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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 4 april 2018 
 
 
U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het 

StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 

adres: https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/ . 

 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 4 april is als bijlage opgenomen bij 

deze samenvatting. 

 
 
Aanwezig: 
de heer S.J. Vegter (CDA) (voorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
de heer J.J. Baltes (VVD) 
de heer F. Bergwerf (50PLUS) 
de heer A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
de heer F.P. Duut (50PLUS) 
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer L.M. Kremers (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer H. Loof (PvdA) 
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
de heer H.R. Nijmeijer 9GL)  
de heer F. van de Pol (SP) 
de heer M.H. Prins (SterkLokaal) 
de heer R.R. Pruisscher (CU) 
de heer H. Reinders (CDA) 
de heer G. Serlie (VVD) 
de heer J. Smits (VVD) 
de heer J.L. Stel (VVD) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
de heer H.H. Veldsema (CU) 
de heer J. Vester (SP)  
de heer D. Wanningen (VVD) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw M.W. Veenstra, senior statenadviseur 
 
 
 
 
 
 

 
Afwezig: 
de heer J.L.M. van Middelaar (SP) 
de heer K. Neutel (CDA) 
mevrouw M. Reuver (GroenLinks) 
de heer J. Tuin (D66) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
 
 
 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
De heer Bijl (PvdA,)  
De heer Brink (VVD)  
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
de heer T. Stelpstra (CU) 
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda. 
Afwezig mevrouw Reuver (GL) zij wordt vervangen door de heer Nijmeijer, de heer Neutel (CDA) de 

heer Tuin (D66) de heer Vorenkamp (PVV) en de heer Middelaar (SP) die wordt vervangen door de 

heer Moinat. Welkom voor de gasten van de Staten uit Coevorden en Dwingeloo. 
 
3. Mededelingen. 
Geen.  
 
4. Rondvraag 
Geen 
 
5.  OutleTT/FOC 
Op dit agendapunt hebben zich acht insprekers aangemeld: 
De heer Wiersema wethouder gemeente Assen, de heer Kuipers voorzitter ondernemend Assen, 
de heer Coronel FOC Assen BV, mevrouw IJdens-Talens detailhandel Nederland, de heer Kremer 
MKB Noord, de heer Schomaker INretail, mevrouw van Eeuwen TT Hotel/VVAC en de heer van Goor 
MKB Retail Assen. 
De bijdragen (voor zover aanwezig) van de insprekers zijn bij de samenvatting gevoegd.  
Een aantal fracties hebben aan de insprekers verhelderende vragen gesteld.  
 
Bij dit agendapunt horen de brieven A8, A12, B10, t/m B15) die op de Lijst met ingekomen stukken  
van de PS-vergadering van 28 maart 2018 hebben gestaan.  
- Verzoek gemeente Assen om planologische medewerking OutleTT/FOC; brief van het college van 

Gedeputeerde Staten van 8 maart 2018 (PS 28 maart 2018, LIS A8) 
- Besluit op verzoek van gemeente Assen om planologische medewerking aan de OutleTT; brief 

van het college van Gedeputeerde Staten van 13 maart 2018 (PS 28 maart 2018, LIS A12) 
- Brief van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen van 19 maart 2018 over Verzoek 

om wijziging provinciale omgevingsvisie ten behoeve van OutleTT (PS 28 maart 2018, LIS B10) 
- Brief van MKB Noord, INretail, Detailhandel Nederland en De Retailagenda van 26 maart 2018 

over FOC Assen (PS 28 maart 2018, LIS B11) 
- Brief van de heer C. Vos van 26 maart 2018 over Brief BW Assen van 19 maart 20218 over Out-

leTT (PS 28 maart 2018, LIS B12) 
- Afschrift brief van FOC Assen BV van 26 maart 2018 aan het college van Gedeputeerde Staten 

over Ontwikkelvisie TRZ en verzoek planologische medewerking FOC Assen (PS 28 maart 2018, 
LIS B13) 

- Brief van TT-circuit Assen van 22 maart 2018 (ontvangen 27 maart 2018) over Toeristisch Recre-
atieve Zone (PS 28 maart 2018, LIS B14) 

- Brief van Recron. van 26 maart 2018 over Afwijzing GS FOC Assen (PS 28 maart 2018, LIS B15) 
 
Het agendapunt is geagendeerd op verzoek van de Statenfractie PVV. 
De PVV geeft o.a. in zijn de onderbouwing aan zelf aan de hand van het voorstel OutleTT van  
Assen te willen beoordelen of het een aanvulling is op het toeristische aanbod in Drenthe die  
aanpassing van de Omgevingsvisie rechtvaardigt. Op grond van dit voorstel is de fractie van de PVV  
vooralsnog van mening dat er zowel voor-  als nadelen verbonden zijn aan het vestigen van een  
OutleTT  langs de A28 bij Assen. Hierbij zijn ook een aantal vragen voorgelegd aan zowel PS als GS. 
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Samenvattende reactie van de fracties 
Een aantal fracties geven aan dat het belangrijk is het winkelvloeroppervlak terug te dringen. Er is een 

Retail agenda opgesteld en een binnenstadsfonds van de provincie van 13,5 miljoen om de grote 

steden te helpen het centrum aantrekkelijker te maken door concentratie van winkels en woningen in 

de binnenstad. Ook zijn een aantal facties benieuwd of inmiddels in Noordelijk verband (Friesland, 

Groningen, Drenthe) afspraken zijn gemaakt over een FOC/Outletcentrum. 
 
Verder geven de fracties aan: 
PVV: Het FOC is een onderwerp dat leeft en heeft voor- en nadelen en de PVV wil daarom het 

onderwerp graag bespreken in de commissievergadering. Indien er een afweging gemaakt moet 

worden en een besluit moet worden genomen dan is het goed als GS het ook zou voorleggen aan de 

commissie. De PVV ziet meer voordelen in een FOC maar willen hierover ook graag de andere 

fracties en GS horen. Daarom zijn er in de onderbouwing een aantal vragen gesteld. CDA: Toen de 

gemeente Assen in december 2016 het verzoek, wijziging omgevingsvisie betreffende de FOC, introk 

hebben we als CDA-fractie onze zorg uitgesproken. Als een besluit nemen jaren duurt zorgt dat voor 

verlamming. Nu is er opnieuw een verzoek. Indien een meerderheid voor wijziging is dan gaat het 

traject weer twee tot drie jaar duren en is het na 2020 klaar. Intussen kent de detailhandel een 

ongekende transitie, zijn er winkels met leegstand en wordt er gezocht naar oplossingen. Breng het 

aantal winkelmeters terug, om te komen tot bruisend centrum. SP: De PVV wil de binnenstad van 

Assen, onze provinciale hoofdstad, opofferen voor een outlet. Een Outlet in Assen brengt de 

binnenstad ernstige schade toe en wordt het geen bruisende binnenstad. Zijn trots op de TT en 

museum en recreatieve ontwikkelingen bij  het TT circuit is prima. In de plannen van de Toeristische 

Recreatieve Zone (TRZ) zit ook detailhandel dit heeft een negatief op de detailhandel in Assen en ver 

daarbuiten. D66: Hoewel er geen stuk is van GS heeft nu toch iedereen kunnen inspreken. In de 

afgelopen jaren is er veel over het onderwerp gesproken en veel discussie geweest. Vraag aan GS of 

er in de plannen nu veel veranderingen zijn aangebracht en wat de reden is dat het niet is voorgelegd 

aan de Staten. In 2016 na een stevige discussie aangegeven dat binnen de fractie van D66 een licht 

voorkeur is om voor een FOC te zijn. Om nu aan te geven voor of tegen te zijn is lastig omdat er nu 8 

insprekers zijn geweest en dit weer in de fractie moet worden besproken. D66 is een groot 

voorstander van de ontwikkeling op het TRZ-terrein. PvdA: Er ligt Plan om de TRZ in Assen te vullen 

en een onderdeel van het plan is een Outletcenter. Het College concludeerde dat ze niet mee wilde 

werken omdat het plan vrijwel gelijkluidend is als de vorige. GS doen dus wat door PS is gevraagd. De 

PvdA conclusie om destijds mee te willen werken was gestoeld op een aantal argumenten. O.a. 

voordeel op economisch vlak m.b.t. de werkgelegenheid en invulling door mensen die moeilijk werk 

vinden. Ook gepleit voor een duurzaam complex en niet de deur wagenwijd openzetten voor 

weidewinkels in de provincie Vorige week is in de staten besloten, bij de terinzagelegging van de 

omgevingsvisie, dat handel in de periferie is uitgesloten. 50Plus: Eerst overwogen om brief van GS 

hier volledig te debiteren want daarin staat duidelijk hoe met dit onderwerp is omgegaan. In deze 

commissie is hierover uitvoerig gedebatteerd. Alle initiatieven zijn prima maar geen winkels. Als 

50PLUS zien we alleen maar nadelen. CU: Er is weer politieke onrust in Drenthe en het gaat weer 

over de Outlet. Hierdoor is men onzeker over werk en toekomst in Assen. Het wordt tijd hier 

duidelijkheid over te geven. Als CU altijd duidelijk geweest en kiezen voor het MKB met als prioriteit de 

binnenstedelijke ontwikkeling die al is vastgelegd in de Retailagenda. Constateren dat er een mooie 

strik om het nieuwe plan zit maar er niets is veranderd en blijven tegen een outlet in het buitengebied 

en zien dat het college volgens afspraak heeft gehandeld.  SterkLokaal:  Het onderwerp is weer het 

FOC. De gemeente Assen heeft aangegeven goede afwegingen te hebben gemaakt en de raad stemt 

voor. De enige zeggenschap die de Staten hierin hebben is de omgevingsvisie.  Waardering voor de 

insprekers die hun mening hebben gegeven SterkLokaal heeft met verschillende partijen gesproken 

en volgt wat de raad van Assen heeft uitgesproken over de komst van een FOC. 
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GroenLinks: Hebben met GS afgesproken indien hetzelfde plan weer komt dan komt er geen plan 

vanuit GS. College heeft dus gehandeld volgens afspraak. In 2016 gepleit voor duidelijkheid, liever 

investeren in een compacte stad en daarom is er nu ook een binnenstadsfonds. FOC’s doen niet 

zoveel voor de lokale economie daarom is een Noordelijk nee noodzakelijk. Samenvattend zijn we 

tegen een Retail plan in het buitengebied. Als er partijen zijn die er anders over denken doe dan een 

concreet voorstel. En de oproep naar Assen is, investeer in je binnenstad. VVD: De staten hoeven niet 

te oordelen over het plan dit heeft de raad van Assen al gedaan. Omdat ze het buiten Assen willen 

vestigen lopen ze aan tegen de omgevingsvisie van de provincie waarin geen weidewinkels zijn 

toegestaan. De plannen die nu voorliggen zijn beperkt gewijzigd. Er zijn intenties, plannen en ideeën 

en men gaat op zoek naar meer dan 1 investeerder. Resultaat kan dan zijn dat het FOC er wel komt 

maar de TRZ-zone kan gaan stranden. Jammer dat het Assen niet lukt om tot een echte doorbraak 

voor de TRZ zelf te komen.  PVV: De discussie van vanmiddag overziend overheerst toch het gevoel 

dat er een ontwikkeling is van burgers die op andere manieren gaan shoppen ze blijven thuis en/of 

gaan internet shoppen.  Een FOC is geen weidewinkel maar een toeristische voorziening en hoort bij 

een TRZ thuis. De verschuiving van het consumentengedrag wordt nu gemist in deze discussie.  De 

PVV is voor een FOC en denkt dat inwoners van Drenthe graag een FOC willen.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Stelpstra: Het onderwerp is door de PVV geagendeerd omdat het college niet met een 

nieuw voorstel is gekomen. In 2016 is het uitgebreid aan de orde geweest en de politieke 

werkelijkheid was destijds dat er geen draagvlak was voor het plan en daarom werd het plan 

ingetrokken. GS heeft zich aan de afspraken gehouden om alleen terug te komen met een voorstel als 

er een nieuw plan zou liggen. Er ligt nu een plan waarbij Outlet de hoofdmoot is van het plan. College 

heeft de conclusie getrokken dat er een plan lag met veel detailhandel en er nu een plan ligt met nog 

veel detailhandel. De procesafspraak was dat we als er geen nieuw plan was dit niet aan de Staten 

zouden voorleggen en dit is 14 dagen van tevoren ook medegedeeld. Ik trek namens het college de 

conclusie dat het proces zoals het is afgehandeld conform de afspraak is en in brede zin wordt 

ondersteund.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de PVV aangeeft dat onderwerp voldoende 

is besproken.  
 
 6. Samenvatting vergadering 21 februari 
De samenvatting wordt vastgesteld conform het ontwerp. 
 
Toezeggingen en Moties 
 
MOTIES: M2017-17 Bewegwijzering provinciale wegen 
Gedeputeerde Brink geeft aan dat 1 mei niet gehaald kan worden omdat er nog gesprekken over het 

onderwerp plaatsvinden. (NB: Dit wordt waarschijnlijk na de zomer.) 
 
7. Ingekomen stukken. 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
Voorhangprocedures:  
A.6 Subsidiëring gemeente Midden-Drenthe voor het fietspad Garmingerstukken en gemeente De 

Wolden voor het fietspad Munnekenweg (brief van 22 maart 2019) 
 
De voorzitter concludeert: Er zijn geen bedenkingen. 
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8. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen. 
Er zijn geen opmerkingen van de commissieleden. 
 
 
9. Sluiting. 
De vergadering wordt gesloten om 16.31 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 16 mei 2018. 
 
 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 4 april 2018 
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 
Korte termijn Toezeggingen 
1. Omgevingsvisie  
   (PS 28 maart) 
 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe:  
- Er komt een beknopt overzicht (publieksversie) van 

de omgevingsvisie met daarin de belangrijkste pun-
ten. 

- De tekst van de omgevingsvisie wordt aangepast 
voor de ter inzagelegging en luidt als volgt: “De 
kernkwaliteit natuur is het kunnen beleven, benut-
ten en beschermen van de natuur die Drenthe rijk 
is. Biodiversiteit is daarbij de graadmeter”.  

 

28.03.2018 16.05.2018  

Lange termijn Toezeggingen 

1. OV- concessie (nieuw 
2018) 

Gedeputeerde Brink zegt toe: Er wordt een breed traject in-
gezet. De commissie krijgt een tijdsplan en er worden des-
kundigen ingeschakeld eventueel met een excursie.  
PVE komt in ieder geval in de commissie. De commissie 
wordt geïnformeerd over de voortgang van de concessie en  
met de commissie in discussie over de ontwikkelingen.  
 
Ontwerp Nota van uitgangspunten aanbesteding openbaar 
busvervoer Groningen en Drenthe 2020-2029 
 
Ontwerp PVE concessie Groningen Drenthe 2020-2029 
 
 
Mail gedeputeerde Brink: Aanbesteding loopt tot 30 april 
2018. Gunning voor de zomer van 2018 
 
Doorlopend 
 

09.01.2013 
 
 
 
11.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 
06.12.2017 

09.01.2017 
 
 
03.12.2014 
 
08.10.2015 
 
29.03.2017 
 
 
21.06.2017 
 
 
 
20.06.2018 
01.08-2018 

√ 1e bijeenkomst is geweest op 26 juni 2013 

 

√ Bijeenkomst geweest op 3 december 2014.  

 
√ Bijeenkomst op 8 oktober 2015 in Groningen 
 
√ Agendapunt 5. Commissievergadering OGB 29 
maart 
 
 
√Agendapunt 7. Commissievergadering OGB  
  21 juni 2017 
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2. Transferium de Punt PS: 
16/12/15 

Gedeputeerde Brink zegt toe: 
- PS mee te nemen in de landschappelijke aanpas-

sing bij de aanleg aan een transferium; 
Mocht het transferium uitgebreid moeten worden van 200 
naar 500 plaatsen, dan wordt dat besproken met PS. 
 
 
Doorlopend 

16.12.2015 11.02.2016 
 
07.02.2018 

 
 
√ Bijeenkomst toelichting stand van zaken  

    Transferium, 9/2 presentaties via de 
    Weekmail week 6 naar de commissie  

3. Omgevingsvisie 
(PS 28 maart 2018 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe:  
- De staten ontvangen tussentijdse evaluaties en 

worden jaarlijks bijgepraat over de stand van zaken 
m.b.t. de omgevingsvisie. 

 
- Wanneer maatwerk bij uitbreiding van intensieve 

veehouderij meer is dan een kwart hectare, deze 
naar aanleiding van de ingediende motie 2018-5 te 
bespreken in een OGB-vergadering, onverlet de 
verantwoordelijkheid van GS  

 
Doorlopend 

28.03.2018   

MOTIES     

M 2017-17 Bewegwijzering 
provinciale wegen 
 
 
 
 
 
 
 

Verzoeken het college, in samenwerking met de Drentse 
gemeenten de mogelijkheden te onderzoeken om in het oog 
springende en in het landschap passende bewegwijzering te 
plaatsen langs provinciale wegen op plekken waar zich 
Drentse culturele en toeristische plaatsen bevinden;  
Het college uiterlijk in het voorjaar van 2018 met een voor-
stel terug te komen bij de staten.  
Gedeputeerde Brink geeft aan dat: Er zijn nog gesprekken 
gaande met de indieners. Waarschijnlijk komt het college 
hierna met een voorstel  
 

12.07.2017 
 
 
 
 
 
 
04.04.2018 

01.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.06.2018 

 

 
 


