
 

 

 

 

 

Aan: 

het Ministerie van Defensie 

t.a.v. de heer mr. drs. C.A. van der Maat, 

staatssecretaris 

Postbus 20701 

2500 ES 's-GRAVENHAGE 

 

2500es20701 

 

 

 

 

 

PER E-MAIL VERZONDEN 

 

Assen , 18 februari 2022 

Ons kenmerk 

Behandeld door 

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. 


