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Bedum, 28-12-2017 
 
Geacht College, 
 
Onlangs verscheen op de internetkrant Bedumer.nl het bericht dat FrieslandCampina Domo 
in Bedum 30 arbeidsplaatsen schrapt, de uitbreiding mogelijk niet doorgaat en dat daardoor 
de oostelijke ontsluitingsweg mogelijk wordt uitgesteld. Eerder werd in het DvhN, dd 
24-12-2017, het dreigende ontslag van 30 werknemers gemeld. 
In maart 2015 zijn provincie, gemeente Bedum en FrieslandCampina overeengekomen de 
intentie te hebben alles in te zetten op uitbreiding om op die manier honderden banen te 
creëren.  
De SP is niet blij met het verlies van de banen, maar maakt zich ook druk om het in gevaar 
komen van de ontsluitingsweg. Ieder etmaal rijden er 500 vrachtwagens door het centrum 
van het dorp en daarmee staat de leefbaarheid onder druk.  
Hieromtrent hebben wij de volgende vragen voor u. 
 

1. Bent u bekend met het krantenbericht ‘Uitbreiding FrieslandCampina Domo in Bedum 
van de baan? Zo ja, wat is hierover uw mening? 

2. Kunt u bevestigen dat er daadwerkelijk arbeidsplaatsen gaan verdwijnen bij 
FrieslandCampina in Bedum? 

3. Bent u het met de SP eens dat het verlies van 30 van de 164 banen onwenselijk zou 
zijn, vanwege grote gevolgen voor deze werknemers en hun families, maar ook voor 
de werkgelegenheid in de omgeving? Zo nee, waarom niet? 

4. Er zijn in 2015 grote uitbreidingsplannen aangekondigd die honderden banen zouden 
opleveren. Die werkgelegenheid was voor de provincie de reden om uitbreiding toe 
te staan. Zijn er naar uw weten veranderingen in die plannen opgetreden? Zo ja, 
welke? Zo nee, waarom niet? In het geval u deze kennis niet heeft, bent u bereid 
deze te vergaren? 

5. Is bij u bekend welke verdere gevolgen deze mogelijke veranderingen in de plannen 
hebben voor de werkgelegenheid?  

6. Is u bekend welke gevolgen genoemde veranderingen hebben voor de oostelijke 
rondweg?  

7. Is het College het met de SP eens dat de geplande oostelijke ontsluitingsweg van 
groot belang is voor de inwoners van bedum? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?  

8. Bent u het ook met de SP eens dat de oostelijke ontsluitingsweg zonder vertraging 
aangelegd moet worden? Zo ja, hoe gaat u uw invloed gebruiken om dit te 
bewerkstelligen?Zo niet, waarom niet? 

 
 
 
Uw antwoord op deze vragen zien wij met belangstelling tegemoet.  
 
 



Namens de fractie van de Socialistische Partij, 
 
Marieke Bootsma-Kamp 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


