wij hopen u dan ook binnenkort tijdens een werkbezoek te mogen ontvangen.

Hoogachtend,

Burgemeester w o ders van Vlissingen,

de se tari , de burgemee

van Houdt drs. W.J.A. !ïjkstra
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Provincie Zeeland
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bericfltcpbnetvan: De heet drs. J.H.J. Hillen
Minister van Defensie

Lrw kenmerk: Postbus 20701
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afd&w Kabinet, Juridische zaken en iaa Minister van Veiligheid en Justitie
Bestuursondersteuning

bijlagn):

behandd door

dooikiesnurrwne:

oxierwerp: Afspraken werkbezoek Zeeland

verzoncten: S APR. 2011 Middelburg, 1 april2011

Geachte heer Hillen, .LitC

Met genoegen kijk ik terug op het werkbezoek dat u op 16 februari ji. bracht aan Zeeland en aan Damen
Shipyards in het bijzonder. Tijdens dit onderdeel van uw werkbezoek kregen wij een rondleiding op de
scheepswerf als ook een toelichting op de voor uw ministerie in aanbouw zijnde patrouillevaartuigen
Holland” en “Zeeland’. Daarnaast hebben wij ook een aantal onderwerpen gezamenlijk besproken, waaraan

ik in deze brief graag nog een keer wil refereren.

Zeeland heeft een eeuwenoude band met de marine. De marinekazerne in Vlissingen biedt tegenwoordig
logistieke ondersteuning aan de bemanningen van marineschepen die bij Damen Shipyards in aanbouw,
voor onderhoud otter reparatie liggen. Voor spreiding van de mannevaartuigen en het eventueel verleggen
van het oefenterrein, heb ik u ter overweging gegeven om één of meerdere marineschepen voor een langere
periode in Vlissingen te laten aanmeren. De Westerschelde is een zeer druk bevaren vaarroute, zowel voor
vrachtschepen als ook steeds meer voor cruiseschepen en kan daarbij ook zeker als prima uitvalsbasis
dienen voor vaarten over de Noordzee.

levens heb ik — gerelateerd aan de rol van Defensie in civiele zaken — uw aandacht gevraagd voor het
belang van de Natres voor een provincie als Zeeland. Het gaat hierbij vooral om de inzet van militairen bij
een grote ramp (bijv. in geval van een evacuatie na een overstroming). In Zeeland zijn relatief weinig hulp
verleners en er zal dus al snel een beroep gedaan worden op militaire bijstand en/of steunverlening in het
openbaar belang. Op deze manier kan de krijgsmacht in voorkomende gevallen een belangrijke bijdrage
leveren aan de veiligheid van de Zeeuwse samenleving.

Ik realiseer me dat in deze tijd van bezuinigingen keuzes gemaakt zullen moeten worden. Met het oog op
bovengenoemde zaken doe ik een dringend beroep op u om de inzet van de Natres in Zeeland budgettair
mogelijk te blijven houden en ook om de defensiegerelateerde werkgelegenheid voor Zeeland te behouden.

Hoog/cht

KalaPeij
Commissaris va de Koningin in Zeeland.

!IIRI,I t.l,ltltii t It — ,.l)lt ,. ,..

t

t j’—, .. .:.

,Il... i.fl

Commissaris van de Koningin
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15 SEP. 2011
Onze reterentie
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Door tussenkomstHierbij bied ik u een opdrachtformulering aan van de werkgroep Marinierskazerne SG
Zeeland met het verzoek aan u om deze Opdracht goed te keuren. Bijlage

Opdrachtform&ering

Deze opdracht is opgesteld in overleg met de provincie Zeeland en wordt ook aan werkgroep Marinierskazerrie

de Commissaris van de Koningin in Zeeland ter goedkeuring voorgelegd. Deze enthvoording datum,
opdracht heeft binnen het ministerie niet het formele ‘staffingstraject’ doorlopen, onze referentie en betreft
Het gaat erom dat de opdrachtgevers — de CUK en u — en de leden van de vermelden.

werkgroep een gedeeld beeld hebben van wat de werkgroep te doen staat.

De defensieleden van de werkgroep zijn inmiddels hun werk begonnen. Dat geldt
ook voor Zeeland, vanwaar een eerste analyse van geschikte locaties is
ontvangen. Binnenkort volgt de startbijeenkomst van de gehele werkgroep.

De_.wnd? directeur Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid,

Drs.

P JI!J 1 1I1



Opdrachtformulering Werkgroep MarinÉ me Zeeland

De werkgroep Marinierskazerne Zeeland Iin opdracht van de Commissaris van de
Koningin van Zeeland en de minister van Defensie de mogelijkheden voor de stichting van een
Marinierskazerne in de provincie Zeeland. De nieuwe locatie vervangt in ieder geval de Van Braam
Houckgeestkazerne in Doorn en Logistiek Complex Maartensdijk, en mogelijk ook de Joost
Dourleinkazerne op Texel.

Ten behoeve van het onderzoek levert het ministerie van Defensie een overzicht van functies die
op en vanaf het kazerneterrein worden uitgevoerd en het programma van eisen waaraan het
terrein en de infrastructuur daarop moeten voldoen. De provincie Zeeland levert een inventarisatie
van locaties in de provincie die geheel of grotendeels kunnen voldoen aan de uit te voeren functies
en het programma van eisen en geeft een eerste analyse op basis van relevante criteria.

De werkgroep beoordeelt de voor- en nadelen van de geselecteerde locaties en legt een
voorkeurslocatie ter goedkeuring voor aan de Commissaris van de Koningin van Zeeland en de
minister van Defensie. Voor deze locatie werkt de werkgroep vervolgens de volgende aspecten uit:

- inzicht in de eigendomsverhoudingen en de bestemming op het terrein en een beoordeling
van de termijn waarop de locatie beschikbaar is;

- een structuurschets met de verschillende functiegebieden op het terrein: wonen, sport,
werk, onderwijs, sport, logistiek, etc.;

- een verdere invulling van de structuurschets f”vlekkenplan”) met oppervlakte-aanduidingen
en bouwvolumes;

- een gedetailleerde kosten- en opbrengstenraming en een uitgewerkt flnancieringsplan.

Leden van de werkgroep zijn:

Lkol , afdeling Vastgoedbeheer, Defensie Vastgoed Dienst

drs. ,directie Ruimte, Milieu en Water, provincie Zeeland

drs. , clustercoördinator Ruimtelijke Beleid Provincie Zeeland

,beleidsmedewerker vastgoed, directie Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid,
ministerie van Defensie

drs. , wnd. directeur Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid, ministerie van Defensie
(voorzitter)

coördinator vastgoedprojecten en —beleid, Afdeling Vastgoedbehoefte,
Defensiestaf, ministerie van Defensie

kolmarns , plv. cdt NLMarFors, Commando Zeestrijdkrachten

mr. drs. , senior beleidsmedewerker Gebiedsontwikkeling Provincie Zeeland

mr. , senior beleidsmedewerker Gebiedsontwikkeling Provincie Zeeland

Na de goedkeuring van de voorkeurslocatie wordt een vertegenwoordiger van de desbetreffende
gemeente aan de werkgroep toegevoegd.

De werkgroep brengt in de eerste helft van november 2011 rapport uit aan de opdrachtgevers, de
Commissaris van de Koningin van Zeeland en de minister van Defensie. Op grond van dit rapport
neemt de minister van Defensie een “go/no go”- besluit.
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De minister van Defensie
De heer drs.
Postbus 20701
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Contactpersoon Burgemeester

Inspreker op maandag 10
oktober 2011 namens de
gemeente Utrechtse Heuvelrug

Doarkiesnummer 0343-565607 (J
Dahm 4 oktober 2011

VERZONDEN 10 OKT. 2071 — —

ç

_________________________ _____________

Geachte heer

Hierbij willen wij als college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse
Heuvelmg op volstrekt duidelijke wijze onze verbazing uitspreken en ons ongenoegen kenbaar
maken over de door u voorgestane sluiting van de Van Braam Houckgeestkazeme in Doorn en de
verplaatsing van de mariniers aldaar naar Zeeland (Vlissingen).

De verbazing betreft de onderbouwing van de noodzaak tot verhuizing en het naar onze mening
ontbreken van een gedegen argumentatie. In dat kader willen wij u graag op het volgende wijzen;

- De locatie in Doom is uitstekend bezet en zowel in het verleden als recentelijk zijn de
nodige investeringen gedaan om te voldoen aan hedendaagse eisen. Vertrek zou een
enorme kapitaalsvernietiging betekenen, terwijl de mogelijke opbrengsten voor defensie bij
verkoop van het terrein ernstig beperkt worden door de huidige en beoogde
bestemmingsplannen.

- De locatie Doorn is, in tegenstelling tot Vlissingen, centraal gelegen zowel ten opzichte van
andere marinierscomplexen als Den Helder en Rotterdam maar ook ten opzichte van de
oefenterreinen in het oosten van ons land.

- De band tussen het Korps Mariniers en de bewoners van Doom is van oudsher en hecht.
Uit een recente enquête van het lokale weekblad is gebleken dat 73% van de inwoners van
de hele gemeente Utrechtse Heuvelrug voor het behoud van de mariniers in Doorn is. Uit
contacten met mariniers is ons gebleken dat men nadrukkelijk in Doom wil blijven en dat
men zich ernstig zorgen maakt over het verloop van oudere en ervaren manschappen en
(onder)officieren, omdat hun gezinnen niet naar Zeeland willen verhuizen en een dagelijks
pendel niet als reëel moeten worden beschouwd.

- De investeringen in een nieuwe kazerne in Vlissingen, zelfs indien de ruimte om niet door
de provincie wordt aangeboden, wordt op circa € 150-200 miljoen geschat. Een
onbegrijpelijk keuze in een situatie waarin door de regering nadrukkelijk naar
bezuinigingen wordt gezocht en niet uit te leggen aan militairen die ontslagen gaan
worden en aan de bevolking.

17 OKT, 2011

Registratiekenmerk:
‘. c226

www.gemeenteutrechtseheueIrug ,nI Bankrekernngnummer 23.51 20.608 BNG



Ons ongenoegen is gelegen in de wijze waard n ander is voorbereid, verder wordt
uitgewerkt en naar een besluit wordt toegewerkt. Ook wat dat betreft enkele opmerkingen:

- De voorgenomen verhuizing is ons bij toeval, door een verspreking van een wethouder uit
Vlissingen, ter ore gekomen, waarna bleek dat de besprekingen met Commissaris van de
Koningin in de provincie Zeeland mevrouw reeds in een gevorderd stadium waren,
zonder dat wij hier als gemeente Ufrechtse Heuve]rug bij betrokken werden.
Er wordt een onderzoek aangekondigd, waarbij in de opdracht ten aanzien van de locatie
Doom gesproken wordt over noodzakelijke investeringen en mogelijke beperkingen in
uitbreidingsmogelijkheden. Er zijn mogelijkheden voor eventuele uitbreiding van de
kazerne. Dit geldt ook voor de resfricties m.b.t. milieu, geluid, etc.

- Het Korps Mariniers in Doom is, evenals de KLPD (Korps Landelijke Poliflediensten), één
van de grootste werkgevers in onze gemeente. Het vertrek zou een enorme negatieve
impact hebben op de werkgelegenheid en de detailhandel. Een brief van de
ondernemersvereniging ODC, waarin hun grote bezorgdheid wordt uitgesproken, is
inmiddels ontvangen. Gezien de maatschappelijke betrokkenheid van de in Doom
gelegerde mariniers met onze gemeente, zal ook op sociaal gebied sprake zijn van een
gevoelige aderlating.

Kortom, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvefrug wil u
nadrukkelijk aangeven dat wij absoluut tegen de sluiting van de Van Braam Houckgeestkazeme
en het vertrek van “onze” mariniers uit Doorn zijn.
De Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer Roei Robbertsen, zal u in een
separaat schrijven eveneens op de hoogte stellen van zijn steun voor het behoud van de mariniers
in Doorn.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvefrug,
de secretaris, de burgemeester,
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Datum 27 oktober 2011
Onderwerp Voorgenomen sluiten Van Braam Houckgeestkazerne Onze referentie

BS2OI 1034195

Bij beantwootding datum,
onze referentle en onderwerp
vermelden,

Geachte heet

Dank voor uw brief van 4 oktober ji. over de mogelijke sluiting van de Van
Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Ik begrijp uw teleurstetting en geef ii in
deze brief graag nadere informatie over de achtergronden van dit besluit.

Defensie ziet zich gesteld voor een forse bezuiniging. Gezien de hoogte van de
taakstelling en van de structurele tekorten bij de exploitatie zijn ingrijpende
maatregelen, zoals een herbelegging van het defensievastgoed,
onontkoombaar. Ik ben mij er zeer van bewust dat alle besluiten over de
sluiting van locaties ingrijpende consequenties hebben voor de betrokken
personeelsleden en hun families en voor de desbetreffende provincies en
gemeenten. Ik betreur dat, maar de taakstelling bij Defensie is dusdanig dat de
sluiting van een aantal locaties onafwendbaar is.

Met betrekking tot Doorn wil ik vooropstellen dat ik nog geen besluit heb
genomen over de sluiting van deze locatie. Wet is het zo dat ik een nader
onderzoek heb ingesteld naar de mogelijkheden om deze kazerne elders te
huisvesten. Op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn zijn forse
investeringen nodig. Voorts is de gebruiksruimte op de locatie beperkt. Als
gevolg van de reorganisatie verhuizen reeds enkele organisatieonderdelen en
Defensie onderzoekt nog of de druk op de kazerne kan worden beperkt door nog
andere elementen elders ondct te brengen. Deze omstandigheden hebben mij
ertoe gebracht een business case te laten ontwikkelen op grond waarvan
besluiten kunnen worden genomen over de huisvesting van de mariniers. Daarin
kan worden bekeken of het voor Defensie doelmatig is nieuwe investeringen te
doen in Doorn, of dat het financieel aantrekkelijker is de marïnierskazerne
elders onder te brengen.

Begin september heb ik, samen met de Commissaris van de Koningin in de
provinde Zeeland, een werkgroep ingesteld die de business case de komende
maanden zal ontwikkelen. De werkgroep onderzoekt daarbij de mogelijkheden
om de marinierskazerne onder te brengen in de provincie Zeeland. Op grond
van een programma van eisen wordt onder meer nagegaan welke locaties in
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aanmerking komen, welke kosten met de aankoop en inrichting van het terrein
zijn gemoeid en welke geplande investeringen achterwege kunnen blijven.

De werkgroep moet in de eerste helft van november rapport uitbrengen. Zodra Datum

over het rapport besluiten zijn genomen, zal ik de Tweede Kamer daarover in
een brief informeren. Het spreekt voor zichzelf dat tot die tijd geen
onomkeerbare stappen worden gezet.

Graag bied ik u dan wel de gemeente Utrechtse Heuvelrug een gesprek aan met
mijn vastgoedadviseur, de heer ., piv, directeur Ruimte, Mlheu en
Vastgoedbeieid (tel. nr. ). Hij kan de overwegingen van Defensie
tot het onderzoek naar een andere locatie voor de mariniers nader toelichten en
ingaan op de stand van zaken ïn dit Onderzoek. Tevens kan hij kennis nemen
van de zienswijze van de gemeente.

Ik begrijp dat de mogelijke sluiting van de Van Braam Houckgeestkazerne voor
u pijnlijk is. De hoogte van de taakstelling bij Defensie noopt echter tot pijnlijke
ingrepen. Het spijt mij u niet positiever te kunnen berichten, maar ik hoop u
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN DEFENSIE

drs.
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Datum 25 oktober 2011 Bij beantwoording datum,
Betreft Verzoek om informatie over werkgroep mogelijke verhuizing onze referentie en betreft

mariniers vermelden.

In haar verzoek van 13 oktoberjl. met nummer 2011Z20220/2011D49920 vraagt
de vaste commissie voor Defensie (VCD) mij om informatie over de werkgroep
Marinierskazerne Zeeland. In deze brief ga ik in op de vier deelvragen die de VCD
stelt.

1. De samenstelling van de werkgroep Marinierskazerne Zeeland

De werkgroep Marinierskazerne Zeeland bestaat uit vertegenwoordigers van de
provincie Zeeland en het ministerie van Defensie. Vanuit Defensie nemen
vertegenwoordigers deel van de Bestuursstaf, het Commando
DienstenCentra/Dienst Vastgoed Defensie en het Commando zeestrijdkrachten..

2. De opdracht van de werkgroep en de gestelde ondetzoeksvragen

De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor de bouw van een
marinierskazerne in de provincie Zeeland, ter vervanging van de Van Braam
Houckgeestkazerne in Doorn en het Logistiek Complex Maartensdijk. De
werkgroep heeft als taak een aantal locaties te selecteren op basis van een
overzicht van functies die op en vanaf het kazerneterrein worden uitgevoerd en
van het programma van eisen waaraan het terrein en de infrastructuur moeten
voldoen. De werkgroep beoordeelt de voor- en nadelen van de geselecteerde
locaties op grond van een aantal criteria en kiest daaruit een voorkeurslocatie.

Inmiddels heeft de werkgroep een locatie in de gemeente Vlissingen als
voorkeurslocatie aangewezen. Daarom zal nu ook een vertegenwoordiger van de
gemeente tot de werkgroep toetreden.

Voor deze locatie zal de werkgroep:
- inzicht geven in de eigendomsverhoudingen en de bestemming op het

terrein en beoordelen wat de termijn is waarop de locatie beschikbaar is;
- een structuurschets maken met de verschillende functiegebieden op het

terrein, zoals wonen, werken, sport, onderwijs, logistiek, etc.;
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- de structuurschets (‘vlekkenplan’) verder invullen met oppervlakte- Mînlçterie van Defensie
aanduidingen en bouwvofumes;

- een gedetaitleerde kosten- en opbrengstrenraniing maken, inclusief een Datum

f1 na ncieri ngsplan.
Onze referentic

3. De startdatum van de werkgroep en de beoogde einddatum 2tfh0333

De werkgroep is begin september ingesteld en moet in de eerste helft van
november rapport uitbrengen aan de Commissaris van de Koningin van Zeeland
en aan mij.

4. De Informatie aan de Kamer

Zoals gezegd wordt het rapport in de eerste helft van november aangeboden.
Defensie en de provincie Zeeland zullen op dat moment bekijken of het rapport
aanleiding geeft tot nadere vragen. Ik zal de Kamer op dat moment kort
informeren over de stand van zaken en zal daarbij tevens melden wanneer ik de
Kamer naar verwachting kan informeren over de inhoud van het rapport. Zodra
over het rapport besluiten zijn genomen, zal ik de Kamer daarover in een brief
Informeren. Het spreekt voor zichzelf dat tot die tijd geen onomkeerbare stappen
worden gezet.

DE NINISTER VAN DEFENSIE

drs.
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Geachte heer 1,

Wib het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelriig, hebbende
afgelopen weken hard gewerkt aan een gefundeerde onderbouwing van ons initiatief om de Van Braam
Houckgeestkazerne te behouden voor onze gemeente. Hiermee geven wij invulling aan de motie van VVD
en CDi\ die 6 december jI. unaniem door de Tweede Kamer is aangenomen. Dit gaf ons de mogelijkheid in
aanvulling op onze factsheet van 23 novemberji, onderbouwd aan te tonen dat Doorn de beste plek is en
blijft voor de mariniers. De uitkomsten van hel onderzoek kunt u nalezen in de bijgevoegde husinesscase.

Planning uitwerking businesscase
Aangezien u eind januari 2012 een besluit over de locatie wil nemen en onze businesscase een wezenlijk
onderdeel van de afweging zou moeten zijn, was de planning dit rapport begin januari aan u aan te bieden.
Echter nadat wij in een overleg op 5januari jI. aan de beer :, plv. directeur Ruimte, Milieu en
Vastgoedbeteid Defensie, hadden aangegeven ernstige twijfels te hebben over de aangeleverde cijfers, kwam
no onderzoek en een bezoek aan LC Maartensdijk op 11 januari naar voren dat de cijfers van het ministerie
inderdaad niet correct waren. 7.o bleek dat het aantal voertuigen en materieel nagenoeg gehalveerd ken
worden en ook bleek circa 70 van de voertuigen al in Doorn te staan. Daarnaast is ook het toekomstig
aantal wertcnemers en het percentage hoordplaatsers op de Van 6raam Houckgèestkazerne naar beneden
bijgesteld.
Aangezien vorige week pas duidelijk werd dat wij van hele andere (veel lagere) aantallen uit konden gaan.
moesten wij de businesscase hierop aanpassen en kunnen wij u nu uiteindelijk het correcte verhaal
aanbieden.

Belangrijkste uitkomsten:
Wij kunnen ti meedelen dal de conclusies uit onze factsheet van 23november opnieuw worden bevestigd en
zelfs nog sterker worden onderbouwd door de verdere uitwerking in de bijgevoegde husinesscase. Hierna
kunt ii de belangrijkste uitkomsten en de sto[conc)usie hieruit lezen.

www heuveirugn Bankrekeningnummer 25 51 10 505 B
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Doorn biedt toekomstbestendige oplossing
Uit de businesscase blijkt dat de Van Braam Kou bzerne, “onze mannierskazerne in Doom”, zeer
goed in staat is om een toekomstbestendige oplossing te bieden. Het structuur- en ontwikkelingsplan uit
2009 biedt met verdere optimalisatie en wat uitbreiding voldoende ruimte en uitbreidïngscapaciteit om ook
bij sluiting van LC Maartensdijk de behoefte aan opslag en stalling te accommoderen.

Doorn vraagt minder inveitering
De noodzakelijke investering voor de Van Braam Houckgeestkazerne bedraagt circa €80 miljoen, waarvan
circa €47 miljoen nog niet in de begroting van defensie is opgenomen. Het resultaat is een modern complex
met behoud van eigen identiteit dat de mariniers voldoende ruimte biedt voor nu en in de toekomst, Flierbij
steekt het investeringsbedrag zeer gunstig af (circa € 60 miljoen minder) tegen complete nieuwbouw elders.

Doorn steekt gunstig af in exploitatie
Bij vestiging in Vlissingen zullen door de decentrale ligging de jaarlijkse exploitatielasten aanzienlijk
toenemen:

• De gunstige ligging van Doorn t.o.v. training- en oefenfaciliteiten zal bij verplaatsing naar Vlissingen
niet alleen kwaliteit- en effectiviteitverlies geven maar ook extra lasten inhouden. (voorzichtig
schatting additionele jaarlijkse lasten vanuit het Korps € 1,5 —2 miljoen per jaar)

• De verdubbeling van het aantal boordplaatsers in Vlissingen tot 90% brengt additionele huisvesting-
en verzorgingskosten met zich mee. jaarlijks circa €8,4 mitjoen.

De structurele invloed van deze extra exploitatielasten op de begroting is enorm. Uitgaande van een periode
van 10— 15 jaar, zou er sprake zijn van een bedrag van circa € 100 - 150 miljoen!

Sociale cohesie
De marinierskazerne in Doorn is al ruim 60 jaar een wezenlijk onderdeel van de identiteit van onze
gemeente Utrechtse Heuvelrug (Doorn). De banden tussen de inwoners van Doorn en het Korps Mariniers
zijn hecht. Uit de vele formele en informele contacten de afgelopen maanden met mariniers van de Van
Braam Houckgeestkazerne blijkt onverminderd hoe geworteld de marinierskazerne in onze samenleving is.
Daarbij wordt steeds duidelijker dat eventuele verplaatsing naar Vlissingen niet te onderschatten sociale
problemen voor de mariniers en hun gezinnen met zich meebrengt.

Slotconclusie
Het is niet mogelijk om de noodzaak tot de voorgestelde verplaatsing van de marinierskazerne naar
Vlissingen aannemelijk te maken. De financiële consequenties zijn verontrustend en de enorme verschillen
in investeringen en exploitatielasten kunnen, in een tijd van zware bezuinigingscipdrachten, niet aan de
bevolking uitgelegd worden.
De gehanteerde argumenten ten faveure van Vlissingen zoals spreiding van overheidsdiensten en Zeeland
als krimpregio blijken weinig steekhoudend en nauwelijks aantoonbaar, terwijl de tegenargumenten ten
faveure van Doorn zoals kwaliteitsbehoud bij oefeningen en training of de negatieve sociale aspecten van
gedwongen verhuizing steeds nadrukkelijker zichtbaar worden.

In onze businesscase tonen wij aan dat de Van Braam Kouckgeestkazerne een uitstekende en
toekomstbestendige oplossing biedt met voldoende ruimte en uitbreidingsmogelijkheden en tegen
aanzienlijk lagere kosten. Dit is overigens door de heer van uw ministerie bevestigd. Daarmee is het
uitgangspunt voor een alternatieve locatie, ruimtetekort in Doorn, volstrekt onjuist gebleken en komt de
aanleiding om verplaatsing naar Vlissingen te ovenvegen te vervallen.
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Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
de secretaris, de burgemeester,
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Cc: Dr ,Iv, directeur Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid Defensie
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1. Management summary

In het kader van een mogelijke verplaatsing van de marinierskazeme in Doorn naar Vlissingen, neemt
de Tweede Kamer op 6 december ji. unaniem een motie van VVD en CDA aan waarin de regering
gevraagd wordt om geen onomkeerbare stappen te nemen en het lokale bestuur de kans te geven om
zo spoedig mogelijk met een gefundeerde onderbouwing te komen van hun initiatief om de Van
Braam Houckgeestkazerne te behouden, zodat dit meegenomen kan worden in de besluitvorming.
Met deze businesscase wordt vanuit de gemeente Ufrechtse Heuvelrug invulling aan deze motie
gegeven.

1.1 Opzet businesscase

Deze businesscase toont aan dat de Van Braam Houckgeestkazerne, “onze marinierskazerne in
Doorn”, zeer goed in staat is om een toekomstbestendige oplossing te bieden. Er is voldoende ruimte
en uitbreidingscapaciteit aanwezig om ook bij sluiting van LC Maartensdijk de behoeftestelling aan
opslag en stalling te accommoderen.
De hiervoor noodzakelijke investeringen worden transparant weergegeven en het resultaat is een
modem complex met behoud van eigen identiteit dat de mariniers voldoende ruimte biedt voor nu en
in de toekomst, met een prijs-prestatieverhouding die zeer gunstiger afsteekt tegen complete
nieuwbouw elders.

Een belangrijk deel van de kracht en identiteit van de Van Braam Houckgeestkazerne ligt in de
centrale ligging en natuurlijke omgeving. De voordelen van de centrale ligging zijn zowel van
geografische aard (midden Nederland, Randstad), (en opzichte van de andere marinierslocaties
(Rotterdam, Den Helder) als de korte afstand tot de belangrijkste oefenlocaties (Leusden, Harskamp).
Het laatste laat zich vertalen in hogere effectiviteit, duurzaamheid en lagere exploitatielasten. De
voordelen van de locatie van de marinierskazeme in Doorn laten zich het best samenvatten als een
prachtige bosrijke omgeving met een uniek en uitstekend werk- en leefklimaat voor onze mariniers.

Bij de concretisering van deze businesscase is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de informatie bij
en expertise van onze contacten bij het Korps Mariniers, Ministerie van Defensie en
defensiespecialisten in Eerste en Tweede Kamer.
Daarnaast ontvingen wij vanuit de afdeling Vastgoed Behoeften van Defensie, informatie over de
(toekomstige) ruimtelijke behoeftes voor legering, werkplekken, opslag en stalling voor militaire en
burgervoertuigen als ook het Structuur- & Ontwikkelingsplan voor de Van Braam Houckgeestkazerne
in Doorn en het Logistiek Centrum Maartensdijk. Na verder onderzoek onzerzijds is in overleg met
het ministerie de behoeftestelling voor stalling van voertuigen bij sluiting Maartensdijk drastisch
verlaagd en aangepast aan de daadwerkelijke aantallen uit de praktijk.

1.2 Uitwerking businesscase

De Van Braam Houckgeestkazerne is een operationele kazerne waarin het overgrote deel van de tot
het Mariniers Trainings Commando (MIC) behorende eenheden is gevestigd. De marinierskazerne
biedt op dit moment echter onvoldoende potentieel om de gehele behoefte te huisvesten. Daarom
wordt gebruik gemaakt van een overlooplocatie: LC Maartensdijk. Deze situatie was aanleiding voor
MTC, Defensïestaf en het ministerie om in 2009 voor beide locaties een Structuur &
Ontwikkelingsplan op te stellen. Het S&O plan voor de Van Braam Houckgeestkazerne, voor een
toekomstbestendige oplossing (2030), is als basis gebruikt voor deze businesscase.
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1 let bebouwde deel van de Van Braam Houc cme dient geïntensiveerd te worden. De
behoefte noodzaakt het om de kazerne op een rI]nten grondig te herindelen. De bestaande 1-
laagse bebouwing dient gesloopt te worden en plaats te maken voor nieuwbouw in 4 bouwlagen
(14m) hoog. Alleen zo ontstaat er voldoende vloeroppervlak om alle behoefte te huisvesten. Tevens
dient in het toekomstige bestemmingsplan een bebouwingspercentage van 30% mogelijk worden
gemaakt. De inpassing van nieuwbouwvolumes leidt tot aantasting van bestaande groenpercelen.
Echter door een nieuwe robuuste groenstruchiur aan te leggen zal de leefbaarheid en uitstraling van
de kazerne gewaarborgd blijven. Mede door het terugdringen van het aantal op maaiveld gesitueerde
parkeervoorzieningen zal de ruimtelijke beteving van de kazerne in de toekomst een kwaliteitsimpuls
krijgen ten opzichte van de huidige situatie.

Het bebouwde deel van de kazerne wordt opgedeeld in een drietal deelgebieden, te weten: Noordelijk
Gebied (sportfaciliteiten), Middengebied (legering en werken-schoon) en Zuidelijk gebied (stalling en
werken-vuil). t)e driegebieden worden telkens gescheiden door robuuste groenzones, al dan niet
gecombineerd mei een parkeerfunctie. Het vierde deelgebied is het bosgebied aan de westkant van de
kazerne.
De hiervoor noodzaketijke bestemmingsplanwijziging is in 2011 door de gemeenteraad vastgesteld.
De hierbij behorende investeringen zijn in 2010 geraamd op € til miljoen, maar (nog) niet in de
begroting opgenomen, waardoor de plannen voor een toekornstbestendige “upgrade” niet zijn
uitgevoerd.

o1q. j e)oebcI ei

c

Figuur 2 OnkvikkvTingsplin S&O rapport + potnhëIe uitbridingu’ru
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1.3 Actualisering problematiek en

Naast het feit dat de Van Braam Houckgeestkazerne een toekomstbestendige oplossing moet bieden,
moet in het kader van de bezuinigingstaak binnen Defensie, ook naar de sluiting van LC Maartensdijk
gekeken worden. In deze businesscase wordt onderzocht of de marinierskazerne in Doorn ook voor
de herplaatsing van opslag goederen en stalling voertuigen een oplossing kan bieden.
In overleg met het ministerie, ter actualisering van de oorspronkelijk aantallen uit het S&O plan,
worden de volgende behoeftestellingen gehanteerd:

- Aantal werknemers: 1890
- Voertuigen: aantal kentekens van Maartensdijk naar Doorn: 362 (waarvan 73 Vikings)

aantal kentekens reeds in Doorn aanwezig : 439 (o.a. 375 voertuigen)
- Behoefte aan extra stallingcapaciteit in Doorn: 3.000 m2 binrienstalling (Vikings)

7.000 m2 buitenstalling
- Aantal boordplaatsers: 35% 650 (Doom wijkt af van standaard 45%, 35% is praktijk),

voor Vlissingen geldt i.v.m. afstand een percentage van 90% boordplaatsers

Door het S&O plan daadwerkelijk uit te voeren zal conform de doelstelling van het plan, een
toekomstbestendige marinierskazerne ontstaan die voldoet aan alle normen en wensen.
Teneinde ook de sluiting van LC Maartensdijk te accommoderen, zien we de volgende
oplossingsrichtingen:

- Optimalisatie S&O plan
- Bestemmingswijziging bosperceel Beukenrode
- Stalling voertuigen op andere militaire locaties dan Doom

De optie “verwerving golfterrein” is wel uitgewerkt maar i.v.m. kosten en lage slagingskans niet in de
businesscase meegenomen.

Optimalisatie S&O plan
Indien de ruimte in de driehoek bij de munitieopslag dat nu een nieuwe bestemming heeft volledig als
parkeerruimte wordt ingericht kunnen hier additioneel 150 voertuigen geparkeerd worden. De
tijdelijke parkeerruimte bij het sportveld zou een permanent karakter kunnen krijgen, waardoor het
parkeeraanbod structureel met 150 plaatsen verhoogd wordt. De robuuste groenstrook tussen werken
schoon en werken vuil is over een lengte van circa 250 meter, maar liefst 60 meter breed. Indien we
deze breedte met circa 5 meter inrichten als “natuurlijke parkeerplaats” additionele ruimte voor circa
100 voertuigen. Met deze opties zou de geplande parkeergarage kunnen vervallen (€ 3,6 miljoen).

Ook in het gebied werken vuil kan een nadere optimalisatieslag gemaakt worden.
Zodra in het zuidelijk gedeelte de nieuwe opslag/distribufiehal( STAPAK) tot maximale hoogte
gerealiseerd is, kan de slapende stalling weer ingericht en gebruikt worden voor overdekte stalling
van de 74 Vikings. Het beschikbare militaire parkeerterrein van circa 11.000 m2, kan voor 2/3 deel
voorzien worden van een tweede parkeerlaag (circa 7.000 m2), die uitermate geschikt is voor stalling
van lichtere voertuigen als aanhangers en landrovers. De noodzakelijke opslag van LC Maartensdijk
naar Doorn is dermate gering dat de geplande nieuwe opslag/distributiehallen (tot maximale hoogte
van 14 meter) voldoende ruimte bieden om dit op te vangen.

Ten aanzien van personeel en legering zien we dat t.o.v. het S&O plan het aantal werknemers met 200
personen is afgenomen en de legering met 90 boordplaatsers. Deze vermindering heeft een behoorlijke
impact (circa 10%) op de totale behoeftestelling van “werken schoon” (leef-, les- en werkomgeving en
faciliteiten). In de ruimtelijke behoeftestelling is hiervoor echter geen verlaging toegepast en wordt
deze extra ruimte gezien als een verdere optimalisatïe van de toekomstbestendigheid.
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Kijken we echter naar het daadwerkelijk aant flaaisers (ca 650), dan zien we wel een extreem
verschil met de aantallen uit het S&O plan (94., . ,.na 300 of ruim 35%. Vanuit een ruimtelijk
standpunt zou je nog steeds kunnen stellen dat de impact op bebouwd oppervlak wellicht wat kleiner
is door minder hoog te bouwen. Echter vanuit een oogpunt van investering zou de post bouw
legerïngruimte hierdoor met circa een derde, d.w.z. € 6 — 7 miljoen verlaagd kunnen worden.

Bestemmingswijziging bosperceel Beukenrode
Het parkeren van militaire voertuigen vindt op dit moment voornamelijk plaats op het parkeerterrein
(11.000 m2) in de werken vuil zone. Uitbreiding van parkeren mititaire voertuigen kan gevonden
worden op het terrein van het landgoed Beukenrode, door de driehoek bij de munitieopslag door te
trekken naar het zuiden. Hier kan ongeveer 16,000m2 gerealiseerd worden. Gezien de ligging in EHS,
is contact gezocht met de verantwoordelijke gedeputeerde die, mits voldaan wordt aan redelijke
voorwaarden, positief wil adviseren, waardoor het slagingspercentage op 70% geschat wordt.

Stalling voertuigen op andere militaire locaties
Op de marinierskazerne in Doom is voldoende plaats voor de (binnen)stalling van 73 Vikings. Echter
vanuit het Korps Mariniers wordt gewezen op de mogelijkheid deze voertuigen onder te brengen op
de tankwerkplaats in Leusden, waar niet alleen voldoende ruimte en werkplaatscapaciteit is, maar
waarbij de Vikings in de directe omgeving van het oefenterrein op de Leusderheide zijn gestationeerd.
Defensie kan wat ons betreft hierin de meest geschikte en financieel aantrekkelijke keuze maken.

1.4 Ruimtelijke en financiële aspecteii

Naast de reeds aanwezige stallingcapaciteit van 11.000 m2, kan op de marinierskazerne in Doorn nog
9.000 — 25.000 m2 extra stalling gerealiseerd worden, terwijl de additionele behoefte slechts 10.000 m2
bedraagt. Met dit gegeven, inclusief een consequente uitvoering van een geactualiseerd S&O plan,
wordt onze eerdere stelling bevestigd dat de Van Braam Houckgeestkazerne geen ruimtegebrek of
uitbreidingstekort heeft en een volstrekt toekomstbestendige oplossing kan bieden.

Investeringsbedrag
Uitgaande van de in 2010 door Defensie begrootte investeringsbehoefte van € 111 miljoen voor het
S&O plan, zijn de volgende aanpassingen mogelijk: t € iii
- Reeds gedane investeringen (o.a. klim/ mock-up toren, aanpassing wapenkamer : -/- € 2,6
- Vervallen noodzaak parkeergarage t -i- £ 3,6
- Reductie van 33% op bouwkosten legeringruimte (boordplaatsers van 940 naar 650) -1- € 6,6

Totaal: € 98, 2
De kosten om het bestaande parkeerterrein deels te voorzien van een tweede parkeerlaag voor lichte
voertuigen wordt geschat op circa £ 2,8 miljoen (€ 4001m2).
Gezien de uitgewerkte planvorming van het S&O plan, kan snelle aanbesteding plaatsvinden,
waardoor in de huidige economische situatie een aanbestedingsvoordeel van 15 — 18 % mogelijk is.
Het terrein van LC Maartensdijk kan na sluiting verkocht worden. Het betreft hier een terrein van
circa 25 hectare, waarvan de opbrengst voorzichtig op € 4,5 miljoen (€ 18/m2) wordt geschat.

Dit resulteert dan in de volgende investeringsbehoefte:
- Geactualiseerd S&O plan £ 98,2
- Parkeerdek + 2,8
- Aanbestedingsvoordeel

- 16,5
- Opbrengst LC Maartensdijk

- 4,5
Totaal: € 80 miljoen
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Ervan uitgaande dat voor aanpassingen aan raam Houckgeestkazerne al ruim € 33 miljoen in
de begroting is opgenomen, bedraagt de uite

-, n additionele investeringsbehoefte dus:
Additionele investeringsbehoefte Van Braam Houckgeestkazeme : 80 —33 = €47 miljoen.

De oplossing in deze businesscase biedt meer financiële zekerheid omdat de noodzakelijke
investeringen transparant zijn gemaakt, er is geen grond gratis beschikbaar gesteld, geen
erfpachtconstructies bedacht, noch PPS- of DBFM-constructies ontwikkeld, dan wel externe
fondsen/subsidies betrokken om het investeringsbedrag kunstmatig te verlagen.
Inmiddels hebben wij vanuit het ministerie mogen vernemen dat het investeringsbedrag (in eerste
instantie werd hier €250 miljoen genoemd, wat vervolgens is herberekend op ruim €200 miljoen) op
dit moment middels een aantal “aftrekposten” is gedaald tot een netto investeringsbedrag van circa
€ 140 miljoen. De eerder genoemde zorg dat hier sprake kan zïjn van het hanteren van andere
normbedragen, financieringsmodellen en dekkingsmethodieken wordt hiermee versterkt.

Echter ook een investeringsverschil van circa € 60 miljoen is van een zodanige omvang dat een
verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen als ongewenst beschouwd moet worden en
volstrekt niet uit te leggen valt aan onze bevolking. Zelfs bij een nog veel lagere investeringsdelta zijn
onvoldoende steekhoudende argumenten voor handen.

Exploitatie
Aangezien additionele en meer gedetailleerde informatie niet beschikbaar werd gesteld, hanteren wij
als uitgangspunt voor de Van Braam Houckgeestkazerne het door de minister genoemde bedrag van
€ 4,6 miljoen per jaar. Daarbij zijn naar onze mening twee aspecten van groot belang bij de afweging
ten opzichte van de locatie Vlissingen:
- Voordeel marinierskazerne in Doorn m.b.t. training- en oefenfaciliteiten in nabijheid
- Nadeel locatie Vlissingen m.b.t. noodzakelijke verhoging percentage boordplaatsers tot 90%

Het voordeel van de Van Braam Houckgeestkazerne m.b.t. de ligging t.o.v. training- en
oefenfaciliteiten is concreet omschreven. Eventuele verplaatsing van de marinierskazerne naar
Vlissingen veroorzaakt naast effectiviteit- en kwaliteitverlies, ook additionele kosten.
Deze additionele jaarlijkse lasten (logistiek personeel, transport, oefenvergoeding, etc.) wordt vanuit
het Korps voorzichtig geschat op € 1,5 —2 miljoen per jaar.

Vanuit het ministerie wordt verwacht dat het aantal boordplaatsers op de locatie Vlissingen
noodgedwongen zal stijgen tot 90 % ( circa 1.700 personen) en dat het waarschijnlijk 10-15 jaar kan
duren voordat dit percentage genormaliseerd is tot circa 45%. Dit aantal in schril contract met Doorn
waar in de praktijk sprake is van slechts 35% boordplaatsers, d.w.z. 650 personen.
Het verschil van circa 1050 personen geeft een aanzienlijk stijging van de exploitatiekosten te zien.
Zelfs indien we de legeringskosten laag inschatten, zullen de overige kosten (verzorging,
ontspanning, etc.), zelfs met aftrek van een lichte bijdrage van de boordplaatser zelf, aanzienlijk zijn.
Bij een gering gemiddeld bedrag van circa € 40 euro per dag zijn, bedragen de extra exploitatiekosten:
1050 x 40 x 200 = €8,4 miljoen per jaar!!

Beide elementen zullen over een periode van 10 — 15 jaar tot additionele kosten voor Vlissingen
leiden die begroot kunnen worden op een totaal van: (10 —15) x t 1,75 + 8,4) = € 100 — 150 miljoen!
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1.5 Conclusies

De conclusies uit onze factsheet die wij op 25 november ji. aan leden van de Tweede Kamer en van de
vaste commissie van Defensie hebben gestuurd waren drieledig:
- De Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn kan wel degelijk een toekomstbestendige

marinierskazeme worden en heeft votdoende uitbreidingsmogelijkheden om de sluiting van LC
Maartensdijk op adequate wijze op te vangen.

- Het verschil in investeringen tussen nieuwbouw van een marinierskazerne in Vlissingen en de
herstructurering van de Van Eraam Houckgecstkazerne tot een Foekom bestendige mariniers-
kazerne in Doorn is een enorm bedrag volledig haaks staat op de bezuinigingstaak binnen het
ministerie van Defensie van € 1 miljard.

- Door decentrale ligging van Vlissingen zullen de jaarlijkse exptoitatielasten aanzienlijk toenemen
ten opzichte van Doom.

Het is goed te zien dat al deze conclusies bevestigd worden en zelfs door een verdere uitwerking in
deze businesscase aan kracht gewonnen hebben. Daarbij wijzen wij niet alleen op het lagere
investeringsbedrag voor Doom van circa €60 miljoen, maar vooral op de structurele invloed van
hogere exploitatielasten voor Vlissingen. Uitgaande van een periode van 10— 15 jaar, is er sprake zijn
van een additioneel bedrag van circa € 100 - 150 miljoen!

Slotconclusie
Het is niet mogelijk om de noodzaak tot de voorgestelde verplaatsing van de mannierskazeme
naar Vlissingen aannemelijk te maken. De financiële consequenties zijn verontrustend en de
enorme verschillen in investeringen en exploitatielasten kunnen, in een tijd van zware
bezuinigingsopdrachten, niet aan de bevolking uitgelegd worden.
De gehanteerde argumenten ten faveure van Vlissingen zoals spreiding van overheidsdiensten en
Zeeland als krimpregio blijken weinig steekhoudend en nauwelijks aantoonbaar, terwijl de
tegenargumenten ten faveure van Doom zoals kwaliteitsbehoud bij oefeningen en training of de
negatieve sociale aspecten van gedwongen verhuizing steeds nadrukkelijker zichtbaar worden.

In onze businesscase tonen wij aan dat de Van Braam Houckgeestkazerne een uitstekende en
toekomstbestendige oplossing biedt met voldoende ruimte en uitbreidingsmogelijkheden en tegen
aanzienlijk lagere kosten. Dit is door het ministerie van Defensie bevestigd. Daarmee is het
uitgangspunt van minister , ruimtetekort in Doom, volstrekt onjuist gebleken en komt de
aanleiding om verplaatsing naar Vlissingen te overwegen te vervallen.
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2. Inleiding

In een brief over het Herbeleggingplan Vastgoed Defensie van 31 augustus ji. aan de Tweede kamer
maakt minister metding van een onderzoek naar een verplaatsing van de Van Braam
Houckgeestkazerne (VBHKAZ) uit Doorn naar Zeeland. Vervolgens blijkt dat in Zeeland hieromtrent
al geruime tijd onderzoek gaande was, terwijl besprekingen hierover tussen minister Hillen en
mevrouw Peijs, commissaris van de Koningin in Zeeland, al dateren van februari 2011.

In een brief aan minister d.d. 4 oktober, maakten wij hierover onze verbazing en ongenoegen
kenbaar. De verbazing betreft het ontbreken van een gedegen argumentatîe voor verplaatsing, het
ongenoegen betreft het feit dat wij als gemeente Utrechtse Heuvelmg maar ook de provincie Utrecht,
hierover niet geïnformeerd zijn noch in het onderzoek en de afweging betrokken worden.

2.1 Korte terugblik op situatie

Het vervolg bestaat uit een diversiteit aan gesprekken met en/of schriftelijke reacties aan minister
Huilen, leden van de vaste commissie voor Defensie en leden van de Tweede Kamer.
Kort samengevat bestaan die uit:

- Rondetafelgesprek met vaste commissie voor Defensie waarin wij onze verbazing en
ongenoegen nogmaals uiten en het advies meekrijgen een “factsheet” te maken.

- Verzoek aan minister om deelname aan werkgroep Zeeland, dat wordt afgewezen
- Gesprek met de heer ., voorzitter werkgroep Zeeland, wat leidt tot de toezegging van de

minister dat de door ons geopperde toekomstgerichte oplossing voor de marinierskazeme in
Doom opnieuw bekeken en doorgerekend zou worden en dat de gemeente hierbij betrokken
werd.

- Deze toezegging werd ook schriftelijk bevestigd in de beantwoording van de minister aan de
Tweede Kamer over de vragen m.b.t. het herbeleggingplan vastgoed Defensie (17 november).

- Ontkenning minister van eerdere toezeggingen tijdens beantwoording vragen in algemeen
overleg met vast commissie voor Defensie op 22 november jl. De minister verwacht dat de
gemeente wellicht met een alternatief zal komen maar dat er geen sprake zal zijn van een
additioneel, gelijkwaardig en in samenwerking met de gemeente te plegen onderzoek.

-
Op 25 november ji. ontvangen leden van de Tweede Kamer en leden van de vaste commissie
voor Defensie een brief van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en een factsheet om aan te
tonen dat de marinierskazerne in Doorn wel degelijk een toekomstgerichte oplossing kan
bieden en dat ook voor Doorn een gelijkwaardig onderzoek zinvol is zodat een goede
afweging tussen beide opties mogelijk wordt.

- De Tweede Kamer neemt op 6 december unaniem een motie van VVD en CDA aan waarin de
regering gevraagd wordt om geen onomkeerbare stappen te nemen en het lokale bestuur de
kans te geven om zo spoedig mogelijk met een gefundeerde onderbouwing te komen van hun
initiatief, zodat dit meegenomen kan worden in de besluitvorming.

Een motie van D66 en PvdA, waarin de regering gevraagd wordt dit onderzoek zelf ter hand te
nemen, krijgt geen meerderheid. Minister had al aangegeven dat hij een duidelijke voorkeur
voor Zeeland had en de verantwoordelijkheid voor een onderzoek van het alternatief Doom liever bij
de gemeente Utrechtse Heuvetrug neer te leggen. De minister zegt wel toe dat de gemeente in haar
onderzoek gebruik kan maken van de expertise en beschikbare financiële gegevens van het mînisterie
van Defensie.
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2.2 Uitwerking businesscase

Aangezien de minister eind januari 2012 een besluit over de locatie wil nemen en deze businesscase
een wezenlijk onderdeel van de afweging zou moeten zijn, was de planning dit rapport begin januari
aan te bieden aan de leden van de Tweede Kamer en de vaste commissie voor Defensie. Op verzoek
van de heer Kwast, plv. directeur Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid Defensie, tevens voorzitter van de
werkgroep marinierskazeme Zeeland, heeft op 5 januari ji. overleg met de gemeente Ufrechtse
Heuvelrug plaatsgevonden, waarin wij inzicht gegeven hebben in de inhoud van deze businesscase.
De werkgroep Zeeland kon hierdoor dit alternatief meenemen in hun advies aan de minister.

Tijdens dit gesprek hebben wij het ministerie van Defensie aangegeven ernstige twijfels te hebben
over de juistheid van de door het ministerie aangeleverde cijfers m.b.t. de behoeftestelling aan ruimte
voor opslag van goederen en stalling van voertuigen in Doom (mede i.v.m. eventuele sluiting van LC
Maartensdijk), als ook m.b.t. het toekomstig aantal werknemers en percentage boordplaatsers op de
Van Braam Houckgeestkazerne. Op basis daarvan werd besloten om op 11 januari ji. een gezamenlijk
bezoek aan LC Maartensdijk te brengen om duidelijkheid te krijgen over de daadwerkelijke
behoeftestefling voor opslag en stalling voertuigen. Bovendien werd op 6 januari vanuit het ministerie
aangegeven dat m.b.t. het aantal werknemers alsnog lagere aantallen aangehouden konden worden.

Het resultaat van de bespreking in Maartensdijk op 11 januari ji. mag spectaculair genoemd worden,
en heeft er toe geleid dat deze businesscase wat later is afgerond en pas half januari aangeboden kon
worden:

- Het aantal voertuigen en het aantal overig materieel (aanhangwagens, etc.) kon nagenoeg
gehalveerd worden.

- Van de aldus overgebleven aantallen voertuigen en materieel bleek circa 70% al op de Van
Braam Houckgeestkazerne in Doom gestald te zijn, sluiting van L.C Maartensdijk zou dus
maar een geringe impact hebben op de additionele mimtebehoefte in Doom

- Een groot deeL van de opslag in Maartensdijk (honderden pallets) bestaat uit goederen die
volstrekt niet meer gebruikt worden (kevlar zeilen) en opgeruimd kunnen worden, of uit
dusdanige hoeveelheden bestaan dat zij voor 80% of meer teruggeplaatst kunnen worden
naar de landelijke voorraad.

Mede hierdoor werd er door het ministerie c.q. de heer Kwast de conclusie getrokken en ons ook
meegedeeld dat er, in tegenstelling tot eerdere uitspraken van minister Hillen, op de Van Braam
Houckgeestkazeren, mede in het kader toekomstbestendigheid en de herplaatsing van opslag en
voertuigen uit LC Maartensdijk, GEIN sprake van ruimtegebrek is!

2.3 Ontvangen informatie en gehanteerde cijfers

Bij de concretisering van deze businesscase is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de informatie bij
en expertise van onze contacten bij het Korps Mariniers, Ministerie van Defensie en
defensiespecialisten in Eerste en Tweede Kamer.

Daarnaast ontvingen wij vanuit de afdeling Vastgoed Behoeften van Defensie, informatie over de
(toekomstige) ruimtelijke behoeftes voor legering, werkplekken, faciliteiten, opslag en stalling voor
militaire en burgervoertuigen als ook het Structuur- & Ontwikkelingsplan voor de Van Braam
Houckgeestkazerne in Doorn en het Logistiek Centrum Maartensdijk.
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Financiële gegevens
Ten aanzien van de financiële gegevens werdi fde locaties een zeer grove indicatie afgegeven
van de investeringsramingen die men in het kader van de S&O plannen intern heeft gehanteerd voor
noodzakelijke ontwikkelingen. De investeringsramingen bedragen voor de marinierskazerne in Doom
en LC Maartensdijk) respectievelijk € 111 en €28,4 miljoen.
Additionele financiële informatie, met name op het gebied van exptoitatielasten, waren voor Doorn
niet beschikbaar, anders dan een door minister Hillen genoemd totaalbedrag van € 4,6 miljoen per
jaar. Ook de investeringsramingen en exploitatielasten voor nieuwbouw in Zeeland werden niet
beschikbaar gesteld. Hierdoor is niet uit te sluiten dat verschillende normbedragen gebruikt worden
in het rapport over de nieuwe marinierskazeme in Zeeland ten opzichte van deze businesscase over
een tockomstbestendige oplossing met gebruik van bestaande Defensie infrastructuur in Doorn.

Buitenstalling militaire voertuigen
In eerste instantie ontvingen wij vanuit het ministerie van Defensie de volgende gegevens met
betrekking tot de buitenstalling van militaire voertuigen (d.w,z. exclusief binnenstalling 74 Vikings):

Buitenstalting militaire voertuigen (visgraat parkeren) van LC Maartensdijk naar de VBHKaz:
1100 groene voertuigen, waarvan:
20%: 220x2,50mx5,OOmxl,5 = 4125m2 BVO
80%: 880x3,75mx7,5Omxl,5 = 37125m2 BVO
400 aanhangers: 400x2,5x5,Oxl,5=7500m2 BVO
Op de VBHKaz staan op dit moment 200 blauwe voertuigen op het parkeerterrein. De 200 blauwe voertuigen
worden gereduceerd naar 50: 50x2,50mx5,ÜOmx2 = 1250m2 BVO
Totaal voor buitenstaÏling militaire voertuigen is 50.000m2 BVO nodig.

Nader onderzoek vanuit onze kant bracht echter de navolgende zaken aan het licht:
- Het aantal van 1100 voertuigen is buitenproportioneel hoog, ter vergelijking: zelfs binnen de

totale Marine zijn er geen 1100 voertuigen aanwezig.
- Het aantal van 1100 is wel mogelijk als we het totaal aantal kentekens binnen de Marine

(d.w.z. inclusief aanhangers, aggregaten, tankwagens, etc., maar ook Vikings) nemen. Vanuit
het ministerie was dit echter op ruim 1700 geraamd.

- Het aantal voertuigen in Maartensdijk is beperkt (ruim 70 Vikings), terwijl het aantal
voertuigen dat al op het kazerneterrein van de Van Braam Houckgeestkazeme is gestald vele
malen hoger is (circa 350).

Deze afwijkende gegevens zijn tijdens een gesprek op donderdag 5 januari aan het ministerie van
Defensie meegedeeld. Op basis daarvan is een gezamenlijk bezoek aan LC Maartensdijk gebracht op
11januari ji., waar de door ons geconstateerde afwijkingen werden bevestigd:

LC Maartensdijk Marinierskazerne Doorn Totaal
Aantal kentekens 362 439 801
waarvan:
- Vikings (aparte stalling) 73 73
- Trucks (Daf, Scania) 164 164
- Lichtere voertuigen 211 211
- Aanhangwagens 229 10 239
- flatracks (stapelbaar tot 5 hoog) 60 60
- Diversen 20 20
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Het grootste gedeelte van de kentekens en voi staat dus al op de marinierskazerne in Doorn!

De behoeftestelling bij sluiting van LC Maartensdijk en herplaatsing in Doorn betreft dus:
- Stalling 362 kentekens met een opgegeven netto ruimtebeslag van circa 3268 m2. Uitgaande

van voldoende parkeer- en manoeuvreerruimte is maar liefst rekening gehouden met een
factor 3 voor berekening bruto ruimtebehoefte is dus circa 10.000 m2

- In deze berekening zijn 73 Vikings meegenomen die echter een binnenstalling vergen. De
bruto ruimtebehoefte hiervoor is aangegeven als 3.000 m2.

- Als buitenstalting resteert dan 289 kentekens met bruto ruimtebehoefte van 7.000 m2

Afgesproken werd dat de bovengenoemde aantallen gehanteerd zullen worden, zowel in de
businesscase voor de Van Braam Houckgeestkazerne als in het rapport van de werkgroep
marinierskazerne Zeeland.

Aantallen arbeidsplaatsen en legering
In de behoeftestelling in het S&O plan is ervan uitgegaan dat in de toekomst 2088 werknemers op de
marinierskazeme werkzaam zullen zijn. Het percentage boordplaatsers is op 45% gesteld, d.w.z. een
legering van 940 bedden.
Als gevolg van de ombuigingsoperatie Defensie is deze situatie niet meer actueel. Een deel van de
Mortiercompagnie zal gestationeerd worden op het Harde als onderdeel van een nieuw te vormen
Joint Vuursteun eenheid. Het legen Luchtdoelenpeloton (TL-pel) zal worden samengevoegd met
gelijkluidende capaciteit van andere krijgsmachtdelen en een andere standplaats krijgen. Voor de Unit
interventie Mariniers (UIM) is het voornemen om tot co-locatie over te gaan met de Dienst Speciale
Interventies. Het algemeen gehanteerde percentage boordplaatsers van 45% werd door ons, gezien de
centrale ligging en het specifieke woonklimaat, voor Doom als te hoog ingeschat. Historisch lagere
percentages en de huidige praktijkcijfers (circa 650 pers.) onderbouwen deze mening.

In eerste instantie werd vanuit het ministerie het aantal van 2088 werknemers gehanteerd. Later werd
aangegeven dat, i.v.m. vertrek van UIM en IL-pel, voor de toekomst rekening gehouden kon worden
met1958 werknemers. Het percentage boordplaatsers te werd gehandhaafd op 45% (880 pers.). Deze
getallen zouden ook voor locatie Vlissingen gebruikt worden, waarbij het percentage boordplaatsers
aldaar noodzakelijkerwijs verdubbeld werd tot 90%.

Tijdens het eerder genoemde gesprek op 5 januari met het ministerie van Defensie over de aantallen in
de behoeftestelting, zijn ook de aantallen werknemers en boordptaatsers nogmaals besproken. Naar
aanleiding daarvan ontvingen wij op 6 januari een aangepast aantal werknemers van 1890 (was 195$).
Het aantal boordplaatsers werd daarbij nog steeds op 45% (850) gehouden. Dit blijft, gezien de
praktijk (650) onnodig aan de hoge kant.

2.4 Context: waarom deze business case?

Deze businesscase toont aan dat de Van Braam Houckgeestkazerne, “onze marinierskazerne in
Doorn”, zeer goed in staat is om een toekomstgerichte oplossing te bieden. De hiervoor noodzakelijke
investeringen worden transparant weergegeven en het resultaat is een modern complex met behoud
van eigen identiteit dat de mariniers voldoende ruimte biedt voor nu en in de toekomst, mct een prijs
prestatieverhouding die zeer gunstiger afsteekt tegen complete nieuwbouw elders.
Het is niet de essentie van deze businesscase om de functionele en financiële voordelen van de
bestaande Defensielocaties Doorn en Maartensdijk 1 op 1 te vergelijken met een eventueel te bouwen
kazerne in Zeeland. Daarvoor zijn datering (oudbouw — nieuwbouw), tigging, infrastructuur, historie
en identiteit te verschillend van elkaar en is de daarvoor noodzakelijke financiële detailinformatie niet
beschikbaar.
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Deze businesscase gaat dus uit van de eigen L ! mogelijkheden van de marinierskazerne in
Doorn en probeert niet het specifiek ruimtelijk voordeel van een nieuwe kazerne in Zeeland te
overtreffen of zelfs te evenaren. Er wordt geen poging gedaan om de investeringsdelta tussen
Vlissingen en Doorn te berekenen of de geraamde exploitatiekosten te vergelijken. De afdeling
Vastgoed van het Ministerie van Defensie heeft aangegeven dat zelf te willen en te kunnen doen in
haar advies aan de minister, Wij moeten aannemen dat dit op een correcte wijze zal gebeuren en de
Tweede Kamer in staat wordt gesteld haar controlefunctie daarop uit te oefenen.
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3. Relatie marinierskazerne en gei ‘rechtse Heuvelrug

Begin jaren ‘50 verrees er een nieuwe kazerne op de plaats van het toenmalige “Kamp Woestduin”;
de Van Braam Houckgeestkazeme. Geen wonder dat in de afgelopen 60 jaar een hechte relatie is
ontstaan tussen het Korps Mariniers op de marinierskazerne en de bevolking van Doorn (gemeente
Utrechtse Heuvelrug).

3.1 Samenhang met overige instellingen voor vrede en veiligheid

De identiteit van onze gemeente is naast de prachtige natuur en de rijkdom aan cultureel erfgoed ook
gevormd door warme relaties met toonaangevende instituten voor vrede en veiligheid zoals de
marinierskazerne Van Braam Houckgeest (VBHKAZ), het Militair Revalidatie Centrum (MRC) in
Doorn, Bond van Nederlandse Militaire Oorlog- en Dienstslachtoffers (BNMO) ook in Doorn en het
Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) in Driebergen. Er zijn intensieve contacten tussen inwoners
en deze organisaties, maar ook tussen de organisaties onderling. Bekend is uiteraard de
samenwerking tussen KLPD en Korps Mariniers (UIM) in de Dienst Speciale Interventies (DSI).
De onderlinge contacten kunnen in de komende jaren geïntensiveerd worden indien verder gezocht
wordt naar samenwerking en afstemming op het gebied van (opstag)ruimte, sportfacititeiten en
legering, waarover later meer.

3.2 Sociale cohesie

De marinierskazerne maakt al bijna 60 jaar een wezenlijk onderdeel uit van Doorn c.q. de gemeente
Utrechtse Heuvelrug. De band tussen liet Korps Mariniers en de bewoners van Doorn is van oudsher
en hecht. Dat wordt in tal van aspecten zichtbaar gemaakt. Denk hierbij aan de participatie van de
mariniers bij tal van manifestaties (Heuvelrug Totaal, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, etc.), het
jaarlijks druk bezochte concert van de Marinierskapel, frequent overleg tussen gemeente en mariniers
op diverse niveaus, etc. Uit een recente enquête van het lokale weekblad De Kaap bleek dat 73% van
de inwoners de kazerne en de daar gelegerde mariniers graag wil behouden.Uit contacten met de
mariniers is ons gebleken dat deze verbondenheid wederzijds is.

De Van Braam Houckgeestkazerne (VBHKAZ) is de trainingslocatie voor de belangrijkste
operationele eenheden van het korps mariniers. Vrijwel alle manschappen en jonge kaderleden
(officieren) van het korps mariniers werken in deze kazerne. Zij hebben na hun schoolopleiding de
opleiding tot marinier doorlopen en beginnen hun eerste functie in Doom. Daarbij verlaten zij hun
ouderlijk huis en gaan op zoek naar eigen woonruimte in de omgeving van Doorn. In eerste instantie
worden zij boordplaatser op de VBHKAZ van waaruit eigen huisvesting wordt gezocht. Het
gemiddeld aantal boordplaatsers in de Van Braam Houckgeestkazerne ligt rond de 650. Deze mannen
en vrouwen werken in en leven vanuit deze marinierskazerne in Doorn.

Buiten Doorn werken de mariniers voornamelijk in Rotterdam (75 km afstand) en Den Helder (145 km
afstand). Rotterdam is vanuit de omgeving Doorn dagelijks te bereizen. In Den Helder zijn veel
mariniers boordplaatser of vestigen zich centraal zodat Doorn en Den Helder met dagelijks woon-
werkverkeer te bereiken zijn. Indien Doorn vervangen wordt door Vlissingen is dit laatste niet meer
mogelijk omdat de afstand Vlissingen — Rotterdam 140 km en Vlissingen - Den Helder 290 km is.
Doordat de bestaande driehoek Den Helder — Doorn — Rotterdam met beperkte onderlinge afstand,
aanzienlijk zou worden uitgerekt met als grootste afstand Vlissingen — Den Hetder (290 kin), zijn er
ook specifieke neveneffecten bij de mariniers zelf:
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De marinier wordt gedwongen een k haken voor één van de locaties. Bij overplaatsing
staat hij voor een enorme reistijd of a brdplaatser worden. Dit heeft een enorme
impact op de marinier en zijn gezin, waarvan de gezinsleden wellicht een lokale
betrekking/baan hebben c.q. een sociaal leven hebben opgebouwd. De verwachting is dat het
aantal boordplaatsers in Vlissingen zal toenemen (in Doorn momenteel circa 33%) tot maar
liefst 90% en dat dit percentage, en de daarbij behorende extra investeringen en hoge
exploitatielasten mogelijk in 10 -15 jaar enigszins zullen afnemen.
Vele mariniers in Doom hebben geen behoefte om te verhuizen naar Vlissingen. Zij hebben
samen met hun gezin doelbewust voor deze prachtige omgeving vol natuurlijke rijkdom
gekozen. Met name in leeftijdsklasse van 35-45 jaar vragen mariniers zich af of een dergelijke
ingrijpende verhuizing opweegt tegen het bij de marinierseenheden blijven dienen. Bij
eventueel vertrek is er dus sprake van verlies van ervaren kaderleden en een verlies van
geïnvesteerde training van 12 jaar of meer.

3.3 Economische aspecten

Met circa 2.000 werknemers op de Van Braam Kouckgeestkazerne, is het Korps Mariniers de grootste
werkgever in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Een eventueel vertrek van de mariniers uit Doorn
zou niet alleen een enorme impact hebben op de werkgelegenheid en de lokale economie (o.a. detail/
groothandet) maar ook op nevenfacetten als huisvesting, onderwijs en verenigingsleven.
De economische waarde voor de gemeente is moeilijk te bepalen en is mede afhankelijk van het aantal
mariniers dat op de kazerne gelegerd is en het aantal mariniers dat met hun gezinnen in deze
gemeente woonachtig is. Voorzichtige berekeningen op basis van omzetderving en verblijfskosten
komen al vrij snel in de richting van € 15 — 18 miljoen per jaar. In elk geval een economisch belang dat
voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug een enorme impact zal hebben en die op geen enkele wijze op
de korte of middellange termijn kan worden opgevangen.

In zijn motivatie voor Zeeland als locatie noemt de minister onder andere:
- Spreiding van de krijgsmacht zal draagvlak voor Defensie versterken.
- Marinierseenheden horen in de buurt van de kust en niet in midden van het land
- Aandacht voor sociaaleconomische belangen diverse regio’s.

De eerste twee argumenten zijn op zijn minst discutabel te noemen. Draagvlak vanuit de bevolking
wordt niet verkregen door spreiding, maar door het optimaal benutten van beschikbare middelen en
het votdoen aan bezuinigingstaakstellingen door onnodige investeringen te voorkomen.
Mariniers horen niet noodzakelijkerwijs bij de kust, het zijn zeesoldaten met een duidelijke taak op het
land. De trainingsprogramma’s zijn dienovereenkomstig. De amfibische training gebeurt nu op Texel
of in het buitenland, in de nabijheid van de grote amfibische schepen en met een eenvoudige toegang
tot de open zee. De infanteristische training vergt het grootste deel van de opleidingstijd, waarbij de
ligging van de marinierskazeme in Doom al bijna 60 jaar een enorm voordeel biedt.

Het argument m.b.t. de werkgelegenheid in regio’s werd door de commissaris van de Koningin van
Zeeland, mevrouw Peijs, gesteund met een constatering dat inmiddels zo’n 18 rijksinstellingen
Zeeland hadden verlaten en dat het nu wel eens tijd werd om weer iets terug te krijgen.
Interessant in dat kader is een recent Europees onderzoek (Eurostat) waaruit blijkt dat Zeeland de
regio met de laagste werkeloosheidcijfers van Europa is: 2,7 % tegenover Utrecht met 3,7%.
Bovendien verdient het aanbeveling om te wijzen op een verkeerde interpretatie van het begrip:
stimuleren regio’s. Het stimuleren betreft niet het verptaatsen van werkgelegenheid waardoor elders
een zelfde behoefte gaat ontstaan, maar om sfimuleringsmaatregelen die additionele werkgelegenheid
scheppen. Het vertrek van de genoemde rijksinstellingen zou eerder een vingerwijzing moeten zijn
dat de decentrale locatie teveel nadelen en hogere exploitatielasten veroorzaakt.
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4. De mariniers in Doom

De omgeving waarin de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn is gelegen kan uniek genoemd
worden. De enorme rijkdom aan natuur in combinatie met veelheid aan cultureel erfgoed, kastelen en
landgoederen, biedt de mariniers een unieke werkomgeving en een haast vorstelijk leefklimaat.

4.1 Ligging en omgeving

De kazerne ligt binnen de rode contouren, aan de rand van de kern Doorn. Aan de oostkant ligt het
dorp, met diverse voorzieningen, zoals een winkelkern, een sportzone met onder andere een
zwembad, tennisbanen en diverse sportfaciliteiten waaronder een golfterrein.
Aan de westkant ligt direct de bosrijke Heuvelrug. Het bosgebied heeft hoge waarden [en aanzien van
landschap, natuur en ecologic en is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Grote delen
van het bosgebied hebben de status Nationaal Park. Kiermee wordt de instandhouding van het gebied
met haar groene kwaliteiten gewaarborgd. Dit gebied kent veel schitterende landgoederen, met direct
grenzend aan het kazerneterrein het landgoed Beukenrode. In de nabije omgeving ligt ook het Van
Gimborn arboretum.

Figuur 3: Luchtfoto: Van Braam Houckgeestkazerne inclusief bouwviak

De bossen vormen een uitnodigend en toegankelijk gebied. Er zijn veel wandel- en andere sport
voorzieningen. Omdat het zo’n uitgesterkt gebied is, kent die toegankelijkheid verschillende
gradaties; verder van de kernen zijn de meer stillere gebieden waar fauna en flora optimaal de kans
krijgen te floreren. Deze bijzondere waarden willen we hier uiteraard behouden. Daarom is in onze
gemeentelijke structuurvisie de ambitie uitgesproken om voor de omgeving van het Revius lyceum en
de marinierskazerne een integrale gebiedsvisie te ontwikkelen.
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4.2 Voor- en nadelen

De kazerne is zodanig door bossen omgeven en op het kazerneterrein zijn dermate veel
groenvoorzieningen, dat er sprake is van een unieke werkomgeving met adequate opleiding- en
sportfaciliteiten. Een deel van de infanteristische training en oefening kan direct buiten de poort in de
bossen plaatsvinden.
Doom, evenals de rest van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, kent een rijk en geschakeerd sociaal en
cultureel leven waarin het goed wonen is voor de mariniers en hun gezinnen.

Deze prachtige natuurwaarden dienen beschermd te worden zodat het unieke werk- en leefklimaat
voor de huidige maar ook de toekomstige bewoners behouden blijft. We zien dan ook dat voor
gebieden met de status Nationaal Park of Ecologische Hoofdstructuur de voorwaarden voor
bes temmingswijzigingen drastisch zijn beperkt en voorwaarden tot bebouwingsui tbreidi ngen stevig
aangescherpt. De vraag is of hier dan wel sprake is van een nadeel. Immers je neemt maatregelen ter
bescherming zodat je de voordelen kunt blijven behouden!
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5. De kracht van de Van Braam Houc

Een belangrijk deel van de kracht en identiteit van de Van Braam Houckgeestkazerne is uiteraard in
de centrale ligging en specifieke omgeving gelegen. De voordelen van een dergelijke centrale ligging
zijn zowel van geografische aard (midden Nederland, Randstad), ten opzichte van de andere
marinierslocaties (Rotterdam, Den Helder) als de relatief korte afstand tot de belangrijkste
oefenlocaties (Leusdeti, Harskamp).
De voordelen van de locatie van de marinierskazerne in Doorn zijn in hoofdstuk 4.2 al aangegeven en
laten zich samenvatten in: een prachtige bosrijke omgeving met een uniek en uitstekend werk- en
leefklimaat voor onze mariniers.

5.1 Infrastructuur

De infrastructuur van de VBHKAZ is verouderd omdat de afgelopen decennia hierin weinig is
geïnvesteerd. De redenen hiervoor zijn bekend bij Defensie. De mariniers geven aan dat de
voortdurende discussie(s) over verplaatsing van operationele marinierseenheden naar bijvoorbeeld
Budel of de Peel keer op keer leidde tot uitstel van hoogst noodzakelijke verbeteringen.

Met name de beleningsfaciliteiten, de eetzalen en de kantine zijn aan vervanging toe. Echter, omdat er
hier sprake is van gedateerde bouw, kennen een groot aantal van deze huidige faciliteiten slechts één
enkele bouwlaag waardoor bij (hogere) nieuwbouw een aanzienlijke toename van het bruto
vloeroppervlakte (BVO) gerealiseerd kan worden bij gelijkblijvend gebruik van de bruto
bouwoppervlakte (BBO).

5.2 Training- en oefenfaciliteiten

De kazerne in Doorn beschikt over oefengebieden aangrenzend of in de directe omgeving van de
kazerne. In de terreinen “Hoog Moersbergen” en “Al, A2, A3” aangrenzend aan de kazerne, wordt
dagelijks gesport en geoefend door honderden mariniers. Deze oefengelegenheid op loopafstand
vergt geen transportsteun en kan zonder bureaucratische aanvraagprocedures worden gebruikt. Deze
flexibiliteit maakt dat trainingsprogramma’s uiterst efficiënt worden uitgevoerd en dat bij wijzigingen
in het programma altijd een alternatief voorhanden is. Hierdoor gaat nauwelijks trainingstijd verloren
bij verstoring van geplande activiteiten.

Een vergelijkbare situatie bestaat bij de basis schiettraining voor individuele mariniers en de
schiettraining voor eenheden. Vanuit Doorn wordt gebruik gemaakt van de schietbanen op de
Leusderheide (10 km) en het Infanterie Schietkamp “de Harskamp” (ISKH) op 44 km afstand. Doorn
ligt gunstig ten opzichte van deze trainingsfaciliteiten en de voordelen hiervan op de factoren tijd,
geld en trainingsrendement zijn evident.

De amfibische vaardigheden van de marinier en marinierseenheden vergen een aantal weken per jaar,
deels in Nederland en deels in het buitenland tijdens oefeningen in internationaal verband. De
training in Nederland vindt plaats op en vanaf Texel en in of vanuit Den Helder. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van landingsvaartuigen, helikopters en een groot amfibisch transportschip. Deze
training wordt in een weekprogramma georganiseerd. De afstand van Doorn scheelt enkele uren
trainingstijd aan het begin en aan het einde van zo’n trainingsweek.
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Als onderdeel van de bezuinigingsmaatregeij in de zware mortieren (120 mm) en de draagbare
luchtverdedigingcapaciteit van het Korps mal rimengevoegd met vergelijkbare eenheden van
Defensie. Zij verhuizen naar respectievelijk ‘t Harde en De Peel. Het samen trainen en oefenen blijft
noodzakelijk en daarmee een terugkerend onderdeel van het trainingsprogramma. Vanwege de
centrale ligging van Doorn is dit nog uitvoerbaar en blijft regelmatig contact en een goed
trainingsrendement mogelijk.

In het algemeen is het zo dat de “joint” eenheden van Defensie centraal in Nederland gelegerd zijn. ‘t

Harde, Amersfoort, Soesterberg, Apeldoorn, De Peel, Breda en Schaarsbergen herbergen Defensie
organisatiedelen waar eenheden van het Korps mariniers regelmatig mee samenwerken of contact
mee hebben. Ook hier draagt de centrale ligging van Doorn bij aan een efficiënte bedrijfsvoering.
Ook ten aanzien van duurzaamheid wordt hier een belangrijke slag geslagen. De centrale ligging,
zowel ten opzichte van training- en oefenfaciliteiten als de locaties van onderdelen waar nauw mee
wordt samengewerkt, zorgen voor minder verkeersbewegingen over kortere afstanden, wat resulteert
in een aanzienlijke vermindering van de C02 uitstoot.
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oplossing

Om tot een goede toekomstbestendige oplossing voor de Van Braam 1louckgeestkazerne te komen is
het allereerst zaak inzicht te krijgen in de huidige situatie en de daadwerkelijke problematiek.
Vervolgens is het zinvol om hij de ontwikkeLing van een toekomsthestendigc oplossing gebruik te
maken van de plannen die in de afgelopen Jaren (2006— 2010) door deskundigen als MTC (Mariniers
Trainings Commando), Defensiestaf en Dienst Vastgoed Defensie zijn gemaakt en in de loop van de
jaren op basis van aanvullende gegevens zijn geactualiseerd. Ook die hierbij (her)berekende ruimte-
en investeringsbehoeftes zullen daarbij zoveel mogelijk gehanteerd worden.
Tenslotte zal in dit hoofdstuk aandacht besteedt worden aan additionele oplossingsrichtingen die de
toekomstbestendigheid wellicht nog verder kunnen optimatiseren.

6,1 Huidige situatie en probleemstelling

De Van t3raam Houckgeestkazerne is een operationele kazerne waarin het overgrote deel van dc tot
het Mariniers Trainings Commando fMTC) behorende eenheden is gevestigd. De marinierskazeme
biedt op dit moment echter onvoldoende potentieel om de gehele behoefte te huisvesten. Daarom
wordt gebruik gemaakt van een overlooplocatie: LC Maartensdijk, waar onderdeten die redelijk
autonoom van het MTC kunnen opereren (deel opslag en voertuigen) zijn ondergebracht.

6. Van Braam Houckgeestkazerne: ‘

4: tojwgrafit Van Braam

In principe een uitstekende oplossing waarbij de specifieke voordelen van de locatie in Doom, een
compacte kazerne met een centrate ligging en unieke werkomgeving in een natuurlijke omgeving,
behouden blijven; terwijl het mogelijk nadeel, het blijven zoeken naar verdere uitbreiding in een
voornamelijk ecologische hoofdstructuur, op een veel logischer en goedkopere manier middels een
overlooplocatic kan worden opgelost. Vanuit deze situatie, die vanuit militair-technisch en Logistiek
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standpunt volstrekt acceptabel is, moet nu lorden hoe de Van Braam Houckgeestkazerne
een toekomstbestendige oplossing kan biedel
Uiteraard wordt vanuit de bezuinigingsoperatie binnen Defensie gekeken naar een sluiting van de
relatief dure overlooplocatie LC Maartensdijk en moet een oplossing gevonden worden voor
herplaatsing van opslag en voertuigen aldaar. De ruimtebehoefte aan opslag en voertuigen uit LC
Maartensdijk zal in de toekomstbestendige oplossing van de Van Braam Houckgeestkazerne, hetzij
geheel of gedeeltelijk, gevonden kunnen worden, maar de toekomstbestendigheid van Doom hangt
geenszins af van de vraag of de volledige behoefte van LC Maartensdijk daar gehuisvest kan
worden.

Mede door de beschikbaarheid van veel ruimte in Vlissingen, hét specifieke voordeel van deze locatie,
is de sluiting van LC Maartensdijk en de toekomstbestendigheid van een marinierskazerne onnodig
en onterecht met elkaar verbonden. Daarmee kan het risico ontstaan dat andere, wellicht betere en
goedkopere, oplossingen voor herplaatsing van voertuigen uit LC Maartensdijk over het hoofd
worden gezien.

6.2 Structuur- en ontwikkelingsplan

In 2006 is er een Ontwikkelingsplan opgesteld voor de Van Braam Houckgeestkazeme in Doom.
Daarbij gold als uitgangspunt dat er grondaankopen gedaan zouden worden. De grondaankopen, het
betrof hier met name een aanliggend golfterrein van circa 2,5 ha, bleken op korte termijn niet
haalbaar.
In 2007 is een massastudie opgesteld met als conclusie dat de mariniersbehoefte niet volledig op de
marinierskazeme in Doom gehuisvest kan worden. In 2008 worden de potenties van de Van Braam
Houckgeestkazeme opnieuw bekeken en geconcludeerd dat de totale behoeftestelling niet gehuisvest
kan worden zonder een overlooplocatie, waarvoor LC Maartensdijk wordt aangewezen. Dit heeft
geleid tot de behoefte aan een update van het Structuur- & Ontwikkelingsplan Van Braam
Houckgeestkazeme als ook tot een nieuw S&O plan voor LC Maartensdijk.

Beide S&O plannen waren in 2009 gereed (inclusief faseringsplan), hebben een geldigheidsduur voor
de komende 10 jaar (2020) en bieden mogelijkheden voor ontwikkelingen op lange termijn tot 2030.
Aangezien we het S&O plan voor de Van Braam Houckgeestkazerne als basis nemen voor de
toekomstbestendigheid, treft u onderstaand enkele kenmerken aan.

Behoeftestelling
In 2008 is ten behoeve van het Structuur& Ontwikkelingsplan een behoeftestelling opgegeven, die
grotendeels overeen kwam met de behoefte zoals verwoord in de massaswdie uit 2007. Tijdens de
sessie is tevens vastgesteld welke onderdelen er op de Van Braam Houckgeestkazerne gehuisvest
blijven en welke er naar de overlooplocatie gaan. In onderstaande tabel staat de ruimtehehoefte voor
de functies die op de Van Braam Houckgeestkazerne worden gehuisvest. 1—let totaal aantal
werknemers dat in de toekomst werkzaam is op de Van Braam Houckgeestkazerne wordt op dat
moment geschat op 2088.

functie Aantal BVO Opmerkingen
Legering 940 bedden 25.500 m2 45% boordslapers van

totaal 2088 pers
Werkplekken 940 waarvan 20 % flex 16.500 m2

= 750
PGU-kasten 3192 kasten 6.000 m2 Excl. 940 bedden op de

legeringkamer
Leslokalen simulatoren 10 leslokalen 1.200 rn2 o.a. F015 trainer
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0

0
u

functie Aan[aI t/O Opmerkingen

Verbindingcentmm 500 m2
Mulifunctioneel 7.200 m2 ( berekend Bedrijfsrestaurant,
Facilitair Centrum a.d.h.v. huidige congrescentrum,

oppervlakten van deze keuken, eetzaal,
functies kantines, officiersmess,

onderoffici ersmess,
filmzaal internetcafé
e.d

Ziekenboeg 2.100 m2 Behoud huidig gebouw
001

Wachtgebouw 275 m2 Behoud huidig gebouw
089

MuniLieopslag 10 prc)teCtainers en 1 200 m2 Behoud huidig
munitie bunker gebouwen 088 en

088At/m088J
Algemene goederen 30.700 m2 Landelijk
opslag magazijn bevoorradingsbedrijf

Mariniers, Reeds deels
in gebouw 079
aanwezig

Opslag STAPAK 9.000 m2 Standaars Pakketten
MTC

Opsalg UIM 850 m2 Huidige ruimten in
gebouw 079 voldoen

Wapenkamer 1.800 m2 Reeds deels in gebouw
079 aanwezig

Milieustoffenopslag 550 m2 Behoud huidig gebouw
078

Garagewerkpiaatsen 40 werkplaatsen
- 4.500 m2 Reeds deels aanwezig

voertuigen in gebouwen 053 en
080

Autohobbyclub 300 m2 Mogelijkheid om te
combineren met
garagewerkpiaats

Slapende stalling 2.800 m2 Huidig gebouw 054
voldoet na uitpiaatsing
opslagmateriaal

Wasplaats 200 m2 Behoud huidig gebouw
055

Sporthal 2.5000 m2 Behouw huidig

gebouw 067
Schietcentrum 1.200 m2 Nieuwbouw /
SIMKKW uithrei cli ng gebouw

073
OVG Oefenhuis 250 m2
Klimtoren + mock-up 20m hoog 2.100 m2 bruto Ruimtehehoefte bij

terreinoppervlak benadering
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Uit te plaatsen opslag van voertuigen en goederen:

Opmerkingen

Huidige
bui tensportfacili tei ten
voldoen

Onderdelen die niet op de Van Braam Houckgeestkazerne worden gehuisvest, maar op LC
Maartensdijk betreffen communicatierekken (NIMCIS), opslag van de medische eenheden,
komhuisgoederen en voertuig-onderdelen. Deze goederen worden aangeduid als “slow movers”
omdat ze minder frequent worden gebruikt. Daarnaast levert Maartensdijk buitenstalling militaire
voertuigen en aanhangwagens en geconditioneerde stalling voor de rupsvoerftiigen “Viking” en losse
opslag van bijbehorende voertuiguitrusting van de Vikings.

Structuurplan
Het structuurplan uit 2001 blijft grotendeels gehandhaafd. De functionele indeling van het
structuurplan wordt enigszins aangepast, vanwege de noodzaak om op korte termijn de legeritig op
de kazerne weer op norm te brengen. Het legeringgebied wordt aan de westkant uitgebreid ten koste
van het ‘werken schoon’ gebied. Aan de noordkant wordt het ‘werken schoon’ gebied juist over het
legeringgebied heen gelegd. Verder is in het structuurplan aangegeven waar met andere
functies gecombineerde bebouwde parkeervoorzieningen dienen te komen.

Visie
Het bebouwde deel van de Van Braam Houckgeestkazerne dient geïntensiveerd te worden. De
behoefte noodzaakt het om de kazerne op een aantal punten grondig te herindelen. De bestaande 1-
laagse bebouwing dient gesloopt te worden en plaats te maken voor nieuwbouw in 4 bouwlagen
Ç14m) hoog. Alleen zo ontstaat er voldoende vloeroppervlak om alle behoefte te huisvesten. Tevens
dient in het toekomstige bestemmingsplan een hebouwingspercentage van 30% mogelijk worden
gemaakt, De inpassing van nieuwbouwvolumes leidt tot aantasting van bestaande groenpercelen.
Echter door een nieuwe robuuste groenstructuur aan te leggen zal de teefhaarheid en uitstraling van

Functie Aantal

Diverse
buitensportfaciliteiten

Zwembad Medegebruik
zwembad Doorn

Parkeervoorzieningen 1.400 pp 23.100 m2 netto Uitsluitend de ruimte
burgervoerhiigen terreinoppervlak voor de parkeervakken

van de voertuigen. Dus
exclusief
verkeersruimte
rondom de voertuigen

Parkeervoorzieningen 10.500 rn2 bruto Huidige parkeerterrein
militaire voertuigen terreinoppervlak militaire voertuigen.

Uitsluitend voor zgn.
‘blauwe vtgr’.

Container Hand ling 2.000 m2 bruto T.b,v. inpakken en
[erreinoppervlak uitpakken van

containers bij
uitzending

Milieuplein 1.000 m2 bruto T.b.v. opslag diverse
terreinoppervlak afgedankte materialen

BOS-pomp Huidige BOS-pomp
voldoet

23



de kazerne gewaarborgd blijven. Mede door l lringen van hot aantal op maaiveld gesitueerde
parkeervoorzieningen zat de ruimtelijke hele le kazerne in de toekomst een kwaliteitsimpuls
krijgen ten opzichte van de huidige situatie. Na realisatie van de behoefte zal uitbreiding uitsluitend
mogelijk zijn door bestaande bebouwing te vervangen voor nieuwbouw.

Het bebouwde deel van de kazerne wordt opgedeeld in een drietal deelgebieden, te weten: Noordelijk
gebied, Middengebied, Zuidelijk gebied. De dri egebieden worden telkens gescheiden door een
groenzone, al dan niet gecombineerd met een parkoerfunctie. Het vierde deelgebied is het bosgebied
aan de westkant van de kazerne.

Noordelijk gebied
Het noordelijk gebied biedt onderdak aan sportftincties. Reeds bestaande sportvoorzieningen
betreffen het atletiekveld, hindernisbaan, touwhindernishaan, sporthal en fitnessruin,te. Nieuwbouw
in dit gebied betreften een nieuwe klimtoren en een oefenhuis voor het “Optreden in Verstedelijkt
Gehjed (zogenaamd OVG- ho is).
Verder is er een schietcentrum aanwezig met diverse schietsirnulatoren. Dit schietcentrurn wordt
planmatig nog uitgebreid met een 180 gradenschietbioscoop.
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Figuur 5: Struduur & OnwikkdingspIan : StruUuurp]n 2009
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De tijdelijke parkeerplaats aan de westkant v1 plgebied zal worden verwijderd zodra de
nieuwe parkeergarage op het kazerneterrein ii -- keerd. Na verwijdering van tie tijdelijke
parkeerplaats zal daar weer ruimte zijn voor een extra sportveld.
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Middengebied
In het middengebied zullen legeringfttncties, werken schoon’-functies, recreatieve functies en he
grootste deel aan parkeervoorzieningen voor burger’oertuigen worden ondergebracht.
Het centrum van het middengebied wordt gevormd door het exercitieterrein, met daaraan gelegen het
nieuw te bouwen multifunctioneel facilitair centrum. Het huidige exercitieterrein zal in de toekomst
niet worden gebruikt als parkeervoorziening. Het multifunctioneel facilitair centrum biedt in de
toekomst onderdak aan alle vormen van recreatie die thans verspreid over de kazerne aanwezig zijn;
keuken, eetzaal, kantine, congrescentrum, filmzaal, internetcafé, videotheek, offidersmess, onder
c)tficiersmess, filmzaal, e.d. Hiervoor zullen de bestaande gebouwen gesloopt moeten worden. Tevens
zal het multifunctioneel facilitair centrum gecombineerd moeten worden met parkeervoorzieningen.

• q i•

FgLIur 6: StrucWtir & Ontwikkelingsplan Ontwikkelingsplan

Aan de zuid- en oostzijde van het centrum wordt de legering ondergebracht. Hierbij dienen de
bestaande gebouwen gerenoveerd te worden en zal een deel van het personeel na de renovatie in
nieuwbouw gehuisvest moeten worden. Aan de noordeostkan[ is plaats voor officieren- en
onderofficieren legering, aan de tuid- en zuidoostkant van het exercitieterrein is dit korporaats- en



manschappenlegering. Ook zat een deel van ikamer” behoefte in het legeringgëhied
opgenomen worden.

Aan de west- en noordkant van het centrum is ruimte voor kantuurfuncties, lesfuncties, de medische
dienst, wachtgebouw en ve rhind ingscentrum. ffet onlangs gerealiseerde kantoorgebouw blijft
behouden, evenals de ziekenboeg en het wachtgehouw. Ook het kantoorgebouw ten westen van het
exercitieterrein blijft voorlopig behouden, omdat het een jong gebouw betreft. Toekomstige
nieuwbouw van kantoorfuncties dient gecombineerd te worden met gebouwde
parkeervoorzieningen. Tussen de genoemde kantoorgebouwen zal op korte termijn een parkeergarage
worden gerealiseerd. Tevens biedt het werken schoon gebied ruimte aan een deel van de
“kastenkamer” behoefte.

Zuidelijk gebied
Dit gebied biedt onderdak aan alle werken vuil -functies. Door een robuuste groene buffet tussen het
middengebied en het zuidelijk gebied te realiseren ontstaat er een prettig leefklimaat in het
middengebied. De vuile functies zijn namelijk afgescheiden door een 60m brede groenstrook. In het
zuidelijk gebied komen de opslag- en distributiehaflen. Vanwege de enorme te huisvesten behoefte is
het zaak om deze hallen de maximale bouwhoogte mee te geven. Een vereiste is verder dat voor de
opslagfuncties niet wordt gekozen om deze op traditionele wijze op te slaan, maar er zal naar slimme,
innovatieve oplossingen gezocht moeten worden om al het materiaal zo efficiënt mogelijk op te slaan.

Verder zijn er al diverse garagewerkplaatsen, die nog verder uitgebreid moeten worden. Het gebied
biedt verder onderdak aan enkele bestaande functies zoals de slapende stalling, de MOS-ops]ag,
wasplaats en BOS-pomp. Tevens dient er ruimte te komen voor een milieuplein en containerhandting.
Ook de autohobbyclub zal naar het zuidelijk gebied moeten worden verplaatst.
Het witte huis blijft vooralsnog gehandhaafd, echter indien het noodzakelijk is om bouwruimte te
creëren dan kan dit gebouw op termijn gesloopt worden. De kantoorfunctie is een ongewenste functie
in het zuidelijk gebied en dient ondergebracht te worden in het ‘werken schoon-gebied.

Bestemmingsplan
Zoals reeds aangegeven in de visie, is voor de uitwerking van het S&O plan een
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. In 2011 heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug een nieuw
bestemmingsplan (BP) Doorn buitengebied vastgesteld, waarmee de volgende
uitbreidingsmogelijkheden voor de marinierskazeme definitief zijn:
- Het bouwviakpercentage is verhoogd van 25% naar 30%.
- De marinierskazeme mag daarmee het bouwoppervlak uitbreiden van 39.997 m2 naar 52.130 m2.
- De sporthal mag uitbreiden van 3157 m2 naar 3631 m2, terwijl de goothoogte van 4 m. en de

nokhoogte van 8 m. verhoogd mogen worden tot 10 in.

- Voor een groot gedeelte van het terrein is de bouwhoogte van 12 m. naar 14 m. verhoogd, zodat de
plannen voor de 14 meter hoge parkeergarage nu geëffectueerd kunnen worden.

Deze aanpassingen in het bestemmingsplan zijn op verzoek van Defensie aangevraagd en door de
gemeenteraad gehonoreerd.

Investeringen en uitvoering
In eerste instantie werd in dit S&O plan voor de transformatie van de Van Braam Nouckgeestkazerne
een bedrag van € 135 miljoen begroot. In 2010 werden de investeringsbedragen (o.a. voor
Bouwprogramma) aangepast en verlaagd tot € 111 miljoen. Echter, met uitzondering van een paar
kleine bouwobjecten (o.a. de klimtoren), werd het S&O plan nog niet uitgevoerd.

In feite kan gesteld worden dat de plannen voor een toekomstbestendige “upgrading” van de
marinierskazerne reeds geruime tijd beschikbaar waren, maar dat de noodzakelijke investeringen
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nooit de begroting hebben gehaald en de reni puwbouw niet heeft kunnen plaatsvinden.
Doordat investeringen werden uitgesteld omi ter nieuwe opties te bekijken, is er op de Van
Braam Houckgeestkazerne duidelijk achterstand ontstaan.

6.3 Actualisering problematiek en additionele oplossingsrichtingen

Het is duidelijk dat naast toekomstbestendigheid ook andere facetten een belangrijke rol Spelen
binnen Defensie, De huidige financieel-economische situatie in ons land noopt de regering tot
aanzienlijke bezuinigingstaken voor alle ministeries. Voor het Ministerie van Defensie betreft een
bezuiniging van circa € 1 miljard op investeringen en ruim € 60 miljoen op vastgoedexploitatie.

Het stuiten van de relatief dure locatie LC Maartensdijk, biedt niet alleen aantrekkelijke bezuinigingen
op exploitatiekosten, maar ook kan afgezien worden van de beoogde investeringen vanuit het S&O
plan LC Maartensdijk van circa €24 miljoen (in latere fase nog verhoogd tot €28,5 miljoen). De
herplaatsing van de daar aanwezige opslagcapaciteit en voertuigen dient in een zo breed mogelijk
perspectief te worden bezien, waarbij de marinierskazerne in Doom uiteraard een (deel)oplossing kan
bieden maar ook gekeken moeten worden naar alternatieve locaties die wellicht veel logischer en
goedkoper zijn.

Binnen de ruimtelijke aspecten van de Van Braamhouckgeestkazerne zelf is sprake van enige
actualisering. Door de eerder genoemde recente bestemmingsplanwijziging (zie 6.2) is niet alleen meer
ruimte en bouwhoogte ontstaan die noodzakelijk was voor de realisatie van het S&O plan, maar zien
we dat het gebied rond de munitieopslagbunkers inmiddels dezelfde bestemming heeft gekregen als

27



het bebouwde deel van de kazerne. Dat is int nu de munitieopslagbunkers zelf op termijn
zullen verdwijnen waardoor additionele parL._ voor burgervoertuigen ontstaat,

Oplossingsrichtingen sluiting LC Maartensdijk
Kijken we naar de mogelijke oplossingsrichtingen voor sluiting van LC Maartensdijk, dan zien wij de
volgende oplossingsrichtingen:

- Optimalisatie S&O plan
- Bestemmingswijziging bosperceel eukenrode
- Herplaatsing deel LC Maartensdijk naar militaire locaties buiten Doorn
- Verwerving grond: golfterrein Doorn

Deze oplossingsrichtingen zijn dus niet zozeer noodzakelijk voor een toekomstbestendige oplossing
voor de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn, maar voor sluiting LC Maartensdijk. We kunnen
natuurlijk kijken of een aanvullend deel van opslag en voertuigen, wegens frequent gebruik, alsnog
naar Doom overgebracht kunnen worden om daarmee transport/logistiek binnen de marinierskazeme
in Doorn verder te ophmaliseren.

6.4 Optimalisatie S&O plan Van Braam Houckgeestkazerne

Op dit moment vindt binnen het S&O plan het parkeren voor 1.400 burgervoertuigen op tal van
plekken op de kazerne plaats, o.a. op maaiveld( 550), in nieuw te bouwen parkeergarage (260), in
gebouwde parkeervoorzieningen onder gebouwen(420) en tijdelijk naast het sportveld (150).

Indien de ruimte in de driehoek bij de munitieopslag dat nu een nieuwe bestemming heeft volledig als
parkeerruimte wordt ingericht kunnen hier additioneel 150 voertuigen geparkeerd worden,
De tijdelijke parkeerruimte bij het sportveld zou een permanent karakter kunnen krijgen, waardoor
het parkeeraanbod structureel met 150 plaatsen verhoogd wordt.
De robuuste groenstrook tussen werken schoon en werken vuil is over een lengte van circa 250 meter,
maar liefst 60 meter breed. Indien we deze breedte met circa 5 meter inrichten als “natuurlijke
parkeerplaats voor burgervoertuigen (zie ook S&O plan), betreft dit een additionele ruimte voor circa
100 voertuigen. Ook in de groenstrook tussen sportterrein en werken-schoon zou dit op die manier
ingericht kunnen.

Met deze opties zou de geplande parkeergarage wellicht kunnen vervallen (kosten circa € 3,6 miljoen).

Ook in het gebied werken vuil kan een nadere optimalisatieslag gemaakt worden.
Zodra in het zuidelijk gedeelte de nieuwe opslag/distributiehal( STAPAK) tot maximale hoogte
gerealiseerd is, kan de slapende stalling weer ingericht en gebruikt worden voor overdekte stalling
van de 74 Vikings.
Het beschikbare militaire parkeerterrein van circa 11.000 m2, kan voor 2/3 deel voorzien worden van
een tweede parkeerlaag (circa 7.000 m2), die uitermate geschikt is voor stalling van lichtere voertuigen
als aanhangers en landrovers.
Indien het S&O plan in het zuidelijke deel van de Van Braam Kouckgeestkazerne wordt uitgevoerd
zullen de geplande nieuwe opslag/distributiehallen (tot maximale hoogte van 14 meter) voldoende
ruimte bieden om ook het voor MTC relevante deel van de opslag in LC Maartensdijk in Doom op te
vangen. Dit geldt uiteraard niet voor de slow movers, goederen die niet meer gebruikt worden (kevlar
capes) of goederen die in bovenmatige aantallen hier opgeslagen liggen. In dat laatste verband
noemen we slechts de honderden pallets met prikkeldraad, witte netten of zandzakken, die vanuit
efficiency en logistiek standpunt veel beter op nationaal niveau bij landvoorraad geplaatst kunnen
worden.
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Figuur 8: Structuur & Ontwikkelingsplan, Structuurplan + potentiéle uitbreidingen

Ten aanzien van personeel en tegering zien we dat t.o.v. het S&O plan het aantal werknemers met 200
personen is afgenomen en de legering met 90 boordplaatsers. Deze vermindering heeft niet alleen een
behoorlijk impact (circa 10%) op berekende werk- en legeringruicnte, maar ook op de totale
behoeftestelling van werken schoon. In de ruimtelijke behoeftestelling is hiervoor echter geen
vertaging toegepast en wordt deze extra ruimte gezien als een verdere optimatisatie van de
toekomstbestendigheid.

Kijken we echter naar het huidige percentage boordplaatsers (ca 650 32%), dan zien we wel een
extreem verschil met de aantallen uit het S&O plan (940) van bijna 300 of ruim 35%. Vanuit een
ruimtelijk standpunt zou je nog steeds kunnen stellen dat de impact op bebouwd oppervlak wellicht
wat kleiner is door minder hoog te bouwen. Echter vanuit een oogpunt van investering zou de post
legering hierdoor met circa een derde, d.w.z. €6 — 7 miljoen verlaagd kunnen worden.
Een andere optie, die aanzienlijke ruimtewinst zou opleveren, is het realiseren van legeringruimte
buiten de kazerne. De oplossing kan bestaan uit het ontwikkelen van legeringfaciliteiten (bijvoorbeeld
appartementencomplex) die behalve voor dc mariniers ook de behoefte van andere partners in de
gemeente kan dekken. Met het begrip partners zou binnen onze gemeente gedacht kunnen worden
aan het Militair Revalidatie Centrum en Korps Landelijke Politiediensten KLPD, etc. Ëlierbij zou het
complex op beschikbare gronden van partners gebouwd kunnen worden, maar ook zou de
bouw/exploitatie in een PPS-constructie kunnen plaatsvinden.
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Het is interessant te constateren dat dergelijk ossen lokale partners nagenoeg niet plaats
vindt, terwijl behoeftestelling (ruimte, opslag,. ) toch een herkenbaar algemeen probleem is.
In de verdere berekeningen is deze laatstgenoemde optie niet meegenomen. De eventuele voordelen
van een PPS-constructie (geen investering) komen bij de hogere exploitatiekosten weer als nadeel
terug. en leveren dus geen bezuiniging op. [)e kans op financiële onzekerheid is groot en in de vaste
Tweede Kamercommissie voor Defensie werd ook gerefereerd aan slechte ervaringen uit het verleden.

6.5 Bestemmingswijziging bosDerceel Beukenrode

Het parkeren van militaire voertuigen vindt op dit moment voornamelijk plaats op het parkeerterrein
(11.000 m2) in de werken vuil zone.
Uitbreiding van parkeren militaire voertuigen kan gevonden worden op het terrein van het landgoed
Beukenrode. Hier kan ongeveer 16.000m2 gerealiseerd worden. Deze gronden liggen direct
aansluitend aan de kazerne ten westen van de huidige hekken, en zijn al in eigendom van Defensie
(zie onderstaande kaart, paars gearceerd).

Figuur 9: Structuur & Ontwikkelingsplan, Ontwikkelingsplan + potentiële uitbreidingen

Deze gronden liggen in de Ecologische Hoofdstructuur en hebben nu de bestemming “natuur” met
“waarden”. De aanwezige waarden kunnen gecompenseerd worden door aanbrengen van een
robuuste groenstrook op het terrein zelf (is al onderdeel van het O&S plan), en aanpassingen aan de
direct aansluitende lanen structuur van het landgoed.
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Ons voostel is het groene karakter van het kal plex te versterken, en daarmee het kazerne
terrein in te bedden in de groene omgeving,

_______ andgoed Beukenrode. En gelijktijdig het
compenseren van het gebruik van een deel van het landgoed Beukenrode.

Het voorstel kent de volgende elementen:
- Het voorstel bestaat uit de uitvoering van de robuuste groen, zoals al gepland in het S&O plan uit

2009. Deze robuuste groen strook vormt een structurerend element; de legering en Werken vuil
worden van elkaar gescheiden. Dit komt de leefbaarheid van de kazerne ten goede.

- Herstellen van de toegangsiaan tot het landhuis. Deze laan kent een aantal dode bomen. Deze
worden vervangen

- Langs de huidige hoofdontsluiting wordt nu geparkeerd. Deze parkeerplaatsen kunnen vervallen.
Hierdoor kan de hoofdontsluiting rijk worden ingepland. Dit zet de laanstructuur vanuit het
landgoed door, hierdoor ontstaat een verweving met het landgoed Beukenrode.

NB: de huidige westzijde van de kazerne is een rafelrand. Die is ontstaan door allerlei ad hoc keuzes.
Door het creëren van een heldere bestemmingsgrens aan de toegangslaan naar het landgoed, krijg je
een logische landschappelijke inpassing.

Slagingspercentage
Voor de verwezenlijking zal uiteraard een bestemmingswijzigingsproces doorlopen moeten worden.
Aan wijzigingen binnen de Ecologische Hoofdstmctuur zijn uiterst strenge voorwaarden verbonden
en wordt veelal vanuit een “nee-tenzij” houding geadviseerd.
Teneinde meer zekerheid te krijgen over het slagingspercentage, is het voorstel al besproken met de
verantwoordelijke gedeputeerde. Deze staat er zeker positief tegenover, maar stelt wel een aantal
voorwaarden. De voorgestelde landschappelijke inpassing moet een essentieel onderdeel van het plan
zijn. De al eerder genoemde elementen:
- Versterken van de bestaande toegangsiaan
- Realiseren van een robuuste groenzone op het kazerneterrein en de verbinding met die groenzone

naar de rest van het landgoed
- Versterken van het groene karakter van de toegangsweg, door het verplaatsen van de huidige

parkeerplaatsen
moeten wel voldoende aandacht krijgen. Met die uitgangspunten is de gedeputeerde bereid vanuit
een positieve “ja-mits” houding te adviseren.
Op basis hiervan moet het slagingspercentage tenminste op 70% worden geschat.

Hiermee zou de stallingcapaciteit voor militaire voertuigen, naast de extra 7.000 m2 via het eerder
genoemde parkeerdek nog eens met circa 16.000 m2 toenemen. Met de nieuwe behoeftestelling (zie
ook hoofdstuk 2.3) voor ogen, is de vraag gerechtvaardigd of het noodzakelijk is de huidige buiten
stallingscapaciteit van circa 11.000 m2 met een factor 3 uit te breiden tot 34.000 m2.. Uit de nieuwe
gegevens ten aanzien van stallingbehoefte voertuigen blijkt dat momenteel op de Van Braam
Houckgeestkazerne al het grootste gedeelte van de behoeftestelling aan buitenstalling wordt ingevuld,
terwijl de sluiting van LC Maartensdijk slechts een toename aan stallingbehoefte laat zien van 7.000
m2 buitenstalling en 3.000 m2 binnenstalling (Vikings).

6.6 Herplaatsing deel voertuigen uit LC Maartensdijk naar locaties buiten Doom

Met name vanuit het Korps Mariniers zelf worden wij regelmatig gewezen op het feit dat volledige
herplaatsing van opslag en voertuigen van LC Maartensdijk naar Doom zowel ruimtelijk, financieel
als operationeel niet zinvol is.
Voor een deel van de voertuigen zou veel beter gebruik gemaakt kunnen worden van de beschikbare
ruimtes op andere militaire locaties in de regio, waarbij tevens financiële voordelen te boeken zijn en
de operationele inzet geenszins verminderd. Vanuit Defensiestaf wordt aangegeven dat er binnen het
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nog aanwezige militaire vastgoed voldoen ml )slagcapaciteit voorhanden is en dat Defensie
ook zelf de mogelijkheden hiertoe onderzoek!
Als voorbeeld noemen wij slechts de (binnen)stalling van 73 Vikings, waarbij vanuit het Korps
Mariniers gewezen wordt op de mogelijkheid deze voertuigen onder te brengen op de tankwerkpiaats
in Leusden, waar niet alleen voldoende ruimte en werkplaatscapaciteit is, maar waarbij de Vikings in
de directe omgeving van het oefenterrein op de Leusderheide zijn gestationeerd.
Dit is uiteraard slechts een suggestie, op de Van Braam Houckgeestkazerne kunnen de Vikings ook
gestald worden. Wij gaan er zondermeer vanuit dat Defensie hierin de meest geschikte en financieel
aantrekkelijke keuze zal maken.

6.7 Verwerving golfterrein Doorn

Het voordeel van verwerving van het golfterrein (en oosten van de kazerne, is natuurlijk de ligging
direct naast het huidige kazerneterrein. Echter, het terrein is van beperkte omvang (circa 2,5 hectare),
de beschikbare ruimte is inmiddels door uitbreiding van tennislocatie terras + Tennisbaan)
verminderd en bij de afbakening (hekwerken) van het terrein zal toch een aanzienlijk ruimte
behouden moeten blijven tussen hekwerk en de overige voorzieningen zoals: zwembad, tennishal,
terras en tennisbanen.

Het terrein is thans eigendom van de stichting Woestduin die sinds 2010 het golfterrein ter
beschikking stelt aan de Doornse Golf Club, die daar de afgelopen 15 jaar het golfterrein bespeelt.
De opbrengsten aan speelrecht van de golfclub wegen niet op tegen de huidige exploitatie- en
kapitaallasten van de stichting. De stichting heeft zich tot doel gesteld dit v66r 2014 in evenwicht te
brengen en het terrein dan over te dragen aan de gemeente.
Het tekort is zodanig dat de vraag terecht is of de golfclub in staat is om dusdanig te groeien c.q. het
speelrecht zodanig te verhogen dat het beoogde evenwicht wordt bereikt, Is dat niet het geval dan zal
de stichting een eventuele verkoop van het terrein willen overwegen.

Verwerving van de grond zou de mogelijkheid bieden het huidige sportcomplex aan de
noordoostkant van de kazerne naar dit golfterrein te verplaatsen. Daarmee zou, middels een
bestemmingswijziging, het huidige sportcomplex kunnen gaan dienen als buitenstalling voor militaire
voertuigen. Aangezien het sportcomplex direct aan de openbare weg grenst (zichtlocatie), is het wel
zinvol te overwegen of de beeldkwaliteit, door de omvorming tot stalling, niet teveel geweld wordt
aangedaan.
De kosten van verwerving zullen waarschijnlijk circa € 2 miljoen bedragen. De kosten voor aanleg
sportvoorzieningen op golfterrein zijn moeilijk in te schatten, maar zouden het bedrag kunnen
verdubbelen.

Slagingspercentage
Er is hier sprake van een mogelijke verwerving op termijn. Indien de stichting zich gedwongen voelt
te verkopen, zou dit aan Defensie kunnen zijn. De gemeenteraad zal hier zeker in het besluit worden
betrokken aangezien het hier, naast een bestemmingswijziging van het huidige sportcomplex, ook het
bestaansrecht van de golfclub betreft.
Het lijkt reëel het slagingspercentage voor verwerving van het golfterrein vooralsnog niet hoger in te
schatten dan circa 50%.

Gezien de kosten, het lagere slagingspercentage en de beschikbaarheid van andere alternatieven
(tweede dek en bosperceel) is de verwerving van het golfterrein niet meegenomen in deze
businesscase. Bovendien blijkt de behoefte aan additionele ruimte veel beperkter dan in eerste
instantie werd gedacht.
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7. Ruimtelijke en financiële

Hoewel de toekomstbestendigheid van de Van Braam Houckgeestkazerne en de, in het kader van de
bezuinigingsopgaaf gewenste, sluiting van LC Maartensdijk twee op zichzelf staande elementen
binnen het herbeleggingsplan zijn, probeert deze businesscase voor beide kwesties een gedegen
oplossing te bieden. Allereerst vatten we ruimtelijke aspecten samen die deze oplossing
onderbouwen, om vervolgens te kijken naar de financiële consequenties die hieraan verbonden zijn.
Uiteindelijk zullen beide aspecten onderdeel uitmaken van de kwalitatieve en financiële afweging
tussen deze businesscase met behoud van de marinierskazeme in Doorn en de beoogde locatie in
Vlissingen.

7.1 Ruimtelijke aspecten
Als uitgangspunt voor deze businesscase, en de toekomstbestendigheid van de marinierskazerne in
Doorn, is gekozen voor het Structuur & Ontwikkelingsplan zoals dat door deskundigen van MTS,
Defensiestaf en Dienst Vastgoed Defensie is vastgesteld.
Voor een verdere concretisering van de toekomstbestendigheid van de kazerne en om de herplaatsing
van opslag en stalling na de sluiting van LC Maartensdijk mogelijk te maken, zijn de volgende
ruimtelijke aspecten in deze businesscase meegenomen:

Uitvoering S&O plan 2009
Door het nieuwe bestemmingsplan is ruim 12.000 m2 extra bouwoppervlak beschikbaar en is voor het
grootste deel van het terrein een bouwhoogte van 14 meter toegestaan. De functionele indeling wordt
aangepast aan toekomstige eisen, het bebouwde deel wordt geïntensiveerd, bestaande 1-laagse
bebouwing wordt geamoveerd tot nieuwbouw in 4 lagen, opslag- en distributiehallen krijgen
maximale hoogte en er wordt veel aandacht geschonken aan een goed en gezond werk- en leefklimaat.
De kazerne voldoet aan de gewenste behoeftestelling, de legering voldoet ruimschoots aan alle
normen: De Van Braam Houckgeestkazeme is gereed voor de toekomst (2020 met doorgroei naar
2030).

Optimalisatie S&O plan
De driehoek bij de munitieopslag heeft inmiddels zelfde bestemming als kazerneterrein en kan, zodra
munitieopslag volgens plan verdwijnt, geschikt gemaakt worden voor parkeren van minstens 150
burgervoerwigen. De tijdelijke parkeerruimte bij het sportveld kan permanente parkeerbestemming
krijgen (150 voertuigen). De robuuste groenstroken aan noord- en zuidzijde van werken schoon,
kunnen over de volle lengte een “natuurlijke parkeergelegenheid” voor burgervoertuigen herbergen.
Per strook kunnen daar circa 100 voertuigen geparkeerd worden.
Met deze mogelijkheden voor extra parkeerruimte, kan de geplande parkeergarage komen te
vervallen.
Indien het S&O plan in het zuidelijke deel van de Van Braam Houckgeestkazerne wordt uitgevoerd
zullen de geplande nieuwe opslag/distributiehallen (tot maximale hoogte van 14 meter) voldoende
ruimte bieden om ook het relevante en beperkte deel van de opslag in LC Maartensdijk in Doorn op te
vangen.

Zodra in het zuidelijk gedeelte de nieuwe opslag/distributiehal (STAPAK) tot maximale hoogte
gerealiseerd is, kan de slapende stalling weer ingericht en gebruikt worden voor overdekte stalling
van de 74 Vikings. Tenzij alsnog besloten wordt de Vikings in Leusden te stationeren.

Het beschikbare militaire parkeerterrein van circa 11.000 m2, kan voor 2/3 deel voorzien worden van
een tweede parkeerlaag (circa 7.000 m2), die uitermate geschikt is voor stalling van lichtere voertuigen
als aanhangers en landrovers.
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Hoewel het aantal werknemers waar nu rekeni wordt gehouden (1890) t.o.v. het S&O plan
(2088) een afname van 200 werknemers laat zien en het aantal boordplaatsers met tenminste 90
personen afneemt, is het ruimtelijk aspect, een verlaging van circa 10 % zowel in legering, kasten en
overige werken schoon faciliteiten, niet meegenomen in het kader van alternatief ruimtegebruik.
Het aanzienlijke verschil tussen het aantal boordplaatsers in het S&O plan (940) en het daadwerkelijke
aantal boordplaatsers in Doorn (650 = circa 35%), is bij de financiële impact in hoofdstuk 7.2 wel
zichtbaar gemaakt.

Bosperceel Beukenrode
Een goede optie tot uitbreiding van het bouwoppervlak met circa 16,000 m2 in de werken vuil zone,
dat gezien het hoge slagingspercentage (70%) als reëel onderdeel van deze businesscase gezien kan
worden. De voorwaarden waaronder deze optie uitgevoerd kan worden zijn realistisch en haalbaar.
Vraag blijft echter of vanuit het MTC en het ministerie van Defensie het starten van de procedure tot
bestemmingwijziging als noodzakelijk geacht wordt. Voor de herplaatsing van opslag en voertuigen
uit LC Maartensdijk is de additionele 16.000 m2 van het bosperceel niet nodig en zou kunnen worden
volstaan met 7.000 m2 uitbreiding via een extra parkeerdek.

Herplaatsing voertuigen LC Maartensdijk in Doom
Met bovengenoemde aanpassingen/uitbreidingen kan de stallingcapaciteit voor militaire voertuigen
op de marinierskazeme in Doom tot de volgende totaaltelling leiden:
- Bestaande parkeerplaats werken vuil t 11.000 m2
- Extra parkeerdek op 2/3 parkeerplaats t 7.000 m2
- Overdekte stalling Vikings : 2.100 m2

Totaal t 20.000 m2
- Bosperceel Beukenrode 16.000 m2

Gezien de geactualiseerde behoeftestellingen en de hierboven genoemde stallingcapaciteit van 20.000 -

36.000 m2, wordt hiermee onze eerdere stelling bevestigd dat op de Van Braam Houckgeestkazerne
geen sprake is van ruimtetekort. Hoewel er voldoende adequate ruimte voor de Vikings in Doorn
beschikbaar is, blijft herplaatsing naar Leusden een optie die vanuit operationeel, logistiek en
financieel oogpunt door het Korps beoordeeld moet worden.

7.2 Financiële aspecten

Bij de berekening van de noodzakelijke investeringen voor een toekomstbestendige Van Braam
Houckgeestkazerne is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de summiere gegevens die ons door het
ministerie zijn verstrekt, Dit betreft voornamelijk een grove investeringsopgave voor zowel de
marinierskazerne (€ 111 miljoen) als LC Maartensdijk (28,5 miljoen). Additionete verfijning, met name
op het gebied van exploitatiekosten, waren niet beschikbaar. Ook de investeringsramingen voor
nieuwbouw in Zeetand werden niet beschikbaar gesteld. Hierdoor is niet uit te sluiten dat
verschillende normbedragen gebruikt worden in het rapport over de nieuwe kazerne in Zeeland en
dit rapport over een toekomstbestendige oplossing met gebruik van bestaande Defensie
infrastructuur.

Investeringsbedrag
Uitgangspunt daarbij was de investeringsbegroting vanuit het S&O plan (2009) voor de Van Braam
Houckgeestkazeme, zijnde € 135 miljoen, en de herberekening van de investeringsbedragen in april
2010, o.a. in het kader van op te nemen bedragen in het Bouwprogramma, waarbij de totale
investering werd afgeraamd tot € fl1 miljoen. Een verder actualisering van de behoeftestelling en
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investeringsbedragen werd mogelijk op basi er onderzoek en aanvullende gegevens die
verkregen werden vanuit de eerder door ons le contacten.

Uitgaande van de in 2010 begrootte investeringsbehoefte van € 111 miljoen, zijn de volgende
aanpassingen mogelijk: : € 111
- Reeds gedane investeringen (o.a. klim/ mock-up toren, aanpassing wapenkamer : -/- € 2,6
- Vervallen noodzaak parkeergarage (zie ook 6.4) -1- € 3,6
- Verlaging legeringcapaciteit door praktijkcijfers (650 i.p.v. 940 boordplaatsers), d.w.z.

een reductie van circa 35% (zie ook 7.1 Optimalisatie S&O plan) op € 19,7 miljoen : -1- € 6,6
Totaal: : € 98, 2

De investeringsbehoefte voor LC Maartensdijk komt uiteraard te vervallen.
De behoeftestelling van opslagruimte in Maartensdijk voor goederen die noodzakelijk zijn voor het
MTC en dus naar Doorn moeten, is zodanig dat hiervoor geen additionele bouw nodig is aangezien
dit binnen de nieuw geplande opslag! distributiehaflen met maximale bouwhoogte past.

De kosten voor aanleg parkeerterrein op maaiveld in het bosperceel zijn beperkt. Bovendien is het
begrote bedrag voor groenvoorziening, kabels en leidingen (€ 12 miljoen, terwijl een aanzienlijk deel
van de ondergrondse infrastructuur behouden kan blijven) van een dermate hoge omvang, dat hierin
de geringe kosten van deze aanleg meegenomen kunnen worden.

De kosten om het bestaande parkeerterrein deels te voorzien van een tweede parkeerlaag voor lichte
voertuigen wordt geschat op circa €2,8 miljoen (C 400/m2).

Gezien de uitgewerkte planvorming en fasering van het S&O plan, kan een snelle aanbesteding en
gunning plaatsvinden, waardoor in de huidige economische situatie van de bouwmarkt een
aanbestedingsvoordeel van 15 — 18 % mogelijk is. Dit zou een additioneel voordeel van circa
€ 15— 18 miljoen op kunnen leveren.
Tenslotte kan het terrein van LC Maartensdijk na sluiting verkocht worden. Het betreft hier een
terrein van circa 25 hectare, waarvan de opbrengst voorzichtig op € 4,5 miljoen (€ 18/m2) wordt
geschat.

Dit resulteert dan in de volgende investeringsbehoefte:
- Geactualiseerd S&O plan € 98,2
- Parkeerdek + 2,8
- Aanbestedingsvoordeel - 16,5
- Opbrengst LC Maartensdijk - 4,5

Totaal: € 80 miljoen

Ervan uitgaande dat voor aanpassingen aan de Van Braam Houckgeestkazerne al ruim € 33 miljoen in
de begroting is opgenomen, bedraagt de uiteindelijke en additionele investeringsbehoef te dus:
Additionele investeringsbehoefte Van Braam Houckgeestkazerne 80 —33 = € 47 miljoen.

Exploitatiekosten
Zoals reeds eerder gemeld, was er vanuit het ministerie geen informatie over exploitatiekosten
beschikbaar, niet van Zeeland (Vlissingen) noch van Doom. Het laatste is enigszins
verbazingwekkend, aangezien minister Hillen in zijn beantwoording van vragen van de vaste
commissie voor Defensie op 27 oktober jI. aangeeft dat de exploitatiekosten voor Doorn momenteel
€4,6 miljoen bedragen.
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7.3 Afweging

Een afweging tussen de optie Vlissingen en het alternatief Doom is vanaf deze kant niet of nauwelijks
mogelijk bij gebrek aan inzicht in gehanteerde normen bij de berekening van investeringsbehoefte en
exploitatiekosten voor een nieuwe kazerne in Vlissingen, terwijl ook een verbijzondering van de
exploitatiekosten voor Doorn ontbreekt.
in de afweging hebben wij ons dan ook voornamelijk geconcentreerd in het zichtbaar maken van de
“eigen kracht”van een toekomstbestendige Van Braam Houckgeestkazerne en een gedetailleerd
vergelijk met Vlissingen achterwege gelaten. Wel zullen we hij de investeringen en exploitatiekosten
aangeven wat naar onze mening de voordelen van de marinierskazerne in Doorn zijn.

Investeringen
De investeringen die noodzakelijk zijn om van de Van Braam Houckgeestkazerne een toekomst
bestendige marinierskazerne te maken, bedragen circa € 80 miljoen, waarvan €47 miljoen additioneel.
Een relatief lage investering voor een modern complex waarbij de unieke centrale ligging in de natuur
en een optimaal werk- en leefklimaat behouden blijven.
De oplossing in deze businesscase biedt meer financiële zekerheid omdat de noodzakelijke
investeringen transparant zijn gemaakt, er is geen grond gratis beschikbaar gesteld, geen
erfpachtconstructies bedacht, noch PFS- of DBFM-constructies ontwikkeld, dan wel externe
fondsen/subsidies betrokken om het investeringsbedrag kunstmatig te verlagen.

De redenen om hier voor Doorn geen gebruik van te maken zijn tweeledig:
- Andere financieringsconstructies betreffen meestal het aantrekken van “vreemd geld” waarbij wel

het investeringsniveau wordt verlaagd, maar waarbij tegelijkertijd de exploitatiekosten
progressief toenemen. Dat hoeven niet persé de vastgoedexploitatiekosten te zijn, maar kunnen
ook andere exploitatiekosten als “personeel” of “verzorging” zijn.

- Het gebruik van giften/fondsen etc. van andere instanties of overheden om de
investeringsbehoefte te dekken is onterecht. In de meeste gevallen is ook hier sprake van het
gebruik van publieke middelen en zouden deze bedragen in het investeringsbedrag opgenomen
moeten blijven.

Inmiddels hebben wij vanuit het ministerie mogen vernemen dat het investeringsbedrag (in eerste
instantie werd hier € 250 miljoen genoemd, wat vervolgens is herberekend op ruim € 200 miljoen) op
dit moment middels een aantal “aftrekposten” is gedaald tot een netto investeringsbedrag van circa
€ 140 miljoen. De eerder genoemde zorg dat hier sprake kan zijn van het hanteren van andere
normbedragen, financieringsmodellen en dekkingsmethodieken wordt hiermee versterkt.

Ondanks de zorg dat hier geen sprake is van een gelijkwaardig onderzoek en berekening, zien we dat
zelfs dan het verschil in investeringsbehoefte tussen Vlissingen en Doorn enorm is : € 60 miljoen.

Exploitatie
Aangezien additionete en meer gedetailleerde informatie niet beschikbaar werd gesteld, hanteren wij
als uitgangspunt voor de Van Braam Houckgeestkazerne het door de minister genoemde bedrag van
€4,6 miljoen per jaar.
Daarbij zijn volgens onze mening twee aspecten van groot belang bij de afweging ten opzichte van de
locatie Vlissingen:
- Voordeel marinierskazerne in Doorn m.b.t. training- en oefenfaciliteiten in nabijheid
- Nadeel locatie Vlissingen m.b.t. noodzakelijke verhoging percentage boordplaatsers tot 90%
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Het voordeel van de Van Braam Houckgeest b.t. de ligging t.o.v. training- en
oefenfaciliteiten is in hoofdstuk 5.2 concreet Iven. Een eventuele verplaatsing van de
marinierskazerne naar Vlissingen veroorzaakt niet alleen een aanzienlijk effectiviteit- en
kwaliteitverlies, maar zal in Vlissingen ook additionele kosten met zich meebrengen. Deze additionele
jaarlijkse lasten (logistiek personeel, transport, oefenvergoeding, etc.) wordt vanuit het Korps
voorzichtig geschat op € 1,5 — 2 miljoen per jaar.

Vanuit het ministerie wordt verwacht dat het aantal boordplaatsers op de locatie Vlissingen
noodgedwongen zal stijgen tot 90 % ( circa 1.700 personen) en dat het waarschijnlijk 10-15 jaar kan
duren voordat dit percentage genormaliseerd is tot circa 45%.
Het aantal van 1700 boordplaatsers staat in schril contract met Doorn waar in de praktijk sprake is van
slechts 35% boordplaatsers, d.w.z. 650 personen.
Het verschil van circa 1050 personen geeft een aanzienlijk stijging van de exploitatiekosten te zien.
Zelfs indien we de legeringskosten laag inschatten, zullen de overige kosten (verzorging,
ontspanning, etc.), zelfs met aftrek van een lichte bijdrage van de boordplaatser zelf, aanzienlijk zijn.
Een belangrijk deel van deze lasten zijn vaste lasten, onafhankelijk van het feit over de boordplaatser
aanwezig is.
Bij een gering gemiddeld bedrag van circa € 40 euro per dag zijn, bedragen de extra exploitatiekosten:
1050 x 40 x 200 = € 8,4 miljoen per jaar!!

Beide elementen zullen over een periode van 10—15 jaar tot additionele kosten voor Vlissingen
leiden die begroot kunnen worden op een totaal van: (10 — 15) x ( 1,75 + 8,4) = € 100 — 150 miljoen!
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9. Conclusies

De conclusies uit onze factsheet die wij op 25 november jI. aan leden van de Tweede Kamer en van de
vaste commissie van Defensie hebben gestuurd waren drieledig:
- De Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn kan wel degelijk een toekomstbestendige

marinierskazerne worden en heeft voldoende uitbreidingsmogelijkheden om de sluiting van LC
Maartensdijk op adequate wijze op te vangen.

- Het verschil in investeringen tussen nieuwbouw van een marinierskazerne in Vlissingen en de
herstructurering van de Van Braam Houckgeestkazeme tot een toekomstbestendige mariniers-
kazerne in Doorn is een enorm bedrag dat geenszins past in de huidige financieel-economische
situatie van ons land met tal van pijnlijke bezuinigingsmaatregelen op alle ministeries en staat
volledig haaks op de bezuinigingstaak binnen het ministerie van Defensie van € 1 miljard.

- Door decentrale ligging van Vlissingen zullen de jaarlijkse exploitatielasten aanzienlijk toenemen
ten opzichte van Doorn.

Het is goed te zien dat al deze conclusies bevestigd worden en zelfs door een verdere uitwerking in
deze businesscase aan kracht gewonnen hebben. Daarbij wijzen wij niet alleen op het lagere
investeringsbedrag voor Doorn van circa €60 miljoen, maar vooral op de structurele invloed van
hogere exploitatielasten voor Vlissingen. Uitgaande van een periode van 10 — 15 jaar, is er sprake zijn
van een additioneel bedrag van circa € 100 - 150 miljoen!!

Toekomstbestendigheid
Het structuur- en ontwikkelingsplan (S&O plan) dat in 2009 door het ministerie, Defensiestaf en MTC
is ontwikkeld biedt een prachtige basis voor een toekomstgerichte marinierskazerne. Door dit
basisplan verder te optimaliseren en enigszins uit te breiden, is de Van Braam Houckgeestkazerne niet
alleen toekomstbestendig, maar biedt ook voldoende ruimte om de behoeftestelling aan opslag en
stalling van militaire voertuigen bij sluiting van LC Maartensdijk op te vangen.
De totale investeringkosten voor de Van Braam Houckgeestkazerne zijn in vergelijk beperkt en
bedragen circa € 80 miljoen, waarvan circa € 47 miljoen nog niet in de begroting is opgenomen,

Investeringsverschil
In onze factsheet van 25 november jL, hebben wij een investeringsbedrag van € 70 — 90 miljoen
genoemd. Dit bedrag wordt in deze businesscase bevestigd met een investeringsberekening van € 80
miljoen.
Hoewel wij geen enkele informatie hebben ontvangen over de gehanteerde normbedragen en
berekeningen voor Zeeland, hebben wij weI vanuit het ministerie vernomen dat het noodzakelijke
investeringsbedrag voor Vlissingen inmiddels, vanuit de eerder genoemde € 250 miljoen, is verlaagd
tot circa € 140 miljoen. De wijze waarop deze verlaging tot stand is gekomen is ons nagenoeg
onbekend. In hoofdstuk 7.3 onder “Afweging” spreken wij wel onze zorg uit over de wijze waarop dit
gebeurd kan zijn.

Echter ook een investeringsverschil van circa € 60 miljoen is van een zodanige omvang dat een
verplaatsing van de marinierskazeme naar Vlissingen als ongewenst beschouwd moet worden en
volstrekt niet uit te leggen valt aan onze bevolking. Zelfs bij een nog veet lagere investeringsdelta zijn
onvotdoende steekhoudende argumenten voor handen,
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Exploitatielasten

De voorkeur voor het behoud van de Van Bri - iickgeestkazerne wordt enkel groter als we naar
de jaarlijkse exploitatielasten kijken. Exploitatiecijfers van zowel Doorn als Vlissingen zijn helaas niet
beschikbaar, de minister heeft alleen €4, 6 miljoen voor Doom genoemd.
Hierdoor is een vergelijking van exploitatielasten tussen beide locaties moeilijk. Het klinkt
aannemelijk om de basis exploitafielasten van beide locaties op gelijk niveau in te schatten.
Bij nieuwbouw in Vlissingen zuilen ongetwijfeld voordelen behaald kunnen worden in hogere
duurzaamheid en lagere energie- en onderhoudskosten. Bij de marinierskazerne in Doorn is er sprake
van een compacte oplossing met minder mimtebeslag en lagere kapitaallasten.

Echter, er zijn twee essentiële verschillen tussen Doorn en Vlissingen die een enorm verschil in
exploitatielasten veroorzaken:
- De gunstige ligging van Doorn t.o.v. training- en oefenfaciliteiten zal bij verplaatsing naar

Vlissingen niet alleen kwaliteit- en effecfiviteitverlies geven maar ook extra lasten inhouden. Deze
additionele jaarlijkse lasten (logistiek personeel, transport, oefenvergoeding, etc.) wordt vanuit het
Korps voorzichtig geschat op €1,5— 2 miljoen per jaar.

- De verdubbeling van het aantal boordplaatsers in Vlissingen tot 90% brengt additionele
huisvesting- en verzorgingskosten met zich mee tot een jaarlijks bedrag van circa € 8,4 miljoen.
De verwachting is dat dit percentage langzaam in 10— 15 jaar zal teruglopen naar circa 45%.

De structurele invloed van exploitatielasten op een begroting is enorm. Uitgaande van een periode
van 10—15 jaar, zou er sprake zijn van een bedrag van circa € 100 - 150 miljoen!!

Slotconclusie
Het is niet mogelijk om de noodzaak tot de voorgestelde verplaatsing van de marinierskazeme
naar Vlissingen aannemelijk te maken. De financiële consequenties zijn verontrustend en de
enorme verschillen in investeringen en exploitatielasten kunnen, in een tijd van zware
bezuinigingsopdrachten, niet aan de bevolking uitgelegd werden.
De gehanteerde argumenten ten faveure van Vlissingen zoals spreiding van overheidsdiensten en
Zeeland als krimpregio blijken weinig steekhoudend en nauwelijks aantoonbaar, terwijl de
tegenargumenten ten faveure van Doorn zoals kwaliteitsbehoud bij oefeningen en training of de
negatieve sociale aspecten van gedwongen verhuizing steeds nadrukkelijker zichtbaar worden.

In onze businesscase Lonen wij aan dat de Van Braam Houckgeestkazeme een uitstekende en
toekomstbestendige oplossing biedt met voldoende ruimte en uitbreidingsmogelijkheden en Legen
aanzienlijk lagere kosten. Dit is door het ministerie van Defensie bevestigd. Daarmee is het
uitgangspunt van minister Hilen, ruimtetekort in Doorn, volstrekt onjuist gebleken en komt de
aanleiding om verplaatsing naar Vlissingen te overwegen te vervallen.

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Doorn, 18januari 2012
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Aan: de minister DIrtieRuimte, Milieu en
Vatgo.dbel.ld

Spui 32
MPC 58 8
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
wwwdefense.rI

Contacti.rsoon
drs
psv. directeur

iiota Verslag gesprek minister en CUK

minde.nI

Op dinsdag 17januari j.l. hebt u overleg gevoerd met de Zeeuwse Commissans tIIIi1

van de Koningin, mw. Peijs, over het concept-rapport marinierskazerne Zeeland. 20 JAN. 2012
In dit overleg zijn enkele afspraken gemaakt voor verdere werkzaamheden om de
kosten naar beneden te brengen.

Door tussenkomst
de SG

De eerste actie heeft betrekking op de BTW-vrijdom van de provincie: als de
provincie optreedt als opdrachtgever voor de bouw van de kazerne en de kazerne

de werkgroep
vervolgens als “turn key”-projed overdraagt aan Defensie, dan zou over de bouw marinierskazerne
geen BTW verschuldigd zijn. De provincie Zeeland realiseert op dit moment op
een soortgelijke manier enkele infrastructuurprojecten. Deze zullen na 20 jaar bear,twoonitng datum,

worden overgedragen aan Rijkswaterstaat. Hierover moet overleg worden onze referentie en betreft

gevoerd met het ministerie van Financiën. De werkgroep doet hiervoor vermelden

voorbereidend onderzoek, waarna de minister en de CUK hierover spreken met de
minister van Financiën.

Een tweede actie betreft een onderzoek naar de mogelijkheden om een deel van
het Adm, De Ruyterziekenhuis om te bouwen voor legering voor officieren. Het
resterende gedeelte van het ziekenhuis zou voor de kazerne de ziekenboegfunctie
kunnen vervullen. Dit zou Vlissingen goed uitkomen om een deel van het
ziekenhuis te kunnen behouden. Een voormalig bejaardentehuis zou na
verbouwing ruimte kunnen bieden aan onderofficieren. Woningen aan de Paul
Krugerstraat zouden kunnen worden verbouwd tot legering voor manschappen.
De werkgroep zal deze en mogelijk andere besparingen op de legeringsfunctie
onderzoeken.

De wad. directeur Ruimte, 4iIfeu en Vastgoedbeleid,

Ors.
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Ministerie van Defensie

Bureau Secretaris-generaal

Plein 4
MPC 588
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nI

contactpersoon
Ltkol drs.

agenda
Comité BPB Datum

3 februari 2012

Betreft Comité BPB
Vergaderdatum en -tijd 3 februari 2012, 11:00
Locatie PKC, AB

1.

BIJ beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

2. Zeeland-Doorn (DRMV, geen stukken)

3,

4.

5,

6.

7.

8.

9.
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2. Zeeland-Doorn
De werkgroep is bezig met de bijdrages van Doorn en Zeeland. Het
Rapport Zeeland is nog niet openbaar, maar kan snel worden
uitgebracht. DRMV verwacht eerst een principebeslissing voor te
leggen aan het C-BPB. Leden van het C-BPB zullen ook een eigen
oordeel vormen. De SG vraagt aandacht voor de discussie die zal
ontstaan. De CDS geeft aan naast financiële argumenten ook
bedrljfsvoerlngs- en opleidingsconsequenties mee te wegen. HDAB
vraagt om een zorgvuldig advies. HDFC valideert. SG roept op na te
denken hoe we de discussie kunnen aanpakken en zal dit In kleine
kring bespreken.

3.

valt buiten reikwijdte verzoek

Bureau Secretarisgenaraal

Plein 4
MPC 588
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www,defensie.nI

Contactpersoon

Datum
8 febman 2012

Notulist
Ltkol drs.

Bij beantwoording datum,
onze ceferentie en betreft
vermelden.

iÖ

Ministerie van Defensie

verslag
besluitenlïjst van het overleg Comité BPB
Van 3 februari 2012

Betreft Comité BPB
3 februari 2011, 11.00 uur

Locatie A-8
aanwezIg SG (Vz), CDS, HDFC, PHDAB, CPL, HDFC-DZ, HDP (t/m

punt 6), HDIO en D-ADD ft/m punt 4), DRMV (t/m punt
2), DMIVD fVm punt 3), BSG (secr).

1.

valt buiten reikwijdte verzoek

rubricering verwijderd



4. Bureau Secretaris-generaal

Datum

Onze reterentle

buiten reikwijdte verzoek,
evenals volgende punten

5.

e

6.

7.

B.

9.
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PLAATSVERVANGEND COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN O.t.nsiestaf
Directie Financiën en Control s.o.
Afdeling Management Informatie

— WRJ 2012
Poçtbus2O7Øt
2500 5 Den Haag

Iegistra1iekeflmerk

B)ZL CX) U2 Contactpersoon

Plan van Aanpak Onderzoek naar volledigheid financele

iii e fl1 0 onderbouwing businesscases VBHKAZ / MKVUS mindef.nl

Datum

— 7 HAAR1 2012
Aanleiding van het onderzoek Onze retetenUe

20 1200 7824

In de kamerbrief Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie d.d 31 augustus 2011
(Kamerstuk 32733, nr 44) wordt de Van Braam Houckgeestkazerne (VBHKAZ) in
Doorn genoemd als een van de locaties die nog nader dienen te worden Beandingtum, onze
onderzocht. In gesprekken met de provincie Zeeland zijn andere mogehjke reterentie en betreft vermefden.

alternatieve locaties onderzocht om de marinierskazerne onder te brengen, Door
zowel de gemeente Utrechtse Heuvelrug als de, in opdracht van de CvK in
Zeeland en de Minister van Defensie, samengestelde werkgroep marinierskazeme
Zeeland zijn stukken aangeleverd (Businesscase VBHKAZ Marinierskazerne te
Doorn cq. Marinierskazerne Zeeland(MKVUS)) met als doel hiermee een bijdrage
te leveren aan de onderbouwing van het ambtelijke advies.

Opdracht

De opdrachtgever voor Uit onderzoek is de PCDS. De opdracht van het onderzoek
luidt;
• Geef inzicht in de verschillen in uitgangspunten;
• Geef inzicht in de volledigheid van opgenomen punten/overwegingen in beide

voorstellen waar financiële consequenties aan verbonden kunnen zijn;
• Maak een inventarisatie van aannames en onzekerheden in beide stukken die

financiële consequenties kunnen hebben.

Onderzoeksvragen

• Waar verschillen beide voorstellen in uitgangspunten die financiële
consequenties kunnen hebben;

• Waar ontbreken aandachtspunten in de voorstellen met financiële
consequenties, die in het alternatief wel zijn opgenomen;

• Welke aannames en onzekerheden zijn opgenomen waar financiële risico’s
aan zijn verbonden1.

Onderzoek hierbij ook of de mogelijkheid bestaat gebruik te maken van de leenconstructie
bij MinFIn.
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Ministerie van Defensie

Daf.nsjestaf

Afbakening Owectie FIilancItn en Canirol 1.0.

Afdellng Maragement Informatie

Er zal in het onderzoek geen vaildatie van opgenomen financiële cijfers
plaatsvinden of financiële totaalberekening worden gemaakt. Het onderzoek richt

a Um

zich op mogelijke onderlinge lacunes en onduidelijkheden, vervolgens kan worden onze referenUe
bepaald of hier aanvullende informatie voor moet worden opgevraagd.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek vandt plaats doormiddel van het bestuderen van de beschikbare
stukken2. Indien noodzakelijk voor de goede uitvoering zal het onderzoek worden
uitgebreid met interviews.

Tijdpad onderzoek en rapportage

Tijdpad
1 maart 2012 Plan van Aanpak gereed
14 maart 2012 Concept verslag gereed
16 maart 2012 Definitieve verslag gereed

Rapport
Rapport zal worden aangeboden aan de Plaatsvervangend CDS

Samenstelling onderzoeksteam:

Het onderzoek wordt uitgevoerd o.Lv. Kol drs RA en vindt plaats
door KLTZA en Ma] . Indien nodig zal het
onderzoeksteam worden aangevuld met expertise vanuit DOBBP en DAOG.

DIRETEUF YINANCLEN EN CONTROL 1.0.

Drs.
Brigadeg1n-aal deit4ØTlî’ers

2 BIJ het onderzoek wordt onder meer gebruik gemaakt van een eerder door DOBBP
uitgevoerde analyse.
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BS/2012008585 / 9-3-2012

Voorzitter en leden van het C-SPB
Hoofddirectie F,nancien en
Control
Directie Begroting
Afdeling Voorargaand Toezicht
en Beleidscontrol

Spui 32
MPC 58 8
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.deftnsle.ril

n Contactpersoon

Val id atie Rapport Zeeland Senior Beleidsmedewerker

8mindef. fl1

Het Rapport Zeeland is door de voorzitter van de werkgroep Zeeland op 1 maart Daturn

2012 aangeboden aan de opdrachtgevers, de minister en de Commissaris der
Onze referentie

Koningin Zeeland, en in afschrift aan de voorzitter en leden van het C-PB. 852012008585
Hierbij doe ik u mijn oordeel over het rapport toekomen.

Bijlage

Rarloprt Zeeland komt uit op een totale investering van C 192 miljoen,
gewaardeerd op prijspeil 2011. Rekening houdend met een besparing op de
legeringfacillteiten (C 3 miljoen), vrijval reeds geplande investeringen Doorn vermelden.

(€ 33 miljoen), opbrengst verkopen (C 20 miljoen) en EU-bijdrage fC 10 miljoen),
daalt de aanvullende investering tot C 126 miljoen.

Het rapport is gebaseerd op de behoeftestelling van het Structuur &
Ontwikkelingsplan (S&O-plan) uit 2009 voor de locatie Doorn en aangepast aan
de maatregelen uit de Beleidsbrief. Het S&O-plan is niet geaccordeerd, maar
heeft gediend als behoeftestelling voor de opzet van de nieuwe kazerne. Voor een
definitieve behoeftestelling dient het reguliere behoeftestellingsproces volledig te
worden doorlopen.

Het rapport is beoordeeld aan de hand van door HDFC opgestelde
toetsingscriteria. Uit de beoordeling worden de volgende bevindingen opgemerkt.
• De bouwkosten (gebouwen en inrichting terreinen) zijn gebaseerd op de

normen uit de SG aanwijzing A/954 en geïndexeerd naar prijspeil 2011. De
bouwkosten zijn daarmee, o.b.v. de voorlopige behoeftestelling, voldoende
onderbouwd.

• De grondkosten voor Defensie zijn nihil, aangezien de provincie en gemeente
de grond bouwrijp om-niet aanleveren.

• De voorbereidings- en begeleidingskosten (honorarium DVD a 12%) zijn niet
meegenomen.

• Geen rekening is gehouden met inventariskosten. Deze zouden moeten komen
uit het reguliere DO-budget voor inventarisgoederen, maar er wordt getwijfeld
aan de haalbaarheid daarvan.

• Geen rekening is gehouden met een reservering voor onvoorziene uitgaven
t 2,5%).

• Er is tekening gehouden met vrijval in het DIP.
• Herprioritering in het DIP voor de aanvullende investering is niet bepaald.
• Er is rekening gehouden met de sloopkosten op te verlaten locaties; deze zijn

verwerkt in de genoemde opbrengst verkopen.
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• De opbrengst uit verkopen van vrijvallende locaties is meegenomen, maat het Hoofddirectie Financiën en

risico voor het niet mogen aanwenden (oordeel MinFin) is niet genoemd. Control
Directie BegrotingNader: In de bilat tussen de ministers van Defensie en Financien van 27 maart Afdeling Voorafgaand Toezicht

2012 is door minister de Jager aangegeven dat hij de businesscase wil kunnen en Beleidscontrol

beoordelen en naar de doelmatigheid zal kijken.
• EU-bijdrage wordt ingecalculeerd, maar het is nog zeer onzeker of dat Datum

haalbaar is. 2 i”

• Exploitatiekosten zijn onvoldoende uitgewerkt. Globaal wordt uitgegaan van Onze referentie

BS2012008585

gelijkblijvende beheerskosten gebaseerd op een zelfde benodigde
infrastructurele capaciteit’. Het hanteren van het in ontwikkeling zijnde Life
Cycle Costing model zou ondersteuning kunnen bieden. Overige extra
exploitatie kosten m.b.t. reis- en verblijfskosten en oefeningen zijn beperkt
onderbouwd.

De traditionele wijze van financieren uit de eigen begroting en bouwen door de
DVD zijn uitgangspunt geweest. Omdat voor een dusdanige investering de
sourcingstoets verplicht is, zou een PPS constructie (DPFMO) la Kromhout
soulaas kunnen bieden voor het investeringsvraagstuk, maar beperkt natuurlijk
niet het totale beslag op de defensiebegroting voor de lange termijn.

De businesscase VEHKaz (Doorn) is geen Defensie businesscase (BC) maar
opgesteld door de gemeente Utrechtse Heuvelrug en medio januari aangeboden
aan de minister. Deze BC is tot stand gekomen op basis van aangeleverde
informatie door Defensie. De BC komt uit op een investering van C 98 miljoen.
Door een aantal veronderstellingen (lagere legeringsbehoefte en
aanbestedingsvoordeel door de huidige bouwmarkt) op te nemen inclusief de
vermindering met de reeds bekende investeringsplannen leidt dit tot een
additionele investering van € 47 miljoen. Door DRMV en AVB is een eerste grove
vergelijking gemaakt en corrigeert de opgave van de gemeente van de genoemde
€ 47 miljoen naar € 96 miljoen. Dit komt nagenoeg overeen met een Structuur &
Ontwikkelingsplan van Defensie uit 2009. (Opwaarderen naar prijspeil 2011
betekent + 5 6%, resulterend in een totaal van € 101 miljoen.) Als BC Zeeland
met BC V8HKaz wordt vergeleken, moet dat op vergelijkbare gronden gebeuren
en zou het oplopen van een Defensie BC VBHKaz aan te raden zijn. Uitgaande van
de bevindingen van DRMV en AVB is de gecorrigeerde businesscase VBHKaz een
acceptabel uitgangspunt in de vergelijking met het rapport Zeeland.

Conclusie
Het Rapport Zeeland biedt inzicht in de mogelijkheden voor het bouwen van een
nieuwe kazerne in Zeeland. De benodigde investeringen zijn op basis van de
geïndexeerde normen aannemelijk, maar niet volledig. Er dient een definitieve
behoeftestelling te worden opgemaakt en een aantal aspecten dient nader

1 De totale DVD instandhoudingskosten worden in de zgn. gebruiksvergoeding verdeeld
over de gebruikers naar rato van het in gebruik zijnde oppervlakte. Daadwerkelijke
instandhoudingskosten worden dus niet door DVD per object in rekening gebracht. Als de
capaciteit van Doorn en Zeeland overeenkomt, verandert de verdeelsleutel en daarmee de
gebruiksvergoeding dus niet.
Het lijkt redelijk te veronderstellen dat de oude infrastructuur in Doorn meer
instandhoudingskosten met zich meebrengt dan de nieuwe infrastructuur in Zeeland, maar
dat effect zal alleen zichtbaar worden in het totaal van de instandhoudingskosten.



uitgewerkt te worden. Voor de financiering wordt een aantal aanzienlijke risico’s
(DIP, opbrengst verkopen, EU-bijdrage) onderkend.

Adves

artikel 11, persoonlijke beleidsopvatfing

Hootddirectie financiën en
Control
Directie Begrotirg
Afdeling Voorafgaand Toezict’L
en Beleidscontrol

Datum

2 ‘P
Onze referentie

8S201200858S

De Hoofddirecteur Financiën en Control



Ministerie van Defensie

CDS Defenslestat

PCDS DirectIe RnancIn & Control
1.0.

Spul 32
MPC 58 8
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nI

Contactpersoon
l(ol drs RA
Hoofd afdeling management

Onderzoek financiële onderbouwing businesscase control DS

fl 0t3 VBHKAZ en rapport Zeeland
©mindef.nI

1 Datum
20maart2012

« Onze reterentie

Bij beantwoording datum,
onze referentle en onderwerp
vermelden.

£nleiding
Over de toekomstige legering van een groot deel van de operationele eenheden
van het Korps Mariniers zijn twee documenten verschenen. Door de gemeente
Utrechtse Heuvelrug Is een document opgesteld dat gaat over de voortzetting van
de legering in de huidige VBHKAZ. Door een samengestelde werkgroep is, in
opdracht van de Commissaris van de Koningin in Zeeland en de Minister van
Defensie, een document opgesteld dat gaat over de legering in de toekomstige
marinlerskazerne Zeeland.
Om (P)CDS te kunnen adviseren over een standpunt in dit dossier, zijn de beide
documenten onderling vergeleken om de verschillen in (financiële)
uitgangspunten in kaart te brengen. De cijfers die in beide onderzoeken zijn
gebruikt, zijn door DRMV en DOBBP/vastgoedbehoeften beoordeeld. DRMV kwam
tot aanzienlijke afwijkende financiële cijfers dan gebruikt in het document
VBHKAZ. Voor dit vergelijkend onderzoek zijn de DRMV-cijfers gebruikt, Er heeft
geen nadere validatie van cijfers plaatsgevonden. Het onderzoek heeft zich op
een drietal aspecten gericht;
• De verschillen in gehanteerde uitgangspunten;
• Volledigheid van de opgenomen punten/overwegingen in beide voorstellen

waar financiële consequenties aan verbonden kunnen zijn;
• Inventarisatie van aannames en onzekerheden in belde stukken die

financiële consequenties kunnen hebben.

Belangrijkste bevindingen
tVerbouwkpsten kazernes. De raming van DRMV voor de verbouwing van
VBHKAZ komt uit op 129 miljoen euro. Dit is hoger (50 mln) dan het genoemde
bedrag in het document VBHKAZ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
De raming voor de bouw van de marinierskazerne Zeeland komt uit op 159
miljoen euro. Hierbij is er rekening gehouden dat de grond om niet ter
beschikking komt, vermindering van de kosten met de verkoopopbrengsten van
de VBHKAZ (20 mln) en vermindering van de kosten met een EU-subsidie (10
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mln). Aanbevolen wordt de afspraken over gebruik van verkoopopbrengsten en Defensiestat

EU-subsidies voorafgaande aan de definitieve besluitvorming op schrift te stellen. Directie Financiën & Control

Het is van belang te benadrukken dat dit slechts ramingen zijn. In het rapport
zijn diverse aandachtspunten en onzekerheden opgenomen die afhankelijk van de

Datum
uitkomsten van aanvullend onderzoek al dan niet een extra financieel beslag met 20 maart 2012
zich meebrengen. Hiernaast zijn in beide plannen de voorbereiding- en Onze reterentle
begeleidingskosten van de DVD t 12,2%) en onvoorziene uitgaven (normaliter
2,5%) niet meegenomen.

Financiering kazernes. Voor beide opties geldt dat de huidige OP-reeks
ontoereikend is. Hiervoor dient een oplossing te worden gevonden, waarbij naast
uitbreiding van de DIP-reeks ook PPS-financiering en het gebruik van de
leenconstructie dienen te worden bezien.

Omvang kazernes. De omvang van de marinierskazerne in Zeeland is dusdanig
groot dat alle huidige behoeftes kunnen worden geaccommodeerd. Daarnaast
biedt Vlissingen ook mogelijkheden in verdere uitbreiding in de toekomst. In het
huidige voorstel wordt hierover overigens nog niet gesproken. De omvang van de
VBHKAZ Is dusdanig dat nauwkeurig dient te worden nagegaan of deze voldoende
is om alle huidige wensen te accommoderen. Uitgezocht dient te worden of:
• In het voorstel van VBHKAZ is gerekend met een bebouwingspercentage van

30%, terwijl bij Defensie doorgaans wordt gestreefd naar 20%. Wil Defensie
hierop een uitzondering maken en naar een hoger bebouwingspercentage
gaan?

• Onduidelijk is of alle gebruikersbehoeftes kunnen worden geaccomodeerd
binnen een bebouwingspercentage van 30%. Indien dit niet mogelijk is
binnen een bebouwingspercentage van 30%, dient het bestemmingsplan te
worden aangepast of een aangrenzend bosperceel “Beukenrode” bebouwd.
Beide uitbreidingsopties zijn onzeker en dienen voor de definitieve
besluitvorming zeker te zijn gesteld.

• Gebruikersbehoeftes die voor noodzakelijke extra bebouwing (kunnen) leiden
zijn onder meer: parkeergarage door het aantal (burger)voeftuigen, een —

NIMCIS magazijn, een werkplaats, een medisch magazijn, het materieel in
Maaftensdijk dat niet kan worden afgestoten naar de landsvoorraad, het
hanteren van de defensie norm van 45% voor het aantal boordplaatsers en
legeringsnorm van onderofficier voor de korporaals der mariniers;. De
(on)mogelijkheden van de VBHKAZ en de gevolgen voor het
bebouwingspercentage dienen voorafgaande aan de definitieve
besluitvorming zeker te zijn gesteld.

Trainingmogelljkheden kazernes. De tralningsmogelijkheden voor de operationele
eenheden van de mariniers zijn in de beide kazernes voldoende al biedt de
kazerne in Zeeland wat meet mogelijkheden door een eigen schietbaan.
De trainingsmogehjkheden In de omgeving van de beide kazernes zijn uiteraard
beperkt zoals overal in Nederland maar verschillen onderling qua
gebruiksmogelIjkheden. De trainingsmogelijkheden In de buurt van de VBHKAZ
zijn, door de nabijheid van bos en heide, land-georiënteerd. De trainings
mogelijkheden in de buurt van de mannierskazerne in Zeeland zijn, door de
ligging nabij strand en zee, amfibisch-georiënteerd.

1 HOP is bezig met een studie naar rangharmonlsatle
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De terreinen in Zeeland zijn geen militaire oefenterreinen. Het gebruik dient øfenslestaf
daarom voorafgaande aan de definitieve besluitvorming zeker te zijn gesteld, Directie Financiën & Control

1.0.

DatumAdvies: 20 maart 2012
Gelet op de onzekerheden/onduidelijkheden die er zijn bij zowel de VBHKAZ als Onze reterentie
de marinlerskazerne Zeeland, wordt geadviseerd

art. 11

c

Geadviseerd wordt’

art. 11

Hoofd Afdeling Management Control DS

Drs
Kolonel

2 Rekening houdende met de verkoopopbrengsten van de VBHXAZ en EU-subsdies.
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Ministerie van Defensie

Bureau Secretaris-generaal

Plein 4
MPC 58 8
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.detensie.nI

Contactpersoon
Ltkol drs.

agenda
Comité BPB Datum

28 maart 2012

Betreft Comité BPB
Vergaderdatumen-tijd 30 maart 2012, 11:00
Locatie PKC, AB

1.

2.

Bij beantwoordïng datum,
onte referentie en betreft
vermelden.

3.

4.

S. Zeeland/Doorn (concept kamerbrief DRMV, met DRMV)

6.
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Intern gebruik Defensie

Ministerie van Defensie

Bureau Secretaris-generaal

PleIn 4
MPC 588
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.deensle.nl

Contactpersoon

verslag
Besluitenhijst van het overleg Comité BPB

2april2012
Van 30 maart 2012

Notulist
Itkol drs.

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vernielden.

Betreft Comité BPB
30maart 2012

Locatie A8
Aanwezig SG fVz), CDS, HDFCDB, HDAB, CPL, DJZ, DCO, HOP en

DRMV.

1.
buiten reikwijdte verzoek. Idem
voor andere punten muv nr 5

2.



3.

4. -

5. Concept kamerbriet Marinierskazerne Zeeland
25 april is het AO huisvesting. DRMV ziet woensdag 11 april als de
datum waarop de kamerbrief gereed moet zijn. Dinsdag 10 april
vergadert de provincie hier over. DRMV meldt de stand van zaken over
twee adiepunten uit het stafoverleg van enkele weken geleden. De
mogelijkheid van EU-financiering is voorlopig op niets uitgelopen, maar
dan kan nog veranderen. Het is nu uit de concept kamerbrief
geschrapt. Verder zijn er twee alternatieve locaties gevonden waardoor
besparingen mogelijk zijn op het te investeren bedrag.
De SG wil in dit dossier naast de kamerbrief ook een oplegnota waarin
de zaken keurIg uiteengezet worden.
CDSIs . -. . .. .. - .

passages in dit punt vertrouwelijk ogv artikel 11.1

HDAB wenst i

HDFC voorziet
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Managementsamenvatting

In de kamerbrief Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie d.d 31 augustus 2011
(Kamerstuk 32733, nr 44) wordt de Van Braam Houckgeestkazerne (VBHKAZ) in
Doorn genoemd als een van de locaties die nog nader dienen te worden onderzocht.
In gesprekken met de provincie Zeeland zijn andere mogelijke alternatieve locaties
onderzocht om de marinierskazerne onder te brengen. Door zowel de gemeente
Utrechtse Heuvelrug als de, in opdracht van de Commissaris van de Koningin (CvK)
in Zeeland en de Minister van Defensie, samengestelde werkgroep marinierskazerne
Zeeland zijn stukken aangeleverd (Businesscase VBHKAZ Marinierskazerne te Doorn
cq. Marinierskazerne Zeeland) met als doel hiermee een bijdrage te leveren aan de
onderbouwing van de besluitvoming.

In de businesscase VBHKAZ worden de mogelijkheden onderzocht om alle
functionaliteiten van zowel Maartensdijk als de VBHKAZ op de VBHKAZ onder te
brengen i.

In het rapport Zeeland is de mogelijkheid van de stichting van een marinierskazerne
in Zeeland onderzocht ter vervanging van alle functionaliteiten van de VBHKAZ en
LC Maartensdijk.

De businesscase VBHKAZ leidt tot een investering van 80 MC.
In de businesscase VBHKAZ zijn echter niet voor alle aspecten dezelfde
uitgangspunten gehanteerd als in het rapport Zeeland en niet alle functionaliteiten
van Maartensdijk zijn in de businesscase VBHKAZ meegenomen.

Om een vergelijking te kunnen maken tussen beide studies moeten de
uitgangspunten geharmoniseerd worden en de ontbrekende functionaliteiten aan de
businesscase toegevoegd. De door DRMV/AVB bijgestelde behoeftestelling VBHKAZ
leidt dan tot een investering van 123,4 MC. De behoeftestelling Zeeland leidt tot
een investering van 192 MC.
Indien de verwachte opbrengsten/kosten worden meegenomen zijn de kosten voor
de VBHKAZ 129,4 MC en de kosten voor Zeeland 159 MC. Het verschil bedraagt
dan ongeveer 30 MC.

Voor beide opties is de huidige DIP-reeks (33M€) ontoereikend2.

Belangrijkste risico’s:

Algemeen
In beide studies zijn uitgangspunten en bedragen veelvuldig gebaseerd op ramingen
of aannames.

1 Dat is derhalve ook het uitgangspunt voor dit onderzoek. Defensie heeft echter nog niet tot afstoting van
Maartensdijk gesloten.

2 Daarnaast is in het DIP voor het infra-deel kwantitatieve versterking manoevre bats mariniers in totaliteit 23,4
miljoen opgenomen. Bezien dient te worden of deze gelden voor verbouw van VBHKAZ of nieuwbouw in Zeeland
kunnen worden gebruikt.
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VE H KAZ
De bestemmingsplanwijziging van het bosperceel Beukenrode t.b.v. uitbreiding
VBHKAZ is onzeker. Indien de bestemmingsplanwijziging geen doorgang vindt, blijft
een overlooplocatie nodig of moet het bebouwingspercentage waarschnog meet
verhoogd worden.

Zeeland
De toezegging van de provincie over het “om niet” verstrekken van alle grond, het
mogen aanwenden van de opbrengsten van het afstoten van de locaties
VBHKAZ/Maartensdijk en het verkrijgen van EU-subsidie dienen nog op schrift te
worden gesteld.

De beschikbaarheid van amfibische trainingsgebieden en toegang tot het water.

De onduidelijkheid over de te verwachten exploitatiekosten. Hiervoor is aanvullend
onderzoek naar de integrale exploitatiekosten (operationeel, facilitair, persex en
matex) benodigd.
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2 Inleiding

In de kamerbrief Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie d.d 31 augustus 2011
(Kamerstuk 32733, nr 44) wordt de Van Braam Houckgeestkazerne (VBHKAZ) in
Doorn genoemd als een van de locaties die nog nader dienen te worden onderzocht.
In gesprekken met de provincie Zeeland zijn andere mogelijke alternatieve locaties
onderzocht om de marinierskazerne onder te brengen. Door zowel de gemeente
Utrechtse Heuvelrug als de, in opdracht van de Commissaris van de Koningin (CvK)
in Zeeland en de Minister van Defensie, samengestelde werkgroep marinierskazerne
Zeeland zijn stukken aangeleverd (Businesscase VBHKAZ Marinierskazerne te Doorn
cq. Marinierskazerne Zeeland) met als doel hiermee een bijdrage te leveren aan de
onderbouwing van de besluitvoming.

De opdracht

De opdracht van het onderzoek luidt:
• Geef inzicht in de verschillen in uitgangspunten;
• Geef inzicht in de volledigheid van opgenomen punten/overwegingen in beide

voorstellen waar financiële consequenties aan verbonden kunnen zijn;
• Maak een inventarisatie van aannames en onzekerheden in beide stukken die

financiële consequenties kunnen hebben.

Onderzoeksvragen

• Waar verschillen beide voorstellen in uitgangspunten die financiële
consequenties kunnen hebben;

• Waar ontbreken aandachtspunten in de voorstellen met financiële
consequenties, die in het alternatief wel zijn opgenomen;

• Welke aannames en onzekerheden zijn opgenomen waar financiële risico’s aan
zijn verbonden3.

Afbakening

Het onderzoek heeft zich beperkt tot een vergelijking van de businesscase VBHKAZ
en het rapport Zeeland. Andere opties voor de locatie van (onderdelen van) het
MTC zijn niet onderzocht. Er heeft in het onderzoek geen validatie van opgenomen
financiële cijfers plaatsgevonden en mogelijkheden voor goedkopere uitvoeringen
zijn niet onderzocht. Het onderzoek richt zich op mogelijke onderlinge lacunes en
onduidelijkheden, vervolgens kan worden bepaald of hier aanvullende informatie
voor moet worden opgevraagd.

3 Onderzoek hierbij ook of de mogelijkheid bestaat gebruik te maken van de leenconstructie bij
MinFIn.

0
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Onderzoeksmethode

Het onderzoek heeft plaatsgevonden door middel van het bestuderen van de
beschikbare stukken en het voeren van gesprekken met diverse betrokken
functionarissen (zie bijlage)4.

De studies zijn onderling vergeleken. In de vergelijking wordt zowel op het gebied
van infrastructuur als voor oefenen en trainen per aspect aangegeven waar de
verschillen in uitgangspunten zitten die financiele gevolgen hebben, waar
aandachtspunten ontbreken en welke aannames en onzekerheden zijn opgenomen.
Vervolgens wordt gekeken naar de financiële aspecten van de beide studies.
Afgesloten wordt met de conclusies, waarin de onderzoeksvragen beantwoord
worden.

Geschiedenis
In de periode van 2006 tot 2009 is een aantal studies gedaan waaruit bleek dat de
mariniersbehoefte voor het Mariniers Trainingscommando (MTC) niet volledig op de
VBHKAZ in Doorn gehuisvest kon worden. Logistiek Centrum Maartensdijk werd
aangewezen als overlooplocatie voor materieel en voertuigen. Dit heeft geleid tot de
behoefte aan een nieuw Structuur- en Ontwikkelingsplan (S&O-plan) VBHKAZ en LC
Maartensdijk. Dit S&O-plan is in 2009 is opgesteld maar nooit in behandeling
genomen omdat in het kader van optimalisatie van het gebruik van vastgoed bij
Defensie werd gekeken naar andere mogelijkheden om het MTC onder te brengen.
Het S&O-plan is wel de basis geweest voor beide rapporten.

In het herbeleggingsplan Vastgoed Defensie wordt de VBHKAZ genoemd als een van
de locaties die nog nader moet worden onderzocht. In het kader van dat onderzoek
is het rapport Zeeland geschreven. N.a.v. een motie in de Tweede Kamer om geen
onomkeerbare stappen te nemen en het lokale bestuur de kans te geven om te
komen met een onderbouwing van het initiatief om de VBHKAZ te behouden is door
het lokale bestuur de businesscase VBHKAZ geschreven.

Businesscase VBHKAZ
De businesscase VBHKAZ is geschreven door het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In de businesscase worden de
mogelijkheden onderzocht om alle functionaliteiten van zowel Maartensdijk als de
VBHKAZ op de VBHKAZ onder te brengen5.
Het S&O-plan 2009 voor de VBHKAZ is gebruikt als basis voor de businesscase
Wel is in overleg met Defensie, ter actualisering van de oorspronkelijke aantallen uit
het S&O-plan, de behoeftestelling op het gebied van het aantal werknemers en
voertuigen naar beneden bijgesteld.
Door de afdeling Vastgoedbehoeften van Defensie is informatie aangeleverd aan het
college over het S&O-plan VBHKAZ/Maartensdijk en over de (toekomstige)
ruimtelijke behoeftes voor legering, werkplekken, opslag en stalling voor militaire en
burgervoertuigen.
In de businesscase VBHKAZ wordt aangegeven dat er voldoende ruimte en
uitbreidingscapaciteit aanwezig is om ook bij de sluiting van LC Maartensdijk de

4 Bij het onderzoek wordt onder meer gebruik gemaakt van een eerder door DOBBP u tgevoerde analyse.
5 Dat is derhalve ook het u tgangspunt voor d t onderzoek. Defensie heeft echter nog niet tot afstoting van
Maartensdijk gesloten.
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behoeftestelling te kunnen accommoderen. Er worden hiertoe drie mogelijkheden6
genoemd:
- Optimalisatie S&O-plan 2009;
- Bestemmingswijziging bosperceel Beukenrode;
- Stalling voertuigen op andere militaire locaties dan de VBHKAZ.

Rapport Zeeland
Het rapport Zeeland is geschreven door een werkgroep ingesteld door de CvK in de
provincie Zeeland en de minister van Defensie. Onderzocht is de mogelijkheid van
de stichting van een marinierskazerne in Zeeland ter vervanging van alle
functionaliteiten van de VBHKAZ en LC Maartensdijk. Op basis van deze
functionaliteiten, die opgenomen zijn in het S&O-plan 2009, is een behoeftestelling
gemaakt en bijbehorend ruimtebeslag berekend. Voor de bepaling van de behoefte
is uitgegaan van defensiebrede normen. De werkgroep heeft een aantal mogelijke
locaties in Zeeland onderzocht en voor de voorkeurslocatie (Buitenhaven Vlissingen)
een plan uitgewerkt.

3 Vergelijking businesscase VBHKAZ en rapport Zeeland

Algemeen
Hieronder worden de uitgangspunten van diverse aspecten in de businesscase
VBHKAZ en het rapport Zeeland met elkaar vergeleken.

3.1 Infrastructuur

3.1.1 Terrein

VBHKAZ
Het terrein waarvan de VBHKAZ deel uit maakt is 48 ha groot. 29 ha daarvan wordt
door bos ingenomen. De overige 19 ha worden gebruikt voor de functionele
inrichting van de VBHKAZ.

Volgens de businesscase wordt door optimalisatie van de bestaande S&O-plan de
mogelijkheid geboden om alle functionaliteiten VBHKAZ en Maartensdijk op de
VBHKAZ te realiseren.

In de massastudie 2007 is geconcludeerd dat de mariniersbehoefte niet volledig op
de VBHKAZ gehuisvest kan worden. Daarom is Maartensdijk als overlooplocatie
aangewezen. Om de behoefte VBHKAZ uit het S&O-plan af te dekken, is het
noodzakelijk om het bebouwingspercentage te verhogen naar 30Db; de
bestemmingsplanwijziging die dat mogelijk maakt, is recent goedgekeurd.
Dit bebouwingspercentage is hoger dan het bebouwingspercentage van 2O% waar
Defensie normaliter naar streeft en wat volgens de afdeling
Vastgoedbehoeften/DOBBP (AVB) binnen de vastgoedketen een algemeen aanvaard
maximum streefpercentage is. Het huidige bebouwingspercentage is overigens
volgens AVB al 25°h.
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De businesscase VBHKAZ gaat echter uit van het afstoten van Maartensdijk. Dan
dienen ook alle functionaliteiten van Maartensdijk op de VBHKAZ gerealiseerd te
worden. In de businesscase VBHKAZ zijn echter niet alle functionaliteiten die
gepland waren op LC Maartensdijk meegenomen. Het is volgens AVB zeer
onwaarschijnlijk dat de realisatie van alle functionaliteiten, inclusief de
functionaliteiten van LC Maartensdijk, op de huidige ruimte van de VBHKAZ
uitvoerbaar is binnen deze 30%. Defensie heeft deze berekening, waarvoor eigenlijk
een nieuw structuurplan nodig is, nog niet gemaakt.
Indien dit niet mogelijk is, zou weer een bestemmingsplanwijziging nodig zijn om
het bebouwingspercentage wederom te verhogen. Bovendien acht de afdeling AVB
een dergelijke bebouwingsgraad onwenselijk gelet op de negatieve invloed hiervan
op de leefbaarheid van de kazerne.

Als alternatief voor de optimalisatie van het S&O-plan wordt genoemd een
bestemmingswijziging van het aan de kazerne grenzende bosperceel Beukenrode
(eigendom Defensie) om de beschikbare ruimte van de VBHKAZ te vergroten. Het
bosperceel ligt in de Ecologische Hoofdstructuur. De kans dat deze
bestemmingswijziging wordt toegestaan, wordt in de businesscase geschat op 70%.
Indien de bestemmingswijziging doorgang vindt, zijn er kosten verbonden om het
perceel gebruiksgereed te maken. Deze kosten zijn in de businesscase niet
meegenomen.

Als derde alternatief wordt genoemd de stalling van voertuigen op andere militaire
locaties dan de VBHKAZ. Aangezien het de voorkeur heeft dat de operationele
voertuigen geplaatst zijn bij de organieke eenheid waartoe zij behoren, is stalling
van die voertuigen elders niet wenselijk.

Gelet op eerdere ervaringen van defensie met de poging tot het verwerven van een
aangrenzende golfterrein is deze optie i.v.m. verwachte kosten en lage
slagingskans niet in de businesscase VBHKAZ meegenomen.

Zeeland
Ten behoeve van de nieuwe locatie is een behoefte gesteld van globaal bruto 70 ha.
Hierbij is uitgegaan van oppervlakte VBHKAZ (ca 19 ha) en Maartensdijk (ca 25 ha)
en extra ruimte voor eventuele uitbreidingsmogelijkheden. Het
bebouwingspercentage in Zeeland is l8%.

Uitgangspunt is de verstrekking van de grond bouwrijp “om niet”. De provincie
Zeeland en de gemeente Vlissingen stellen de grond beschikbaar.

Conclusie
Onduidelijk blijft of de realisatie van alle functionaliteiten VBHKAZ en CC
Maartensdijk op het huidige terrein VBHKAZ uitvoerbaar is binnen het toegestane
bebouwingspercentage van 3O%. Alleen een nieuw op te stellen S&O-plan kan
daarin goed inzicht bieden.

Onzekerheden

VBHKAZ
De bestemmingsplanwijziging van het bosperceel Beukenrode dat mogelijk benodigd
is voor de uitvoering van het plan VBHKAZ, mci. alle functionaliteiten Maartensdijk,
is een onzekerheid. Gelet op het feit dat het perceel tevens in de nabijheid ligt van
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een beschermd monument en de ervaringen van defensie met de poging tot het
verwerven van het aangrenzende golfterrein en de langdurige procedure die
voorafging aan verhoging van het bebouwingspercentage op de kazerne, wordt de
kans op succes voor bestemmingswijziging van het bosperceel door defensie
(DRMV/Vastgoedbehoefte) lager dan 70% ingeschat. Daarbij zal het tijd kosten voor
er duidelijkheid is over het doorgaan van de bestemmingsplanwijziging.
Indien de bestemmingsplanwijziging van bosperceel Beukenrode geen doorgang
vindt, blijft een overlooplocatie nodig of moet het bebouwingspercentage VBHKAZ
verder worden verhoogd.

3.1.2 Personeel

De kazerne is bestemd voor de operationele eenheden die nu op de Van Braam
Houckgeestkazerne zijn gelegerd. Het betreft twee mariniersbataljons, delen van
het gevechtsteunbataljon en het amfibisch logistiek bataljon. In de beleidsbrief van
8 april 2011 is gemeld dat de taken van de mortiercompagnie en van het TL-peloton
(het Stinger-peloton) worden overgeheveld naar het Commando Landstrijdkrachten
en dat de Unit Interventie Mariniers (UIM), zal worden gecolloceerd met andere
eenheden van de Dienst Speciale Interventies7.

Beide studies zijn gebaseerd op de Organisatie na maatregelen uit de beleidsbrief
van 2011. Defensie heeft aangegeven dat als uitgangspunt 1890 personen
gehanteerd dient worden.

Conclusie
Beide studies zijn gebaseerd op een kazernebezetting van 1890 personen.

3.1.3 Voertuigen

Parkeren burgervoertuigen
Uitgangspunt is dat op de kazerne parkeerruimte wordt gerealiseerd voor de
hoeveelheid burgervoertuigen die in de huidige situatie op de VBHKAZ geparkeerd
worden: 1400 personenauto’s.

VBHKAZ
In het S&O-plan 2009 was een parkeergarage voorzien. In de businesscase vervalt
de parkeergarage door de tijdelijke parkeerruimte bij het sportveld een permanent
karakter te geven en op diverse plaatsen parkeerruimtes in te richten, zodat er op
die manier parkeerruimte voor 1400 auto’s beschikbaar is.
Als, in tegenstelling tot het uitgangspunt van S&O-plan van 2009, ook de
functionaliteiten van Maartensdijk op de VBHKAZ worden gerealiseerd, moeten een
aantal voorzieningen die in Maartensdijk gepland waren (bv NIMCIS-magazijn,
medisch magazijn, uitbreiding wasplaats) alsnog op de VBHKAZ gerealiseerd
worden. Hiervoor is extra ruimte benodigd, waardoor volgens de afdeling
Vastgoedbehoefte de parkeergarage derhalve alsnog benodigd blijft.

7 Als de collocatie van de UIM geen doorgang vindt, wordt de bezetting van de kazerne groter. Dit vergroot de
ruimteproblematiek in de VBHKAZ. Plaatsing van de UIM in Zeeland is niet mogelijk vanwege de reactietijd UIM in
relatie tot de ligging van Zeeland.

0
0
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Zeeland
Er wordt voor 1400 personenauto’s parkeerruimte gerealiseerd.

Conclusie
In beide studies is er ruimte voor 1400 personenauto’s, in de VBHKAZ is daarvoor
volgens AVB de realisatie van een parkeergarage benodigd.

Stalling militaire voertuigen
Het uitgangspunt voor het aantal te stallen militaire voertuigen is in beide
onderzoeken het huidige aantal voertuigen. Dit betreft 801 kentekens
(voertuigen/aanhangers e.d.), waarvan de 73 Vikings waarover het Korps Mariniers
beschikt en 728 overige voertuigen/aanhangers.

VBHKAZ
Van de 801 voertuigen staan nu al 439 militaire voertuigen gestald in de VBHKAZ.
Voor het parkeren en manoeuvreren van voertuigen die nu nog in Maartensdijk
gestald staan, kan volgens de businesscase de onderstaande ruimte beschikbaar
gesteld worden:

3.000 m2 bruto ruimte overdekte stalling voor 73 Vikings
7.000 m2 buitenstalling voor de overige militaire voertuigen (die nog niet in de
VBHKAZ staan gestald). Voor deze stalling wordt het bestaande militaire
parkeerterrein voor 2/3 deel voorzien van een extra parkeerlaag.

Zeeland
In de infrabehoefte voor overdekte stalling van militaire voertuigen is uitgegaan
van:
3120 m2 stalling voor 74 Vikings
25.000 m2 buitenstalling voor overige militaire voertuigen.

Conclusie
In beide plannen is ruimte aanwezig voor stalling van de Vikings en de overige
militaire voertuigen. In de VBHKAZ wordt voor de overige militaire voertuigen een
extra parkeerlaag op het parkeerterrein aangelegd en is geen ruimte beschikbaar
voor eventuele uitbreiding van het voertuigpark.

3.1.4 Legering
Voor legering is het uitgangspunt 45°h van het personeelsbestand. Dit uitgangspunt
is gebaseerd op het aandeel boordplaatsers (45%) op de VBHKAZ. Bij 1890
personeelsleden gaat het om 850 boordplaatsers. Bij de legeringsbehoefte is uit
gegaan van de defensienormen die gelden voor officieren, onderofficieren en
kpl/manschappen.

VBHKAZ
In de businesscase VBHKAZ wordt bij de behoeftestelling legeringscapaciteit
uitgegaan van een percentage boordplaatsers van 35% (= 650 pax). Volgens de
businesscase zou dat, vanwege de centrale ligging en goede bereikbaarheid van de
kazerne, de praktijk zijn.
Navraag bij de VBHKAZ heeft geleerd dat het percentage boordplaatsers fluctueert,
maar momenteel 45% is. Omdat de legeringscapaciteit beperkt is, worden eisen
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gesteld (mimimum reisafstand en -tijd tot de kazerne) om voor legering in
aanmerking te komen.

Zeeland
In de behoeftestelling Zeeland is de norm van 45% boordplaatsers gehanteerd (851
bedden). Gelet op de verwachting dat de eerste jaren een grote behoefte zal zijn
aan legering vanwege de excentrische ligging van Zeeland, wordt voor de eerste
jaren (10 15 jaar) voorzien in extra interim-legeringscapaciteit voor eveneens
45% van het personeelsbestand.

De kosten van de interim-legering kunnen verlaagd worden door gebruik te maken
van de legeringscapaciteit (ruim 300 bedden) op de marinekazerne Vlissingen. Door
gebruik te maken van een gedeelte van deze legeringscapaciteit kunnen de
investeringskosten voor de interim-legering op de nieuwe kazerne verlaagd worden
met 3 miljoen.

Conclusie
Het plan VBHKAZ is t.a.v. legering boordplaatsers gebaseerd op een norm van 35%.
Het rapport Zeeland gaat uit van een norm van 45%. Als in beide gevallen de
(reële) norm van 45% wordt gehanteerd, waardoor een vergelijking tussen VBHKAZ
en Zeeland mogelijk is, worden de legeringskosten VBHKAZ ca 3 M€ hoger en is
hiervoor meer ruimte benodigd. In Zeeland is de eerste jaren extra interim
legeringscapaciteit nodig.

Onzekerheid
Algemeen
In beide plannen wordt voor kplmarns uitgegaan van de legeringsnorm voor
korporaals/manschappen. Korporaals van de mariniers behoren tot de categorie
onderofficierens. Indien dit als uitgangspunt voor de legeringsnorm wordt
gehanteerd, zouden beide behoeftestellingen daarop moeten worden aangepast.
Voor de VBHKAZ is het onzeker of dit binnen de beschikbare ruimte gerealiseerd kan
WO rd en.

Zeeland
De legeringscapaciteit van MKVLIS wordt regelmatig gebruikt door bemanningen
van de schepen die bij scheepswerf Damen worden gebouwd. In 2013/2014 zal de
legeringscapaciteit MKVLIS gebruikt worden door de aanloopbemanning van JSS
Karel Doorman. Voor de periode daarna staat er momenteel nog geen gebruik van
de legeringscapaciteit gepland, maar zekerheid over de beschikbaarheid van de
accommodatie voor de mariniers is er niet.
Bovendien voldoet de legeringscapaciteit MKVLIS grotendeels niet aan de norm.
Mogelijk zijn aan het op norm brengen van de accommodatie kosten verbonden.
De besparing van 3 M€ is derhalve onzeker.

3.1.5 Goederenopslag
Het betreft de opslag van materiaal dat momenteel opgeslagen is op de VBHKAZ en
LC Maartensdijk.

Algemene goederen: 36.000 m2
STAPAK: 9.000 m2

S S HDP doet studie naar rangharmonisatie
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Kombuisgoederen: 200 m2
Materieel Vikings: 1.200 m2.

VBHKAZ
Van het materiaal dat in de nieuwe situatie opgeslagen moet worden, is 70% al op
de VBHKAZ aanwezig. Een groot deel van het materieel dat in Maartensdijk
aanwezig is, kan volgens de studie voor 80°h teruggestort worden naar de
landsvoorraad. Daarmee wordt de extra benodigde opslagcapaciteit zo gering dat de
geplande nieuwe opslag (tot maximale hoogte van 14 meter) voldoende ruimte
biedt om dit op te vangen. In welke mate voorraden kunnen worden teruggestort en
voor welke voorraden dit geldt dient nog aanvullende studie te worden gedaan.

Zeeland
In de studie Zeeland wordt er vanuit gegaan dat al het materieel dat nu op de
VBHKAZ en Maartensdijk aanwezig is, opgeslagen moet worden.
De hiervoor benodigde opslagcapaciteit is in de behoeftestelling opgenomen.

Conclusie
Tav. materieelopslag wordt in beide studies een ander uitgangspunt gehanteerd.
In de studie Zeeland wordt er van uitgegaan dat al het materieel wordt opgeslagen;
in de studie VBHKAZ is het uitgangspunt dat 80% van een groot deel van het
materieel in Maartensdijk afgestoten kan worden naar de landsvoorraad.

Onzekerheid
Uitgangspunt in de businesscase VBHKAZ is het afstorten van 80°h van een groot
deel van het materieel Maartensdijk naar de landsvoorraad. Volgens het MTC geldt
dit waarschijnlijk inderdaad voor een groot deel van het materieel dat in
Maartensdijk ligt. Niet onderzocht is wat dit voor het benodigde ruimtebeslag van
het overige materieel betekent. Derhalve is er geen zekerheid te geven dat voor het
materieel voldoende opslagruimte beschikbaar komt in de VBHKAZ.
Voor een goed vergelijk is een nadere validatie door DRMV nodig op basis van de
aangescherpte HDV-norm (- 20% opslag).

3.1.6 Overige faciliteiten
Ten aanzien van de overige logistieke faciliteiten zijn zowel in Zeeland als Doorn
dezelfde defensienormen voor de behoeftestelling gehanteerd.

• Werkplekken
• Kasten
• Verbindingscentrum
• Lesgebouw
• Multifunctioneel facilitair centrum
• Ziekenboeg
• Wachtgebouw
• Wapenopslag
• Medisch magazijn
• Garage
• Wasplaats
• Containerhandling
• BOS-pomp
• Milieuplein
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• Millieustoffenopslag
• Exercitieterrein
• Helicopterlandingsspot
• Momument
• Getuigde mast
• Opsteiplaats uitzendingen
• Afrastering
• Wegen en ondergrondse infra (stelpost)
• Extra beveiliging (stelpost)

In Zeeland zijn hiernaast een NIMCIS-magazijn en een medisch magazijn in de
behoeftestelling opgenomen. Bij de VBHKAZ is daar ten onrechte geen rekening
mee gehouden, omdat dat in het S&O-plan 2009 deel uit maakte van het onderdeel
Maartensdijk. Indien deze magazijnen ook aan de behoeftestelling van de VBHKAZ
toegevoegd worden, dient hiervoor extra ruimte beschikbaar te zijn en 8,7 miljoen
en 0,5 miljoen (cf Zeeland) extra begroot te worden.

Conclusie
In beide studies is voor logistieke faciliteiten nagenoeg dezelfde behoeftestelling
opgenomen, m.u.v. het ontbreken van een NIMCIS-magazijn, een medisch magazijn
en uitbreiding wasstraat in de VBHKAZ.

3.2 Oefenen en Trainen
De betrokken marinierseenheden doorlopen een vergelijkbaar proces van training en
oefening als voorbereiding op de uitvoering van hun taken. Dit programma bevat
theorie- en praktijkiessen, training van vaardigheden en oefeningen waarin alle
kennis en vaardigheden realistisch worden beoefend. In de opbouw worden de
niveaus 1 (individu) t/m 5 (bataljon) onderscheiden, waarmee de training en
oefening in complexiteit op logische wijze wordt doorlopen. Voor elk van deze
niveaus worden basisvaardigheden en speciale vaardigheden onderscheiden. Naast
buitenlandse oefeningen in bv. Schotland, Noorwegen en het Caribisch gebied is
hiervoor een variatie in dagelijks oefenen bij voorkeur in de omgeving van de
kazerne gewenst.

3.2.1 Oefenen en trainen op de kazerne

Op het kazerneterrein zelf dient ruimte voor oefening en training aanwezig te zijn.
In beide plannen wordt dit ook gerealiseerd. De onderstaande faciliteiten zijn
aanwezig

Faciliteit VBHKAZ Zeeland
SIMKKW X X
Sporthal X X
Hindernisbaan X X
Klimtoren X X
Touwbaan X X
Omloopbaan met X X
multisportveld
Zwembad (medegebruik) X X
Schermenschietbaan - X
OVG-huizen - X
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De 300-meter schermenschietbaan die in Zeeland gepland staat, is in de VBHKAZ
niet nodig omdat daar gebruik gemaakt kan worden van de schietbaan op ISKH.

Op de VBHKAZ kunnen vanwege de ligging (geluidsoverlast) geen OVG-huizen
gerealiseerd worden. Daar wordt gebruik gemaakt van de OVG-huizen in
Marnehuizen en Oostdorp.

3.2.2 Oefenen en trainen buiten de kazerne

Het oefenen en trainen voor marinierseenheden kan verdeeld worden in de drie
hoofdgroepen; vaardigheden voor amfibisch optreden, vaardigheden voor
landoptreden en schietvaardigheden. In onderstaande opsomming per kazerne is
een onderscheid gemaakt tussen de drie hoofdgroepen en de afstand tot de
oefenlocaties. Conform het gestelde in de studie Zeeland dient, ten einde binnen de
arbeidstijden efficiënte O&T-bedrijfsvoering te kunnen garanderen, binnen een rijtijd
van 1uur (ca 80 km.) voldoende oefenterrein aanwezig te zijn.

VBHKAZ
O&T activiteiten voor amfibisch optreden dienen plaats te vinden op de ]oost
Dourleinkazerne op Texel (>80 km). O&T activiteiten voor landoptreden t/m niveau
3 (inclusief terreinrijden) vinden plaats op de Leusderheide, de Vlasakkers en terrein
A 1, 2,3 (<80km). Voor niveau 3 t/m 5 wordt gebruikt gemaakt van de Oirschotse
heide, Weerter- en Budelerbergen en Marnehuizen (>80 km). O&T activiteiten voor
de schietvaardigheden, voor zowel individueel als samengesteld en groepswapens,
vindt plaats op het Infanterie Schietkamp de Harskamp (ISHK) (<80 km).

Zeeland
O&T activiteiten voor amfibisch optreden kunnen plaats vinden in Zeeland, mits de
daarvoor geschikte gebieden worden vrijgegeven voor oefendoeleinden (<80km).
O&T activiteiten voor landoptreden t/m niveau 3 kunnen plaats vinden op de
Rucphense heide en Ossendrecht (<80km). Deze beide oefenterreinen hebben
beperkingen (graven en/of terreinrijden).
Voor grootschalige oefeningen op niveau 3 t/m 5, inclusief terreinrijden, en O&T
activiteiten voor de schietvaardigheden, voor groepswapens en samengesteld, zal
blijvend gebruikt gemaakt worden van het ISHK en Marnehuizen (>80 km). Aan de
overige O&T activiteiten zal een andere invulling gegeven worden door een
verschuiving in trainingscyclus en oefenprogramma.

Defensie heeft in Zeeland geen militaire oefenterreinen, maar kan volgens het
rapport in de toekomst medegebruik maken van bruikbare gebieden in de provincie:
stranden, braakliggende terreinen in het havengebied en herverkavelingbossen.

Conclusie
De behoeftestelling aan trainen en oefenen op de kazerne is in beide plannen
afdoende belegd.

Vanwege de ligging van Zeeland zal het oefenprogramma voor de oefeningen buiten
de kazerne binnen het toegewezen O&T-budget anders moeten worden ingericht.
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Onzekerheid

Zeeland
De mogelijkheden voor trainen en oefenen in de omgeving van de kazerne in
Zeeland zijn een onzekerheid. Veel van de in het plan genoemde gebieden hebben
een ecologische of toeristische waarde. Het verkrijgen van de benodigde
gebruiksvergunningen en bestemmingsplanwijzigingen en de eventuele kosten voor
het gebruik van deze gebieden is onzeker.

Voor Zeeland wordt de ligging aan zee en daarmee verbonden de maritieme en
amfibische trainingsmogelijkheden genoemd als “unique sellingpoint”. Dit aspect
wordt niet verder uitgewerkt. Er wordt alleen gesteld dat na afstoting van de
marinekazerne elders in de buitenhaven een toegang tot het water gemaakt moet
worden. Om te voorkomen dat later discussie ontstaat over deze optie, is het
verstandig dit explicieter te benoemen en zekerheid te krijgen over deze
mog ei ij kheid.

4 Financiële aspecten

4.1 Exploitatiekosten

VBHKAZ
De businesscase VBHKAZ beschouwt de exploitatiekosten van de marinierskazerne
te Doorn als een vaststaand gegeven. De exploitatiekosten VBHKAZ worden op
4,6 MC (bron Defensie) gesteld. In de businesscase wordt niet verder ingegaan op
eventuele toekomstige wijzigingen in de exploitatiekosten.

Zeeland
In het rapport worden de exploitatiekosten onderverdeeld in kosten huisvesting,
oefenen en personeelskosten woon/werk en boord plaatsing.
Kosten huisvesting; aangegeven wordt dat de exploitatiekosten huisvesting
ongeveer gelijk zullen zijn aan die van de VBHKAZ/Maartensdijk. Wel zal er een
voordeel zijn als gevolg van efficiency op het gebied van bewaking (samenvoeging
MKVLIS en Marinierskazerne). Tevens zullen er besparingen zijn op bv. het
energieverbruik door het toepassen van duurzame technieken.
Voor oefenen wordt aangegeven dat het budget met ca 1 MC moet worden
verhoogd.
De personele exploitatiekosten stijgen naar verwachting jaarlijks met 0,4 MC (extra
hoeveelheid boordplaatsers) en 0,12 MC (extra verhuiskostenvergoedingen).

De initiële extra exploitatiekosten in het rapport Zeeland bedragen 1,5 MC. Na 10
jaar stabiliseren de exploitatiekosten van de marinierskazerne in Zeeland zich tot
1,2 MC extra exploitatiekosten ten opzichte van de VBHKAZ.
In de tabel zijn deze exploitatiekosten opgenomen. Onder in de tabel zijn de
ontbrekende aandachtspunten ( die in de tekst onder de tabel worden toegelicht)
opgenomen.
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Benoemde posten exploitatie Bedrag meerkosten

Zeeland in MC conform

rapport werkgroep

marinierskazerne Zeeland

Extra kosten oefenen/verplaatsen Meerkosten worden geraamd
wegens grotere afstanden tot op 1,0 M€
oefenterreinen

Extra reis/verblijfkosten door hogere 0,4 M€ (eerste 10 jaar)
aantal boordplaatsers 0,2 M€ (na 10 jaar)

Meerkosten verhuizingen 0,12

Totaal exploitatiestijging Zeeland 1,5 tot 1,2 MC

tov VBHKAZ

Ontbrekende aandachtspunten

Oefenen en trainen binnen O&T- -/- 1 MC
budget

Exploitatiekosten interim-legering ÷ 0,5 MC
(eerste 10 jaar)

Besparing wegens duurzaam bouwen

Zeeland

Inverdieneffect samenvoeging -1-
MKVLIS

Beschouwing exploitatiekosten Zeeland:
Huisvestingskosten:

DVD geeft aan dat op basis van de gebruiksvergoeding per m2 de
huisvestingskosten in de VBHKAZ en Zeeland ongeveer gelijk zullen zijn. Aangezien
de nieuwe infravoorzieningen duurzaam en innovatief zullen worden gebouwd,
verwacht DVD echter dat hierdoor aanzienlijke besparingen in de exploitatiekosten
t.o.v. de VBHKAZ zullen ontstaan. Bedragen hiervoor zijn niet bekend.

Voor de interim-legering verwacht DVD op basis van gebruiksvergoedingen per m2
dat voor de eerste periode extra exploitatiekosten van 0,5 MC per jaar worden
verwacht.

Tevens is de verwachting van DVD dat door samenvoeging van MKVLIS met de
marinierskazerne de bedrijfsvoering efficiënter kan worden, waardoor kosten
bespaard kunnen worden. Op het gebied van bewaking wordt bv. verwacht dat 3
bewakingsposities MKVLIS kunnen vervallen.

Ook de facilitaire ondersteuning kan door samenvoeging van de 2 kazernes
efficiënter verlopen, hetgeen besparingen oplevert. Deze besparingen zijn in het
rapport niet meegenomen.

Oefenen/verplaatsen

Als uitgangspunt in het rapport Zeeland is het bestaande oefenprogramma
gehanteerd, waarbij wel is uitgegaan van de oefenmogelijkheden op de nieuwe
kazerne en gebruik van oefenlocaties in Zeeland. Indien echter de kazerne in
Zeeland gerealiseerd wordt, zal de oefencyclus en het oefenprogramma opnieuw
moeten worden ingericht. Uitgangspunt daarbij is dat dit binnen het huidige O&T
budget wordt gerealiseerd.
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4.2

Conclusie

De hoogte van de exploitatiekosten Zeeland is onduidelijk. Er zijn zowel aspecten

die de exploitatiekosten verlagen als verhogen.

Onzekerheid

Zowel de hoogte als de volledigheid van de beschreven exploitatiekosten zijn erg

onzeker en de onderbouwing van de genoemde bedragen is niet eenduidig vast te

stellen. Op basis van de nu bekende gegevens en berekeningen kan geen duidelijk

beeld worden geschetst van de te verwachten exploitatiekosten. Hiervoor is

aanvullend onderzoek naar de integrale exploitatiekosten (operationeel, facilitair,

persex en matex) benodigd.

Investeringen

4.2.1 VBHKAZ

De behoeftestelling VBHKAZ leidt tot de raming van de investeringskosten (prijspeil

2010) in gevoegde tabel (kolom 2).

DRMV en DOBBP/vastgoedbehoeften hebben de cijfers van de businessccase

beoordeeld. Correcties hebben plaatsgevonden omdat in de businesscase VBHKAZ

niet alle benodigde infrabehoeften voor de functionaliteiten die oorspronkelijk

gepland stonden voor Maartensdijk zijn meegenomen (zie hoofdstuk 2). De

bijgestelde raming van de investeringskosten, waarin deze ontbrekende

functionaliteiten wel zijn opgenomen, staat in de derde kolom. Zo kan op basis van

dezelfde uitgangspunten een vergelijking gemaakt worden met het rapport Zeeland.

Onder in de tabel zijn de onzekerheden en ontbrekende aandachtspunten die

financiële gevolgen hebben opgenomen.

Omschrijving Businesscase Raming Opmerkingen

DRMV/AVB

S&0 plan VBHKAZ 111,0 139,5 S&O-plan mcl. Maartensdijk

Voorzieningen M’dijk -28,5 Vervallen in BC VBHKAZ.

Reeds gerealiseerd -2,6 -0,9 Correctie DRMV

Vervallen noodzaak -3,6 - Correctie DRMV. Parkeergarage blijft noodzakelijk

parkeergarage

Legeringscapaciteit -6,6 -3,0 Correctie DRMV. Vooralsnog hanteert Def 45°k

3 5%

NIMCIS magazijn en - 8,7 Cf. rapport Wg Zeeland

werkplaats

Medisch magazijn 0,5 Cf. rapport Wg Zeeland

Bunkercomplex - 0,3 Correctie DRMV. Sloop

Mii parkeerplaatsen op - 3,0 Correctie DRMV. mcl. beveiliging*

bosperceel

Terreinvoorzieningen - 0,5 Correctie DRMV. Compensatie bosperceel*

Wasplaats - 0,5 Correctie DRMV. Uitbreiding

Parkeerdek 2,8 2,8

Aanbestedingsvoordeel -16,5 - Correctie DRMV. Doet Def niet

Totaal 84,5 123,4
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Opbrengst/kosten -4,5 6,0 Negatieve opbrengst Maartensdijk. Gebaseerd op

M’dijk informatie RVOB

Totaal 80,0 129,4

Ontbrekende

aandachtspunten

Interim-oplossingen +

bouw

4.2.2

*bij gebruik bosperceel

Zeeland

De behoeftestelling Zeeland leidt tot de onderstaande raming voor eenmalige
investeringen (prijspeil 2011).

4.3

Omschrijving Businesscase Opmerkingen

Investeringsbehoefte 192,0
Onzekerheden

Opbrengst Doorn en Maartensdijk -20,0 Opbrengst en mogen aanwenden onzeker.

DRMV: mcl. negatieve opbrengst M’dijk.

Subsidie EU -10,0 Nog onzeker

Gebruik legeringsaccommodatie - 3,0 Interim-legering, beschikbaarheid onzeker.

Marinekazerne Vlissingen Niet op norm

Totaal 159,0

Ontbrekende aandachtspunten

Benodigde aanpassingen VBHKAZ tot + Schatting 2 M€
verhuizing

Evt. kosten verwerving grond +

evt. kosten oefenterreinen +

Conclusie

De door DRMV bijgestelde behoeftestelling VBHKAZ leidt tot een investering van

123,4 MC. De behoeftestelling Zeeland leidt tot een investering van 192 MC.
Indien de verwachte opbrengsten/kosten worden meegenomen zijn de kosten voor

de VBHKAZ 129,4 MC en de kosten voor Zeeland 159 MC. Het verschil bedraagt

dan ongeveer 30 MC.

Financiering

4.3.1 Algemeen

Bij investeringen groter dan 25 miljoen is een sourcingstraject verplicht. Dit kost tijd

(en dus geld) en geeft onzekerheid over investerings- en exploitatiekosten.

Het aangaan van een leenconstructie voor defensie-eigen vastgoed is geen
vanzelfsprekendheid, maar bedoeld voor de eigen bedrijfsvoering van
baten/lastendiensten. Verleende leenfaciliteiten voor defensie vastgoed zijn in het
verleden toegekend op basis van een afspraak tussen MinFin en Defensie. Op het
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niveau van de ministers zullen hierover de mogelijkheden besproken moeten
worden.

De opbrengsten/kosten bij afstoting van Maartensdijk en VBHKAZ die in beide
behoeftestellingen zijn opgenomen zijn gebaseerd op gegevens van het RVOB. het
mogen aanwenden hiervan door Defensie moet nog op schrift worden gesteld. Dit
geldt ook voor de toekenning van de eventuele EU-subsidie. Deze opbrengsten zijn
derhalve in de onderstaande investeringsreeksen niet meegenomen.

De mogelijkheid om in Zeeland BTW-vrij te kunnen bouwen wordt nog onderzocht
door de werkgroep Zeeland. Om hiervan gebruik te kunnen maken zou de provincie
als opdrachtgever voor het bouwproject moet fungeren en de kazerne vervolgens
moeten overdragen aan Defensie. Door AVB wordt dit niet als reële mogelijkheid
beschouwd.

Dekking: Ten behoeve van aanpassingen legering en bedrijfsrestaurant VBHKAZ en
overige kleine projecten in de VBHKAZ is nu 33 MC in het DIP opgenomen9.

4.3.2 inschattingio investeringsreeksen

VBHKAZ

Aangezien in de VBHKAZ vanwege de benodigde continuïteit in de bedrijfsvoering
niet alles tegelijkertijd kan worden gebouwd, zal de realisatie langer in beslag
nemen. Bij spoedige besluitvorming kan de realisatie naar verwachting in 2013
beginnen en zal naar verwachting zo’n 7 jaar duren.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
investeringsreeks 20 20 20 20 15 15 13,4 123,4

Zeeland

Bij spoedige besluitvorming zal de grondverwerving en het bouwrijp maken van de
grond plaatsvinden in 2012 en 2013. De bouw zal naar verwachting plaatsvinden in
2014/2015/2016, waarbij de piek van de kosten gemaakt zal worden in het
middelste jaar.

2014 2015 2016 planperiode
investeringsreeks 50 90 52 192

9 Daarnaast is in het DIP voor het infra-deel kwantitatieve versterking manoevre bets mariniers in totaliteit 23,4
miljoen opgenomen. Bezien dient te worden of deze gelden voor verbouw van VBHKAZ of nieuwbouw in Zeeland
kunnen worden gebruikt.

10 Inschatting DOBBP/AVB
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5 Conclusies

5.1 Verschillen in uitgangspunten en ontbrekende aandachtspunten met
financiële consequenties.

5.1.1 Investeringen

Algemeen.
De raming VBHKAZ is gebaseerd op prijspeil 2010 en Zeeland op prijspeil 2011.

In beide plannen zijn de voorbereidings- en begeleidingskosten (honorarium DVD a
12,2%) en onvoorziene uitgaven (2,5°h) niet meegenomen.

In beide plannen wordt voor korporaals van de mariniers uitgegaan van de
legeringsnorm voor korporaals/manschappen i.p.v. onderofficieren. KM-korporaals
behoren tot de categorie onderofficieren. Indien voor hun legering de legeringsnorm
voor onderofficieren wordt gehanteerd, moeten beide behoeftestellingen op het
gebied van legering daarop worden aangepast.

VBHKAZ
De initiële businesscase VBHKAZ leidt tot een investering van 80 M€.
In de businesscase VBHKAZ zijn echter niet voor alle aspecten dezelfde
uitgangspunten gehanteerd als in Zeeland en niet alle geplande functionaliteiten
Maartensdijk zijn in de businesscase VBHKAZ meegenomen.

- In de VBHKAZ is uitgegaan van 35% legering i.p.v. 45°h;
- In de VBHKAZ is uitgegaan van afstorten van 80°h van het materieel

Maartensdijk naar de landsvoorraad;
- Een aantal faciliteiten, waaronder een NIMCIS-magazijn, medisch magazijn

en uitbreiding wasplaats dienen aan de businesscase te worden toegevoegd;
- Indien die faciliteiten worden toegevoegd, dient er alsnog een parkeergarage

gerealiseerd te worden om voldoende parkeerruimte te hebben;
- Voorzieningen om het bosperceel gereed te maken voor gebruik dienen aan

de businesscase te worden toegevoegd.
- VBHKAZ gaat uit van een aanbestedingsvoordeel, terwijl dit niet wordt

gehanteerd door Defensie. Dit is ook niet meegenomen in het rapport
Zeeland.

- VBHKAZ gaat uit van een opbrengst vanwege afstoten Maartensdijk, terwijl
informatie van RVOB leert dat het om een negatieve opbrengst gaat.

- De verwachting is dat de aanpassing van de VBHKAZ gerealiseerd wordt in
een periode van 7 jaar. Gelet op het feit dat de beperkte aanwezige ruimte
op de VBHKAZ en het feit dat bedrijfsvoering in die tijd doorgang moet
vinden, is het de verwachting dat dit meerkosten voor bv. interim-
oplossingen met zich meebrengt t.o.v. Zeeland waar efficiënt en snel
gebouwd kan worden.

Om een vergelijking te kunnen maken tussen beide studies dienen die de
bovengenoemde aspecten in de businesscase te worden opgenomen. Ramingen van
defensie komen in dat geval uit op een bedrag aan investeringskosten voor de
VBHKAZ van 129,4 MC.
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Zeeland
Het rapport Zeeland gaat uit van investeringen van 192MC en opbrengsten van
33M€.

In het rapport ontbreken de onderstaande aandachtspunten met mogelijk financiële
consequenties:

- Kosten voor het tot de verhuizing naar Zeeland leefbaar houden van de
VBHKAZ zijn niet meegenomen. Het gaat dan m.n. om aanpassing van het
bedrijfsrestaurant en mogelijk de legeringsfaciliteiten. Een voorzichtige
schatting van de afdeling Vastgoedbehoeften gaat uit van investeringen van
2 M€.

- Kosten voor verwerving/gebruik van oefenterreinen.

5.1.2 Overige kosten

In beide rapporten is geen rekening is gehouden met inventariskosten. Deze
zouden moeten komen uit het reguliere DO-budget voor inventarisgoederen,
maar er wordt door HDFC getwijfeld aan de haalbaarheid.

5.2 Onzekerheden waaraan financiële risico’s zijn verbonden

Algemeen
In beide studies worden bedragen veelvuldig gebaseerd op ramingen of aannames.
Voor meet zekerheid over de juistheid van deze bedragen zouden die gevalideerd
moeten worden.

Beide voorstellen gaan uit van opbrengsten bij afstoting van de vrijvallende locaties.
Verkoop Maartensdijk (4,5 M€) in de studie VBHKAZ, en verkoop van VBHKAZ en
Maattensdijk (gezamenlijk 20 M€) in de studie Zeeland. Hierin schuilt een
onzekerheid. De hoogte van de opbrengst van de locaties is onzeker, volgens het
Rijks Vastgoed Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) is er zelfs een negatieve opbrengst voor
Maartensdijk vanwege kosten voor sloop en sanering van het terrein. De afspraken
voor het mogen aanwenden van de opbrengsten door Defensie (oordeel ministerie
van Financiën) van de te verkopen locatie(s) moeten nog op schrift worden gesteld.

VBHKAZ
Door de ontbrekende functionaliteiten die aan de businesscase VBHKAZ moeten
worden toegevoegd (parkeergarage, NIMCIS-magazijn, medisch magazijn,
uitbreiding wasplaats, uitbreiding legering voor korporaals) wordt de
ruimteproblematiek VBHKAZ nog nijpender en het risico dat het niet meer past op
de huidige locatie steeds groter.

De bestemmingsplanwijziging van het bosperceel Beukenrode is onzeker. Indien de
bestemmingsplanwijziging geen doorgang vindt, blijft een overlooplocatie nodig of
moet het bebouwingspercentage nog meet verhoogd worden.
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De omvang waarin materieel kan worden afgestort naar de landsvoorraad is een
onzekerheid. Indien dit niet mogelijk is, dient hiervoor mogelijk extra
opslagcapaciteit gerealiseerd te worden.

Zeeland
De toezegging van de provincie over de verstrekking van het terrein “om niet” dient
nog op schrift te worden gesteld. Niet alleen de provincie en de gemeente zijn
eigenaar van de grond, maar er zijn ook andere partijen bij betrokken die grond in
eigendom hebben (havenbedrijf, particulieren). Aanvullende zekerheid is nodig dat
ook de kosten van verwerving van die grond niet ten laste van Defensie komen.
Aangezien de grond geen eigendom van Defensie wordt, dient ook duidelijkheid te
komen over de eventuele kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de grond.

In de studie Zeeland wordt rekening gehouden met de ontvangst van een EU
subsidie van 10 MC Ook hiervoor geldt dat toezeggingen nog wel op schrift moeten
worden gesteld.

Door uit te gaan van het gebruik van legeringscapaciteit van MKVLIS, wordt een
besparing van 3MC ingeboekt. Over de beschikbaarheid van de legeringscapaciteit is
nu nog geen zekerheid te geven. Tevens voldoet de legeringscapaciteit MKVLIS
grotendeels niet aan de norm. Mogelijk zijn aan het op norm brengen van de
accommodatie kosten verbonden. De besparing van 3 M€ is derhalve onzeker.

De mogelijkheden voor trainen en oefenen in de omgeving van de kazerne in
Zeeland zijn een onzekerheid. Veel van de in het plan genoemde gebieden hebben
een ecologische of toeristische waarde. Het verkrijgen van de benodigde
gebruiksvergunningen en bestemmingsplanwijzigingen en de eventuele kosten voor
het gebruik van deze gebieden is onzeker.

Voor Zeeland wordt de ligging aan zee en daarmee verbonden de maritieme
amfibische trainingsmogelijkheden genoemd als “unique sellingpoint”. Dit aspect
wordt niet verder uitgewerkt. Er wordt alleen gesteld dat na afstoting van de
marinekazerne elders in de buitenhaven een toegang tot het water gemaakt moet
worden. Om te voorkomen dat later discussie ontstaat over deze optie, is het
verstandig dit explicieter te benoemen en zekerheid te krijgen over deze
mogelijkheid.

Zowel de hoogte als de volledigheid van de beschreven exploitatiekosten zijn erg
onzeker en de onderbouwing van de genoemde bedragen is niet eenduidig vast te
stellen. Op basis van de nu bekende gegevens en berekeningen kan geen duidelijk
beeld worden geschetst van de te verwachten exploitatiekosten. Hiervoor is
aanvullend onderzoek naar de integrale exploitatiekosten (operationeel, facilitair,
persex en matex) benodigd.
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Bijlage.

Brondocumenten

Structuur- & Ontwikkelingsplan Mariniers Trainings Commando Te Doorn en
Maartensdijk
“Van Braam Houckgeestkazerne en LC Maartensdijk”
Opdrachtgever CDS/AVB
Status Concept Versienummer 0.1
Datum 22 juni 2009.

Marinierskazerne Zeeland” Rapport van een gezamenlijke werkgroep ingesteld door
de Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland en de minister van
D efe n si e”
Datum 13 januari 2012.

Businesscase Van Braam Houckgeestkazerne (VBHKAZ) Marinierskazerne te Doorn
Steller: College van burgemeesters en wethouders Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Datum 18 januari 2012.

Fiche DOBBP/B/AVB “Appreciatie businesscase gemeente Utrechtse Heuvelrug
betreffende VBHKAZ in Doorn”
Steller: Dhr

Datum 16 februari 2012.

Fiche DOBBP/B/AVB” Appreciatie concept eindrapport Marinierskazerne Zeeland
Steller: Dhr
Datum 17 februari 2012.

Fiche F&C t.b.v. DF&C “Vergelijking Mariniers Doorn en Mariniers Vlissingen”
Steller: KLTZA
Datum 27 februari 2012.

Gedurende het onderzoek is aanvullende informatie verkregen via mail en
interviews met functionarissen van:

DRMV (Dhr. )
DOBBP (Dhr. , dhr. )
DAOG (KLTZ )
HDFC (Dhr. , KLTZA )
VBHKAZ (Lntkolmarns )
MKVLIS (KLTZ )
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Noordelijk deelgebied

Sporthal
Na uitplaatsing van SIMKKW kan de huidige sporthal weet (gebouw 067) in zijn
volle omvang worden gebruikt. Deze sporthal kan de gestelde behoefte huisvesten.

Buiten sportvoorzieningen
Hindernisbaan, klimtoren (locatie 1), touwbaan, omloopbaan en multisportveld
voldoen In huidige vorm aan de gestelde behoefte.

Zwembad 0
Het huidige medegebruik van het zwembad ‘Woestduin’ voldoet aan de gestelde
behoefte.

25m schietbaan
De huidige 25m schietbaan in gebouw 073 voldoet aan de gestelde behoefte.

Militair tehuis
Behoefte niet specifiek aangegeven, maar navraag geeft aan dat deze behoefte wel
aanwezig is. (bron: AVB). Deze behoefte moet buiten de hekwerken worden

0
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geplaatst. Een uitbreiding naast gebouw 073 op locatie 2 kan voorzien in deze
behoefte. Deze uitbreiding valt niet helemaal binnen het toegestane
bebouwingsoppervlak van het bestemmingsplan.
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2 Middengebied

Legerîng officieren en onderofficleren
Na uitplaatsing van de (illegaal) aanwezige kastenkamers in gebouw 009 zijn er in
potentie 240 bedden aanwezig in gebouwen 009 en 077 voor legering van officieren
en onderofficieren (bron: DMP-A nieuwbouw legering Korp / Mansch. 2009). Deze
capaciteit voldoet aan de gestelde behoefte van 239 bedden.

Conclusie legering officieren en onderofficieren:
De behoefte Is onder te brengen in bestaande bebouwing 009 en 077

Legering Korporaals en
Manschappen
In de bestaande legeringgebouwen
voor Korp / Mansch. 061, 085, 086 en
087 zijn 458 bedden aanwezig (bron:
DMP-A Uitbreiding en aanpassslng
legering op de Van Braam
Houckgeestkazerne te Doorn, versie
0,6 25-08-2009). In de nieuwbouw
legering (meest recente ontwerp 2010)
zijn 320 bedden opgenomen verspreidt
over 4 lagen. Volstaan kan worden met
slechts 2 bouwlagen legering met een
capaciteit van 160 bedden. Daarnaast
kunnen t.b.v. de UIM op de 3

bouwlaag 56 bedden (45%
boordplaatser van 125 werknemers)
worden gerealiseerd dle nodig zijn tot
dat de UIM van de Van Braam
Houckgeestkazerne vertrekt (0,7
bouwlaag). Totale legeringcapaciteit
betreft dan 458+ 160 = 618 bedden
permanent en 56 bedden tijdelijk t.b.v.
UIM. Dit voldoet aan gestelde behoefte
van 612 bedden voor K/M.

Conclusie legering Korporaals en
Manschappen:
De behoefte is te realiseren in
bestaande bebouwing 061, 085, 086,
087 en nieuwbouw op locatie 6.
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Kasten op kastenkamers
In de bestaande gebouwen 061, 085, 086 en 087 zijn 574 kasten aanwezig (bron:
DMP-A Uitbreiding en aanpassing legering op de VBHkaz te Doorn, versie 0,6 25-08-
2009). In de nieuwbouw legering K/M (meest recente ontwerp 2010) is voorzien in
1.396 kasten op een kastenkamer. Totale kastenkamercapaciteit betreft met de
nieuwbouw 574+1.396 = 1.970 kasten. Er is een overschot van 80 kasten.

PGU-kasten opslag
Bij nieuwbouw parkeergarage (meest recente ontwerp 2010) Is voorzien in een
capaciteit van 815 kasten PGU-opslag. Doordat er minder bedden hoeven te worden
gerealiseerd in de nieuwbouw K/M komt er 1,3 bouwlaag beschikbaar voor PGU
kasten opslag. Hierop kunnen 1022 kasten in PGU-opslag worden gerealiseerd, Er
blijft dan een klein tekort van 1.890-815-1021 = 54 kasten over dat kan worden
ondervangen door het overschot van 80 kasten in de kastenkamers.

Conclusie kastenkamers en PGU-kastenops!ag:
Indien op locatie 4 het voorziene nieuwbouwproject ‘parkeergarage/kastenopslag’
volgens laatste ontwerp wordt uitgevoerd en het op locatie 6 het nieuwbouwproject
‘legering K/M’ volgens laatste ontwerp met wijziging van 1,3 bouwlaag van bedden
naar PGU-opslag wordt uitgevoerd, dan wordt, samen met de aanwezige bestaande
kastenkamers In gebouwen 061, 085, 086 en 087, de volledige behoefte aan
kastenkamer en PGU-opslagkasten afgedekt.

Kantoorwerkpiekken
In gebouw 090 zijn 306 kantoorwerkpiekken aanwezig. De behoefte bedraagt 480
werkplekken. Oorspronkelijk waren deze voorzien op locatie 5. Door deze
werkplekken op locatie 8 te situeren bij het Les/simulatorgebouw wordt locatie 5
volledig beschikbaar voor een parkeergarage. Op locatie 8 kunnen 164 werkplekken
worden gesitueerd naast het Les/simulatorgebouw. Er blijft dan een marginaal
tekort van 10 werkplekken.

Conclusie kantoorwerkpiekken:
De kantoorbehoefte kan op 10 werkplekken na worden gehuisvest In gebouw 090 en
in nieuwbouw op locatie 8

Les/Simulatorgebouw
De behoefte van 6.000m2 BVO kan over 4 bouwlagen worden gerealiseerd in een
nieuwbouw op locatie 8, Deze nieuwbouw wordt gecombineerd met 164
kantoorwerkpiekken.

Multifunctioneel Facilitair Centrum
Ter plaatse van het huidige bedrijfsrestaurant Is een nieuw MFFC voorzien met 2
lagen parkeren en 1,1 bouwlaag voor het MFFC zelf. Locatie 9 is ruim groot genoeg
om de gestelde behoefte te huisvesten.

Verbindingscentrum
Behoudt van het bestaande verbindlngscentrum In gebouw 031 (locatle7) volstaat
voor de gestelde behoefte.

Ziekenboeg
Behoudt van de bestaande ziekenboeg in gebouw 001 volstaat voor de gestelde
behoefte.
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Wachtgebouw
Behoudt van het bestaande wachtgebouw in gebouw 089 volstaat voor de gestelde
behoefte.

Munitleopslag
Ondanks dat er geen behoefte is aan munitieopslag zodra de UIM van het terrein
verdwijnt wordt er rekening mee gehouden dat er mogelijk enkele protectainers
voor munitieopstag behouden blijven. Munitiebunker 08$ zal moeten verdwijnen om
ruimte te creëren voor stalling van militaire voertuigen. Eventueel zullen de
protectainers op een andere locatie moeten komen te staan.

Parkeren burgervoertulgen
De parkeerbehoefte van 1.400 parkeerplaatsen burgervoeftuigen zal worden
opgelost door 4 bebouwde parkeervoorzieningen en 3 parkeervoorzieningen op
maaiveld. Er is dan een totale capaciteit mogelijk van 1.450 parkeerplaatsen.

Restcapacltait Middengebied:
Alle bouwlocaties worden volledig benut qua bouwpotentie in BVO bij een
bouwhoogte van 4 bouwlagen. Alleen op locatie 9 blijft een restcapadteit over van
4.000m2 BVO. Op locatie 6 blijft na uitpiaatsing van de UIM een legeringcapaciteit
van 56 bedden over.

LF E]IÏ
Gebouw 090 66 Bestaand

4 bouwlagen (meest recente ontwerp
Locatie 4 249 PR 2010)

Locatie 5 400 4 bouwlagen

Locatie ° — - - 2 bouwlagen MFFC

Locatie 10 150 Herinrichten

Locatie 11 130 Herinrichten

Locatie 12 255 p Bestaand

Subtot&I maaiveld 535

. u !
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3 Zuidelijk deelgebied

Wapenopslag
De opslag kan worden gehuisvest in gebouw 079 met eventuele kleine wijziging in
de indeling.

Opslag algemene goederen, STAPAK en kombuïsgoederen
Deze kan deels in gebouw 079 worden gehuisvest, geautomatiseerde opslag in 4
lagen. Op de locatie 13 kan in 5 lagen worden opgeslagen, op deze locatie zal
hiervoor ongeveer de helft worden gebruikt. Op locatie 15 en 16 kan de
geautomatiseerde opslag in 6 lagen indien er een meter de grond in wordt gebouwd ()
en er een gebouw met een interne hoogte van 15 meter wordt gerealiseerd. Om tot
de NVO’s te komen is het 880 eerst met 0,63 vermenigvuldigd en daarna met het
aantal opslaglagen van 2,5 meter ieder.

Medisch magazijn, opslag BME
Deels komt dit In gebouw 079, de rest komt in locatie 13. Wanneer de hele locatie
13 wordt bebouwd geeft dit een extra capaciteit voor opslag of kan worden
gecompenseerd door elders ontstane tekorten.

NIMCIS + verbindingsmagazijn
Op locatie 14 zal hier gehele nieuwbouw voor moeten worden gepleegd. Er zit een

kleine overcapaciteit In van 250 880.

Garagewerkpiaatsen voertuigen
Van de 46 benodigde garagewerkpiaatsen zijn er reeds 22 aanwezig in gebouwen
053 en 080. Voor het grootste deel voldoen deze niet aan de huidige DRMV-norm.
Daarnaast zal locatie 17 geheel moeten worden gebruikt voor de overige 24
werkplaatsen en zal locatie 17 in de richting van locatie 18 met 1.006 m2 880
moeten worden uitgebreid. Deze uitbreiding gaat buiten het toegestane
bebouwingspercentage van 30% van het huidige bestemmingsplan.
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Stalling Vikings en materieel Vikings
Gebouw 054 zal in noordelijke richting op locatie 18 moeten worden uitgebreid met
1.512 m2 EBO buiten het toegestane bebouwingspercentage van 30% van het
huidige bestemmingsplan. Voor het testen van de Vikings en de daarmee gepaard
gaande geluidsbelasting, wat nu op Maartensdijk gebeurt, is op de Van Braam
Houckgeestkazerne geen vergunning.

Wasplaats en BOS pomp
De wasplaats kan op locatie 19 worden gebouwd. De daarvoor benodigde 776 m2
BBO vallen buiten het bestemmingsplan. Bij amotie van de huidige waspiaats,
gebouw 055 worden 299 m2 BBO gecompenseerd. De BOS pompen gaan van 2
stuks naar 4 stuks.

Mllieuplein en MOS
Het milieuplein en de MOS, locatie 20, grenzen aan locatie 19 met de wasplaats en
de BOS pomp.

Contalnerhandeling
Deze kan worden gerealiseerd op locatie 18,

Buitenstalling militaire voertuigen
De gemeente heeft een aangrenzend stuk grond van landgoed Beukenrode 16.000
m2 toegezegd te zullen bestemmen met een militaire bestemming waarvan , aldus
de gemeente, het daadwerkelijk realiseren van die bestemming een 70%
slagingspercentage heeft (beukenrode 2). Indien er op dit stuk grond militaire
voertuigen mogen worden gestald en daarnaast ook militaire voertuigen op het al
met militaire doeleinden bestemde stuk grond van landgoed Beukenrode
(beukenrode 2), wordt bijna In de gehele behoefte aan stallïng van militaire
voertuigen voorzien. Het overgebleven gedeelte wordt dan op locatie 18
gerealiseerd. Hierdoor hoeft er niet op een dubbeldek te worden gestald op locatie
18.
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Restcapacitelt zuidelijk deelgebied:
Van restcapaciteit in het zuidelijke gebied is geen sprake. Alle voorziene
bouwlocaties worden volledig benut, op een verwaadoosbare restcapaciteit van
locatie 13 na f250m2 860). Echter de benodigde extra bouwruimte op locatie 18
maakt dat het huidige bestemmingsplanpercentage van 30% ontoereikend Is.

Conclusies Zuidelijk deelgebied:
• Testrijden Vikings veroorzaakt geluidsoverlast die niet vergund is op de Van

Braam Houckgeestkazerne
• Alles moet worden volgebouwd volgens S&O-plan 2009
• 2.286 m2 680 buiten bestemmingsplan (1.989 m2 660 indien gebouw 055

wordt geamoveerd) .. ()
• Aangeboden stuk Beukenrode nog geen bestemming militair gebied, 70%

slagingskans..... ?l

0
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4 Bestemmingsplan

Bestemmingsplan noordelijk deelgebied
Het toegestane bebouwingsoppervlak In het noordelijke deelgebied bij de sporthal is
maximaal 3.631m2 880. De huidige bebouwing heeft een bebouwd oppervlak van
3.250m2 BBO. Om het Militair Tehuis te realiseren Is een totaal benodigd
bebouwingsoppervlak van 3.708m2 880 noodzakelijk.

Conclusie bestemmingsvien noordellik gebied:
Het toegestane bebouwingsoppervlak in het huidige bestemmingsplan is dus niet
toereikend voor de benodigde uitbreiding (-77m2 880). Het toegestane
bebouwingsoppeMak dient dus te worden verhoogd. Bovendien is er geen
toekomstig uitbreidingspotentieel binnen het huidige bestemmingsplan.

Bestemmingsplan middengebied en zuidelijk deelgebied
Het toegestane bebouwingsoppervlak in het middengebied en zuidelijk deelgebied
bij de sporthal is maximaal 52.130m2 880 f30%). Volledige benutting van alle
aangegeven bouwlocaties en behoud van de aangegeven reeds aanwezige
bebouwing Is gelijk aan het toegestane bebouwlngsoppervlak van 52,130m2. Om de
gehele gevraagde behoefte op de kazerne kwijt te kunnen Is dit echter niet
toereikend. Het bestemmingsplan dient met 2,200m2 BBO uitgebreid te worden.

Om de totale ruimtebehoefte van militaire voertuigen
te kunnen huisvesten binnen de bestaande militaire
bestemming op de Van Braam Houckgeestkazerne Is
onvoldoende fysieke ruimte en bestemmingsruimte
aanwezig.
Een deel van landgoed Beukenrode zal derhalve
militair bestemd moeten worden volgens opgave van
de businesscase van de gemeente van 16.000m2. De
bestemming van dit gebied is nu ‘natuur’ met
‘waarden’ en het gebied valt onder het EHS-regime
Çnee,tenzij..,’). De slagingskans van deze
bestemmingswijziging wordt op 70% gesteld. Los
hiervan geld dat volgens wetgeving alle bomen
moeten worden gecompenseerd. Dit geldt ook voor
de 8.000m2 die wel reeds een militaire bestemming
heeft op het landgoed. Op de VBHKAZ Is geen ruimte

. om 24,000m2 extra aan bos te compenseren.

Het toegestane bebouwingsoppervlak in het huidige bestemmingsplan is dus niet
toereikend voor de benodigde ontwikkelingen (-2.200m2 BBO). Het toegestane
bebouwingsoppervlak dient dus te worden verhoogd.
Op de VBHKAZ is onvoldoende fysieke ruimte en bestemmingsruimte aanwezig om
alle militaire voertuigen te huisvesten. Een deel van landgoed Beukenrode
(16.000m2) dient daarom van bestemming te wijzigen, slagingskans 70%.
Voor de benodigde boscompensatie Is op de VBHKAZ geen fysieke ruimte aanwezig.
Tot slot zijn er geen toekomstig uitbreidingspotenties meer binnen het huidige
bestemmingsplan.
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Conclusie bestemmingsplan middengebied en zuidellik gebied:



De totale omvorming van de VBHKAZ zal gefaseerd moeten worden uitgevoerd. In
het S&O-plan van 2009 Is een tijdsplanning van 10 jaar aangegeven. Nu komen er
ook nog de behoeftes vanuit LC Maartsendijks bij, waardoor de totale doorlooptijd
lO-iSjaar zal worden. De omvorming van de VBHKAZ is te vergelijken met een
zweedse schuifpuzzel: eerst ergens ruimte maken en dan pas kan een volgend
puzzelstukje op zijn plek worden gelegd. Hierdoor zijn projectplanningen afhankelijk
van elkaar en kent de totale planning vele kritische momenten.

Daarbij geldt dat de ‘tent open moet blijven tijdens de verbouwing’. Er zal dus 10-
15 jaar logistieke onzekerheid zijn en geen optimale bedrijfsvoering mogelijk.

Voor de omvorming moet rekening worden gehouden met interimvoorzieningen (bv.
Bedrijfsrestaurant). Deze interimvoorzieningen brengen extra kosten met zich mee.
Ook zal LC Maartensdijk langer open moeten blijven. De exploitatiekosten voor LC
Maartensdijk zullen dan ook nog 1045 jaar drukken op de begroting.

DETINEF 1 Massastude 2012 Van

Braamhkt

30 maart 2012

S Fasering

6 Investeringen en Exploitatie
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DEFINITIEF 1 Massastude 2012 Va kgeestkazerne i 30 maart 2012

7 Conclusies

• De volledige behoefte kan in Doom niet binnen de huidige
bestemmingsplankaders worden gehuisvest.

• In het midden en zuidelijk gebied is een tekort van 2.288 m2
bebouwingsoppervlak. (1,989 m2 BBO indien gebouw 055 wordt geamoveerd)

• Bij de sporthal is een klein tekort van 77m2 bebouwingsoppervlak

• Alle bouwlocaties volgens het S&O-plan 2009 moeten volledig worden
volgebouwd.

• Om de militaire voertuigen te kunnen stallen is er fysiek onvoldoende ruimte
aanwezig binnen de huidige grenzen van het object en bestemmingsgrenzen.

• Het aangeboden deel van landgoed Beukenrode dient volledig benut te worden,
waardoor de militaire voertuigen wel in Doorn kunnen staan.

• Aangeboden stuk Beukenrode heeft nog geen bestemming militair gebied. Los
van de slagingskans van 70% voor een bestemmingswijziging zal tekening
moeten worden gehouden met een lange realisatletermijn, Het bosperceel valt
onder de EHS, waardoor bezwaarprocedures te verwachten zijn.

• Daarbij dienen volgens de wetgeving alle gekapte bomen te worden
gecompenseerd. Op de VBHKAz Is geen ruimte om ±24.000m2 bomen extra te
herp ianten.

• Na realisatie val de huidige behoefte zijn er geen uitbreidingsmogelijkheden
meer in de toekomst die binnen de huidige vigerende bestemmingsplankaders
passen.

• Het testtijden van Vikings na onderhoud veroorzaakt geluidsoverlast die niet
vergund is op de VBHKaz.

• 10-15 jaar lang logistieke onzekerheid en geen optimale bedrijfsvoering
mogelijk. Het realiseren van nieuwbouw is in grote mate afhankelijk van andere
nieuwbouwprojecten. Hierdoor zijn er veel kritische momenten in de fasering.

• LC Maartensdijk kan door de fasering pas worden afgestoten nadat de functies
zijn gerealiseerd op de VBHKaz. Hierdoor moet LC Maartensdijk langer open
blijven.

• Onvoorziene extra kosten tijdens realisatie van het totale plan door interim
voorzieningen en langere exploitatie Maartensdijk.
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0EFLNEF Massastudie 2012 Van Brsamhouckg 30 maart 2012

8 Bijlagen

Berekeningen behoefte vs potenties massastudie 2012 Doorn.xlsx:

• Noordelijk deelgebied

• Middengebied

• Zuidelijk deelgebied
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4.

5. Cencept-Kamerbrief marinlerskazerne Zeeland (02/04/12 DRMV)
WnU-DRMV licht toe hoe de aanwijzingen van het C-BPB zijn
verwerkt in de nieuwe versie.

artikel 11, lid 1 Wob

HDFC stelt dat

De CDS stelt vast da

De SG geeft aan

ve voorzitter
geeft aan dat

_____ _______

Besloten wordt de Kamerbrief op 10 april om
14.00 uur - na de vergadering van Gedeputeerde staten in
Zeeland — uit te sturen. Het personeel in Doorn zal gelijktijdig
worden ingelicht. De minister zal voorafgaand de Commissaris van
de Koningin van Utrecht en de burgemeester van de Utrechtse
Heuvelrug informeren.
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Ministerie van Defensïe

Bs/2012012623 / 10—4-2012

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer Ministerie van Defensie

der Staten-Generaal PIen 4

Plein 2 MPC5S

2511 CR Den Haag -taag
www.defensie.nI

Onze referentie
65/20 120 12623

Datum 10 april 2012 Bijiagen

Betreft Marinierskazerne Zeeland een

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Inleiding
In mijn brief over het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie van 31 augustus
2011 (Kamerstuk 32 733, nr. 44) heb ik een onderzoek aangekondigd naar de
mogelijkheden om de marinierskazerne in de provincie Zeeland onder te brengen.
Onlangs heeft de daartoe ingestelde werkgroep haar rapport uitgebracht. In deze
brief ga ik in op de bevindingen van de werkgroep en de conclusies die ik daaraan
verbind. Het rapport van de werkgroep is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Ik heb ook de Businesscase Van Braam Houckgeestkazerne (VBHKAZ)
Marinierskazerne te Doorn bestudeerd, die het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op 18 januari 2012 heeft
gepresenteerd. In deze brief zal ik ook hierop ingaan.

Ik kies voor de verwezenlijking van een nieuwe marinierskazerne op de locatie
Buitenhaven bij Vlissingen. De komende maanden wordt daarvoor de
behoeftestelling uitgewerkt. Daarnaast zal ik met de provincie Zeeland in overleg
treden om formele afspraken te maken over de beschikbaarstelling van de grond
‘om niet’ en over het medegebruik van een aantal terreinen voor oefenen en
trainen. Als de kazerne in Vlissingen in gebruik is genomen, zullen de Van Braam
Houckgeestkazerne en het Logistiek Centrum Maartensdijk worden afgestoten en
verkocht.

Het feit dat de investeringsuitgaven voor de optie “Vlissingen” volgens de huidige
berekeningen en daarbij nu nog noodzakelijkerwijs te hanteren veronderstellingen
hoger zijn dan die voor Doorn, acht ik acceptabel gegeven de betere
ontwikkelingsmogelijkheden van een kazerne in Vlissingen. Overigens wijs ik er in
deze brief op dat de Van Braam Houckgeestkazerne ook na een eventuele
renovatie krap behuisd is en niet toekomstbestendig.
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Ministerie van Defensie

De te huisvesten eenheden
Het Mariniers Trainingscommando fMTC) omvat twee mariniersbataljons, delen Datum

van het gevechtssteunbataljon en het amfibisch logistiek bataljon. De taken van
de mortiercompagnie en van het TL-peloton worden ondergebracht bij het Onze referentie

Commando Landstrijdkrachten en de Unit Interventie Mariniers (UIM) zal elders
worden gehuisvest, mogelijk gecolloceerd met andere eenheden van de Dienst
Speciale Interventies. Daarmee komt de personele omvang van het MTC op 1890
vte’n. In de herbeleggingsbrief van 31 augustus was aangekondigd dat zou
worden onderzocht ‘of de druk op de kazerne kan worden beperkt door nog
andere eenheden elders onder te brengen.’ Dat zou echter afbreuk doen aan het
operationele verband van het MTC, dat één geheel vormt. Bovendien zouden
vervolgens allerlei logistieke maatregelen moeten worden getroffen om van
elkaar gescheiden eenheden toch samen te laten werken. Dit is dus geen goede
oplossing. Om redenen van doelmatigheid dienen de stalling en opstag van het
Logistiek Centrum Maartensdijk op de marinierskazerne te worden ondergebracht.
Dan kan het LCM worden afgestoten en bespaart Defensie op de exploitatiekosten
van een afzonderlijke opslaglocatie.

De Van Braam Houckgeestkazerne
De mariniers kampen op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn met
ruimtegebrek. Het kazerneterrein beslaat ruim 48 ha, waarvan 29 ha door bos
wordt ingenomen. Het terrein ligt ingeklemd tussen de bebouwing van Doorn en
natuurgebied. Daar komt bij dat in de loop der jaren zowel de persoonlijke
uitrusting als het materieel fo.a. NIMCIS) en het wagenpark (o.a. de Viking) is
uitgebreid. Onderzoek wees uit dat de kazerne onvoldoende ruimte bood om dit
alles daar onder te brengen. Het lukte niet het naastgelegen golfterrein te
verwerven voor de uitbreiding van het terrein. Noodgedwongen nam het
Commando Zeestrijdkrachten het Logistiek Complex Maartensdijk over als
opslaglocatie voor Doorn, dat daarom niet kon worden afgestoten.

De afgelopen jaren is voor de duurzame ontwikkeling van de kazerne en van het
Logistiek Centrum Maartensdijk een Structuur- en Ontwikkelingsplan opgesteld.
Op grond hiervan heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug wijzigingen in het
bestemmingsplan uitgevoerd, waaronder een verhoging van het maximum
bebouwingspercentage en een verhoging van de bouwhoogte. Van het Structuur-
en Ontwikkelingsplan dat oorspronkelijk een totale investering van € 139,5
miljoen zou vergen, is vooralsnog een beperkt deel voor een bedrag van € 33
miljoen in de plannen opgenomen. Maar dit is nog niet tot uitvoering gekomen.

Businesscase Van Braam Houckgeestkazerne
Op 18 januari heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug de Businesscase Van Braam Houckgeestkazerne
(VBHKAZ) Marinierskazerne te Doorn gepresenteerd. Volgens de gemeente is het
mogelijk het Mariniers Trainingscommando inclusief de noodzakelijke opslag en
stalling op een ingrijpend gerenoveerde kazerne in Doorn te blijven huisvesten.

Berekend wordt dat de aanpassingen aan de Van Braam Houckgeestkazerne aan
bruto investeringen € 98,2 miljoen kosten. Dit bedrag zou naar het oordeel van
de gemeente kunnen worden verlaagd omdat in de economische situatie waarin
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de bouwmarkt verkeert een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel te behalen is. De Ministerie van Detensie

voor Defensie noodzakelijke parkeergarage is in het plan van de gemeente
geschrapt. [en parkeerdek komt er wel. Voorts trekt de gemeente de Datum

verkoopopbrengst van het Logistiek Centrum Maartensdijk af van het
investeringsbedrag. Zo komt de investeringsbehoefte uit op € 80 miljoen, Onze reterentie

waarvan € 33 miljoen al in de plannen is opgenomen. De additionele
investeringsbehoefte voor de aanpassingen aan de Van Braam
Houckgeestkazerne komt dan uit op € 47 miljoen, in de berekeningen van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Kanttekeningen bij businesscase Van Braam Houckgeestkazerne
Ik plaats twee kanttekeningen bij de benadering van de gemeente. De eerste
betreft de financiële berekeningen, die afwijken van de berekeningen van
Defensie en tot een wezenlijk ander resultaat leiden. De tweede kanttekening
betreft de wijze waarop de gemeente het ruimtegebrek wil aanpakken en de
beoordeling van de toekomstbestendigheid van de locatie.

Defensie heeft de getallen van de werkgroep marinierskazerne — voor de
aantallen mariniers, legering, leslokalen, voor de ruimtebehoefte voor opslag en
stalling, voor spoftfacilbteiten, etc. — gedeeld met de gemeente Utrechtse
Heuvelrug. Uitgaande van die getallen komt het geactualiseerde Structuur- en
Ontwikkelingsplan van Defensie op een totale investeringsbehoefte vn € 130
miljoen voor een ingrijpende renovatie en herstructurering van de kazerne
(inclusief het leeghalen en afstoten van Logistiek Centrum Maartensdijk). De
gemeente komt, zoals gezegd, op een totaal van € 80 miljoen.

Hierboven zijn al enkele factoren genoemd die tot dit verschil leiden: het ten
onrechte schrappen van een parkeergarage (- € 3,6 miljoen), een geraamd
aanbestedingsvoordeel (- € 16,5 miljoen) en de verkoop van Logistiek Centrum
Maaftensdijk (€ 4,5 miljoen). In de berekeningen voor een marinierskazerne in
Vlissingen houdt Defensie geen rekening met verkoopopbrengsten. De gemeente
gaat voor de Van Braam Houckgeestkazerne uit van een lager percentage
‘boordplaatsers’ (binnenslapers) dan Defensie hanteert (35 i.p.v. 45%). Dat
scheelt overigens niet alleen in kosten, maar ook in ruimtebeslag. Ten slotte
worden in de businesscase enkele noodzakelijke investeringen buiten
beschouwing gelaten, waaronder een NIMCIS magazijn en werkplaats € 8,7
miljoen.

Om in Doorn voldoende ruimte te creëren voor de sluiting van het Logistiek
Centrum Maartensdijk schetst de gemeente een aantal oplossingsrichtingen,
waaronder een optimalisatie van het Structuur- en Ontwikkelingsplan en een
bestemmingswijziging van het bosperceel Beukenrode. Een van de optimalisaties
van het plan wordt bereikt door een lager aantal ‘boordplaatsers’ te hanteren dan
het Korps Mariniers nu voor de Van Braam Houckgeestkazerne opgeeft. Van het
genoemde bosperceel op het terrein van het landgoed Beukenrode kan een
parkeerterrein worden gemaakt. Omdat dit landgoed deel uitmaakt van de
Ecologische Hoofdstructuur gelden echter strenge voorwaarden voor een wijziging
en zou een aantal maatregelen moeten worden genomen voor de
landschappelijke inpassing.

Ik conciudeer dat de gerenoveerde kazerne alleen onder voorwaarden aan de
gestelde ruimtelijke eisen kan voldoen. Of de ingreep in de Ecologische
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Hoofdstructuur op het landgoed Beukenrode kan doorgaan, is vooralsnog Ministerie van Deten5le

onzeker, zoals ook de gemeente zelf aangeeft. In ieder geval onderschrijf ik niet
de conclusie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, dat de kazerne ‘een Datum

uitstekende en toekomstbestendige oplossing met voldoende ruimte en
uitbreidingsmogelijkheden’ biedt. Ook na de renovatie blijft de kazerne krap onze rererentie

behuisd, Bovendien is het huidige maximum bebouwingspercentage van 30% al
zo hoog, dat een verdere verhoging van dat maximum praktisch niet meer
mogelijk is en ook niet wenselijk gezien het leefklimaat op de kazerne. Na een
kostbare renovatie zou de kazerne wel gemoderniseerd zijn, maar geen
ontwikkelingsmogelijkheden bieden.

Alternatieve locaties in Noord-Brabant en Zeeland
In het kader van de opstelling van het Herbeleggingsplan zijn alternatieven voor
Doorn en Maartensdijk onderzocht, met name de Nassau Dietzkazerne in Budel
met in de nabijheid de schietbaan in Weert en het Oefenterrein Weerterheide, en
vliegbasis De Peel, dat met een oppervlakte van 556 ha. veel ruimte biedt. Op De
Peel zouden de mariniers mede gebruik kunnen maken van bestaande
ondersteunende voorzieningen als bewaking en beveiliging en catering. Zoals in
de antwoorden op de vragen over het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie van
17 november 2011 (Kamerstuk 32 733, nr. 51) is aangegeven, zijn deze
alternatieven om verschillende redenen terzijde gelegd, onder andere omdat
verhuizing van Doorn naar een nog verder landinwaarts gelegen locatie voor een
marinierskazerne niet logisch is. Bovendien is de krijgsmacht nu al in groten
getale aanwezig in de provincie Noord-Brabant. In mijn brief over het
Herbeleggingsplan heb ik het belang van een betere spreiding van de krijgsmacht
over het land onderstreept. Dat draagt bij tot een steviger draagvlak voor
Defensie. Daarom heb ik met de Commissaris van de Koningin in Zeeland
gesproken over de mogelijke vestiging van een marinierskazerne in Zeeland en
hebben wij begin september 2011 een gezamenlijke werkgroep ingesteld om de
mogelijkheden daartoe te onderzoeken.

Bevindingen van de werkgroep marinierskazerne
De locatie
De werkgroep heeft na vergelijking van een aantal terreinen in Zeeland
geconcludeerd dat de locatie Buitenhaven bij Vlissingen voorziet in de behoefte.
Het biedt de beste mogelijkheden en voldoende ruimte om een nieuwe
marinierskazerne inclusief opslag en stalling onder te brengen. De terreinomvang
van ca. 70 ha verschaft bovendien de nodige flexibiliteit voor toekomstige
ontwikkelingen. De eigendomsverhoudingen op de locatie Buitenhaven en
relevante wettelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten zijn onderzocht: hieruit
kwamen geen wezenlijke belemmeringen voor de vestiging van een
marinierskazerne voort. De provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen
verwerven de grond, stellen die om niet beschikbaar voor de marinierskazerne en
leveren de grond bouwrijp op. De bestaande Marinekazerne Vlissingen staat
eveneens aan de Buitenhaven. Deze kazerne wordt nog voornamelijk gebruikt
voor legering in verband met de bouw, het onderhoud en de ombouw van
marineschepen bij Damen Schelde Naval Shipbuilding, onder andere bij verkoop
van schepen aan buitenlandse marines. Deze kazerne staat op de nominatie voor
afstoting, maat kan nog enkele jaren worden gebruikt als aanvullende legering
voor de mariniers.
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Oefen terreinen
Met het oog op een efficiënte bedrijfsvoering is het wenselijk dat binnen een
rijtijd van een uur voldoende oefenterreinen aanwezig zijn. Defensie heeft in de
provincie Zeeland geen oefenterreinen. De werkgroep heeft geconstateerd dat er
in de nabije omgeving mogelijkheden zijn om bestaande terreinen mede te
gebruiken voor oefening en training, ook voor operaties op de grens van land en
water. De provincie heeft in eerste contacten met de eigenaren van de bewuste
gronden de mogelijkheden voor militair medegebruik verkend. Over dit
medegebruik moeten met de grondeigenaren de komende tijd afspraken worden
gemaakt. De beschikbaarheid van deze terreinen is van wezenlijk belang voor de
mariniers, want zonder oefenmogelijkheden in de omgeving zouden de
exploitatiekosten toenemen.

Investeringsbehoefte
De behoeftestelling van de werkgroep leidt tot een investeringsbehoefte van €
192 miljoen. Het gebruik van de bestaande Marinekazerne Vlissingen voor de
legering van mariniers levert een besparing op die op € 3 miljoen wordt geraamd.
De werkgroep beveelt nader onderzoek aan naar enkele mogelijkheden tot
besparing:

- mogelijkheden om de directe investeringskosten omlaag te brengen door
toepassing van flexibel bouwen, innovatieve concepten en samenwerking
met andere partijen voor alternatieve legering in bestaande gebouwen
buiten de kazerne. Eerste verkenningen hiernaar geven aan dat hier
mogelijk substantiële besparingen te behalen zijn;

- toepassing van DBFMO: design, build, finance, maintain, operate, een
vorm van sourcing.

Exploitatielasten
De werkgroep heeft ten slotte geïnventariseerd wat de gevolgen van een
verhuizing naar Zeeland kunnen zijn voor de exploitatielasten. Deze zullen naar
verwachting toenemen vanwege de langere reistijd naar enkele oefenterreinen en
door een stijging van het aantal ‘boordplaatsers’. Ondanks de mogelijkheden voor
medegebruik van terreinen in de omgeving voor oefening en training zal voor een
deel van de oefenbehoefte ook in de toekomst gebruik moeten worden gemaakt
van Infanterie Schietkamp Harskamp en van de Leusder en/of de Oirschotse
Heide. Dat gaat bijvoorbeeld om oefeningen met het Viking rupsvoertuig, die
slechts op enkele oefenterreinen gehouden mogen worden. De raming is dat het
oefenbudget hierdoor met ca. € 1 miljoen structureel moet worden opgehoogd.

Vanwege de ligging van Zeeland wordt aangenomen dat het aandeel
boordplaatsers (in Doorn 45%) de eerste jaren in Vlissingen zal verdubbelen tot
90%, om vervolgens geleidelijk af te nemen. Deze eerste jaren zullen de
jaarlijkse exploitatielasten hierdoor toenemen met ca. € 400.000. Het is mogelijk
dat het aandeel van de boordplaatsers zich zal stabiliseren op een hoger
percentage dan nu. Een verschil van 10 procentpunt boordplaatsers betekent een
verschil van € 90000 in structurele exploitatielasten.

Ten slotte wordt aangenomen dat met de verhuizing naar Zeeland de te betalen
verhuiskosten zullen toenemen. Hiervoor wordt een structureel extra bedrag van
€ 120.000 geraamd.

Ministerie van Defensie

Datum

Onze referentie
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Ministerie van Defensie

Conclusie werkgroep
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een marinierskazerne in de provincie Datum

Zeeland heeft uitgewezen dat de locatie Buitenhaven bij Vlissingen goede
mogelijkheden en voldoende ruimte biedt om de marinierskazerne inclusief Onze referentie

stalling en opslag daar onder te brengen, en ook dan nog ruimte biedt voor
toekomstige ontwikkelingen. Nieuwbouw geeft Defensie de gelegenheid een grote
kazerne geheel nieuw in te richten: doelmatig en doeltreffend, toekornstbestendig
en met toepassing van innovatieve concepten. In de nabije omgeving zijn
mogelijkheden om bestaande terreinen mede te gebruiken voor oefening en
training, ook voor amfibisch optreden op de grens van land en water. Bijna het
gehele terrein is eigendom van overheidsorganisaties.

Vervolgfase
De komende maanden zal een DMP-A document worden opgesteld met de
behoeftestelling voor een marinierskazerne op de locatie Buitenhaven bij
Vlissingen. Daarin zullen de benodigde voorzieningen en de daaraan verbonden
kosten in detail worden uitgewerkt.

Deze fase zal ook worden gebruikt om een aantal onzekerheden weg te nemen of
te verminderen:

- over de beschikbaarstelling van de grond ‘om niet’ zal een formele
afspraak met de provincie moeten worden gemaakt;

- onderzocht moet worden of de bestaande Marinekazerne Vlissingen
beschikbaar is voor de aanvullende legering van mariniers. Bovendien
moeten de kosten van het op norm brengen van deze locatie in kaart
worden gebracht;

- over de beschikbaarheid van terreinen in de omgeving voor oefening en
training moeten formele afspraken met de grondeigenaren worden
gemaakt. Waar nodig zullen ook vergunningen moeten worden
aangevraagd;

- het inzicht in de exploitatiekosten van de nieuwe marinierskazerne moet
verder worden verdiept.

Een bijzonder punt van aandacht betreft de legering van de korporaals.
Korporaals van de mariniers behoren tot de categorie onderofficieren. Eerdere
toezeggingen om de huidige korporaaislegering op norm te brengen zijn nog niet
gehonoreerd. Dat zal in de nieuwe kazerne wel gebeuren.

Deze fase wordt ook benut om nadere afspraken te maken over huisvesting
buiten de poort. De provincie heeft aangekondigd de regie te nemen bij de
aanpassing van ruimtelijke plannen op de locatie. De provincie zal onverwijid
beginnen met de voorbereiding daarvan.

Aan het einde van de DMP-A fase zal ik definitief besluiten tot de vestiging van
een marinierskazerne in Zeeland.

In een latere fase zullen de personele gevolgen van de verhuizing van de
marinierskazerne naar Zeeland tijdig met de medezeggenschap worden
besproken.
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Na de vaststelling van de behoefte zal via een vergelijking met de markt worden Uinsterie van Detensle

bepaald op welke wijze de bouw van de kazerne wordt georganiseerd en
gefnancierd. Dan kan ook worden bepaald hoe de investerings- en de Datum

exploitatiekosten in de plannen en in de defensiebegroting worden
geaccommodeerd. Onze reterenUe

DE FtIINISTEP VAN DEFENSIE

drs.
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