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Aanleiding 
 Het lid Eppink (JA21) heeft schriftelijke vragen gesteld over de komst van een grote militaire

kazerne in Zeewolde, naar aanleiding van de Kamerbrief Strategisch Vastgoedplan 2022 van

2 december 2022 (Kamerstuk 36 124, nr. 12) en de uitspraken van de Commissaris van de

Koning van Flevoland in zijn nieuwjaarstoespraak over de komst van de kazerne.

 De antwoorden moeten uiterlijk 27 januari 2023 aan de Kamer zijn aangeboden en worden

naar verwachting inhoudelijk besproken in het Commissiedebat Vastgoed op 23 februari

2023. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met bijgevoegde beantwoording vaan de schriftelijke vragen 

van het lid Eppink (JA21) over de komst van een grote militaire kazerne in Zeewolde.  

Kernpunten 
 De Kamervragen richten zich primair op het bestuurlijke proces omtrent de nieuwe grote

kazerne centraal in Nederland.

 Met de Kamerbrief Contouren Strategisch Vastgoedplan 2022 van 13 mei 2022 (Kamerstuk

34 919, nr. 89) en het Strategisch Vastgoedplan 2022 van 2 december 2022 (Kamerstuk 36

124, nr. 12) is aan de Kamer gemeld dat er onderzoek wordt gedaan naar een nieuwe

kazernelocatie van ongeveer 500 hectare (inclusief oefenterrein) in het midden van het land

waar meerdere ondersteunende eenheden kunnen worden geclusterd.

 In de bijlage bij het Strategisch Vastgoedplan 2022 is aangegeven dat de locatie bij de brug

bij Nijkerk in de gemeente Zeewolde als voorlopige voorkeurslocatie is aangemerkt. Tevens

is benoemd dat het kabinet het voornemen heeft om medio 2023 tot een definitieve

locatiekeuze voor de kazerne te komen om daarna de planologische procedure op te starten.

Toelichting 
Financiële overwegingen 
Er zijn geen financiële overwegingen bij de beantwoording van deze Kamervragen. 

Juridische overwegingen 
Er zijn geen juridische overwegingen bij de beantwoording van deze Kamervragen. 

Communicatie 
Er is geen communicatie voorzien bij de beantwoording van deze Kamervragen. 
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Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden niet openbaar gemaakt vanwege de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  
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