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5 februari 2015 
onderwerp 
Sluiting Philips Lighting Emmen 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

lierbij doen wij op verzoek van de gemeenti lad van Emmen de r 
aangenomen in de raad van 18 december 2014. Deze gaat over de sluiting van Philips 
Lighting Emmen. 
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Plaats 	: Emmen 
Datum 	: 18 december 2014 
Onderwerp : Dreigende sluiting PHILIPS  LIGHTING  Emmen 

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 18 december 2014; 

Constaterende dat: 

De directie van Philips heeft aangekondigd de fabriek PHILIPS  LIGHTING  in 
Emmen in 2016 te willen sluiten; 

Overwegende dat: 

• 	de fabriek in Emmen twee jaar geleden is aangekocht door Philips; 
• door Philips de ontwikkelafdeling naar Eindhoven is overgeheveld; 
• de fabriek in Emmen uitstekende bedrijfsresultaten behaalt en daarmee de 

economische noodzaak tot sluiting niet aanwezig lijkt; 
• 	Philips nooit heeft laten blijken dat voortbestaan van de fabriek in het geding 

was; 
• 	Philips aangeeft een maatschappelijk verantwoord ondernemer te zijn; 
• 	het voorgenomen besluit van Philips niet past bij het voorgaande imago; 
• de fabriek in Emmen schijnbaar is aangekocht om deze te ontmantelen; 
• hef behoud van bestaande werkgelegenheid een belangrijke doelstelling is 

van de Emmer gemeenteraad; 

Spreekt uit: 

de handelwijze van de directie van Philips ten aanzien van haar werknemers 
en de samenleving af te keuren; 
de werknemers van PHILIPS  LIGHTING  in hun strijd voor behoud van 
werkgelegenheid in Emmen te steunen; 

Verzoekt het college: 
• met alle betrokken partijen-vakbonden, ondernemingsraad, directie PHILIPS  

LIGHTING  Emmen alsmede de directie van Philips- in overleg te gaan met als 
doel de fabriek danwel werkgelegenheid voor Emmen te behouden; 

• de ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken de verontwaardiging 
van de gemeenteraad van Emmen met betrekking tot dit voorgenomen 
besluit over te brengen en hen te verzoeken na te gaan wat mogelijk is dit 



voorgenomen besluit ongedaan te maken danwel te stimuleren dat Philips 
vervangende werkgelegenheid naar Emmen overhevelt; 

• 	Provinciale Staten van Drenthe en de Tweede Kamer een afschrift van deze 
motie te doen toekomen en hen te verzoeken hun invloed aan te wenden 
het voorgenomen besluit van Philips ongedaan te maken danwel 
werkgelegenheid in Emmen te behouden; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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