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Betreft Beantwoording schriftelijke vragen over het vastgoed 

van Defensie

 

 

 

Bij deze stuur ik u de beantwoording van de schriftelijke vragen die zijn gesteld 
door de leden Eppink, Mulder, Boswijk, Hammelburg en Boulakjar naar aanleiding 
van de berichtgeving in de media over de vastgoedontwikkelingen bij Defensie. 
Daarnaast neem ik u graag kort mee in waar Defensie nu in het 
verkenningsproces naar onze vastgoedopgave staat, waarvan de start vorig jaar 
met uw Kamer is gedeeld (Kamerstuk 34 919 nr. 79).  

Het Defensievastgoed moet bovenal ondersteunend zijn aan de operationele 
gereedstelling en inzet van de krijgsmacht en moet een goede werkomgeving 
bieden voor ons personeel. Met de huidige staat van het vastgoed is dat niet het 
geval. Vanwege de onderhoudsachterstanden die de afgelopen decennia zijn 
opgebouwd zullen ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt. Deze noodzaak wil 
ik als kans aangrijpen om integraal naar het vastgoed van Defensie te kijken. 
Daarbij neem ik de operationele gereedstelling en ons personeel als belangrijke 
uitgangspunten. Als goed werkgever wil Defensie zorgen voor een goede, 
moderne en aantrekkelijke werkomgeving, waarbij we ook oog hebben voor het 
gezinsleven van het personeel. Operationeel gezien kan Defensie haar werk beter 
doen door bijvoorbeeld samenwerkende onderdelen meer bij elkaar te plaatsen en 
versnippering te verkleinen. Daarnaast moet de vastgoedportefeuille duurzaam 
worden, ook vanuit financieel oogpunt. Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek 
(IBO) naar het Defensievastgoed van april 2021 heeft onder meer aanbevolen dat 
Defensie 35-40 procent van haar vastgoed af zou moeten stoten om de 
vastgoedportefeuille weer financieel in balans te brengen (Kamerstuk 34919, nr. 
77).  

Naar aanleiding van de aanbevelingen van dit IBO is Defensie gestart met een 
verkenning naar het concentreren, verduurzamen en vernieuwen (CVV) van haar 
vastgoedportefeuille. In deze verkenning wordt gekeken naar zowel een 
herbelegging van eenheden en het verlaten van objecten, als naar nieuwe 
normering voor functionaliteiten zoals legeringsgebouwen, werkplaatsen en 
kantoren (Kamerstuk 34 919 nr. 79).   
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Op dit moment bevinden we ons nog in deze verkenningsfase. Daarbij nodigen we 
diverse regio’s uit om met ons mee te denken in oplossingen en kansen. We 
zetten in op een gebiedsgerichte aanpak en perspectief voor regio’s waar locaties 
vrijkomen. Daarbij wil ik benadrukken dat er op dit moment dus nog geen 
besluiten zijn genomen. Ik kan daarom uw vragen nog niet allemaal volledig 
beantwoorden; daarvoor zijn we nog te vroeg in het proces. Ik vraag daarvoor uw 
begrip.  
 
Ik wil uw Kamer zo goed mogelijk meenemen in deze opgave en dit proces. In de 
Hoofdlijnenbrief van 11 februari jl. heb ik daarom aangegeven in april met de 
eerste contouren van de interne verkenning te willen komen, zodat wij met elkaar 
in een Commissiedebat van gedachten kunnen wisselen (Kamerstuk 
2022Z02661). Verder streef ik ernaar om uw Kamer rond de zomer wederom te 
informeren met een verdieping hierop, waarbij Defensie de verbinding wil leggen 
met andere maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen en de 
energietransitie en de regionale impact nadrukkelijk wil meenemen.  
 
Tijdens de verkenning en de uitwerking kan Defensie niet stilstaan op het gebied 
van vastgoed en zullen we moeten investeren in een aantal urgente of 
onvermijdelijke projecten (no-regret). Projecten waarvan het verstandig is om 
doorgang te laten vinden in afwachting van het integrale plan worden verder 
voorbereid. U kunt de komende maand in ieder geval de volgende twee DMP-
brieven verwachten binnen het vastgoeddomein:  

  De A-brief Nieuwbouw JIVC Den Helder. Een tijdelijk gebouw van het Joint 
IV Commando (JIVC) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) moet 
voor 2025 worden vervangen. 

  De A-brief Verbetering Legering fase 2. Dit jaar wordt fase 1 van dit 
project afgerond en om de voortgang van het programma te behouden is 
fase 2 voorbereid.  

 
  
 

 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 

Mr. Drs. C.A. van der Maat 
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Antwoorden op de vragen van de leden Agnes Mulder en Boswijk (CDA, 
kenmerk 2022Z02609 d.d. 11 februari 2022) aan de staatssecretaris van 
Defensie over het persbericht van de provincie Drenthe dat het kabinet 
overweegt de Johan Willem Frisokazerne te sluiten. 

 

1. Bent u bekend met het bericht: ‘Staatssecretaris Defensie: kazerne 
Assen dicht, militairen verhuizen naar Havelte’? 

Ja. 

 

2. Kunt u bevestigen dat er nog geen formeel besluit is genomen over 
het sluiten van de Johan Willem Frisokazerne? 

Ja. 

 

3. Op basis van welke argumenten bent u voornemens de Johan 
Willem Frisokazerne te sluiten? 

Zoals ik in mijn begeleidende brief aangeef is Defensie gestart met een 
interne verkenning naar een gezonde, toekomstbestendige en duurzame 
vastgoedportefeuille, langs de lijnen van concentreren, verduurzamen en 
vernieuwen. Bij deze verkenning neemt Defensie al haar vastgoed in 
Nederland onder de loep en kijkt daarbij naar verschillende factoren. Het is 
dus te kort door de bocht om te stellen dat ik voornemens ben de Johan 
Willem Frisokazerne te sluiten, maar deze kazerne maakt wel onderdeel uit 
van deze verkenning. Voor Drenthe kan het concentreren van ons vastgoed 
betekenen dat Defensie haar aanwezigheid concentreert in Havelte. Het is 
mijn streven om bij de uiteindelijke keuzes die worden gemaakt de 
werkgelegenheid in de regio zo veel als mogelijk te behouden. Dit geldt voor 
alle regio’s waar ons plan uiteindelijk gevolgen zal hebben.  
 

4. Hoeveel geld is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in de Johan 
Willem Frisokazerne? 

Er is in totaal 15,5 miljoen euro geïnvesteerd in de Johan Willem 
Frisokazerne, waarvan 4,5 miljoen euro door de Dienst Vervoer en 
Ondersteuning (DVO) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en 11 miljoen 
euro door Defensie. Deze investeringen waren noodzakelijk om aan wettelijke 
verplichtingen te voldoen en het personeel een veilige werk- en leefomgeving 
te bieden. Ondanks deze investeringen is de kazerne nog niet voldoende 
toekomstbestendig en duurzaam. 

5. Welk plan omtrent de toekomst van het Defensievastgoed ligt er 
ten grondslag aan het beoogde besluit om de Johan Willem 
Frisokazerne te sluiten? Kunt u deze delen met de Kamer? Welk 
ander Defensievastgoed bent u voornemens op de korte termijn af 
te stoten? 

Zoals ik in mijn begeleidende brief heb gesteld, ben ik voornemens in april een 
brief te sturen waarin ik de contouren van de huidige verkenning met uw 
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Kamer deel. Verder streef ik ernaar om uw Kamer rond de zomer wederom te 
informeren met een verdieping hierop. Ik kan nu nog geen inzicht geven in 
welk vastgoed als gevolg van onze plannen zou moeten worden afgestoten. 

 
6. In hoeverre valt de beoogde sluiting van de Johan Willem 

Frisokazerne te rijmen met het gegeven dat Defensie de regionale 
impact mee moet wegen bij het afstoten van vastgoed? 

 
Bij de uitwerking van de opgave heeft Defensie oog voor de regionale impact. 
Dat gebeurt enerzijds door te streven naar het behoud van regionale 
werkgelegenheid. Anderzijds bieden vrijkomende locaties kansen voor 
maatschappelijke vraagstukken als woningbouw en verduurzaming. Dit vraagt 
om een zorgvuldig proces en nauwe afstemming met medeoverheden, op 
Rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau. Ik ben me ervan bewust dat 
toekomstige keuzes desondanks op regionaal niveau impact kunnen hebben. 
Zoals gesteld bevindt Defensie zich nog in de verkenningsfase en zullen regio’s 
worden uitgenodigd daarover mee te denken.  

7. Bent u het met de CDA-fractie eens dat de beoogde sluiting van de 
Johan Willem Frisokazerne grote impact heeft voor de regio? Is de 
impact voor de regio in kaart gebracht? Zo ja, kunt u deze analyse 
delen met de Kamer? Zo nee, kunt u deze analyse alsnog maken en 
delen met de Kamer? 

Als kabinet kijken wij naar de regionale impact van de keuzes die worden 
gemaakt. Ik heb in mijn begeleidende brief aangegeven hoe ik het proces op 
hoofdlijnen voor de komende maanden voor mij zie, in de Kamerbrief die ik u 
in april zal sturen ga ik hier verder op in.  

 

8. In hoeverre is in kaart gebracht wat de totale effecten zijn van de 
beoogde sluiting van de Johan Willem Frisokazerne, de afbouw van 
de NAM en het sluiten van delen van ziekenhuizen in de regio op 
de werkgelegenheid in en leefbaarheid van Assen en omstreken? 
Zo ja, kunt u deze informatie met de Kamer delen? 

Defensie bevindt zich nog in de verkenningsfase en er is daarom nog geen 
analyse van de totale effecten van de diverse ontwikkelingen rond Assen. De 
regio’s zullen worden uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan en mee te 
denken. Op grond daarvan kan ik met mijn collega’s in het kabinet op zoek 
gaan naar mogelijke oplossingen. 
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9. Klopt het dat het nog niet helder is of er in de toekomst 
onderdelen vanuit Havelte gaan verdwijnen? En hoe rijmt u dit met 
uw uitspraak: ‘Als je kijkt naar de groeimogelijkheden, het bij 
elkaar brengen van oefenterreinen en disciplines én waar we 
grootschalig kunnen vernieuwen, dan is Havelte geschikt. Daar 
kunnen we nog jaren vooruit en is de werkgelegenheid in de regio 
verzekerd'? 

Defensie bevindt zich nu nog in de verkenningsfase om de opdracht uit het 
coalitieakkoord uit te voeren. In de verkenning wordt onder meer onderzocht 
waar Defensie regionaal verder kan concentreren. Het concentreren van 
eenheden in Havelte is daarbij een optie, mede vanwege de ruimtelijke 
mogelijkheden, en ook om onze aanwezigheid in Noord-Nederland te 
behouden. In april wil ik uw Kamer meenemen in de eerste contouren van de 
interne verkenning.   

 

10. Klopt het dat u bij de aankomende gesprekken met de provincie en 
de gemeente over de kennelijk beoogde sluiting van de kazerne 
ook rijksbrede perspectieven gaat schetsen voor de gemeente 
Assen en de provincie Drenthe? Zo ja, kunt u deze rijksbrede 
perspectieven met de Kamer delen? 

Het is nog niet mogelijk om rijksbrede perspectieven met de Kamer te delen 
omdat we dat stadium nog niet hebben bereikt. Ik kan niet vooruitlopen op de 
inhoud van gesprekken die ik eerst met de regio wil voeren. Daarnaast heb ik 
de regio opgeroepen met ons mee te denken over wat CVV kan betekenen 
voor de regio en mee te denken over mogelijkheden.  

 

11. Deelt u de mening dat er rijksbrede coördinatie plaats moet vinden 
met betrekking tot de gecombineerde impact van besluiten van 
verschillende ministeries in bepaalde regio’s? Zo ja, hoe bent u 
van plan hier in samenwerking met uw collega’s invulling aan te 
geven?  

Defensie zet in op rijksbrede coördinatie waar dat van toepassing is. Voor 
sommige regio’s zal de concentratie van vastgoed positief zijn en de mate 
van samenhang met andere opgaven kan per regio verschillen. Daar waar de 
concentratie gepaard gaat met moeilijke keuzes, vraagt dit om een zorgvuldig 
proces en nauwe afstemming met medeoverheden. Dat betekent dat we als 
kabinet in gesprek gaan met de regionale partners over de opgaven die er 
liggen en samen kijken hoe we regionale belangen kunnen meenemen in de 
besluitvorming. Dit om als Rijksoverheid aanspreekbaar te zijn op eventuele 
regionale effecten en mogelijke toekomstige kansen op huidige defensie-
locaties. We zitten nu in de verkenningsfase om de opdracht van het 
coalitieakkoord uit te voeren en nodigen de regio’s uit daarover met ons mee 
te denken. 
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Antwoorden op de vragen van het lid Eppink (JA21 kenmerk 2022Z02598 
d.d. 11 februari 2022) aan de staatssecretaris van Defensie over het 
persbericht van de provincie Drenthe dat het sluiten van de Johan Willem 
Frisokazerne een ‘serieuze optie’ is voor de staatssecretaris. 

 

1. Kunt u uiteenzetten wat uw beweegredenen zijn om het als 
‘serieuze optie’ te zien de JWF-kazerne in Assen te sluiten?  

 
Zoals ik in mijn begeleidende brief aangeef is Defensie gestart met een 
interne verkenning naar een gezonde, toekomstbestendige en duurzame 
vastgoedportefeuille, langs de lijnen van concentreren, verduurzamen en 
vernieuwen. Bij deze verkenning neemt Defensie al haar vastgoed in 
Nederland onder de loep en kijkt daarbij naar verschillende factoren. Voor 
Drenthe kan het concentreren van ons vastgoed betekenen dat Defensie haar 
aanwezigheid concentreert in Havelte. Het is mijn streven om de 
werkgelegenheid in de regio zo veel als mogelijk te behouden. Dit geldt voor 
alle regio’s waar concentratie mogelijk aan de orde komt.  
 

2. Bent u ermee bekend dat mogelijk duizenden arbeidsplaatsen 
direct of indirect verloren kunnen gaan als gevolg van de sluiting 
en verhuizing? 

Defensie heeft op dit moment ongeveer 1.000 arbeidsplaatsen in Assen. 
Onderdeel van de verkenning is de optie dat Defensie in Drenthe haar 
vastgoed concentreert in Havelte. De verkenning gaat niet uit van een 
reductie in arbeidsplaatsen. Zoals hierboven uiteengezet is het mijn streven 
om in alle regio’s waar concentratie mogelijk zal plaatsvinden, en dus ook in 
Drenthe, de regionale werkgelegenheid zo veel als mogelijk te behouden.  

 

3. Wat is volgens u de regionale impact van het sluiten van de JWF-
kazerne in Assen? 

 
Bij de uitwerking van het nieuwe strategische vastgoedplan heeft Defensie 
oog voor de regionale impact. Dat gebeurt enerzijds door te streven naar het 
behoud van regionale werkgelegenheid. Anderzijds bieden vrijkomende 
locaties kansen voor maatschappelijke vraagstukken als woningbouw en 
verduurzaming.  
Dit vraagt om een zorgvuldig proces en nauwe afstemming met 
medeoverheden, op Rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau. Ik ben me 
ervan bewust dat toekomstige keuzes desondanks op regionaal niveau impact 
kunnen hebben. Dat betekent dat we als kabinet in gesprek gaan met de 
regionale partners over de opgaven die er liggen en samen kijken hoe we 
regionale belangen kunnen meenemen in de besluitvorming. Dit om als 
Rijksoverheid aanspreekbaar te zijn op eventuele regionale effecten en 
mogelijke toekomstige kansen op huidige defensie-locaties. 
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4. Bent u van mening dat het sluiten van de JWF-kazerne in strijd is 
met de prioriteiten van het kabinet Rutte-IV wat betreft de 
zinsnede: ‘oog te hebben voor de regionale impact’? 

Nee. In het regeerakkoord staat dat Defensie overbodig vastgoed afstoot en 
benodigd vastgoed moderniseert en verduurzaamt met oog voor regionale 
impact. Defensie bevindt zich in de verkenningsfase die wordt uitgevoerd in 
lijn met deze opdracht. Om de impact voor de regio te onderzoeken heeft 
Defensie het initiatief genomen om in de verkennende fase te spreken met 
regionale bestuurders en hen uit te nodigen daarover mee te denken. Zo is er 
gesproken met de bestuurders in Drenthe en is hen gevraagd met ons mee te 
denken. 

 

5. Is het volgens u nog mogelijk de verouderde gebouwen in de 
kazerne te verduurzamen, zodat de sluiting gestaakt kan worden? 
Zo nee, waarom niet? 

Verduurzaming is een van de factoren die worden bekeken in de verkenning, 
maar niet de enige, zoals ik ook in mijn begeleidende brief beschrijf. Er spelen 
verschillende factoren, bijvoorbeeld met betrekking tot de operationele  
gereedstelling, bedrijfsvoering, werving en behoud van personeel en het 
financieel in balans brengen van de portefeuille. Alle factoren dienen tegen 
elkaar te worden afgewogen om tot een integraal, samenhangend nieuw 
strategisch vastgoedplan te komen.  

 

6. Bent u van mening dat - in het licht van een eerdere dreiging van 
sluiting in 2013 - een sluiting van de JWF-kazerne de inwoners van 
Assen weinig vertrouwen geeft in ‘behoorlijk bestuur’? 

De afstoting van vastgoed vraagt om een zorgvuldig proces en nauwe 
afstemming met medeoverheden. We verkennen nu de mogelijkheden en 
zullen daar vroegtijdig – nog voordat er besluiten zijn genomen – over in 
gesprek gaan met de regio.  

 

7. Bent u ervan op de hoogte dat de Dienst Vervoer en Ondersteuning 
(DVO) van Justitie verrast is dat de kazerne in Assen met sluiting 
wordt bedreigd? 

De samenwerking met DVO verloopt naar volle tevredenheid. Het is logisch 
dat de sluiting impact zal hebben op DVO. Defensie zal de DJI en DVO daarom 
meenemen bij de uitwerking van de verkenning.  

 

8. Bent u ervan op de hoogte dat de DVO ruim zes miljoen euro heeft 
geïnvesteerd in de kazerne? 

DVO heeft 4,5 miljoen euro geïnvesteerd in de JWF kazerne.  
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9. Heeft u het voorgenomen besluit met de DVO overlegd en zijn 
daaruit signalen ontvangen dat het zowel financieel als qua 
personeelsbeleid voor de DVO erg ongelegen komt? Zo ja, kunt u 
uiteenzetten wat er besproken is? 

Defensie heeft een contractuele verplichting met DVO tot 2027. Defensie zal 
de DJI en DVO meenemen bij de uitwerking van de plannen. 

 

10. Acht u het, gelet op een aantal tussen 2017 en 2020 
plaatsgevonden verbouwingen (sportaccommodaties, kantoren en 
slaapvertrekken) op de JWF-kazerne, onlogisch een kazerne 
jarenlang te verbouwen, toekomstbestendig te maken om deze 
vervolgens te sluiten wegens modernisering en verduurzaming 
van vastgoed? 

Defensie heeft de afgelopen jaren overwegend geïnvesteerd in het naleven 
van wettelijke verplichtingen en veiligheidsmaatregelen. Het vastgoed is 
hiermee nog niet toekomstbestendig en duurzaam geworden. De hoge en 
toenemende instandhoudingskosten zijn kenmerkend voor de gehele 
vastgoedportefeuille, zoals het IBO Vastgoed ook onderkent. Ingrijpender 
maatregelen zijn daarom noodzakelijk. 

11. Kunt u garanderen dat er met de verhuizing naar Havelte onder de 
streep geen afname plaatsvindt wat betreft werkgelegenheid? Zo 
ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? 

Door het vastgoed te concentreren, verduurzamen en vernieuwen wil ik het 
personeel een veilige werkomgeving bieden, een nog aantrekkelijkere 
werkgever worden en de operationele inzetbaarheid vergroten. Defensie heeft 
nu veel vacatures die ik graag wil vullen. Bij de uitwerking van de plannen zet 
ik in op behoud van regionale werkgelegenheid. Defensie werkt ook nog aan 
de Defensienota waarin zal worden ingegaan op andere transformatieopgaven. 
Het is daarom te vroeg om aan te geven wat dit allemaal onder de streep voor 
de regio zal betekenen.  

 

12. In het geval dat u in de Kamer een meerderheid voor uw 
voornemen verkrijgt, wat zijn dan op hoofdlijnen de ingrediënten 
waarmee u Assen gaat compenseren? 

Defensie bevindt zich nog in de verkenningsfase van het concentreren, 
verduurzamen en vernieuwen van het vastgoed en er zijn nog geen besluiten 
genomen.  

 

13. Kunt u elke vraag afzonderlijk en binnen de gebruikelijke termijn 
van drie weken beantwoorden? 

Ja. 
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Antwoorden op de vragen van de leden Hammelburg en Boulakjar (D66 
kenmerk 2022Z02921 d.d. 16 februari) over het Strategisch Vastgoedplan  
 
 

1. Kunt u uiteenzetten hoeveel van de 9.974 gebouwen van Defensie 
in urbane gebieden liggen en welke in rurale gebieden? 

 
De objecten van Defensie liggen verspreid over heel Nederland. Defensie hanteert 
geen definitie over welk vastgoed in ruraal of urbaan gebied ligt. Het merendeel 
van de kazernes ligt aan de rand van een stad (bijvoorbeeld in Den Helder, 
Amersfoort of Leeuwarden) of in een landelijke omgeving (bijvoorbeeld Volkel of 
Havelte). Oefenterreinen en de bijbehorende gebouwen liggen nagenoeg altijd in 
het landelijk gebied. Enkele kazernes bevinden zich in verstedelijkt gebied, 
bijvoorbeeld in het hart van een stad of omringd door woonwijken. Het betreft hier 
vooral kantorenlocaties zoals de Kromhoutkazerne in Utrecht en het Plein-
Kalvermarktcomplex in Den Haag, maar soms ook operationele eenheden en 
opleidingen zoals op de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal en de 
Johan Willem Frisokazerne in Assen.  

 
 

2. Kunt u daarbij aangeven of en welke gebouwen of terreinen 
daarvan geschikt zijn voor woningbouw of vergroening van 
steden? 

 
Momenteel wordt verkend hoe Defensie haar vastgoed kan concentreren, 
verduurzamen en vernieuwen. Locaties die hierdoor vrij zouden komen, komen 
vaak in aanmerking voor een andere bestemming. Er zijn veel verschillende 
factoren die bepalen of een gebied geschikt is voor woningbouw of vergroening 
van steden. Medeoverheden in de regio hebben hier het beste zicht op. Het 
verkennen van kansen op dit vlak is onderdeel van de verkenning.  
 
 

3. Welke van deze gebouwen of terreinen liggen in grotere steden 
zoals Amsterdam en Breda, of andere steden in de Randstad, 
Noord-Brabant of Gelderland? 

 
De objecten van Defensie liggen verspreid over heel Nederland. Zoals ook 
aangegeven bij mijn antwoord op vraag 1 ligt een deel van de locaties in diverse 
steden binnen en buiten de Randstad (zoals de Kromhoutkazerne in Utrecht en de 
Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal). Er is nog geen besluit genomen 
over welke gebouwen of terreinen Defensie wil verlaten. 
 
 

4. Kunt u aangeven welke gebouwen vallen onder de 35 tot 40% van 
het vastgoedportefeuille dat moet worden afgestoten? 
 

Zoals ik in mijn begeleidende brief aangeef zal ik in april uw Kamer meenemen in 
de contouren van de interne verkenning. 
  

 
5. Kunt u deze vragen afzonderlijk en voor aanvang van het 

commissiedebat Hoofdlijnen Defensie beantwoorden? 
 
Ja. 


