Datum: 21 oktober 2015
Onderwerp: Aerospace & Maintenance potentieel Noord-Brabant door komst F-35 (JSF)

Geachte leden van de procedurevergadering,
Hierbij stel ik u voor een informatiebijeenkomst te organiseren over de potentie voor het Aerospace &
Maintenance cluster Noord-Brabant door de komst van de F-35 (JSF).
Toelichting
Statenvoorstel 71/15A: Investering faciliteit F-35 motoronderhoud Woensdrecht
De Joint Strike Fighter (F-35) is de opvolger van de F-16. Nederland gaat het motorenonderhoud voor
een deel van de Europese F-35’s uitvoeren. Hiervoor moet op het Logistiek Centrum Woensdrecht
(LCW) een specialistische onderhoudsfaciliteit komen. Om dit te realiseren is een investering van € 88
miljoen nodig.
Het ministerie van Defensie heeft besloten de helft van deze investering voor rekening te nemen. Dit
ministerie heeft Economische Zaken (EZ) en de provincie gevraagd om het resterende deel te
financieren (ieder 25%). Dit voorstel ligt nu voor.

Het F-35 motorenonderhoud in Nederland is een katalysator om te komen tot de ontwikkeling van een
cross-sectoraal innovatie-ecosysteem van wereldklasse (Aerospace & Maintenance, High Tech,
Logistiek). Om het economische en maatschappelijke rendement in Brabant te verzilveren, zijn in de
bestuursovereenkomst afspraken vastgelegd met beide ministeries. Zo wordt een behoorlijke impuls
gegeven aan zowel regionale economische structuurversterking (West-Brabant als ‘hotspot’) als de
vruchtbare inzet van ons financieel instrumentarium.
Besluitvormingsproces
Gedeputeerde Staten heeft reeds op 19 oktober besloten over de lening. Graag willen wij u
informeren over het voorstel, mede gezien de aard en complexiteit van het onderwerp. Hiermee
beogen we u op eenzelfde informatieniveau te brengen als Kamerleden.
Het is aan Provinciale Staten om hun wensen en bedenkingen te uiten over dit voorstel. Het ministerie
van Defensie moet uiterlijk in december 2015 financieel investeren in de faciliteit. Om die reden is
bestuurlijk toegezegd dat de provincie streeft naar besluitvorming in november 2015.
Daarom stel ik het volgende aan u voor:
· Informatiebijeenkomst op 20 november 2015
· Bespreken en besluiten in de Statenvergadering van 4 december 2015

Voor de informatiebijeenkomst nodigen we experts uit (beleidsmatig en uit het veld) die een korte
toelichting op het onderwerp geven en waar gelegenheid is tot het stellen van vragen.
Met vriendelijke groet,

H.J.A. van Merrienboer,
Gedeputeerde Ruimte en Financiën

