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Onderuverp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake de voor-
genomen vestiging van een Factory Outlet Center (FOC) bijAssen

Geachte heer Vester,

ln uw brief d.d. 23 februari 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over de plannen

voor vestiging van een FOC bijAssen. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Op welke datum en op welke wijze heeft het college van de gemeente Assen u een

verzoek gestuurd over het voornemen van de vestiging van een FOC?

Antwoord 1

Het verzoek is door de gemeente Assen de eerste keer mondeling toegelicht
op 17 november 2014.

Vraao2
Heeft dit verzoek ter inzage gelegen? Zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet?

Antwoord 2
Nee, het verzoek is door de gemeente niet ter inzage gelegd. De gemeente

Assen heeft het verzoek voor vestiging van een FOC voor het eerst publieke-

lijk bekendgemaakt op 28 januari 2015. De Gemeenteraad is daarover gei'n-

formeerd en de stukken zijn bij de gemeente in te zien. De provincie maakt
geen deel uit van deze procedure.
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Vraaq 3

Was het verzoek van de gemeente Assen voldoende onderbouwd met daarbij een
visie op de detailhandel en de gevolgen voor de bestaande winkelgebieden in Assen

en omgeving?

Antwoord 3
De gemeenfe Assen heeft in haar toelichting laten blijken zich ervan bewust te
zijn dat er effecten zullen optreden op de bestaande detailhandel in vooral
Assen zelf, alsook in de omgeving. Dat is ook bevestigd in de Ecorys-

rapportage. Om medewerking te kunnen verlenen aan dit verzoek is meer on-

derbouwing nodig via de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, zoals wij ook
in onze brief aan u hebben aangegeven.

Vraaq 4
ls het gebruikelijk dat de provincie meebetaalt en/of medeopdrachtgever is voor rap-
porten die ter onderbouwing van een verzoek tot vestiging van grootschalige bedrijven
of bedrijvigheid worden opgesteld?

Antwoord 4
Ja, het komt vaker voor dat de provincie meebetaalt en/of medeopdrachtgever
is voor onderzoeksrappoften, afhankelijk van de posrÏre die de provincie heeft.

Het kan bijvoorbeeld gaan om haalbaarheidsonderzoeken of, zoals in dit
geval, om zelf ook inzicht te krijgen in een ontwikkelingsvraag, mede vanwege

het bovenregionale karakter. In dit geval hebben w| samen met de gemeente

Assen een quick scan laten uitvoeren om niet alleen af te willen gaan op de
informatie aangedragen door de initiatiefnemer.

Vraaq 5
Hoeveel hebt u als medeopdrachtgever betaald voor het Ecorys-onderzoek?

Antwoord 5

€ 6.300,--, de helft van de totale opdrachtsom.

Vraaq 6

Hebt u voorafgaand aan uw brief aan de Staten regionaal overleg gehad over het

voornemen van Assen tot vestiging van een FOC?

Antwoord 6

Met Assen is afgesproken dat de gemeente partljen in de regio informeert
over het initiatiefuerzoek en dat het overleg met hen onderdeel is van het pro-

ces voor de eerste trede van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, waar-

in het bepalen van de regionale vraag centraal staat. De provincie heeft hierin
geen leidende rol.



Antwoord 7

Zle antwoord op vraag 6.

Staten van Drenthe,

a



 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe   

De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
Assen, 23-02-2015 
 
Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over voornemen vestiging Factory Outlet Center bij Assen 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
Op 19 januari stuurde u de Statenleden een brief over het verzoek van de gemeente Assen 
over het voornemen van de vestiging van een Factory Outlet Center (FOC) bij Assen.  
U geeft in deze brief aan een traject te starten om zowel de Omgevingsvisie als de 
omgevingsverordening van de Provincie Drenthe te willen aanpassen om deze vestiging 
mogelijk te maken.  
De SP is van mening: 

 dat u onverstandig en voorbarig heeft gehandeld door nu al een wijzigingsprocedure 
voor de Provinciale omgevingsverordening te starten om zo “beleidsmatig de ruimte 
te creëren en medewerking te kunnen geven aan de mogelijke vestiging van een 
FOC in Assen”.  

 dat de Staten niet voor niets een omgevingsvisie hebben opgesteld omdat ze de 
verantwoordelijkheid draagt voor de bescherming en regionale afstemming van de 
bestaande winkelgebieden in de gehele Provincie.  

In juli 2014 is de Omgevingsvisie geactualiseerd met daarin t.a.v de detailhandel de 
volgende opmerking: In 2006 hebben de provincies gezamenlijk besloten dat bestaande 
winkelgebieden worden beschermd en dat vestiging van grootschalige winkels buiten het 
stedelijk gebied (‘weidewinkels’) wordt tegengehouden. Dit beleid blijft de komende jaren 
onverminderd van kracht. 
 
De SP fractie heeft de volgende vragen: 

1. Op welke datum en op welke wijze heeft het College van de gemeente Assen u een 
verzoek gestuurd over het voornemen van de vestiging van een FOC? 

2. Heeft dit verzoek ter inzage gelegen? Zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet? 
3. Was het verzoek van de gemeente Assen voldoende onderbouwd met daarbij een 

visie op de detailhandel en de gevolgen voor de bestaande winkelgebieden in Assen 
en omgeving? 

4. Is het gebruikelijk dat de Provincie meebetaald en/of medeopdrachtgever is voor 
rapporten die ter onderbouwing van een verzoek tot vestiging van grootschalige 
bedrijven of bedrijvigheid worden opgesteld? 

5. Hoeveel heeft u als mede opdrachtgever betaald voor het Ecorys onderzoek? 
6. Heeft u voorafgaand aan uw brief aan de Staten regionaal overleg gehad over het 

voornemen van Assen tot vestiging van een FOC? 
7. Zo ja, wat waren de reacties van omliggende gemeenten, provincies en de regionale 

Detailhandel? 
 

Namens de SP fractie, 

 

Ko Vester 


