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Ministerie van Defensie 
Bestuur staf 
Mevrouw A. Slingenberg-Koch 

Kalvermarkt 32 
2511 CB Den Haag 
 
Postbus 20701 
2500 ES  Den Haag 
 

Zeewolde, 31 januari 2023 

 

Geachte mevrouw Slingenberg-Koch, 

Wij, de grootste partij in de gemeenteraad van Zeewolde, Leefbaar Zeewolde, hebben op 2 
december jongstleden kennis genomen van de  berichtgeving van het Ministerie van 
Defensie om Zeewolde als voorkeurslocatie aan te merken voor de realisatie van een grote 
kazerne.  

Voor zover ons bekend is er naar de mening van de inwoners en het gemeentebestuur van 
Zeewolde niets op voorhand gevraagd.  
Wij constateren dat bij onszelf, de betrokken agrariërs, de politiek en de inwoners van 
Zeewolde veel onduidelijkheid heerst over vragen zoals: ’waarom daar’, ‘waarom zo groot’, 
‘waarop is deze voorkeur gebaseerd’ en zo meer. 

Deze vragen en onduidelijkheden leiden tot veel speculatie, halve waarheden, maar soms 
ook tot pertinente onjuistheden. De twee laatst genoemden zijn niet direct te weerleggen, 
omdat er te weinig  informatie bekend is. Dit leidt tot argwaan en behoedzaamheid onder de 
inwoners van Zeewolde. 

Wij zijn van mening dat voor een dergelijke nieuwe grootschalige ontwikkeling er eerst een 
interactief participatieoverleg met de lokale samenleving en de lokale politiek moet 
plaatsvinden. Tot nu toe is er te weinig en te onduidelijke informatie verstrekt, in ieder geval 
te mager om een inschatting te maken wat de te verwachten effecten zijn voor de komende 
10 tot 30 jaar.  

Wij verzoeken u dan ook om voor 1 maart 2023 de noodzakelijke informatie/documenten te 
overleggen over de navolgende aandachtspunten: 

 Op grond van welke afweging bent u tot de conclusie gekomen dat uit de vier 
onderzochte locaties de locatie Zeewolde de voorkeur verdient? Wij verzoeken u om alle 
informatie hierover, en dus ook die van de overige drie onderzochte locaties, met ons te 
delen; 
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 Waarom is een gebied van 500 ha. noodzakelijk? Welke achterliggende 
gedachten/uitgangspunten spelen hierbij een rol? 

 Wat zijn de concrete plannen op de nieuwe locatie? Is er een locatie impressie 
beschikbaar om een beeld te kunnen vormen van hoe de kazerne er op termijn uitzie 

 

Graag willen we met u en uw ministerie op korte termijn in gesprek omdat wij het van 
belang vinden te inventariseren wat op ons afkomt en welke informatie kan helpen bij het 
bovengenoemde interactieve participatie overleg.  

Om hierover een afspraak te maken vraag ik u contact met mij op te nemen via het email 
adres wat hieronder staat vermeld of mij te bellen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

<handtekening> 

 

 

Tom Zonneveld      
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde 
   
Email : t.zonneveld@zeewolde.nl   
Mobiel nummer : 06-43492463    
 


