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Aanleiding 
In het Strategisch Vastgoedplan 2022 (SVP 2022) van 2 december 2022 en in de 

Contourenbrief van 13 mei 2022 (Kamerstuk 34 919, nr. 91) zijn diverse projecten met een 

‘bestuurlijk voornemen’ aangekondigd, zo ook het project inzake de concentratie van de 

eenheden die nu in Assen en Havelte zitten. In voorliggende Kamerbrief informeert u de 

Tweede Kamer, nadat verschillende scenario’s met de regio’s zijn onderzocht, over het door u 

genomen besluit ter zake.

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met doorgeleiding van de Kamerbrief naar de 

Commissie Fysieke Leefomgeving (CFL). 

Kernpunten 
Voorliggende Kamerbrief wordt voor de Ministerraad van 3 februari 2023 aangeboden. Dit betekent 

dat de volgende deadlines worden gehanteerd:  

- Interdepartementale afstemming via CFL van 17 januari 2023 en Raad fysieke Leefomgeving 

(RFL) van 31 januari 2023; 

- Afstemming intern Defensie: de Kamerbrief en beslisnota zijn intern Defensie afgestemd 

alvorens de documenten in de parafenronde zijn gezet.  

Toelichting 
Financiële overwegingen 
Geen toevoegingen ten opzichte van de financiële passage in de Kamerbrief. HDFC is betrokken. 

Juridische overwegingen 

DJZ is betrokken bij het vervolgproces van het SVP 2022. 

Communicatie 

In nauwe samenwerking met DGB en DCo wordt door de programmadirectie Transformatie Vastgoed 

gewerkt aan een Communicatie & Omgevingsmanagementplan. Het project Assen/Havelte valt hier 

ook onder. DCo zoekt hierbij nadrukkelijk de samenwerking en de afstemming met de betrokken 

Defensieonderdelen. Binnen dit plan heeft DCo de regie op interne en externe communicatie. 

DCo voorziet aandacht voor dit bestuurlijk voornemen en de daaraan verbonden verhuisbewegingen. 

Interne communicatie is van groot belang en moet plaatsvinden voorafgaand aan of minimaal 

gelijktijdig met externe communicatie. Communicatie wordt afgestemd met de betrokken provincies 

en gemeenten.  

TER BESLISSING Aan STASDEF 

Van DG Beleid 

Afgestemd met CDS, HDFC, DCO en DJZ 

In afschrift aan MINDEF 

Nota Kamerbrief ‘Besluit inzake de concentratie van de eenheden die 

nu in Assen en Havelte zitten’ 

Datum 

6 februari 2023 

Onze referentie 

BS2022033465 

Opgesteld door 

@mindef.nl 

Aantal bijlagen 

2 



Pagina 2 van 2 

Noot: de Kamerbrief dient pas te worden verstuurd op of na 6 februari (en niet direct na de 

Ministerraad op 3 februari) en wel nadat de medewerkers in Assen/Havelte zijn geïnformeerd door 

de staatssecretaris. 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 

Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer.   
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