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Geachte Statenleden,

Vandaag sturen wij, samen met de gemeente Assen, een brief aan de leden van de vaste Kamer 
Kamercommissie van Defensie waarin wij onze voorwaarden voor het vervolggesprek met de 
staatssecretaris van Defensie kenbaar maken. Ook versturen wij vandaag een persbericht uit 
over deze brief. In de bijlage vindt u de brief aan de leden van de vaste Kamercommissie 
Defensie met het persbericht en de brieven die eerder door het maatschappelijk middenveld 
Assen aan de staatssecretaris zijn gestuurd.

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
namens GS
Henk Brink

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.




 


 
 
 
 
Ministerie van Defensie 
T.a.v. Staatssecretaris de heer C.A. van der Maat 
Kalvermarkt 32 
2511 CB  Den Haag 


 


 


 


Nadere toelichting op de brief van 11 maart 2022 aan vaste Kamercommissie Defensie van 


meerdere organisaties met betrekking tot het behoud van de Johan Willem Friso kazerne in Assen. 


 


Datum: 19 mei 2022 


 


 


In onze brief van 11 maart 2022 hebben we een aanbod gedaan aan u, de staatssecretaris, welke 


we in deze notitie nader willen toelichten.  


 


De vastgoedopgave 


Uit de Hoofdlijnenbrief Defensie van 11 februari 2022 van minister Ollongren en van u 


staatssecretaris Van der Maat, en uit het debat met de Vaste Kamercommissie Defensie van 17 


maart 2022, hebben we verstaan dat er een urgente en omvangrijke vastgoedopgave ligt. En 


eenvoudig gesteld wilt u als staatssecretaris uw budget liever besteden aan mensen en middelen 


dan aan het renoveren en verduurzamen van de Rijksmonumenten van de kazerne in Assen, 


hoewel we snappen dat de vastgoedopgave nog wel iets verder gaat. Daarnaast verscheen vrijdag 


13 mei een nieuwsbericht dat u nog steeds voornemens bent de Johan Willem Friso kazerne te 


sluiten, omdat onderhoudskosten in de miljoenen zouden gaan lopen en Defensie haar huisvesting 


wil concentreren.  


 


Goed verstaander? 


In deze toelichting geven we een denklijn weer waarmee we de uitnodiging aan u om met ons in 


gesprek te gaan willen onderstrepen. Want we willen beginnen met luisteren. Luisteren of we de 


moeilijke keuzes die u, de staatssecretaris, heeft beschreven in de Hoofdlijnenbrief goed hebben 


verstaan, wanneer het gaat over de Johan Willem Friso-kazerne in Assen. Vervolgens zullen we 


onderstaande denklijn nader toelichten.  


 


De denklijn van ons aanbod 


Een belangrijke opgave betreft de restauratie/renovatie en de verduurzaming van gebouwen op 


het terrein van de Johan Willem Friso kazerne. Samen met het onderwijs en het lokale en regionale 


bedrijfsleven willen we een opleiding starten voor restauratiespecialisten.  Gericht op zowel bouw, 


installatietechniek en verduurzaming. Dat zou kunnen in de vorm van een ‘restauratie-kopjaar’ of 


bijvoorbeeld in de vorm van een ‘restauratie-atelier’. Daarvoor zoeken we de samenwerking met 


partijen als het Nationaal Restauratie Fonds, het Drents Monumentenfonds, Monumentenwacht 


Drenthe en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zij kunnen enerzijds als kennispartner worden 


verbonden en anderzijds door het beschikbaar stellen van fondsen.  







 


 


 


 


Het bedrijfsleven zal zich kunnen verbinden door het beschikbaar stellen van (gast)docenten en 


het begeleiden van studenten in de praktijk.  


Daarvoor zal een publiek-privaat consortium worden ingericht waardoor we in staat zijn om lokale, 


nationale en Europese fondsen aan te trekken. Denk bijvoorbeeld aan het Research and Innovation 


Smart Specialisation Strategy (RIS3) programma waarbij Samenwerkingsverband Noord Nederland 


(SNN) samenwerkt met ondernemers, onderzoekers, onderwijs en overheden voor het inzetten 


van Structuurfondsen in de regio. 


 


Uiteraard zullen we, naast bovenstaande fondsen, ook het ministerie van Onderwijs betrekken bij 


het concretiseren van onze denklijn. We hebben de overtuiging dat we u kunnen helpen om de 


druk op zijn budget hiermee te verminderen. Daardoor kunt u focus houden op ‘mensen en 


middelen’.   


Onze denklijn wordt onderschreven en gesteund door het onderwijs en bedrijfsleven. Uiteraard 


hebben zij, en ook alle andere betrokken partijen, een langjarig perspectief nodig om deze denklijn 


uit te werken tot een concrete propositie.  


 


De verbinding met andere ontwikkelingen 


In onze denklijn staat de geschetste ontwikkeling niet op zichzelf. Begin 2020 is in Assen de 


TechHub gestart. Een plek waar het onderwijs en het bedrijfsleven samenwerkt aan de uitwerking 


en versnelling van innovatievraagstukken. De TechHub is naadloos te verbinden aan onze denklijn. 


Een andere belangrijke ontwikkeling betreft de verduurzamingsopgave en herbestemming van de 


NAM-locatie in Assen. De plannen voor dit project gaan uit van de inrichting van een campus 


rondom het thema duurzaam wonen/werken. Dat krijgt een breder profiel dan het verduurzamen 


van vastgoed maar betreft ook de dimensie van zorg als het gaat om het inzetten van technologie 


en robotisering om ouderen en mensen met een beperking langer thuis te laten wonen.  


Hierdoor zal een kennis en expertisecentrum ontstaan dat wederom naadloos is te verbinden aan 


de denklijn zoals we die hebben beschreven. 


 


Een beter momentum is er niet 


Wanneer we alle ontwikkelingen overzien komen we tot de conclusie dat een beter momentum 


om al deze ontwikkelingen aan elkaar te verbinden, niet meer zal ontstaan. Wat ons betreft 


voldoende reden om samen met alle betrokken partijen, maar vooral samen met de 


staatssecretaris en defensie, onze denklijn verder te verkennen. Uitgangspunt is en blijft het 


behoud van de Johan Willem Friso-kazerne voor Assen. De energie die er bij alle betrokken partijen 


is, willen we inzetten om dit doel te bereiken. We zijn ervan overtuigd dat onze denklijn daarvoor 


de basis zal zijn. 


 


Beginnen met luisteren 


Wij bereiden een verdere uitwerking van onze denklijn voor met tal van lokale partners. Niet om 


alvast voor te sorteren, maar wel om u een zo concreet mogelijk aanbod te kunnen doen. Maar we 


beginnen graag met luisteren. Luisteren of we de echte vraag of opgave goed hebben verstaan. En 


natuurlijk zijn we bereid om dezelfde lokale kracht en samenwerking die we als Assen kunnen 


bieden, ook op andere vlakken in te zetten.  







 


 


 


 


We hebben al jaren een arm om de kazerne geslagen en daarmee is de kazerne onderdeel van ons 


weefsel. U kunt zich voorstellen dat we de kazerne dan ook niet loslaten en u alle lokale kracht en 


energie die er is, willen aanbieden. 


 


Kor IJszenga, voorzitter Ondernemend Assen 


 


 


Namens alle betrokken partijen: 


Assen Sportstad, Ineke Donkervoort, onafhankelijk voorzitter  
Branche Onderwijs, Menno den Hollander, voorzitter  
Commerciële Club Assen, Geertje Dam, voorzitter  
Drents Museum, Harry Tupan, directeur  
Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Assen, Sandra de Vrede, voorzitter  
Lokaal Retailbelang, Albert Stadman, adviseur Noord-Nederland  
MKB Retail Assen, Mark van den Eng, voorzitter  
De Nieuwe Kolk, theater bioscoop bibliotheek congrescentrum, Hanneke Bruggeman, 
directeur  
Stichting AssenvoorAssen, Willem Hulshof, voorzitter  
Stichting Vaart In Assen, binnenstadorganisatie (400 bedrijven), Arjan van Bekkum, voorzitter  
Toeristisch Recreatief Platform, Christa de Ruiter, bestuurslid  
Vereniging Vastgoedeigenaren Assen Centrum, Giacomo de Borst, voorzitter  
VNO NCW MKB Drenthe, John Kauffeld, regiovoorzitter  
VNO NCW MKB Noord, Sieger Dijkstra, algemeen voorzitter  
Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Paul van der Wijk, voorzitter raad van bestuur 








 
 
 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Commissie Defensie 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
Per post en email verzonden 
 
 
Assen, 11 maart 2022 
 
 
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Defensie, 
 
Terwijl de wereld in brand staat, behandelt u in uw commissievergadering van 17 maart 
aanstaande de Hoofdlijnenbrief Defensie van minister Ollongren en staatssecretaris Van der 
Maat. Een belangrijke passage in deze Hoofdlijnenbrief betreft de urgente en omvangrijke 
Vastgoedopgave. Het is om deze passage en de daarin opgenomen voornemens dat wij u 
middels deze brief benaderen. 
 
Uit overleg tussen de staatssecretaris en de bestuurders van Assen is gebleken dat het 
voortbestaan van de Johan Willem Friso Kazerne in onze mooie provinciehoofdstad Assen, 
onder druk staat. Dit gegeven heeft tot grote beroering geleid in onze achterbannen en bij de 
burgers van Assen. De ondertekenaars van deze brief vertegenwoordigen het brede 
maatschappelijk veld van ondernemers, cultuur, onderwijs, sport, zorg, vastgoed, horeca en de 
recreatieve sector. Gezamenlijk goed voor vele honderden bedrijven en organisaties met 
duizenden werknemers. 
 
Sociale en maatschappelijke rol 
De kazerne, al ruim 125 jaar onderdeel van onze community en zeer gewaardeerd onderdeel 
van de stad en de regio. Niet vanwege de fraaie gebouwen of de plek, al is die fantastisch, maar 
vanwege de mensen die er werken. Zij wonen in de regio, ze besteden een deel van hun 
inkomen in de regio, hun kinderen groeien hier op, gaan hier naar school en sporten hier. Ze 
gebruiken ons theater, bioscoop, museum, onze cafés en winkels. Voorzieningen die enorm 
onder druk staan. Met het eventuele vertrek gaat een deel van dit sociale leven weg uit Assen. 
U kunt zich voorstellen dat we dat pijnlijk vinden en dit ten koste van alles willen voorkomen. 
De kazerne, de mensen en Defensie zitten echt in ons sociale en maatschappelijke systeem. Een 
unieke situatie. Meestal zijn dergelijke functies en organisaties niet zo ingebed in de 
maatschappij en de lokale gemeenschap als het geval is met de Johan Willem Friso Kazerne in 
Assen.   
 
Zakelijke rol 
Naast de hierboven genoemde belangrijke sociale en maatschappelijke rol, spelen er natuurlijk 
ook zakelijke belangen. Honderden bedrijven hebben een directe en indirecte relatie met de 
kazerne. Duizenden mensen zijn betrokken bij de kazerne. Bij een vertrek van de kazerne uit 
Assen zal een deel van de directe en indirecte werkgelegenheid verloren gaan. Tientallen lokale 
bedrijven en organisaties doen zaken met de kazerne en met de mensen werkzaam op en voor 
de kazerne. Denk aan leveranciers voor de groenvoorziening, cateringmedewerkers, 
garagebedrijven, bouw- en onderhoudsbedrijven, vervoersbedrijven, etc.  Zij vertellen ons dat 







dit gevolgen zal hebben voor de omzet van hun ondernemingen en daarmee voor de 
werkgelegenheid. Enkele ondernemers vrezen zelfs voor het voortbestaan van hun bedrijven.  
Dan hebben we het nog niet over de Retail bedrijven en de horeca, de cultuur, het onderwijs, 
de sport en de recreatie. Veel van deze voorzieningen ontlenen hun bestaansrecht voor een 
belangrijk deel aan de gezinnen van de mensen die werken op de kazerne. Na de onzekere 
Coronaperiode, de huidige crisis door hoge energieprijzen en krapte aan grondstoffen en 
materialen, is het uiterst ongewenst dat de ondernemers in de regio verder benadeeld worden 
door deze plannen. 
 
Verhuizen is probleem verschuiven 
Wij lezen dat de beweegredenen voor een mogelijk vertrek van Defensie voortkomen uit 
verouderd vastgoed met achterstallig onderhoud, beperkte capaciteit en ruimte. Gebouwen die 
alleen tegen grote investeringen weer bij de tijd te brengen zijn, om aan de nu geldende 
(duurzaamheids) normen en regels te voldoen. Jarenlang bezuinigen wordt nu wel heel pijnlijk 
zichtbaar. Uiteraard snappen wij dat, indien huisvesting verouderd is en te kleinschalig en te 
versnipperd, dit onwenselijk hoge kosten met zich meebrengt en dat daar iets aan moet 
worden gedaan. Dat is goed werkgeverschap. 
 
Echter, verplaatsen van de kazerne is geen oplossing. Het is weglopen voor 
verantwoordelijkheid. De gebouwen zijn Rijksmonumenten. Elke burger die in een 
Rijksmonument woont weet welke strenge eisen er aan onderhoud van die gebouwen worden 
gesteld. De overheid heeft jarenlang verzaakt en dat is niet op te lossen door er een streep 
doorheen te halen. De kazerne verdient beter, Assen verdient beter. 
 
Ruimte is schaars, medewerkers zijn schaars 
Naast het kazerneterrein beschikt Assen, op zeer korte afstand van de kazerne, over zeer goede 
oefenfaciliteiten. Ruimte is schaars en de faciliteiten in Assen zijn, naar onze inschatting, niet 
zomaar elders te creëren.  
Onderwijs kan samen met Defensie en de arbeidsmarktregio een oplossing voor de verwachte 
vraag naar extra defensiepersoneel bieden. Personeel is overal schaars maar in Noord-
Nederland is de krapte minder. Met de sluiting van de Johan Willem Friso Kazerne ontneemt 
Defensie zich de mogelijkheid om zichtbaar te blijven als potentiële werkgever in Groningen en 
Noord-Drenthe. Het niet meer benutten van gemotiveerde Noordelingen is een gemiste kans 
voor Defensie. 
 
Ons aanbod 
Zoals eerder gesteld voelen wij ons zeer verbonden met de kazerne. Daarom willen we graag 
bijdragen aan de oplossing voor de vastgoedopgave in het specifieke geval van de Johan Willem 
Friso Kazerne. Wij gaan heel graag met Defensie in gesprek om het probleem aan te pakken. 
Wij hebben als organisaties en als stad veel te bieden. Vanuit die kracht kunnen we samen naar 
creatieve oplossingen zoeken om de gebouwen bij de tijd te brengen. Daarbij zou het 
onderwijs, in samenwerking met lokale partners, een belangrijke rol kunnen spelen. Samen zijn 
wij in staat fondsen te werven die Defensie zelf niet kan inzetten en aantrekken.  
 
Laten we in gesprek blijven 
We vragen u, als leden van de Vaste Kamercommissie Defensie, om de staatssecretaris 
‘opdracht te geven’ om met ons in gesprek te gaan. We (h)erkennen de uitdagingen van 
Defensie. Wij willen, samen met de staatssecretaris en de mensen van Defensie, graag 
meewerken om die uitdagingen om te zetten in kansen voor onze stad, haar ondernemers en 
haar inwoners. Wij hebben u veel te bieden en we wachten de uitnodiging van de 
staatssecretaris dan ook met belangstelling af.  







 
 
Namens, 
 
Assen Sportstad, Ineke Donkervoort, onafhankelijk voorzitter 


Branche Onderwijs, Menno den Hollander, voorzitter 


Commerciële Club Assen, Geertje Dam, voorzitter 


Drents Museum, Harry Tupan, directeur 


Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Assen, Sandra de Vrede, voorzitter 


Lokaal Retailbelang, Albert Stadman, adviseur Noord-Nederland 


MKB Retail Assen, Mark van den Eng, voorzitter 


Ondernemend Assen, belangenvereniging bedrijfsleven (425 leden), Kor IJszenga, voorzitter 


Stichting AssenvoorAssen, Willem Hulshof, voorzitter 


Stichting Vaart In Assen, binnenstadorganisatie (400 bedrijven), Arjan van Bekkum, voorzitter 


De Nieuwe Kolk, theater bioscoop bibliotheek congrescentrum, Hanneke Bruggeman, 


directeur 


Toeristisch Recreatief Platform, Christa de Ruiter, bestuurslid 


Vereniging Vastgoedeigenaren Assen Centrum, Giacomo de Borst, voorzitter 


VNO NCW MKB Drenthe, John Kauffeld, regiovoorzitter 


VNO NCW MKB Noord, Sieger Dijkstra, algemeen voorzitter 


Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Paul van der Wijk, voorzitter raad van bestuur 


 








 


   


 
1 Persbericht gemeente Assen  


PERSBERICHT 
 


 
 


Gemeente Assen 
Afdeling Communicatie 


Noordersingel 33 
Postbus 30018 
9400 RA Assen 


Assen, 24 juni 2022  
 
 


Voorwaarden aan vervolggesprek met staatssecretaris Defensie 
 
Het behoud van het aantal arbeidsplaatsen in Assen en Drenthe breed én het behoud van 
Defensie in Assen zijn de twee absolute randvoorwaarden voor vervolggesprekken met 
staatssecretaris Van der Maat van Defensie. Dat schrijven Gedeputeerde Staten (GS) van 
Drenthe en Burgemeester en Wethouders (B en W) in een gezamenlijke brief aan de leden 
van de vaste Kamercommissie van Defensie. 
 
De brief is een reactie op de gesprekken die vanuit Drenthe met de Staatssecretaris zijn 
gevoerd over de contouren van zijn strategisch vastgoedplan. In dat plan overweegt hij de 
kazerne in Assen te sluiten. GS van Drenthe en B en W van Assen verzetten zich daar tegen.  
 
Aanbod maatschappelijk middenveld 
GS en B en W onderkennen de uitdagingen waar Defensie voor staat rond de renovatie en 
verduurzaming van vastgoed. “Daarom zijn we bereid met u mee te denken over de wijze 
waarop Defensie haar ambities kan realiseren op het terrein van de Johan Willem Friso-
kazerne. Hierbij zijn het behoud van het aantal arbeidsplaatsen in Assen en Drenthe breed 
én het behoud van Defensie op het kazerneterrein in Assen absolute randvoorwaarden voor 
de gesprekken.” 
 
Tegen deze achtergrond betreuren ze het dat een aanbod van het maatschappelijk 
middenveld van Assen om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming en renovatie van 
de panden niet is meegewogen in de plannen van de staatssecretaris. “Juist omdat 
verduurzaming en onderhoud hoog op de agenda staan. En ook omdat het 
rijksmonumentale pand van de kazerne al jaren te kampen heeft met achterstallig 
onderhoud.” Ze roepen de Staatssecretaris dan ook op om het maatschappelijk middenveld 
uit te nodigen.  
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PERSBERICHT 
 


 
 


Gemeente Assen 
Afdeling Communicatie 


Noordersingel 33 
Postbus 30018 
9400 RA Assen 


 


Dienst Vervoer en Ondersteuning 
Beide colleges wijzen er daarnaast op dat door de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid een forse investering van 6 miljoen in een deel van het 
gebouw is gedaan. “Wij zijn blij met het resultaat van die verbouwing. Het is wat ons betreft 
dan ook noodzakelijk dat nu de rest van de gebouwen aangepakt wordt en dat dit onderdeel 
is van het vervolg.” Daarnaast is het van groot belang voor Dienst Vervoer en Ondersteuning 
dat de infrastructuur van Defensie aanwezig blijft op het terrein omdat zij deze 
infrastructuur nodig heeft.    
 


Arbeidsmarktregio 
Volgens beide colleges heeft sluiting van de JWF kazerne een te grote impact op de 
arbeidsmarktregio waarin Assen gesitueerd is. Een arbeidsmarktregio, welke nadrukkelijk 
een andere regio is dan die van Havelte. Daarnaast zou dit verlies bovenop de 7000 
arbeidsplaatsen komen die het inkrimpen van de NAM met zich meebrengt. Het mogelijk 
vertrek van een tweede grote werkgever uit dezelfde stad leidt tot een onevenredig 
werkgelegenheidsverlies. Ook zou vertrek van Defensie negatieve gevolgen hebben voor de 
ontwikkelingen waar Assen aan werkt. Zo heeft de Thorbecke Academie onlangs een 
dependance met onder andere de studie cyber security in Assen geopend. Belangrijke reden 
hiervoor is de aanwezigheid van Defensie. Vertrek van Defensie uit Assen zou verdere 
ontwikkeling onder druk zetten.  
 
Beide colleges roepen de vaste Kamercommissie op om de geformuleerde randvoorwaarden 
leidend te laten zijn bij verdere invulling van zijn plannen.  


 
    


 


Noot voor de pers, niet voor publicatie 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Martin de Bruin, gemeente Assen M 06 30 29 00 05 |  m.de.bruin@assen.nl 
Petra Wieringa, provincie Drenthe M 06 53 57 78 61 |  p.wieringa@drenthe.nl 








 


 


 


 


 


 


 


Aan: 


de leden van de Vaste Kamercommissie Defensie 


t.a.v. de heer R. de Roon, voorzitter 


Postbus 20018 


2500 EA  's-GRAVENHAGE 


 
2500ea20018 


 


PER E-MAIL VERZONDEN 


Assen, 24 juni 2022 


Ons kenmerk 25/5.10/2022000950 


Behandeld door team Economie 


Onderwerp: Vervolg Johan Willem Friso-kazerne 


 


 


 


Geachte voorzitter De Roon/leden, 


 


Naar aanleiding van het verschijnen van de Kamerbrief d.d. 13 mei 2022 met be- 


trekking tot de contouren van het vastgoedplan van Defensie, hebben wij, samen met 


de provincie Overijssel en de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland met de 


staatssecretaris op 23 mei en 22 juni 2022 open gesprekken gevoerd over enerzijds 


het concentratieplan Havelte en anderzijds de plannen voor de Johan Willem Friso 


(JWF)-kazerne. Wij onderkennen de uitdagingen waar Defensie voor staat rond de re-


novatie en verduurzaming van vastgoed. Wij zijn dan ook bereid mee te denken over 


de wijze waarop Defensie haar ambities kan realiseren op het terrein van de JWF-


kazerne. Hierbij is het behoud van het aantal arbeidsplaatsen in Assen en Drenthe 


breed én het behoud van Defensie op het kazerneterrein in Assen wat ons betreft een 


absolute randvoorwaarde voor de vervolggesprekken. Juist nu, kijkend naar de situa-


tie in Oekraïne, is het ons inziens van groot belang de bestaande kazerne infrastruc-


tuur te behouden en te versterken. 


 


Brede welvaart onder druk 


In onze gesprekken hebben wij duidelijk gemaakt dat sluiting van de JWF-kazerne 


een te grote impact heeft op de arbeidsmarktregio waarin Assen gesitueerd is. Een ar-


beidsmarktregio, welke nadrukkelijk een andere regio is dan die van Havelte.  


 


Als gevolg van het versneld beëindigen van de gaswinning in Groningen komen  


minstens 7.000 banen in Drenthe op de tocht te staan, waarbij met name Assen en 


omgeving getroffen worden, omdat in Assen het hoofdkantoor van de NAM gelegen is. 


Het mogelijk vertrek van een tweede grote werkgever uit dezelfde stad leidt tot een 


onevenredig groot werkgelegenheidsverlies. In lijn met de motie Albert de Vries c.s.  


(Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 31 490, nr. 126) vraagt dit van het Rijk een 


inspanningsverplichting om hier zeer nauwkeurig naar te kijken. Tevens zal een mo-


gelijk vertrek van Defensie ook negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkelingen 


waar Assen aan werkt. Zo heeft de Thorbecke Academie onlangs een dependance 


met onder andere de studie cyber security in Assen geopend. Belangrijke reden  


hiervoor is de aanwezigheid van Defensie.  
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Het verlies van werkgelegenheid bij de NAM en het mogelijk sluiten van de kazerne 


vormen een bedreiging voor de brede welvaart in Assen en de regio. Wij zijn bereid 


mee te denken vanuit het perspectief waar Defensieactiviteiten op het kazerneterrein 


in Assen, van oudsher een garnizoensstad, blijven en waar andere Rijksdiensten in 


Assen worden gevestigd of hier naartoe worden verplaatst. Zo kan de brede welvaart 


alsook de werkgelegenheid in Assen en de regio standhouden. Hierover gaan wij 


graag met de staatssecretaris en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-


relaties in gesprek over de spreiding van Rijksdiensten en het beheer van Rijksvast-


goed.  


 


Wij vragen eveneens aandacht voor de aanwezigheid van de Dienst Vervoer en  


Ondersteuning (DV&O) op het kazerneterrein vanuit de verbinding met het Ministerie 


van Justitie en Veiligheid. Zoals u ongetwijfeld weet is door de DV&O zeer recent een 


forse investering van € 6 miljoen in een deel van de gebouwen gedaan. Het resultaat 


is navenant en sluit aan op de Kamerbrief van minister Hennis (Tweede Kamer, ver- 


gaderjaar 2014–2015, 33 763, nr. 83) waarin de minister concludeert dat het medegebruik 


door DV&O van de kazerne voor de Ministeries van Defensie en van Justitie en Veilig-


heid financieel positief is. Tevens wordt in deze brief ingestemd met een verkenning 


naar verdere intensivering van samenwerking tussen genoemde diensten, namelijk 


Defensie, Justitie en Nationale Politie. De bestaande Defensie infrastructuur op het 


kazerneterrein is daarvoor essentieel. Het is wat ons betreft dan ook noodzakelijk dat 


nu de rest van de gebouwen duurzaam aangepakt wordt en dat dit onderdeel is van 


het vervolg.  


 


Verduurzaming en onderhoud: aanbod maatschappelijk middenveld 


Naast concentratie van diensten staan verduurzaming en onderhoud centraal in de 


ambities voor Defensie. Al 125 jaar is de kazerne beeldbepalend aanwezig in Assen 


en zijn de kazerne en haar bewoners verweven met de Asser samenleving. De  


kazerne, en daarmee Defensie, kan dan ook rekenen op groot draagvlak in die  


samenleving. Exact passend bij het doel van de vastgoedportefeuille zoals genoemd 


in de contourenbrief, namelijk meer verbinding met de samenleving en de regio.  


 


Wij gaan ervan uit, dat dat draagvlak wordt gekoesterd. Het draagvlak voor de JWF-


kazerne blijkt ook uit het aanbod dat het maatschappelijk middenveld van Assen u  


gedaan heeft om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming en renovatie van de 


panden. Wij betreuren het dan ook dat dit aanbod niet is meegewogen in de con- 


tourenbrief. Juist omdat Defensie verduurzaming en onderhoud hoog op de agenda 


heeft staan. En ook omdat het rijksmonumentale pand van de kazerne al jaren te  


kampen heeft met achterstallig onderhoud.  


 


Resumerend gaan wij graag verder met (leden van) het Kabinet in gesprek, onder  


vorengenoemde voorwaarden:   


- behoud van Defensie op het kazerneterrein in Assen  


- én behoud van het aantal arbeidsplaatsen in Assen en Drenthe breed.  


 


Dit is voor ons de basis voor het eventueel gezamenlijk opstellen van verdere plannen 


voor Assen. 
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Wij hopen dat u de genoemde voorwaarden aan de staatssecretaris wilt meegeven in 


het debat van 30 juni 2022. 


  


Hoogachtend, 


 


Gedeputeerde Staten van Drenthe, 


 


 


 


 


    , voorzitter    , secretaris 


 


 


 


Burgemeester en wethouders gemeente Assen, 


 


   
burgemeester 


M.L.J. Out 


gemeentesecretaris 


T. Dijkstra 


 


 


 


 


 


Bijlagen: 


1. Brief van maatschappelijk belang Assen d.d. 11 maart 2022 behoud kazerne 


2. Brief van Ondernemend Assen d.d. 19 mei 2022 nadere toelichting behoud  


kazerne 


3 Persbericht 


 


 


In afschrift aan: 


- de staatssecretaris van Defensie, de heer C. van der Maat, Postbus 20701,  


2500 ES 's-Gravenhage 


- het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw  


H.G.J. Bruins Slot, minister Postbus 20011, 2500 EA 's-Gravenhage 


- het Ministerie van Justitie & Veiligheid, de heer F.M. Weerwind, minister,  


Postbus 20301, 2500 EH 's-Gravenhage 


- de gemeenteraad van Assen, Postbus 30018, 9400 RA Assen 


- Provinciale Staten van Drenthe 


 







Aan: 

de leden van de Vaste Kamercommissie Defensie 

t.a.v. de heer R. de Roon, voorzitter

Postbus 20018

2500 EA  's-GRAVENHAGE

2500ea20018 

PER E-MAIL VERZONDEN 

Assen, 24 juni 2022 

Ons kenmerk 25/5.10/2022000950 

Behandeld door team Economie 

Onderwerp: Vervolg Johan Willem Friso-kazerne 

Geachte voorzitter De Roon/leden, 

Naar aanleiding van het verschijnen van de Kamerbrief d.d. 13 mei 2022 met be- 

trekking tot de contouren van het vastgoedplan van Defensie, hebben wij, samen met 

de provincie Overijssel en de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland met de 

staatssecretaris op 23 mei en 22 juni 2022 open gesprekken gevoerd over enerzijds 

het concentratieplan Havelte en anderzijds de plannen voor de Johan Willem Friso 

(JWF)-kazerne. Wij onderkennen de uitdagingen waar Defensie voor staat rond de re-

novatie en verduurzaming van vastgoed. Wij zijn dan ook bereid mee te denken over 

de wijze waarop Defensie haar ambities kan realiseren op het terrein van de JWF-

kazerne. Hierbij is het behoud van het aantal arbeidsplaatsen in Assen en Drenthe 

breed én het behoud van Defensie op het kazerneterrein in Assen wat ons betreft een 

absolute randvoorwaarde voor de vervolggesprekken. Juist nu, kijkend naar de situa-

tie in Oekraïne, is het ons inziens van groot belang de bestaande kazerne infrastruc-

tuur te behouden en te versterken. 

Brede welvaart onder druk 

In onze gesprekken hebben wij duidelijk gemaakt dat sluiting van de JWF-kazerne 

een te grote impact heeft op de arbeidsmarktregio waarin Assen gesitueerd is. Een ar-

beidsmarktregio, welke nadrukkelijk een andere regio is dan die van Havelte.  

Als gevolg van het versneld beëindigen van de gaswinning in Groningen komen  

minstens 7.000 banen in Drenthe op de tocht te staan, waarbij met name Assen en 

omgeving getroffen worden, omdat in Assen het hoofdkantoor van de NAM gelegen is. 

Het mogelijk vertrek van een tweede grote werkgever uit dezelfde stad leidt tot een 

onevenredig groot werkgelegenheidsverlies. In lijn met de motie Albert de Vries c.s.  

(Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 31 490, nr. 126) vraagt dit van het Rijk een 

inspanningsverplichting om hier zeer nauwkeurig naar te kijken. Tevens zal een mo-

gelijk vertrek van Defensie ook negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkelingen 

waar Assen aan werkt. Zo heeft de Thorbecke Academie onlangs een dependance 

met onder andere de studie cyber security in Assen geopend. Belangrijke reden  

hiervoor is de aanwezigheid van Defensie.  
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Het verlies van werkgelegenheid bij de NAM en het mogelijk sluiten van de kazerne 

vormen een bedreiging voor de brede welvaart in Assen en de regio. Wij zijn bereid 

mee te denken vanuit het perspectief waar Defensieactiviteiten op het kazerneterrein 

in Assen, van oudsher een garnizoensstad, blijven en waar andere Rijksdiensten in 

Assen worden gevestigd of hier naartoe worden verplaatst. Zo kan de brede welvaart 

alsook de werkgelegenheid in Assen en de regio standhouden. Hierover gaan wij 

graag met de staatssecretaris en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties in gesprek over de spreiding van Rijksdiensten en het beheer van Rijksvast-

goed.  

 

Wij vragen eveneens aandacht voor de aanwezigheid van de Dienst Vervoer en  

Ondersteuning (DV&O) op het kazerneterrein vanuit de verbinding met het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid. Zoals u ongetwijfeld weet is door de DV&O zeer recent een 

forse investering van € 6 miljoen in een deel van de gebouwen gedaan. Het resultaat 

is navenant en sluit aan op de Kamerbrief van minister Hennis (Tweede Kamer, ver- 

gaderjaar 2014–2015, 33 763, nr. 83) waarin de minister concludeert dat het medegebruik 

door DV&O van de kazerne voor de Ministeries van Defensie en van Justitie en Veilig-

heid financieel positief is. Tevens wordt in deze brief ingestemd met een verkenning 

naar verdere intensivering van samenwerking tussen genoemde diensten, namelijk 

Defensie, Justitie en Nationale Politie. De bestaande Defensie infrastructuur op het 

kazerneterrein is daarvoor essentieel. Het is wat ons betreft dan ook noodzakelijk dat 

nu de rest van de gebouwen duurzaam aangepakt wordt en dat dit onderdeel is van 

het vervolg.  

 

Verduurzaming en onderhoud: aanbod maatschappelijk middenveld 

Naast concentratie van diensten staan verduurzaming en onderhoud centraal in de 

ambities voor Defensie. Al 125 jaar is de kazerne beeldbepalend aanwezig in Assen 

en zijn de kazerne en haar bewoners verweven met de Asser samenleving. De  

kazerne, en daarmee Defensie, kan dan ook rekenen op groot draagvlak in die  

samenleving. Exact passend bij het doel van de vastgoedportefeuille zoals genoemd 

in de contourenbrief, namelijk meer verbinding met de samenleving en de regio.  

 

Wij gaan ervan uit, dat dat draagvlak wordt gekoesterd. Het draagvlak voor de JWF-

kazerne blijkt ook uit het aanbod dat het maatschappelijk middenveld van Assen u  

gedaan heeft om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming en renovatie van de 

panden. Wij betreuren het dan ook dat dit aanbod niet is meegewogen in de con- 

tourenbrief. Juist omdat Defensie verduurzaming en onderhoud hoog op de agenda 

heeft staan. En ook omdat het rijksmonumentale pand van de kazerne al jaren te  

kampen heeft met achterstallig onderhoud.  

 

Resumerend gaan wij graag verder met (leden van) het Kabinet in gesprek, onder  

vorengenoemde voorwaarden:   

- behoud van Defensie op het kazerneterrein in Assen  

- én behoud van het aantal arbeidsplaatsen in Assen en Drenthe breed.  

 

Dit is voor ons de basis voor het eventueel gezamenlijk opstellen van verdere plannen 

voor Assen. 
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Wij hopen dat u de genoemde voorwaarden aan de staatssecretaris wilt meegeven in 

het debat van 30 juni 2022. 

  

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 

 

 

 

    , voorzitter    , secretaris 

 

 

 

Burgemeester en wethouders gemeente Assen, 

 

   
burgemeester 

M.L.J. Out 

gemeentesecretaris 

T. Dijkstra 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Brief van maatschappelijk belang Assen d.d. 11 maart 2022 behoud kazerne 

2. Brief van Ondernemend Assen d.d. 19 mei 2022 nadere toelichting behoud  

kazerne 

3 Persbericht 

 

 

In afschrift aan: 

- de staatssecretaris van Defensie, de heer C. van der Maat, Postbus 20701,  

2500 ES 's-Gravenhage 

- het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw  

H.G.J. Bruins Slot, minister Postbus 20011, 2500 EA 's-Gravenhage 

- het Ministerie van Justitie & Veiligheid, de heer F.M. Weerwind, minister,  

Postbus 20301, 2500 EH 's-Gravenhage 

- de gemeenteraad van Assen, Postbus 30018, 9400 RA Assen 

- Provinciale Staten van Drenthe 

 



 

 
 
 
 
Ministerie van Defensie 
T.a.v. Staatssecretaris de heer C.A. van der Maat 
Kalvermarkt 32 
2511 CB  Den Haag 

 

 

 

Nadere toelichting op de brief van 11 maart 2022 aan vaste Kamercommissie Defensie van 

meerdere organisaties met betrekking tot het behoud van de Johan Willem Friso kazerne in Assen. 

 

Datum: 19 mei 2022 

 

 

In onze brief van 11 maart 2022 hebben we een aanbod gedaan aan u, de staatssecretaris, welke 

we in deze notitie nader willen toelichten.  

 

De vastgoedopgave 

Uit de Hoofdlijnenbrief Defensie van 11 februari 2022 van minister Ollongren en van u 

staatssecretaris Van der Maat, en uit het debat met de Vaste Kamercommissie Defensie van 17 

maart 2022, hebben we verstaan dat er een urgente en omvangrijke vastgoedopgave ligt. En 

eenvoudig gesteld wilt u als staatssecretaris uw budget liever besteden aan mensen en middelen 

dan aan het renoveren en verduurzamen van de Rijksmonumenten van de kazerne in Assen, 

hoewel we snappen dat de vastgoedopgave nog wel iets verder gaat. Daarnaast verscheen vrijdag 

13 mei een nieuwsbericht dat u nog steeds voornemens bent de Johan Willem Friso kazerne te 

sluiten, omdat onderhoudskosten in de miljoenen zouden gaan lopen en Defensie haar huisvesting 

wil concentreren.  

 

Goed verstaander? 

In deze toelichting geven we een denklijn weer waarmee we de uitnodiging aan u om met ons in 

gesprek te gaan willen onderstrepen. Want we willen beginnen met luisteren. Luisteren of we de 

moeilijke keuzes die u, de staatssecretaris, heeft beschreven in de Hoofdlijnenbrief goed hebben 

verstaan, wanneer het gaat over de Johan Willem Friso-kazerne in Assen. Vervolgens zullen we 

onderstaande denklijn nader toelichten.  

 

De denklijn van ons aanbod 

Een belangrijke opgave betreft de restauratie/renovatie en de verduurzaming van gebouwen op 

het terrein van de Johan Willem Friso kazerne. Samen met het onderwijs en het lokale en regionale 

bedrijfsleven willen we een opleiding starten voor restauratiespecialisten.  Gericht op zowel bouw, 

installatietechniek en verduurzaming. Dat zou kunnen in de vorm van een ‘restauratie-kopjaar’ of 

bijvoorbeeld in de vorm van een ‘restauratie-atelier’. Daarvoor zoeken we de samenwerking met 

partijen als het Nationaal Restauratie Fonds, het Drents Monumentenfonds, Monumentenwacht 

Drenthe en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zij kunnen enerzijds als kennispartner worden 

verbonden en anderzijds door het beschikbaar stellen van fondsen.  



 

 

 

 

Het bedrijfsleven zal zich kunnen verbinden door het beschikbaar stellen van (gast)docenten en 

het begeleiden van studenten in de praktijk.  

Daarvoor zal een publiek-privaat consortium worden ingericht waardoor we in staat zijn om lokale, 

nationale en Europese fondsen aan te trekken. Denk bijvoorbeeld aan het Research and Innovation 

Smart Specialisation Strategy (RIS3) programma waarbij Samenwerkingsverband Noord Nederland 

(SNN) samenwerkt met ondernemers, onderzoekers, onderwijs en overheden voor het inzetten 

van Structuurfondsen in de regio. 

 

Uiteraard zullen we, naast bovenstaande fondsen, ook het ministerie van Onderwijs betrekken bij 

het concretiseren van onze denklijn. We hebben de overtuiging dat we u kunnen helpen om de 

druk op zijn budget hiermee te verminderen. Daardoor kunt u focus houden op ‘mensen en 

middelen’.   

Onze denklijn wordt onderschreven en gesteund door het onderwijs en bedrijfsleven. Uiteraard 

hebben zij, en ook alle andere betrokken partijen, een langjarig perspectief nodig om deze denklijn 

uit te werken tot een concrete propositie.  

 

De verbinding met andere ontwikkelingen 

In onze denklijn staat de geschetste ontwikkeling niet op zichzelf. Begin 2020 is in Assen de 

TechHub gestart. Een plek waar het onderwijs en het bedrijfsleven samenwerkt aan de uitwerking 

en versnelling van innovatievraagstukken. De TechHub is naadloos te verbinden aan onze denklijn. 

Een andere belangrijke ontwikkeling betreft de verduurzamingsopgave en herbestemming van de 

NAM-locatie in Assen. De plannen voor dit project gaan uit van de inrichting van een campus 

rondom het thema duurzaam wonen/werken. Dat krijgt een breder profiel dan het verduurzamen 

van vastgoed maar betreft ook de dimensie van zorg als het gaat om het inzetten van technologie 

en robotisering om ouderen en mensen met een beperking langer thuis te laten wonen.  

Hierdoor zal een kennis en expertisecentrum ontstaan dat wederom naadloos is te verbinden aan 

de denklijn zoals we die hebben beschreven. 

 

Een beter momentum is er niet 

Wanneer we alle ontwikkelingen overzien komen we tot de conclusie dat een beter momentum 

om al deze ontwikkelingen aan elkaar te verbinden, niet meer zal ontstaan. Wat ons betreft 

voldoende reden om samen met alle betrokken partijen, maar vooral samen met de 

staatssecretaris en defensie, onze denklijn verder te verkennen. Uitgangspunt is en blijft het 

behoud van de Johan Willem Friso-kazerne voor Assen. De energie die er bij alle betrokken partijen 

is, willen we inzetten om dit doel te bereiken. We zijn ervan overtuigd dat onze denklijn daarvoor 

de basis zal zijn. 

 

Beginnen met luisteren 

Wij bereiden een verdere uitwerking van onze denklijn voor met tal van lokale partners. Niet om 

alvast voor te sorteren, maar wel om u een zo concreet mogelijk aanbod te kunnen doen. Maar we 

beginnen graag met luisteren. Luisteren of we de echte vraag of opgave goed hebben verstaan. En 

natuurlijk zijn we bereid om dezelfde lokale kracht en samenwerking die we als Assen kunnen 

bieden, ook op andere vlakken in te zetten.  



 

 

 

 

We hebben al jaren een arm om de kazerne geslagen en daarmee is de kazerne onderdeel van ons 

weefsel. U kunt zich voorstellen dat we de kazerne dan ook niet loslaten en u alle lokale kracht en 

energie die er is, willen aanbieden. 

 

Kor IJszenga, voorzitter Ondernemend Assen 

 

 

Namens alle betrokken partijen: 

Assen Sportstad, Ineke Donkervoort, onafhankelijk voorzitter  
Branche Onderwijs, Menno den Hollander, voorzitter  
Commerciële Club Assen, Geertje Dam, voorzitter  
Drents Museum, Harry Tupan, directeur  
Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Assen, Sandra de Vrede, voorzitter  
Lokaal Retailbelang, Albert Stadman, adviseur Noord-Nederland  
MKB Retail Assen, Mark van den Eng, voorzitter  
De Nieuwe Kolk, theater bioscoop bibliotheek congrescentrum, Hanneke Bruggeman, 
directeur  
Stichting AssenvoorAssen, Willem Hulshof, voorzitter  
Stichting Vaart In Assen, binnenstadorganisatie (400 bedrijven), Arjan van Bekkum, voorzitter  
Toeristisch Recreatief Platform, Christa de Ruiter, bestuurslid  
Vereniging Vastgoedeigenaren Assen Centrum, Giacomo de Borst, voorzitter  
VNO NCW MKB Drenthe, John Kauffeld, regiovoorzitter  
VNO NCW MKB Noord, Sieger Dijkstra, algemeen voorzitter  
Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Paul van der Wijk, voorzitter raad van bestuur 



 
 
 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Commissie Defensie 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
Per post en email verzonden 
 
 
Assen, 11 maart 2022 
 
 
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Defensie, 
 
Terwijl de wereld in brand staat, behandelt u in uw commissievergadering van 17 maart 
aanstaande de Hoofdlijnenbrief Defensie van minister Ollongren en staatssecretaris Van der 
Maat. Een belangrijke passage in deze Hoofdlijnenbrief betreft de urgente en omvangrijke 
Vastgoedopgave. Het is om deze passage en de daarin opgenomen voornemens dat wij u 
middels deze brief benaderen. 
 
Uit overleg tussen de staatssecretaris en de bestuurders van Assen is gebleken dat het 
voortbestaan van de Johan Willem Friso Kazerne in onze mooie provinciehoofdstad Assen, 
onder druk staat. Dit gegeven heeft tot grote beroering geleid in onze achterbannen en bij de 
burgers van Assen. De ondertekenaars van deze brief vertegenwoordigen het brede 
maatschappelijk veld van ondernemers, cultuur, onderwijs, sport, zorg, vastgoed, horeca en de 
recreatieve sector. Gezamenlijk goed voor vele honderden bedrijven en organisaties met 
duizenden werknemers. 
 
Sociale en maatschappelijke rol 
De kazerne, al ruim 125 jaar onderdeel van onze community en zeer gewaardeerd onderdeel 
van de stad en de regio. Niet vanwege de fraaie gebouwen of de plek, al is die fantastisch, maar 
vanwege de mensen die er werken. Zij wonen in de regio, ze besteden een deel van hun 
inkomen in de regio, hun kinderen groeien hier op, gaan hier naar school en sporten hier. Ze 
gebruiken ons theater, bioscoop, museum, onze cafés en winkels. Voorzieningen die enorm 
onder druk staan. Met het eventuele vertrek gaat een deel van dit sociale leven weg uit Assen. 
U kunt zich voorstellen dat we dat pijnlijk vinden en dit ten koste van alles willen voorkomen. 
De kazerne, de mensen en Defensie zitten echt in ons sociale en maatschappelijke systeem. Een 
unieke situatie. Meestal zijn dergelijke functies en organisaties niet zo ingebed in de 
maatschappij en de lokale gemeenschap als het geval is met de Johan Willem Friso Kazerne in 
Assen.   
 
Zakelijke rol 
Naast de hierboven genoemde belangrijke sociale en maatschappelijke rol, spelen er natuurlijk 
ook zakelijke belangen. Honderden bedrijven hebben een directe en indirecte relatie met de 
kazerne. Duizenden mensen zijn betrokken bij de kazerne. Bij een vertrek van de kazerne uit 
Assen zal een deel van de directe en indirecte werkgelegenheid verloren gaan. Tientallen lokale 
bedrijven en organisaties doen zaken met de kazerne en met de mensen werkzaam op en voor 
de kazerne. Denk aan leveranciers voor de groenvoorziening, cateringmedewerkers, 
garagebedrijven, bouw- en onderhoudsbedrijven, vervoersbedrijven, etc.  Zij vertellen ons dat 



dit gevolgen zal hebben voor de omzet van hun ondernemingen en daarmee voor de 
werkgelegenheid. Enkele ondernemers vrezen zelfs voor het voortbestaan van hun bedrijven.  
Dan hebben we het nog niet over de Retail bedrijven en de horeca, de cultuur, het onderwijs, 
de sport en de recreatie. Veel van deze voorzieningen ontlenen hun bestaansrecht voor een 
belangrijk deel aan de gezinnen van de mensen die werken op de kazerne. Na de onzekere 
Coronaperiode, de huidige crisis door hoge energieprijzen en krapte aan grondstoffen en 
materialen, is het uiterst ongewenst dat de ondernemers in de regio verder benadeeld worden 
door deze plannen. 
 
Verhuizen is probleem verschuiven 
Wij lezen dat de beweegredenen voor een mogelijk vertrek van Defensie voortkomen uit 
verouderd vastgoed met achterstallig onderhoud, beperkte capaciteit en ruimte. Gebouwen die 
alleen tegen grote investeringen weer bij de tijd te brengen zijn, om aan de nu geldende 
(duurzaamheids) normen en regels te voldoen. Jarenlang bezuinigen wordt nu wel heel pijnlijk 
zichtbaar. Uiteraard snappen wij dat, indien huisvesting verouderd is en te kleinschalig en te 
versnipperd, dit onwenselijk hoge kosten met zich meebrengt en dat daar iets aan moet 
worden gedaan. Dat is goed werkgeverschap. 
 
Echter, verplaatsen van de kazerne is geen oplossing. Het is weglopen voor 
verantwoordelijkheid. De gebouwen zijn Rijksmonumenten. Elke burger die in een 
Rijksmonument woont weet welke strenge eisen er aan onderhoud van die gebouwen worden 
gesteld. De overheid heeft jarenlang verzaakt en dat is niet op te lossen door er een streep 
doorheen te halen. De kazerne verdient beter, Assen verdient beter. 
 
Ruimte is schaars, medewerkers zijn schaars 
Naast het kazerneterrein beschikt Assen, op zeer korte afstand van de kazerne, over zeer goede 
oefenfaciliteiten. Ruimte is schaars en de faciliteiten in Assen zijn, naar onze inschatting, niet 
zomaar elders te creëren.  
Onderwijs kan samen met Defensie en de arbeidsmarktregio een oplossing voor de verwachte 
vraag naar extra defensiepersoneel bieden. Personeel is overal schaars maar in Noord-
Nederland is de krapte minder. Met de sluiting van de Johan Willem Friso Kazerne ontneemt 
Defensie zich de mogelijkheid om zichtbaar te blijven als potentiële werkgever in Groningen en 
Noord-Drenthe. Het niet meer benutten van gemotiveerde Noordelingen is een gemiste kans 
voor Defensie. 
 
Ons aanbod 
Zoals eerder gesteld voelen wij ons zeer verbonden met de kazerne. Daarom willen we graag 
bijdragen aan de oplossing voor de vastgoedopgave in het specifieke geval van de Johan Willem 
Friso Kazerne. Wij gaan heel graag met Defensie in gesprek om het probleem aan te pakken. 
Wij hebben als organisaties en als stad veel te bieden. Vanuit die kracht kunnen we samen naar 
creatieve oplossingen zoeken om de gebouwen bij de tijd te brengen. Daarbij zou het 
onderwijs, in samenwerking met lokale partners, een belangrijke rol kunnen spelen. Samen zijn 
wij in staat fondsen te werven die Defensie zelf niet kan inzetten en aantrekken.  
 
Laten we in gesprek blijven 
We vragen u, als leden van de Vaste Kamercommissie Defensie, om de staatssecretaris 
‘opdracht te geven’ om met ons in gesprek te gaan. We (h)erkennen de uitdagingen van 
Defensie. Wij willen, samen met de staatssecretaris en de mensen van Defensie, graag 
meewerken om die uitdagingen om te zetten in kansen voor onze stad, haar ondernemers en 
haar inwoners. Wij hebben u veel te bieden en we wachten de uitnodiging van de 
staatssecretaris dan ook met belangstelling af.  



 
 
Namens, 
 
Assen Sportstad, Ineke Donkervoort, onafhankelijk voorzitter 

Branche Onderwijs, Menno den Hollander, voorzitter 

Commerciële Club Assen, Geertje Dam, voorzitter 

Drents Museum, Harry Tupan, directeur 

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Assen, Sandra de Vrede, voorzitter 

Lokaal Retailbelang, Albert Stadman, adviseur Noord-Nederland 

MKB Retail Assen, Mark van den Eng, voorzitter 

Ondernemend Assen, belangenvereniging bedrijfsleven (425 leden), Kor IJszenga, voorzitter 

Stichting AssenvoorAssen, Willem Hulshof, voorzitter 

Stichting Vaart In Assen, binnenstadorganisatie (400 bedrijven), Arjan van Bekkum, voorzitter 

De Nieuwe Kolk, theater bioscoop bibliotheek congrescentrum, Hanneke Bruggeman, 

directeur 

Toeristisch Recreatief Platform, Christa de Ruiter, bestuurslid 

Vereniging Vastgoedeigenaren Assen Centrum, Giacomo de Borst, voorzitter 

VNO NCW MKB Drenthe, John Kauffeld, regiovoorzitter 

VNO NCW MKB Noord, Sieger Dijkstra, algemeen voorzitter 

Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Paul van der Wijk, voorzitter raad van bestuur 
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Assen, 24 juni 2022  
 
 

Voorwaarden aan vervolggesprek met staatssecretaris Defensie 
 
Het behoud van het aantal arbeidsplaatsen in Assen en Drenthe breed én het behoud van 
Defensie in Assen zijn de twee absolute randvoorwaarden voor vervolggesprekken met 
staatssecretaris Van der Maat van Defensie. Dat schrijven Gedeputeerde Staten (GS) van 
Drenthe en Burgemeester en Wethouders (B en W) in een gezamenlijke brief aan de leden 
van de vaste Kamercommissie van Defensie. 
 
De brief is een reactie op de gesprekken die vanuit Drenthe met de Staatssecretaris zijn 
gevoerd over de contouren van zijn strategisch vastgoedplan. In dat plan overweegt hij de 
kazerne in Assen te sluiten. GS van Drenthe en B en W van Assen verzetten zich daar tegen.  
 
Aanbod maatschappelijk middenveld 
GS en B en W onderkennen de uitdagingen waar Defensie voor staat rond de renovatie en 
verduurzaming van vastgoed. “Daarom zijn we bereid met u mee te denken over de wijze 
waarop Defensie haar ambities kan realiseren op het terrein van de Johan Willem Friso-
kazerne. Hierbij zijn het behoud van het aantal arbeidsplaatsen in Assen en Drenthe breed 
én het behoud van Defensie op het kazerneterrein in Assen absolute randvoorwaarden voor 
de gesprekken.” 
 
Tegen deze achtergrond betreuren ze het dat een aanbod van het maatschappelijk 
middenveld van Assen om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming en renovatie van 
de panden niet is meegewogen in de plannen van de staatssecretaris. “Juist omdat 
verduurzaming en onderhoud hoog op de agenda staan. En ook omdat het 
rijksmonumentale pand van de kazerne al jaren te kampen heeft met achterstallig 
onderhoud.” Ze roepen de Staatssecretaris dan ook op om het maatschappelijk middenveld 
uit te nodigen.  
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Dienst Vervoer en Ondersteuning 
Beide colleges wijzen er daarnaast op dat door de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid een forse investering van 6 miljoen in een deel van het 
gebouw is gedaan. “Wij zijn blij met het resultaat van die verbouwing. Het is wat ons betreft 
dan ook noodzakelijk dat nu de rest van de gebouwen aangepakt wordt en dat dit onderdeel 
is van het vervolg.” Daarnaast is het van groot belang voor Dienst Vervoer en Ondersteuning 
dat de infrastructuur van Defensie aanwezig blijft op het terrein omdat zij deze 
infrastructuur nodig heeft.    
 

Arbeidsmarktregio 
Volgens beide colleges heeft sluiting van de JWF kazerne een te grote impact op de 
arbeidsmarktregio waarin Assen gesitueerd is. Een arbeidsmarktregio, welke nadrukkelijk 
een andere regio is dan die van Havelte. Daarnaast zou dit verlies bovenop de 7000 
arbeidsplaatsen komen die het inkrimpen van de NAM met zich meebrengt. Het mogelijk 
vertrek van een tweede grote werkgever uit dezelfde stad leidt tot een onevenredig 
werkgelegenheidsverlies. Ook zou vertrek van Defensie negatieve gevolgen hebben voor de 
ontwikkelingen waar Assen aan werkt. Zo heeft de Thorbecke Academie onlangs een 
dependance met onder andere de studie cyber security in Assen geopend. Belangrijke reden 
hiervoor is de aanwezigheid van Defensie. Vertrek van Defensie uit Assen zou verdere 
ontwikkeling onder druk zetten.  
 
Beide colleges roepen de vaste Kamercommissie op om de geformuleerde randvoorwaarden 
leidend te laten zijn bij verdere invulling van zijn plannen.  
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