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Schriftelijke vragen over Friesland Campina Domo te Bedum 

Geachte mevrouw Bootsma-Kamp, 

In uw brief van 28 december 2017, ontvangen op 2 januari 2018, stelt u ons schriftelijke vragen over publicaties 
over het schrappen van arbeidsplaatsen bij bovengenoemd bedrijf en mogelijke gevolgen voor de 
ontsluitingsweg van het bedrijf. Onderstaand geven wij de antwoorden op uw vragen. 

1.Bent u bekend met het krantenbericht' Uitbreiding FrieslandCampinaDomo in Bedum van de baan? 
Zo Ja, wat is hierover uw mening? 

Ja, dit is via de media bij ons bekend. Naar aanleiding van deze berichten hebben wij contact gezocht met 
FrieslandCampinaDomo. Uit dit gesprek is gebleken dat, volgens FrieslandCampinaDomo, de 
uitbreidingsplannen nog steeds in de planning staan. Dit staat los van het verdwijnen van de 20 tot 
30 arbeidsplaatsen. Het afvloeien van medewerkers maakt onderdeel uit van een generiek efficiencyprogramma 
van FrieslandCampina dat in uitvoering is. Daarnaast is de locatie in Bedum aangemerkt als een strategische 
locatie waarin FrieslandCampina zal blijven investeren. 

2. Kunt u bevestigen dat er daadwerkeiijk arbeidspiaatsen gaan verdwijnen bij FriesiandCampina in 
Bedum? 

Ja, volgens FrieslandCampinaDomo gaan er de komende jaren 20 tot 30 arbeidsplaatsen verdwijnen. De helft 
van de banen die gaan verdwijnen, betreft vaste contracten. In de rest van de gevallen gaat het om 
uitzendkrachten. Het verdwijnen van de arbeidsplaatsen beslaat een periode van 3,5 jaar. De kans is groot dat 
het kan gaan via natuurlijk verloop. Dit is afhankelijk van welke functies er moeten gaan verdwijnen. Hier is 
momenteel nog geen zicht op. 

3. Bent u het met de SP eens dat het veriies van 30 van de 164 banen onwenseiijk zou zijn, vanwege 
grote gevoigen voor deze werknemers en hun famiiies, maar ook voor de werkgeiegenheid in de 
omgeving? Zo nee, waarom niet? 

Uiteraard betreuren wij het verlies van arbeidsplaatsen in onze provincie. FrieslandCampinaDomo heeft 
aangegeven dat het verdwijnen van de arbeidsplaatsen de komende 3,5 jaar plaatsvindt en dat de kans groot is 
dat dit kan via natuurlijk verloop. 
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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? 

Nee, hier zijn nog geen veranderingen in opgetreden. Volgens FrieslandCampinaDomo staan de 
uitbreidingsplannen nog steeds (zie ook het antwoord op vraag 1), 

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

Zie de beantwoording van de voorgaande vragen. 

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

De genoemde veranderingen hebben geen gevolgen voor de rondweg. De realisatie van de ontsluitingsweg is 
niet afhankelijk van wel of geen uitbreiding van FrieslandCampinaDomo. 

7. is het College het met de SP eens dat de geplande oostelijke ontsluitingsweg van groot belang is 
voorde inwoners van Bedum? Zo Ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

Dit zijn wij met u eens, de ontsluitingsweg is van belang voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Bedum. 

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? 

Ja, de reguliere voorbereidingsprocedures zoals grondaankoop, bestemmingplanwijzigingen, technisch ontwerp 
etc. zijn in volle voorbereiding. Ook als FrieslandCampinaDomo niet uitbreidt wordt de weg aangelegd. In de 
voorbereiding zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met FrieslandCampinaDomo over beide scenario's zodat 
tijdig geanticipeerd kan worden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


