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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over het antwoord aan de gemeente Assen op hun verzoek
om planologische medewerking aan de OutleTT.

Op 23 februari 2018 hebben Burgemeester en Wethouders van Assen ons een schrif-
telijk verzoek gestuurd om planologische medewerking voor het mogelijk maken van
de vestiging van de OutleTT in de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) in Assen-Zuid,
door wijziging van de Omgevingsvisie en/of de Provincíale Omgevingsverordening.
Wij hebben dit verzoek met alle bijbehorende stukken op 8 maart 2018 aan u doorge-
stuurd, met de mededeling dat wij u zouden laten weten of wij al dan niet met een
voorstel aan uw Staten komen.

lnmiddels hebben wij besloten dat wij u geen afzonderlijk voorstel tot wijziging van de
Omgevingsvisie en/of de Provinciale Omgevingsverordening zullen voorleggen, noch
dat wij de gevraagde wijziging zullen meenemen in de thans lopende revisie van de
Omgevingsvisie en de Provinciale Omgevingsverordening. Wij hebben het college van
Burgemeester en Wethouders van Assen over ons besluit geïnformeerd. Hierbij treft u

de brief aan die wij naar Assen hebben gestuurd. Voor de overwegingen die tot ons
besluit hebben geleid verwijzen wij u naar deze brief.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

--
secretaris a.i.

Bijlage: brief aan gemeente Assen
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Geacht college,

Bij brief van 23 februari 2018 verzoekt u ons medewerking te verlenen aan het plano-
logisch mogelijk maken van een perifere detailhandelsvestiging (een Factory Outlet
Center FOC, door u nu OutleTT genoemd), binnen de Toeristisch Recreatieve Zone
Assen-Zuid (hierna TRZ). Dit door de provinciale Omgevingsvisie en/of de Provinciale
Omgevingsverordening aan te passen. ln dit kader hebt u ons de Ontwikkelvisie TRZ
aangeboden.

wij hebben met belangstelling kennisgenomen van deze visie. wijwaarderen uw
inspanning om een aantal initiatiefnemers enthousiasme te laten uitspreken voor de
invulling van de visie door het ondertekenen van de intentieovereenkomst.
Een deel van de intenties past in het provinciale beleid, waarin de TRZ als een con-
centratiegebied voor recreatie en toerisme is benoemd.

Tegelijk is het provinciale beleid dat grootschalige detailhandel buiten de stads- en
dorpscentra ongewenst is. Om de vitaliteit van deze centra te bevorderen, hebben wij
de afgelopen periode ons beleid op het gebied van retail verder geconcretiseerd. Het
toevoegen van detailhandel buiten die centra past daar niet in.

ln 2016 is er binnen Provinciale staten discussie gevoerd over het Foc. ons is ge-
bleken dat er geen draagvlak was voor een FOC. Bij de discussies daarover is onder
andere gewezen op de verdringingseffecten die een FoC zou hebben op de Asser
binnenstad, tegen de achtergrond van een trendmatig dalende behoefte aan ruimte
voor detailhandel en daaruit voortvloeiende leegstand.
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U hebt daarop, voordat er besluitvorming in Provinciale Staten aan de orde was, be-
sloten uw verzoek in te trekken en te gaan werken aan een herzien plan. Bij de dis-
cussie over de betekenis van deze intrekking in Provinciale Staten hebben wij aange-
geven dat wij een (vrijwel) gelijkluidend plan niet opnieuw aan Provinciale Staten zul-
len voorleggen. Vervolgens hebt u ons in een bestuurlijk overleg gevraagd wat er no-
dig zou zijn om een aangepast verzoek bespreekbaar te maken. ln antwoord daarop
hebben wij u gewezen op het standpunt dat wij in Provinciale Staten naar voren heb-
ben gebracht dat een (vrijwel) gelijkluidend plan voor een FOC niet bespreekbaar is

en niet aan de Staten zal worden voorgelegd. Een heroriëntatie zou mogelijk aan de
orde zijn wanneer naast een aangepast plan voor een FOC een meeromvattend inte-
graal plan zou worden voorgelegd, dat recht doet aan de TRZ met de functies die
daarin passend zijn. Zo'n plan zou verder moeten gaan dan intenties en concreet op
uitvoering gericht moeten zijn. Vanuit deze achtergrond hebben wij het nu door u inge-
diende verzoek bekeken.

ln de visie die aan uw verzoek ten grondslag ligt is het onderdeel detailhandel de do-
minante factor ten opzichte van de andere onderdelen. Daarbij moeten wij ook consta-
teren dat de opzet van de OutleTT (vrijwel) gelijkluidend is aan de eerdere plannen
voor een FOC. De overige initiatieven uit de visie zijn naar ons oordeel zelfstandig tot
realisatie te brengen.

Het bovenstaande brengt ons tot de conclusie dat wij in uw verzoek geen aanleiding
zien een voorstel voor wijziging van de Omgevingsvisie en de Provinciale Omgevings-
verordening aan Provinciale Staten voor te bereiden.

Op dit moment ligt er een ontwerp voor een revisie van onze Omgevingsvisie. Wij zul-
len Provinciale Staten voorstellen in hun vergadering van 28 maart 2018 te besluiten
dit ontwerp ter inzage te leggen. ln het ontwerp is het bestaande beleid ten aanzien
van perifere detailhandel niet veranderd. Concreet betekent ons standpunt over uw
verzoek dat wij expliciet aan Provinciale Staten te kennen zullen geven in uw verzoek
geen aanleiding te zien een gewijzigd ontwerp van de revisie Omgevingsvisie ter in-
zage te leggen. Vanzelfsprekend is het aan Provinciale Staten te bepalen of zij dit
standpunt delen.

Ondanks het feit dat wat ons betreft realisatie van een outlet in de TRZ niet meer aan
de orde is, zijn wij graag bereid verder met u van gedachten te wisselen over de an-
dere intenties en verdere invulling van de TRZ.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

---ffiiaris a.i

Afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe


