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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over ontwikkelingen rondom de NAM in Assen

Geachte heer Bosch,

ln uw brief van 2 april 2021 stelde u een aantalvragen over ontwikkelingen
rondom de NAM in Assen. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag'l
Deelt u onze zorgen over de effecten van een mogelijk vertrek van de NAM uit
Assen op de Asser samenleving en de regio? 7o ja, waar liggen uw grootste
zorgen? Zo nee: waarom niet?

Antwoord 1
Wij delen uw zorgen.

de NAM heeft zowel
directe als indirecte gevolgen voor de werkgelegenheid in de regio.
Een eventueel vertrek van

Vraag 2
Wat gaat het college van GS ondernemen om ervoor te zorgen dat dit bedrijf
voor Assen behouden blijft?

Antwoord 2
De NAM zoekt een andere kantoorlocatie. Het voortouw om de NAM
hierbijte helpen ligt bij de gemeente Assen. Vanuit de provincie zullen
wijwaar nodig hierbij ondersteunen. Wij zijn hierover in gesprek met de
gemeente en de NAM.
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Vraag_3

Kan het college van GS aangeven op welke wijze de ontwikkelingen bij de NAM
passen binnen het economische ontwikkelperspectief en de vier programmalijnen

in het programma Drenthe 4.0?

Antwoord 3
De NAM speelt een belangrijke rolin de energietransitie in Drenthe
vanwege de aanwezige kennis en de mogelijkheden voor hergebruik van
de oude aardgasinfrastructuur. Zo werkt de NAM in Emmen samen met
andere partijen aan het ontwikkelen van een energiehub op de oude
gaszuiveringslocatie. Daar zal duurzame energie geproduceerd worden
uit zon en biomassa. En we willen investeren in het produceren van
waterstof. Hiermee kan de industrie vergroend worden. Ook elders wordt
gekeken naar een dergelijke ontwikkeling van energiehubs.

Vraag 4
Kan het college van GS aangeven hoe de voorstellen en vragen aan het Rijk
rondom de arbeidsmarkt, gaswinning en energietransitie in Drenthe, zoals
verwoord in het programma Drenthe 4.0, in de gemeenschappelijke lobby vanuit
de gemeenten en de provincie worden meegenomen?

Antwoord 4
Drenthe 4.0 wordt door ons gebruikt als onderbouwing voor de
noodzaak van steun vanuit het Rijk bij de energietransitie. Dit geldt bij de
ontwikkeling van energiehubs, maar bijvoorbeeld ook bij de lobby voor
het Just Transition Fund (JTF), dat bedoeld is om de sociaal-economische
gevolgen van de omslag van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen
op te vangen. Vanuit Noord-Nederland is lobby gevoerd voor middelen
uit het JTF vanwege de impact op zo'n 20.000 banen, waaronder zeker
7.000 banen in Drenthe.

Vraag 5
Kan het college enig licht laten schijnen over de voortgang van de gesprekken
tussen de gemeente, de NAM en het Rijk en ziet het kansen om als provincie deze
lobby nog krachtiger in te zetten?

Antwoord 5
Het Rijk is enigszins genegen tot ondersteuning van concrete initiatieven
in het kader van energietransitie, maar kijkt daarbij vooral naar bestaande middelen.
Het banenverlies door reorganisaties bij de NAM zal niet volledig opgevangen kunnen worden door nieuwe energieprojecten. Wij zijn dan ook
in gesprek met het Rijk over andere compenserende maatregelen, zoals
rijksdiensten.
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Naar verwachting zal het aantal banen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Assen de komende jaren stijgen. Wij blijven ons

hiervoor inzetten.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

,

md/coll

voorzitter

, secretaris

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,
Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Betreft: Schriftelijke vragen (ex art. 41 RvO) over de ontwikkelingen rondom de NAM in Assen
Koekange, 2 april 2021
Geachte mevrouw Klijnsma,
Twintig jaar na haar oprichting vestigde de NAM zich in Assen. Nu, ruim een halve eeuw later, zijn de
Assen en de NAM met elkaar verbonden zoals Enschede met Grolsch en Groningen met Hooghoudt.
De sociaaleconomische betekenis van de NAM voor Assen, als directe werkgever van vele honderden
werknemers maar ook als economische motor voor toeleveringsbedrijven en het sociale leven in
Assen en omgeving, is groot. Een eventueel vertrek van de NAM uit Assen zou dan ook meer
betekenen dan alleen het verlies van directe werkgelegenheid. Het zou ook het verlies zijn van een
kenmerkend deel van de Asser samenleving.
De Drentse PvdA-fractie is bezorgd over de maatschappelijke en economische effecten van een
mogelijk vertrek van de NAM uit Assen. De PvdA ziet voor de NAM in Drenthe ook een potentieel
belangrijke rol weggelegd in de energietransitie, vooral op de ontwikkelingen rondom waterstof, en
daarmee ook als belangrijke banenmotor in de regio Assen.
Gezien de recente berichtgeving op RTV Drenthe en de recente discussies in de Asser gemeenteraad
over de positie en het mogelijke vertrek van de NAM uit Assen heeft de Statenfractie van de PvdA de
volgende vragen aan het college van GS:
1. Deelt u onze zorgen over de effecten van een mogelijk vertrek van de NAM uit Assen op de
Asser samenleving en de regio? Zo ja, waar liggen uw grootste zorgen? Zo nee: waarom niet?
2. Wat gaat het college van GS ondernemen om ervoor te zorgen dat dit bedrijf voor Assen
behouden blijft?
3. Kan het college van GS aangeven op welke wijze de ontwikkelingen bij de NAM passen
binnen het economische ontwikkelperspectief en de vier programmalijnen in het programma
Drenthe 4.0?
4. Kan het college van GS aangeven hoe de voorstellen en vragen aan het Rijk rondom de
arbeidsmarkt, gaswinning en energietransitie in Drenthe, zoals verwoord in het programma
Drenthe 4.0, in de gemeenschappelijke lobby vanuit de gemeenten en de provincie worden
meegenomen?

5. Kan het college enig licht laten schijnen over de voortgang van de gesprekken tussen de
gemeente, de NAM en het Rijk en ziet het kansen om als provincie deze lobby nog krachtiger
in te zetten?
Mijn fractie ziet de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet.
Namens de fractie van de PvdA, met vriendelijke groet,

Rudolf Bosch

