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Motie veilig stellen voortbestaan van de Johan Willem Friso kazerne in
Assen

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 25 september 2013,

Constaterende dat
- de minister van Defensie voornemens is om de Johan Willem Friso kazerne in

Assen te sluiten;

Overwegende dat
- de Johan'Willem Friso kazerne van groot belang is voor de werkgelegenheid in

Assen en omgeving;
- de kazerne met ruim 1000 medewerkers één van de grootste werkgevers is in

Assen;
- er daarnaast nog eens bijna 1000 indirecte banen verloren gaan in het geval dat

de kazerne gesloten wordt;
- een sluiting van de kazerne derhalve ca.2000 gezinnen raakt, die direct of

indirect voor hun inkomen afhankelijk zijnvande aanwezigheid van de kazeme;
- de kazeme in Assen sinds mensenheugenis tot de economische infrastructuur

van de Drentse hoofdstad behoort;
- de bevolking van Assen, het stadsbestuur, en ook het regionale bedrijfs- en

verenigingsleven zich ernstige zorgen maken over de effecten van deze
voorgenomen sluiting van de kazeme;
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Van meningzijnde dat

- de uitvoering van het voornemen om de kazerne te sluiten onevenredige
negatieve effecten zal hebben voor de werkgelegenheid in Assen en omgeving;

Spreken uit dat
- zij de voorgenomen sluiting van de Johan Willem Friso kazerne en de daaruit

voortvloeiende onevenredig negatieve effecten voor de werkgelegenheid in
Assen niet aanvaardbaar vinden;

- alles op alles gezetmoetworden om het voortbestaan van de Johan V/illem Friso
kazeme in Assen veilig te stellen;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de inhoud van deze motie aan de
minister van Defensie te doen toekomen en een afschrift daarvan toe te zenden aan de
leden van de Tweede Kamer.

En gaan over tot de orde van de dag.

ov G. Smith-Bults (GL) M.C.J. van der Tol (D66)
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