
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 13 mei 2022 
Ons kenmerk 19/5.1/2022000774 
Behandeld door team Bestuur en Concernzaken   
Onderwerp: Johan Willem Friso Kazerne  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Vandaag heeft het kabinet een brief aan de Kamer gestuurd over de vastgoed-
plannen defensie. Deze nota is richtinggevend voor de Defensienota vastgoed die 
rond de zomer wordt verwacht. In aanloop daarnaartoe wil de staatssecretaris 
gesprekken met de regio voeren. De aard van de Kamerbrief geeft ons wederom 
de bevestiging dat wij ons blijvend moeten inzetten voor dit dossier en het  
behoud van de kazerne voor Assen en Drenthe. 
 
Op 8 februari 2022 informeerden wij uw Staten dat de toekomst van de  
Johan Willem Friso Kazerne in Assen ter discussie stond en staat. En dat, hoewel 
er nog geen formeel besluit is genomen, staatssecretaris Van der Maat van  
defensie tijdens een overleg met een Drentse delegatie heeft aangegeven dat 
sluiting van de Asser kazerne voor hem op termijn een serieuze optie is.  
 
De afgelopen periode hebben wij samen met uw Staten, het college en de raad 
van Assen en maatschappelijke partners op diverse manieren kenbaar gemaakt 
dat onze inzet gericht is op het behoud van de kazerne voor Assen, omdat het 
belang van de kazerne voor Assen en Drenthe groot is. Sluiting zal leiden tot  
verlies van banen die bovenop het verlies van welkgelegenheid bij de NAM  
komen. Al meer dan honderdvijfentwintig jaar is Assen een garnizoensstad. Deze 
historie en de locatie in de stad hebben geleid tot een grote verbondenheid  
tussen de inwoners van de stad en het defensiepersoneel. Verder zal sluiting  
invloed hebben op de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid die op het kazerneterrein is gevestigd. 
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Als reactie op de plannen zullen wij vandaag bijgaand persbericht versturen. Er 
vanuit gaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage Persbericht 
wa.coll. 



 

Toenemende zorgen over voortbestaan kazerne in 
Assen 
 

“Als provincie Drenthe en gemeente Assen hebben wij veel argumenten aangedragen die 
pleiten voor het behoud van Johan Willem Friso-kazerne. Wij hadden graag gezien dat de 
staatssecretaris meer met onze argumenten had gedaan. Wij zullen onze argumenten om 
de kazerne te behouden opnieuw onder de aandacht moeten brengen van zowel de 
staatssecretaris als de Tweede Kamer.” Met die woorden reageren gedeputeerde Henk 
Brink en wethouder Mirjam Pauwels op de Contourenbrief en het Strategisch 
Vastgoedplan die staatssecretaris Van der Maat van Defensie vandaag naar de Tweede 
Kamer heeft gestuurd. 

 

In het Vastgoedplan is te lezen waarom Defensie anders met haar vastgoed wil omgaan en wat de 
uitgangspunten van de nieuwe aanpak zijn. Provincie Drenthe en gemeente Assen, die sinds het begin 
van het jaar samen optrekken om de kazerne in Assen te behouden, hebben kennisgenomen van de brief. 
Hierin wordt ‘concentratie van de gemechaniseerde brigade’ genoemd, waaruit op te maken valt dat de 
kazerne in provinciehoofdstad nog steeds met sluiting wordt bedreigd. 

Gedeputeerde Brink en wethouder Mirjam Pauwels vinden het zeer teleurstellend dat de staatssecretaris 
blijft koersen op sluiting van de kazerne. ”Wij willen met de staatssecretaris in gesprek om hem alsnog op 



 
andere gedachten te brengen. Sluiting van de JWF-kazerne is onacceptabel. Assen is al decennialang 
garnizoenstasstad en dat moet zo blijven.” 

 

Kazerne heeft een grote sociale en maatschappelijke rol 
Dat de kazerne een grote sociale en maatschappelijke rol vervult, blijkt ook uit de brief die 
vertegenwoordigers vanuit het brede maatschappelijk middenveld van ondernemers, cultuur, onderwijs, 
sport, zorg, vastgoed, horeca en recreatieve sector in maart aan de vaste Kamercommissie Defensie 
hebben gestuurd. Hierin vragen zij de Kamercommissie de staatssecretaris opdracht te geven met hen in 
gesprek te gaan en gezamenlijk op te trekken om de uitdagingen waarvoor Defensie staat om te zetten in 
kansen voor hun stad. Mirjam Pauwels: “Kijkend naar de contourenbrief heeft de staatssecretaris niet 
alleen alle genoemde argumenten terzijde geschoven, maar gaat hij ook niet in op het aanbod van onze 
maatschappelijke partners.”  

Groot verlies aan werkgelegenheid 
Sluiting van de JWF-kazerne betekent het verlies van 1.000 directe arbeidsplaatsen, 500 
opleidingsplaatsen en de daarbij behorende indirecte werkgelegenheid in de regio Assen. “Het verdwijnen 
van banen als gevolg van de sluiting van de kazerne komt boven op het verlies aan werkgelegenheid bij 
de NAM. Door het stopzetten van de gaswinning gaan 8000 banen verloren. Hiermee worden Assen en 
de regio onevenredig hard geraakt,” aldus Henk Brink. 

Wethouder Pauwels en gedeputeerde Brink trekken samen op met burgemeester Out en Commissaris 
van de Koning Klijnsma. Het viertal is helder over de Drentse inzet: “De JWF-kazerne moet openblijven.” 

Vervolg 
Voor de zomer wordt de Defensienota aan de Kamer aangeboden, zodat de Kamer die voor het 
zomerreces nog kan behandelen. In aanloop daarnaartoe wil de staatssecretaris gesprekken met de regio 
voeren. 

 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het team Communicatie: 0592-365005 (uitsluitend voor de pers) of 
communicatie@drenthe.nl 
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