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Beste Jeroen, 
 
Zoals je begrijpt zijn wij als VVD Assen uitermate onaangenaam verrast over het, herhaalde, 
voornemen om de Johan Willem Friso kazerne te willen sluiten. Nog afgezien van de monumentale 
status van het hoofdgebouw, is dit een aderlating die Assen en het Noorden niet mag overkomen. 
“De kazerne is essentieel voor de stad en de regio. Dat kunnen en mogen jullie niet van ons afpakken. 
Dat kunnen wij ook niet laten gebeuren.” Zo stelde onze fractievoorzitter en lijsttrekker, Martin 
Rasker, afgelopen dinsdag al in een eerste reactie op dit bericht. 
De kazerne staat 125 jaar in Assen en biedt werk aan 1.000 mensen in directe zin en er zijn 500 
opleidingsbanen. Tegelijk wordt Assen ook al getroffen door de afbouw van de NAM, waar 2.500 
banen op de tocht staan. Neem dan ook nog eens het voornemen om kinderhartchirurgie uit het 
Noorden (Groningen) weg te halen en je begrijpt dat dit absoluut onverteerbaar is. 
 
Als eerste punt willen wij je wijzen op de afspraken in het regeer akkoord, dat er nauwkeurig naar de 
lokale en regionale effecten zou worden gekeken. Een overweging die wij begrijpen is dat de 
verduurzaming van deze wat oudere gebouwen lastig zou zijn. Dat is ten dele waar natuurlijk. Assen 
is een stad met veel monumentale gebouwen en druk bezig met de energietransitie ervaren wij die 
problematiek heel direct. Juist daarom mag dat geen argument zijn. Juist de Overheid moet het 
voorbeeld geven dat ook deze gebouwen wel aanpasbaar zijn, dat we de energie en warmtetransitie 
ook daar kunnen uitrollen. Als de Overheid het voorbeeld niet geeft dan mogen we van inwoners en 
bedrijven ook niet verwachten dat zij zich inspannen voor deze belangrijke taak. 
 
Wij verwachten dan ook dat jij je net zo sterk maakt als jouw VVD voorgangers en Drentse 
Kamerleden die in het verleden al zo gestreden hebben om deze kazerne, de werkgelegenheid en 
uitstraling te behouden. Dat is niet alleen goed voor Assen, Drenthe en het hele Noorden, dat is ook 
goed voor iedereen. Wij zien in jou graag een man als Arie Slob die in 2013 hier bovenop zat en de 
kazerne behouden heeft voor Assen. Dat kun jij ook. 
 
Maar je staat niet alleen, wij willen je helpen. En daarom nodigen wij je uit om, op korte termijn, aan 
Assen een bezoek te brengen zodat wij samen kunnen bepalen wat de juiste weg is om te doorlopen.  
 
Graag maken we een afspraak voor jouw bezoek. 
 
Namens de VVD Assen fractie, 
 
Martin Rasker 
Bert Homan 
Richard Klok 
 
 

Frans van Kemenade 
Gerit-Jan Panhuis 
Mirjam Pauwels (wethouder) 


