
Voorzitter, dank voor het woord. Geachte raadsleden, dank voor de gelegenheid die u de 

fractie van D66 geboden heeft gegeven om vanavond enkele voor ons prangende vragen te 

stellen. We realiseren dat het instrument dat we daarvoor gebruiken niet alledaags is, maar 

wij vinden het in dit dossier verdedigbaar. Enerzijds wilden we de belangrijke 

raadsvergadering over de begroting 2015 niet kapen met dit onderwerp. Dat zou ook geen 

recht doen aan de ontstane situatie. Anderzijds konden wij, gezien alle snelle ontwikkelingen 

niet nóg een hele maand wachten op de volgende raadsvergadering. 

Waar het om gaat: voor D66 Vught zijn de processtappen in het dossier Isabella onduidelijk . 

Maar laten we u even mee terugnemen naar 2012, het laatste jaar dat het COA met 

asielzoekers op de Isabellakazerne zat. De kazerne kwam te koop per 1 januari 2013 en de 

gemeente had het eerste recht van koop. Wat te doen? Binnen de raad werd daar nogal 

verschillend over gedacht. Het gemeentebestuur zat ook niet stil en schakelde enkele experts 

in om hun mening te geven over deze unieke, historische plek tussen Vught en Den Bosch. 

Daar kwam niet echt een visie uit, het ging alle kanten op. Een deel van de D66-fractie was 

benieuwd hoe herontwikkeling van vergelijkbare complexen in het land was verlopen. Daarbij 

werden ook bezoeken afgelegd aan andere militaire complexen, zoals Ede.  

D66 gaat uit van de kracht van mensen, van de creativiteit en dit complex zou prachtig zijn 

voor een burgerinitiatief. Breed gedragen, van onderop ontwikkeld. De tijd van grootschalige 

ruimtelijke projecten is voorbij. De tijd dat woningcorporaties of ontwikkelaars veel geld over 

hebben om tot gebiedsontwikkeling over te gaan ligt achter ons. Gebiedsontwikkeling 

nieuwe stijl is er een van kleinschaligheid, plannen inpassen in de omgeving, passend bij de 

structuren en cultuur.  

Eind 2012 presenteerde D66 is dit raadhuis een plan. De herontwikkeling van de 

Isabellakazerne op deze manier was een unieke kans, mede doordat er vijf jaar tijd was: FMT 

ging de panden voor vijf jaar verhuren. 

We gaven ons een half jaar de tijd om mensen te zoeken die de kar wilden gaan trekken. Al 

na twee maanden werden twee zogenoemde vaandeldragers gevonden die aan de slag 

gingen, vanaf dat moment uiteraard geheel los van ons als partij. Het burgerinitiatief kreeg 

daarbij ook ondersteuning van de gemeente, wat we erg waardeerden. Want dat is nogal 

wat, je weet niet waar het eindigt en of het een succes wordt. Maar dat is inherent aan 

burgerinitiatieven, daar is vooral durf en daadkracht nodig én dat werd door het college 

getoond.  

Waardering en lof was er volop. Ook van het college, bijvoorbbeld over het lonkend 

perspectief dat door de vaandeldragers was neergezet. Geprezen werden zij, omdat hun 

inspiratie de basis zou vormen voor toekomstige ontwikkelingen. En naast vertrouwen werd 

ook ruimte geboden omdat het college zich ook bewust was van het avontuur (uit: 

raadsinformatiebrief april 2013). Geen druk op het proces, nee want het college ging als een 

soort van pilot voor een andere interactie en samenwerking. 



Tot afgelopen zomer gaf het college het burgerinitiatief Force Isabella de tijd om een plan te 

presenteren. Dat is ook gebeurd, lezen we terug, in juni. Maar daarna bleef het stil, terwijl wij 

als partij ook benieuwd waren naar die presentatie, maar goed, wat in het vat zit verzuurt 

niet. 

Ondertussen bloeide de kazerne op. Het werd langzaamaan ‘the place to be’ van Vught. 

Bedrijven, horeca, studenten, ateliers, het kwam daar allemaal samen. In feite ontstond daar 

al een gemeenschap, een community, zij het dat iedereen wist dat het tijdelijk was. Hoewel, 

de komende jaren zou het nog wel zo blijven en de ontwikkelingen zouden wel eens prima 

ingepast kunnen worden in de toekomstplannen. Van het burgerinitiatief, zo veronderstelden 

wij. 

Op 14 oktober werd de D66 fractie verrast door een persbericht. De aankondiging werd 

gedaan dat het college de plannen van de tot op dat moment nog voor iedereen onbekende 

Isabella Groep het meest kansrijk vond. Vanaf die dag kreeg dit particuliere initiatief de 

exclusiviteit om met steun van de gemeente te praten met partijen als het COA, de provincie, 

de gemeente Den Bosch en verhuurder FMT teneinde een totaalplan te ontwikkelen. Maar 

had het college haar intentie niet al uitgesproken naar het burgerinitiatief?! 

Enfin, we hebben de presentatie van de Isabella Groep met interesse bekeken maar 

geconstateerd dat er wel heel veel overlap zat met eerdere visie van het burgerinitiatief, 

maar dat hoeft geen probleem te zijn, je zou dan kunnen denken: 1 en 1 is 2. En economische 

dragers zijn tenslotte nodig voor die plek.  

Op donderdag 30 oktober presenteerde Force Isabella, het burgerinitiatief dus, zich op ons 

aandringen. De keuze van het college voor de Isabella Groep zou gevallen kunnen zijn 

vanwege een slecht plan van het burgerinitiatief Force Isabella. Maar van een slecht plan 

bleek geen sprake. Wat wij gepresenteerd kregen, was een plan met veel respect voor de 

omgeving. Een met draagvlak in de regio en bij de bewoners. Op de Isabella is een proces 

geschetst met, naar wij mogen geloven, toezeggingen van geïnteresseerden. Mogelijke 

investeerders die geloof hebben in het ingezette proces, een proces van onderop.  

Twee initiatieven, een burgerinitiatief en een particulier initiatief, maar het college koos er 

nadrukkelijk om het particuliere initiatief de ‘lead’ te geven. Daarover hebben we de 

volgende vragen: 

* Zoals uit het collegestuk blijkt, voldeed het burgerinitiatief Force Isabella aan alle gestelde 

kaders en criteria. Nergens blijkt uit dat het initiatief mislukt is. Waarom kiest het college 

opeens dan toch voor een particulier initiatief en maakt het daarmee het burgerinitiatief 

ondergeschikt? 

*Ook zouden we graag weten hoe het toch mogelijk is dat een particulier initiatief in een 

tijdspanne van een paar weken het volste vertrouwen krijgt. Uit de presentatie blijkt dat zij 

het allemaal nog maar moeten weten waar te maken en gaan zij eerst nog allerlei wegen 



bewandelen die nota bene al bewandeld zijn door het burgerinitiatief. Waar is dat 

vertrouwen in die extreem korte tijd op gebaseerd? 

*Verder willen we graag weten waarom er opeens überhaupt ruimte ontstond voor één 

particulier initiatief? Was het in het kader van gelijkwaardigheid en transparantie niet 

logisch geweest dat iedere particulier met initiatief de ruimte zou krijgen, net als bij de 

IJzeren Man? 

*Waarom opeens deze gigantische haast, vragen we ons af. We hebben toch nog drie jaar de 

tijd voor herontwikkelingsplannen? 

  

Dat is één deel waar we graag duidelijkheid over willen. Deel twee is van andere orde. De 

fractie van D66 vindt de herontwikkeling van de Isabellakazerne een van de belangrijkste 

ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in de komende jaren voor Vught. Op het moment dat een 

volstrekt andere weg bewandeld wordt bij de herontwikkeling van de Isabellakazerne -dus 

het afstappen van een burgerinitiatief en overstappen naar een particulier initiatief- vinden 

we dat de raad aan zet dient te zijn. En of je nou voor of tegen de uitvoering van welk plan 

dan ook bent, iedereen in deze raad zal toch verlangen daarbij betrokken te worden.  

De vraag is dan ook:  

•     Waarom is de raad niet geïnformeerd over de koerswijziging? Het besluit was al 

genomen nog voordat de Isabella Groep en later het burgerinitiatief Force Isabella zich 

presenteerden. Waarom geen raadsvoorstel hierover, of op zijn minst een 

raadsinformatiebrief? In het collegestuk staat dat er gewerkt wordt aan een 

intentieovereenkomst in december, maar ook daarin staat nergens dat de raad in beeld is om 

de kaders te stellen. Pas bij het veranderen van het bestemmingsplan is de raad aan zet. 

•     Bent u het met de fractie van D66 eens dat de gemeenteraad in dergelijke grote 

ruimtelijke plannen meegenomen moet worden? Aan de voorkant en dus niet achteraf of ver 

in het proces? Dat de raad vooraf de kaders moet kunnen stellen waarbinnen het college een 

afweging maakt, die vervolgens door de raad getoetst wordt of nog mooier dat er op basis 

van mogelijke scenario’s een voorkeursrichting wordt bepaald. 

Daar zouden we graag antwoord op krijgen. 

 


