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Zeist, 23 september 2016 
 
 
Betreft: besluitvormingsproces vestiging FOC Assen. 
 
 
Geacht college, 
 
Bij schrijven 30 augustus 2016 hebben burgemeester en wethouders (B&W) van Assen uw 
medewerking verzocht om de vestiging van een factory outlet center (FOC) nabij Assen mogelijk te 
maken. 
Van de inhoud van deze brief hebben wij kennis genomen. Daarbij hebben wij geconstateerd dat deze 
brief naast eenzijdigheden ook onjuistheden en tekortkomingen bevat. Daarom mag deze brief niet 
onweersproken blijven. 
In onze reactie zullen wij de volgorde van de brief van B&W aanhouden. 
 
De context  
Dit onderdeel van de brief biedt een eenzijdig beeld. Indien noodzakelijk zullen wij in een later stadium 
onderbouwen op welke punten de motivering en onderbouwing van B&W onvolledig, onjuist en niet 
geobjectiveerd zijn. Voor dit moment volstaan wij met een drietal voorbeelden als illustratie.  

 Er staat vermeld dat er sprake is van een aantal ondernemers die een FOC nabij Assen wil 
realiseren. In feite gaat het om één ondernemer (FOC Assen BV). Aan het eind van de brief 
wordt er nog op teruggekomen. 

 Gesteld wordt dat er vraag is naar innovatieve winkelconcepten en dat het FOC een 
voorbeeld is van zo’n concept. Voor zover dit juist zou zijn dan, wil dat niet zeggen dat een 
buitenstedelijke vestigingsplaats de enige optie is. In de binnenstad van Assen is wel degelijk 
voldoende ruimte te vinden voor outletwinkels van modemerken, al dan niet geclusterd. De 
Duitse plaats Bad Münstereifel laat zien dat een binnenstedelijk FOC heel goed kan 
functioneren. 

 Er is gekozen voor een en-én aanpak (realiseren buitenstedelijk FOC én investeren in de 
binnenstad). Florerende binnenstad en een buitenstedelijk FOC gaan niet samen (zie 
bijvoorbeeld Lelystad waar begin dit jaar sprake was van vele huuropzeggingen). Er zal een 
keuze moeten worden gemaakt. Door de gekozen opstelling geeft B&W van Assen er in feite 
blijk van met de rug naar de binnenstad te staan.  

 
Afwegingskader   
Dit deel van de brief bevat naast eenzijdigheden ook onjuistheden en tekortkomingen. 

 B&W stelt dat de kern bij het beoordelen van initiatieven zoals een FOC gelegen is in het 
ordenen van de ruimte en dat daarbij de Ladder voor Duurzame Verstedelijking (LDV) kan 
worden toegepast. Op zich is dat juist, maar op de toepassing van de LDV voor het beoogde 
FOC is al fundamentele kritiek geuit. Er is door ons een rapport van DTNP als contra-
expertise ingebracht, maar dit werd door B&W weggewuifd. Dit past niet in een zorgvuldig 
proces. 

 Het is ook juist dat afwijzen van initiatieven op basis van economische motieven niet 
houdbaar is. Door B&W wordt daarbij verwezen naar de jurisprudentie rond 
Decathlon/provincie Zuid Holland. Maar dit is een misleidende verwijzing, want in deze casus  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
is (nog) geen sprake van jurisprudentie. De feitelijke situatie is dat de gemeenten Schiedam  
en Den Haag beroep hebben ingesteld bij de Raad van State tegen het besluit van de 
Provincie Zuid Holland om geen vrijstelling te verlenen op het verbod op perifere detailhandel 
om een Decathlon-vestiging mogelijk te maken op een perifere locatie binnen deze 
gemeenten. Bovendien heeft de Raad van State de behandeling verdaagd om een uitspraak 
van het Europese Hof in een soortgelijke zaak af te wachten. Wel heeft de Raad van State 
onlangs een verzoek afgewezen om dit beroep toch met voorrang te behandelen. 

 Hoewel het afwijzen van initiatieven op basis van economische motieven juridisch niet stand 
houdt is de aanwezigheid van leegstand wel een toetsingscriterium in de jurisprudentie, zoals 
blijkt in meerdere uitspraken van de Raad van State. In de brief van B&W van Assen staat ten 
onrechte daarover niets vermeld.      

 
De reacties en feitelijke ontwikkelingen 
 
De effecten van een FOC op de binnenstad 
Verwezen wordt hierbij naar het rapport van CityWorks e.a. Begrijpelijk dat de gemeente dit doet, 
maar er wordt aan voorbij gegaan dat al bij de verschijning van dit rapport van diverse zijden kritiek 
werd geuit op de inhoud ervan (aannames, gebruikt cijfermateriaal, enz.). Het rapport van DTNP heeft 
dat voldoende duidelijk gemaakt. Zoals reeds gesteld is hier geen sprake van een zorgvuldig proces. 
In dat geval zou verwacht mogen worden dat zodra verschillende onderzoeken verschillende 
uitkomsten laten zien op zijn minst een vervolganalyse plaats vindt met hoor en wederhoor. Dit is niet 
gebeurd en het gaat ons dan ook te ver dat B&W ongemotiveerd het verwijt maakt dat DTNP een 
discutabel rapport heeft vervaardigd. 
Voorts wordt er door B&W aan voorbij gegaan dat sinds de verschijning van het rapport van 
CityWorks e.a. in de detailhandel zich sterk negatieve ontwikkelingen hebben gemanifesteerd die ook 
zijn weerslag in Assen hebben gehad (o.a. substantiële toename van de leegstand). 
Ook de onkritische houding van voornoemd onderzoekbureau moet worden vermeld. Dit bureau heeft 
het FOC-initiatief vooral beoordeeld aan de hand van eisen van de investeerder omtrent de ruimtelijke 
randvoorwaarden van het concept.  
 
De bijdrage van het vastgoed 
Het is de gemeente bekend dat vier pensioenfondsen met omvangrijke vastgoedposities in Assen fors 
willen investeren in de verbetering van het stadshart. Dat hebben deze partijen meerdere malen 
kenbaar gemaakt, o.a. in de brief van 3 juni 2016 aan de gemeente Assen (M.J.M. Hoogeveen) en de 
provincie Drenthe (T. Stelpstra). Voorwaarde daarbij is dat er geen FOC komt. De toezeggingen van 
deze pensioenfondsen zijn gedaan in het licht van een integraal plan voor de binnenstad, dat zal 
worden opgesteld mét andere stakeholders, inclusief de gemeente. Om dit plan vorm en inhoud te 
kunnen geven is door voornoemde fondsen toegezegd procesgeld in te zetten voor personele inzet, 
o.a. in de hoedanigheid van partner voor de door de gemeente ingezette procesmanager. Deze 
toezegging is inmiddels materieel gemaakt. 
De beleggers geven hiermee blijk dat zij deze zaak serieus nemen. Het is de vraag of B&W de 
beleggers serieus neemt. Uitlatingen in de trant van dat die investeringen “er toch wel  komen” en dat 
er “geen nieuwe feiten of argumenten zijn” zijn weinig bemoedigend.  
 
De m2 prijs 
De toelichting van B&W roept meer vragen op dan er al lagen. Onduidelijkheid over de condities 
waaronder de gronden aan de initiatiefnemer verkocht worden, is absoluut niet acceptabel. 
 
Van Hees 
We betreuren de manier waarop de gemeente mevrouw van Hees, de voorzitter van de Retailagenda, 
af serveert ten zeerste. Dit is niet de manier waarmee we om dienen te gaan met de door de minister 
aangestelde functionarissen die hun werk serieus doen. 
Voorts zal bekend zijn dat o.l.v. Sander de Rouwe (gedeputeerde provincie Friesland) getracht wordt 
een noordelijk nee ten aanzien van mogelijke vestigingen in Noord Nederland te organiseren. 



 

 
 
 
 
 
 
Binnenstadsaanpak   
Terecht dat wordt ingezet op de aanpak van de problemen in de binnenstad. De thans aanwezige 
coalitie van belanghebbenden zal hierbij moeten worden gestimuleerd. Daarbij past niet een beleid dat 
tegelijkertijd het vertrouwen bij de coalitie van belanghebbenden aantast en daarmee de positie van 
dezelfde binnenstad ondergraaft. 
 
Meer dan de binnenstad 
De brief van B&W van Assen wekt duidelijk de indruk dat “meer dan de binnenstad” vooral betrekking 
heeft op meer activiteiten buiten de binnenstad in plaats van in de binnenstad. De indruk wordt gewekt 
dat vooral wordt ingezet om het gebied rondom het TT-circuit tot verdere ontwikkeling te brengen, ook 
als dat ten koste gaat van de positie van de binnenstad. Dit is een gevaarlijke benadering. Immers de 
binnenstad heeft een historische ontwikkeling doorgemaakt tot wat ze nu is: concentratie van 
consumentenverzorgende functies (bestuur, cultuur, erfgoed, detailhandel, ambacht, dienstverlening) 
en daardoor ontmoetingsplaats voor de burgers c.q. consumenten. De modesector is hierbij de 
belangrijkste katalysator. In dagblad Trouw van 09.09.16 wordt de positie van de binnenstad als volgt 
verwoord: “De publieke ruimte is de grootste verworvenheid van de oude Europese binnenstad”. 
Wordt de positie van één van deze binnenstedelijke functies ondergraven dan heeft dat gevolgen voor 
de andere en daarmee komt de attractiewaarde van de gehele binnenstad in gevaar. 
Desinvesteringen zullen het gevolg zijn.  
 
De houdbaarheid van het concept 
In dit verband wordt in de brief van B&W ingegaan op de positie van de initiatiefnemer. Gesteld wordt 
dat deze partij het beoogde project inderdaad kan realiseren. Recente krantenpublicaties geven een 
ander beeld (zie bijlagen). 
 
De consument 

Enerzijds staat in de brief van B&W vermeld dat de consument nauwelijks aan het woord is geweest 
en anderzijds stelt dit college dat dit toch het geval is en wel door middel van het veldwerk ten tijde 
van het onderzoek van CityWorks e.a. Hier is sprake van een tegenstrijdigheid. Weliswaar zijn er aan 
consumenten diverse vragen gesteld, maar meer in de trant van hoe vaak men een FOC denkt te 
bezoeken. Hierbij mag niet worden vergeten dat consumenten hun wensen gemakkelijk en onverplicht 
uiten. 
De indruk die vooral wordt gewekt is dat de zogenaamde consumenten(wensen) worden gebruikt om 
de plannen van de initiatiefnemer te legitimeren. Niet de consumenten willen zozeer een FOC, maar 
het is de initiatiefnemer die inzet op de realisatie van een FOC. Het FOC is geen vraaggestuurd 
initiatief, maar aanbodgestuurd. 
 
Per saldo 
De brief van B&W van Assen van 30 augustus 2016 is allesbehalve overtuigend. Integendeel, de 
gehanteerde argumentatie ten behoeve van het FOC is wankel, doordat deze gezocht is en 
geschraagd op doelredeneringen, terwijl de tegenstanders wordt verweten geen harde 
onderbouwingen te hebben geleverd. Maar waar ligt primair de bewijslast?  
Op grond daarvan blijven wij bij het standpunt dat een FOC langs de snelweg ten zuidwesten van 
Assen desastreuze gevolgen zal hebben voor de positie van de binnenstad. Overbewinkeling schiet 
dan nog verder door, de problemen zullen worden verergerd en de revitalisering van de binnenstad 
wordt in de knop gebroken. 
Blijf kiezen vóór de Drentse stads- en dorpskernen en houd met volle overtuiging vast aan de niet lang 
geleden door u vastgestelde Omgevingsvisie. Daarom dient het FOC er niet te komen en wij hopen 
dat u daaraan geen medewerking zult verlenen. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Wij vertrouwen erop dat wij met deze brief weer wat balans hebben kunnen brengen in de 
beeldvorming omtrent het FOC en de gang van zaken daaromheen. Uiteraard zijn wij graag bereid in 
een gesprek met u één en ander nader uit te diepen en deze zaak van meerdere kanten te bekijken. 
 
Hoogachtend,  
Namens MKB Assen, MKB Noord, INretail, Detailhandel Nederland. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Meerman 
Algemeen Directeur INretail 

 
 
 

C.c.: Provinciale Staten van Drenthe, Burgemeester en wethouders van Assen. 
Bijlagen: relevante krantenartikelen 
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Kleerscheuren

Zal NIBC woensdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers stilstaan
bij het faillissement van McGregor? Aanleiding genoeg, want de
Haagse bedrijvenbank was de grootste kredietverschaffer van de
modeketen.

Twee vragen dringen zich daarbij op: hoe groot is de ‘scheur in de
broek’ en welk deel van de pijn heeft NIBC al genomen?

De omvang van de schade moet in de tientallen miljoenen lopen,
hoort Bartjens van bronnen. Hoewel NIBC nooit heeft
bekendgemaakt hoeveel zij heeft uitgeleend aan McGregor, klinkt in
de markt een bedrag van zo’n € 115 mln. Een aanzienlijk deel
daarvan zal in rook zijn opgegaan.

Hoe kan NIBC zoveel geld verliezen op een relatief klein bedrijf? Het is een combinatie van te veel risico
nemen en domme pech. NIBC garandeerde eind 2007 een lening van € 175 mln aan McGregor, vlak
voordat de kapitaalmarkt in de greep raakte van de kredietcrisis. Niemand durfde plots nog uit te lenen,
bleek toen NIBC vervolgens op zoek ging naar banken om mee te doen aan de financiering.

NIBC kreeg uiteindelijk ABN Amro en Rabo toch aan boord. Maar niet voordat zij had beloofd een pluk
van € 25 mln als achtergestelde lening apart op de eigen boeken te nemen, zeggen ingewijden.

McGregor leverde NIBC waarschijnlijk in 2013 de eerste
kleerscheuren op. De schuld was inmiddels onhoudbaar geworden.
Bij een grote herfinanciering werd € 25 mln van de bankschuld
kwijtgescholden, staat in het jaarverslag van het modebedrijf. Grote
kans dat het hier om de achtergestelde  lening van NIBC gaat.

Van de overige schuld van € 90 mln aan NIBC werd vervolgens een
onbekend deel omgezet in aandelen. NIBC werd daarmee voor 25%
eigenaar van McGregor.

Sindsdien heeft NIBC zijn blootstelling aan McGregor nog ten
minste twee keer vergroot. Eind 2015 zou de bank, hoewel tegen een
fikse korting, een groot deel van de schuld van McGregor aan ABN
Amro hebben overgenomen. Dit moet miljoenen hebben gekost. Ook
bij de recente doorstart van McGregor moesten de aandeelhouders, waaronder dus NIBC, opnieuw geld
inbrengen. Stel dat het samen om nog eens € 10 mln ging, dan staat de teller voor NIBC op papier op € 
100 mln.

Het is onwaarschijnlijk dat NIBC een dergelijk bedrag bij de komende cijferpresentatie zal afboeken. Al is
het maar omdat de aandeelhouders met de recente doorstart verwachten nog waarde uit McGregor te
kunnen halen.

Daarbij is het aannemelijk dat NIBC de pijn voor een aanzienlijk deel al heeft genomen de afgelopen jaren.
Niet openlijk, maar buiten het zicht van de buitenwereld. Want langzaam uitgekleed worden door een
afglijdend modebedrijf was op zich al pijnlijk genoeg. Maar publiekelijk in je hemd staan is nog veel
pijnlijker.

Bartjens@fd.nl

Tekst  Krant 3 

https://fd.nl/ondernemen/1165233/kleerscheuren?view=img
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Hoogste bod McGregor
miljoenen te laag
02 SEP 2016

AMSTERDAM - Het hoogste bod dat de curatoren van
modehuis McGregor ontvingen voordat de voormalige
eigenaren zelf een doorstart regelden, was miljoenen
euro's te laag. Daardoor waren de oude aandeelhouders
uiteindelĳk zelf de enige serieuze optie om liquidatie te
voorkomen. Dat zegt curator Marc van Zanten in een
toelichting op het eerste faillissementsverslag dat vrĳdag
is gepubliceerd.

In het verslag wordt gesproken over een niet nader genoemde
partĳ die alle activiteiten van McGregor had willen overnemen
voor een bedrag van ongeveer 6 miljoen euro. De curatoren
hebben ongeveer een week met de bieders gesproken, maar
meer zat er niet in.

Het bod van de pandhouders, de oude eigenaren NIBC Bank,
Marcel Boekhoorn, Jeroen Schothorst en Ben Kolff, had een
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waarde van zo'n 26 miljoen euro, al ging het voor het grootste
deel niet om betalingen maar om het wegstrepen van
openstaande vorderingen. Uiteindelĳk moest ongeveer 1,8
miljoen euro worden overgemaakt, waarvan een miljoen voor
het langer openhouden van de winkels.

Doorstart
Bĳ de uiteindelĳke doorstart blĳven minimaal 377 van de 500
arbeidsplaatsen in Nederland behouden. Het eerdere bod ging
ook over behoud van een "substantieel" aantal banen, maar er
werd volgens Van Zanten nog niet gesproken over de details.

De totale schuldenlast van de leveranciers van McGregor
bedroeg 53 miljoen euro. Of, en in welke mate, schuldeisers
daar nog iets van terugzien, is volgens Van Zanten onduidelĳk.
"Het is nog te vroeg om daar iets over te zeجتᆎgen. Dat hangt af
van ontwikkelingen de komende tĳd." Op basis van het huidige
saldo van de boedelrekening zouden slechts de eerste
crediteuren in de rĳ, zoals uitkeringsinstantie UWV en de
fiscus, daarop kunnen rekenen.

Doniger Fashion Group
McGregor maakte uiteindelĳk een doorstart onder de naam
Doniger Fashion Group. Het bedrĳf legt de nadruk op verkoop
online en via zogeheten shop-in-shops bĳ andere winkels. Wel
wordt een aantal 'flagshipstores' opengehouden. Het gros van
de overige winkels wordt afgestoten.
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