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Burgemeester van Apeldoorn, dhr T. Heerts

Beste buurtbewoner,

Defensie vervult een belangrijke taak als het gaat om het veilig houden van
Nederland. Zo staat de bijstandseenheid van de Koninklijke Marechaussee de
afgelopen tijd paraat voor ondersteuning aan de politie en levert de Koninklijke
Landmacht geneeskundige hulp door heel Nederland.

Om de Marechaussee inzetbaar te houden, nu en in de toekomst, is het noodzake
lijk dat bepaalde opleidingen op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn en op
Kamp Nieuw Milligen in Uddel doorgaan. Waar mogelijk worden lessen digitaal
gegeven. Wanneer het nodig is om de lessen op de kazerne te volgen, houden we
de RIVM-maatregelen in acht. In de eerste Iockdown periode konden de lessen
door het schuiven in de opleidingsplanning veelal thuis gegeven worden. In de
huidige lockdown periode kan dat veel minder omdat de opleidingsdelen die voor
uitgeschoven zijn nu moeten plaatsvinden en er nieuwe lichtingen opkomen die
tijdens de eerste 3 maanden tot militair worden opgeleid en daarvoor is een fy
sieke aanwezigheid voorwaardelijk.

Door de noodzakelijke opleidingen door te laten gaan, dragen wij zorg voor de
inzetbaarheid van voldoende operationeel personeel. Voor de landmacht geldt dat
de inzet van geneeskundige en logistieke eenheden en de voorbereiding van
internationale missies gecoördineerd worden vanaf de Koning Willem III kazerne.
Het kan dus zijn dat ondanks alle beperkende maatregelen activiteiten worden
waargenomen op de kazernes.

Echter, al is Defensie een onderdeel van de vitale sector, daarmee hebben we nog
niet standaard een uitzonderingspositie. Het voortzetten van de nöodzakelijke
opleidingen en trainingen en het coördineren van landelijke steun vragen daarom
om extra zorgvuldigheid op de kazernes.

Wij doen er dan ook alles aan om de RIVM-maatregelen na te leven. Zo geldt er
de 1,5 meter regel, wast iedereen veelvuldig zijn handen, moet iedereen zich aan
de looproutes houden, zijn bij verplaatsingen in gebouwen mondkapjes verplicht
en mogen binnenslapers gedurende de avondklok na 21.00 uur zonder noodzaak
niet uit de legeringsgebouwen komen. Bijeenkomen in groepsverband mag alleen
als het noodzakelijk is voor de opleiding of vanwege operationele noodzaak.

Ook wij hebben er baat bij dat het virus zo snel mogelijk onder controle is en wij
doen er dan ook alles aan geen onnodig risico te lopen.
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Met vriendelijke groet,
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