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Vragen
1. De uitbreiding van de BAM draagt bij aan de lokale werkgelegenheid. Is bekend in welke mate dit
bijdraagt aan de lokale werkgelegenheid? Bv hoeveel extra banen gemoeid zijn met deze uitbreiding en
wat dat dan betekent op lokaal niveau?
2. Is ook bekend hoeveel banen nu lokaal worden ingevuld bij de huidige BAM?
3. Op blz 26 staat een vreemde zin. Wat wordt hier nu bedoeld? “Het meest nabijgelegen gebied betreft
Natura 2000-gebied ‘Olde Maten & Veenslootslanden’ op ruim negen kilometer afstand circa 1,5
kilometer afstand.”
Antwoorden
1. De beantwoording van de vragen geeft meer inzicht in de bedrijfsvoering van de BAM. Het antwoord
op de vragen 1 en 2 is gegeven door de BAM zelf.
"De uitbreiding van het opslagterrein is noodzakelijk doordat de afgelopen jaren (geleidelijke)
samenvoeging van diverse materieeldiensten verspreid over het land heeft plaatsgevonden. Dit
resulteerde in het o.a. te hoog opstapelen van materieel. Efficiëntere opslag van materieel is dus sterk
gewenst en hier is ruimte voor nodig.
De activiteiten zullen in de basis niet wijzigen t.o.v. de activiteiten die nu al plaatsvinden, alleen meer van
hetzelfde door de genoemde samenvoeging.
Belangrijk argument is dat de verschillen OpCo's (werkmaatschappijen) meer met elkaar gaan
samenwerken en daardoor synergie voordeel wordt behaald. Hier is de werkgelegenheid mee gebaat
(stabiele basis op deze locatie). De volgende OpCo’s zijn nu al gevestigd in Nieuwleusen: BAM Energie &
Water, BAM Civiel, BAM Wegen, BAM Infra Consult, BAM Telecom, BAM Funderingstechniek, BAM Rail en
BAM Infra Materieel.
In principe is de uitbreiding van de opslag gekoppeld aan het BAM-huis wat vorig jaar is geopend. Op dit
moment zijn er circa 230 mensen werkzaam op deze locatie, waarvan circa 40% uit de gemeente Dalfsen
en Staphorst komen. Op dit moment staat er nog circa 25 vacatures uit voor deze locatie
Tevens wordt er veel gebruik gemaakt van de plaatselijke ondernemers, zoals installatiebedrijven,
transportbedrijven, timmerbedrijven, cateringbedrijven, etc."
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3. De stukken zijn goed gelezen. De woorden ' circa 1,5 kilometer afstand' horen inderdaad niet in de
ruimtelijke onderbouwing thuis. De afstand is ruim 9 kilometer en dat wordt ook nog eens bevestigd in
het vervolg van de tekst. Zie gearceerde zinnen.
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