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Onderwerp: Motie behoud defensie in Johan Willem Frisokazerne Assen

Geachte staatssecreta ris,

Zoals wij in onze brief d.d. 18 februari 2022 al aankondigden, hebben onze
Provinciale Staten gisteren een motie aangenomen waarin wij opgeroepen
worden om alles te doen wat in ons vermogen ligt om defensie te behouden in

de Johan Willem Frisokazerne in Assen. Graag willen wij bijgevoegde motie
onder uw aandacht brengen.

Ook uit deze motie blijkt, dat een mogelijke sluiting van de kazerne erg leeft in
de Drentse samenleving en dat er grote zorgen zijn over de werkgelegenheid in

en rondom Assen.

Wij vragen u nogmaals, om bij uw overwegingen nadrukkelijk rekening te
houden met de economische en maatschappelijke effecten van een eventuele
sluiting van de Johan Willem Frisokazerne.

Wij blijven graag met u in overleg om samen de mogelijkheden te bekijken om
tot een duurzaam toekomstperspectief voor de kazerne in Assen te komen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bijlage Motie behoud defensie in JWF kazerne Assen

Afschrift aan:

- Provinciale Staten van Drenthe
- de Vaste Kamercommissie Defensie (per e-mail)
- de Noordelijke Kamerleden (per e-mail)
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MOTIE - BEHOUD DEFENSIE IN JWF KAZERNE ASSEN

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op g maart 2}22,ter behandeling
vreemd aan de orde van de dag,

Constaterende dat:

De Staatssecretaris van Defensie oven¡veegt de Johan Willem Friso kazerne in Assen te
sluiten;

Ovenaregende dat:

- dit een veel te grote inbreuk doet op het aantal banen in Assen, dat at fors dalende is
vanwege inkrimping van de NAM;

- de werkgelegenheid bij defensie behouden moet blijven voor deze regio;

- Assen een historie heeft als garnizoensstad, en er een grote verbondenheid gevoeld wordt
met defensie;

- er een nauwe band is tussen de JWF kapel en de muziekverenigingen in de regio;

- Assen een uitstekend bereikbare locatie is voor MBO stagiairs voor veiligheidsberoepen uit
heel Noord Nederland;

- de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het Ministerie van J&V enige jaren geleden op het
kazerneterrein is gevestigd juist om meer body te geven aan de Rijks Activiteiten in dit
gebied;
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Verzoeken het college van GS alles te doen wat in haar vermogen ligt om defensie te

behouden in de JWF kazerne in Assen;

En gaan over tot de orde van de dag
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S.D. Kort
STIP

A.K. Schoenmaker
Sterk Lokaal

N.A. Uppelschoten
PW




