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PER E-MAIL VERZONDEN 
 

Assen , 18 februari 2022 
Ons kenmerk 7/5.2/2022000304 
Behandeld door mevrouw M.T.M. Leijn (0529) 36 53 63  
Onderwerp: Behoud kazerne Assen 
 
 
Geachte heer Van der Maat, 
 
Onlangs hebt u ons geïnformeerd dat sluiting van de Johan Willem Frisokazerne 
in Assen voor u op termijn een serieuze optie is. 
 
Wij waarderen het dat u ons vroegtijdig hebt meegenomen bij uw planvorming, 
maar maken ons zoals u weet tegelijk grote zorgen. Voor Assen en omgeving 
heeft eventuele sluiting economisch en sociaal enorme impact. De stad zou dan 
opnieuw veel werkgelegenheid verliezen. Niet alleen rechtstreeks door de  
sluiting van de kazerne, maar ook doordat indirecte werkgelegenheid, die de 
aanwezigheid van de kazerne en de militairen en hun gezinnen oplevert, zal ver-
dwijnen. Assen en omgeving worden al zwaar getroffen door de afbouw van de 
gaswinning in Groningen en daardoor het verlies van een groot aantal banen bij 
de NAM.  
  
De gemeenteraad van Assen heeft donderdag een motie aangenomen, waarin 
het college van Burgemeester en Wethouders wordt opgeroepen er alles aan te 
doen om de kazerne voor Assen te behouden. Wij steunen deze oproep zeer.  
Provinciale Staten vergaderen op 2 maart 2022 en wij verwachten dat zij zich 
eensluidend over deze kwestie zullen uitspreken. Wij vragen u dan ook met klem 
om de positie van de Asser kazerne te heroverwegen en bij uw overwegingen na-
drukkelijk rekening te houden met de grote economische en maatschappelijke 
effecten van een sluiting van de Johan Willem Frisokazerne.  
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Graag blijven wij met u meedenken over hoe wij met elkaar de kazerne in Assen 
open kunnen houden en daarmee de uitstraling van de kazerne op tal van ter-
reinen voor de regio Assen kunnen behouden.   
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
 
Afschrift aan de Vaste Kamercommissie Defensie (per e-mail) 
wa.coll. 
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Motie voor behoud van de JWF kazerne in Assen 

De gemeenteraad van Assen in vergadering bijeen op 17 februari 2022, 

Constaterende dat: 
• de gemeenteraad is geinformeerd over de mogelijke toekomstige sluiting van de Johan Willem Friso-kazerne 

in Assen; 
• aan die overweging mede ten grondslag ligt, dat de kazerne gebouwen in het kader van duurzaamheid 

moeten te warden gerenoveerd, hetgeen aanzienlijk meer geld kost dan nieuwe gebouwen; 
• met een (mogelijke) sluiting er een einde komt aan het begrip Assen garnizoensstad en aan de 

verbondenheid tussen inwoners van de stad en defensiepersoneel; 
• met een (mogelijke) sluiting er minimaal 1000 directe arbeidsplaatsen in deze sektor uit Assen verdwijnen; 
• er daarnaast meer arbeidsplaatsen dreigen te verdwijnen uptAssen ten gevolge van afslanking NAM; 

Overwegende dat: 
• de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid enige jaren geleden op het 

kazerne terrein is gevestigd om meer body te geven aan de rijksactiviteiten in dit gebied; 
• er de afgelopen jaren reeds fors is geinvesteerd in de Johan Willem Friso Kazerne met het duurzaam maken 

van de Hendrik Kazerne; 
• er niets meer duurzaam is dan hergebruik en renovatie van bestaande gebouwen en zeker van nationaal 

erfgoed; 
• Oat een eventueel vertrek uit Assen van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso behalve een 

ernstig cultureel verlies is voor Assen, oak een culture le ramp voor menig noordelijke muziekverenigingen 

Concluderend dat: 

• de gemeente Assen a lies moet doen wat in haar vermogen ligt om de Johan Willem Frisokazerne voor Assen 
te behouden en daarmee de werkgelegenheid veilig te stellen; 

Besluit: 

• 

• 

ye#too 
-Het college op te dragen a lies te doen wat binnen de mogelijkheid ligt om de Johan Willem Friso kazef te 
behouden voor Assen. 
-hierbij wanneer en waar nodig maximaal samen met provincie Drenthe en andere betrokken organisaties, 
instellingen en bedrijven op te trekken 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Assen, 17 februari 2022. 

Onder id: 
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