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Geachte Statenleden,
Onlangs werd duidelijk dat Gedeputeerde Staten de komst van een FOC (Factory Outlet Center) in
Assen afwijzen. Zoals u weet was al eerder discussie over de opzet van dit centrum. Afgesproken
werd dat het hele gebied van Assen Zuid een nieuwe toeristische invulling zou krijgen, zo werd er
gesproken over een brede opzet van voorzieningen waarin ook IceWorld en TT World een onderdeel
zouden gaan vormen. Die onderlinge verbindingen van voorzieningen maakten het geheel sterker.
Met het wegvallen van een FOC staan ook de andere pijlers van het plan onder druk. RECRON
betreurt dit omdat Drenthe toeristische gezien wel een sterke (slecht weer)attractie kan gebruiken.
Met name voor de dagrecreant heeft de herinrichting van Assen Zuid aantrekkingskracht. Voor de
verblijfsrecreant vormt de herinrichting van dit gebied vooral goede opties voor een slechtweer
accommodatie. Kortom het aantal dagtochten en de bestedingen zullen toenemen waardoor de
Drentse economie kan groeien.
RECRON hecht aan een sterke ontwikkeling in de zogeheten Toeristische Zone Assen-Zuid en hoopt
dat de versterking van dit gebied - waar al jaren over wordt gesproken - niet opnieuw worden
vertraagd of zelfs wordt stopgezet.
Tot slot wil RECRON ook wijzen op het advies van de Noordelijke SER dat aangeeft om in Noordelijk
verband een meer gecoördineerde, gezamenlijke en kansenrijke aanpak te realiseren ten aanzien van
de Retail Agenda. Immers door het veranderende consumentengedrag en de demografische
veranderingen ontstaat er een nieuwe dynamiek. Hierbij dient goed gekeken te worden naar
(nieuwe) locaties van koopcentra en funcentra, dit in samenwerking met de marktpartijen.
Een gezamenlijk aanpak (door overheden en bedrijfsleven) voorkomt onderlinge "concurrentie" en
maakt dat de verschillende economische segmenten elkaar beter versterken waarvan uiteindelijk
Drenthe in zijn geheel kan profiteren.
Hoogachtend,

drs. T.P. Ellens, regiomanager RECRON Groningen/Friesland/Drenthe
cc: GS provincie Drenthe en B&W gemeente Assen
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