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Geachte leden,  
 
Op 18 mei is in uw Statencommissie Omgevingsbeleid een bespreking 
gepland over het Factory Outlet Center Assen. 
 
Met deze brief brengen wij onder uw aandacht dat het Hoogeveens 
Ondernemers Collectief, Stichting Centrummanagement en de gemeente 
Hoogeveen zich ernstig zorgen maken over de mogelijke negatieve 
gevolgen van de vestiging van een Factory Outlet Center bij het TT-
circuit in Assen.  
 
Allereerst benadrukken wij dat wij in Hoogeveen al geruime tijd 
investeren in de kwaliteit van ons stadscentrum en dat wij ons 
voortdurend inspannen om onze ambities als regionaal stadscentrum te 
behouden en te versterken.  
 
Om blijvend aantrekkelijk, onderscheidend en toekomstbestendig te zijn 
hebben wij vorig jaar in het kader van de nationale Retailagenda een 
Retaildeal afgesloten via het platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS). 
Hierin zijn 25 retailbrancheorganisaties vertegenwoordigd, naast de 
Nationale Raad voor Winkelcentra, Kon. Horeca Nederland, Platform 
Binnenstadsmanagement en de G32. Met de expertise van platform 
DNWS is voor het stadscentrum een actieplan opgesteld, dat al volop in 
uitvoering is. Zo hebben we samen met ondernemers en 
vastgoedeigenaren een taskforce leegstand ingesteld die actief bezig is 
met leegstandbestrijding voor de korte en lange termijn. De urgentie van 
onze inspanningen wordt des te groter met de mogelijke komst van een 
Factory Outlet Centrum in Assen. 
 
Op 18 december 2015 hebben wij het college van Gedeputeerde Staten 
de bijgevoegde brief gestuurd waarin wij onze zorgen over de komst van 
het Factory Outlet Center uitvoerig hebben toegelicht.  
 
Samenvattend pleiten wij ervoor om, in lijn met de nationale 
Retailagenda in Drenthe in te zetten op het creëren van meer compacte, 
vitale en sterke stads- en dorpscentra. Met als doel Drenthe leefbaar en 
toekomstbestendig te houden. We ruilen daarbij in de fysieke omgeving 
kwantiteit van meters in voor kwaliteit van meters. Een winkelgebied is 
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en blijft het kloppend hart van een gemeenschap. Een Factory 
Outletcenter bij het TT-circuit in Assen past niet in deze visie. 
 
Wij vragen u op nadrukkelijk verzoek van het Hoogeveens Ondernemers 
Collectief, Stichting Centrummanagement en de gemeenteraad van 
Hoogeveen om de belangen van heel Drenthe mee te nemen in uw 
afwegingen. 
 
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de bijgevoegde brief. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
Nanne Kramer   Karel Loohuis 
Loco-secretaris   burgemeester 
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Geacht college. 

Op 19 november 2015 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen unaniem 
ingestemd met een motie waarin zij zich ernstig zorgen maakt over de 
mogelijke negatieve gevolgen van de vestiging van een Factory Outlet 
Center bij het TT-circuit in Assen. Met deze brief brengen wij deze 
zorgen onder uw aandacht. 

Argumenten 
1. Sinds de periode 2008-2009 is de wereld van de retail compleet 

veranderd. Enerzijds hield de consument door de crisis de vinger op 
de knip (omzetdaling non-food van 19%), anderzijds is het 
koopgedrag van de consument veranderd door de introductie van de 
smartphone en tablet. Middelgrote stadscentra in Nederland, zoals 
Hoogeveen, hebben het sinds die ti jd bijzonder moeilijk. Ook het 
stadscentrum van Hoogeveen heeft de afgelopen 5 jaar te maken 
met een omzetdaling van 19% in de non-food retail. 

2. Deze omzetdalingen leiden na een aantal jaren van interen op 
reserves van de ondernemer tot faillissement of beëindiging van de 
zaak en leidt tot leegstand in het centrum. In het Hoogeveense 
stadscentrum is de leegstand het afgelopen jaar duidelijk zichtbaar 
geworden en bedraagt op dit moment circa 12%. 

3. De Retailagenda van minister Kamp d.d. maart 2015 vraagt van de 
overheid om in te zetten op het versterken van stads- en 
dorpscentra en op het voorkomen van de uitbreiding van 
detailhandel buiten deze centra. 

4. Volgens het onderzoeksrapport "Factory Outletcenter in Assen in het 
kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking" zal 70% van de 
omzet van het FOC worden gehaald uit het gebied 0-30 min. ri jden. 
Dat betekent een koopstroomafvloeiing van circa € 50 miljoen uit dit 
gebied naar het FOC. Volgens hetzelfde rapport zal de aanwezigheid 
van een FOC in de stadscentra binnen 30 min. ri jden, zoals 
Hoogeveen, tot een omzetdaling van gemiddeld 5% leiden. De 
omzetdaling van de kleding-, schoenen- en sportzaken in het hogere 
segment zal echter fors meer zi jn, waardoor deze winkels niet 
kunnen overleven (zie bijvoorbeeld Lelystad). 

5. Daardoor verdwijnen verschillende kleding- en schoenenzaken, die nu 
juist dé 'smaakmakers' van een stadscentrum zi jn, onderscheidend 
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van de standaardwinkels, uit het centrum. In het stadscentrum van 
Hoogeveen spelen de kleding- en schoenenwinkels, met een aandeel 
van ongeveer een derde van de totaalomzet, een belangrijke rol. 
Door het vertrek van dit soort winkels wordt het stadscentrum 
minder aantrekkelijk voor met name de regioconsument. Dit leidt tot 
minder bezoekers en dus tot minder omzet. Een negatief 
vliegwieleffect ontstaat, dat tot een duurzame ontwrichting van het 
stadscentrum kan leiden. Dat dit de ondernemers van het 
stadscentrum van Hoogeveen grote zorgen baart behoeft geen 
nadere toelichting. 

6. Bovengenoemde effecten treden niet alleen in Hoogeveen op, maar 
ook in Assen en Emmen. De vestiging van een FOC zal tot een nog 
grotere leegstand leiden in het centrum van Assen. Dit bovenop de al 
aanwezige leegstand van 22.000 m2 winkelvoeroppervlak (volgens 
het onderzoeksrapport). Een forse transformatieopgave is daarmee 
onontkoombaar, (zie de transformatieopgave van het centrum van 
Roosendaal met veel leegstand als gevolg van de vestiging van het 
FOC "Rosada" ) 

7. De gemeente Hoogeveen heeft zich met de Structuurvisie 2015-2030 
reeds in 2004 uitgesproken dat inbreiding boven uitbreiding gaat. Dit 
geldt voor zowel woningbouw, bedrijventerrein als voor detailhandel. 
In de Ontwikkelingsvisie stadscentrum Hoogeveen in 2008 is 
nogmaals aangegeven dat uitbreiding van het totale 
winkelvloeroppervlak niet wordt toegestaan. De gemeente 
Hoogeveen investeert ongeveer € 30 miljoen om het stadscentrum te 
versterken, private partijen investeren circa € 150 miljoen. De komst 
van een FOC op de wijze zoals nu voorgesteld worden de beoogde 
effecten van deze investeringen niet gehaald. 

Verzoek 
Samenvattend pleiten wij ervoor om in Drenthe in te zetten op het 
creëren van meer compacte, vitalere en sterke stads- en dorpscentra. 
We ruilen daarbij in de fysieke omgeving kwantiteit van meters in voor 
kwaliteit van meters. Een winkelgebied is en blijft het kloppend hart van 
een gemeenschap. Een Factory Outletcenter bij het TT-circuit in Assen 
past niet in deze visie. Wij vragen u op nadrukkelijk verzoek van de 
gemeenteraad van Hoogeveen om de belangen van heel Drenthe mee te 
nemen in uw afwegingen en een afschrift van uw afweging aan de raad 
te sturen. 

Op 14 december 2015 heeft burgemeester Karei Loohuis de essentie van 
deze brief ter tafel gebracht in het gesprek van de gemeenteraad van 
Assen met de Drentse portefeuillehouders. 
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Vragen 
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met 
Gert Bolkesteijn, Gemeentelijk initiator binnenstad Hoogeveen. Wilt u bij 
correspondentie altijd het kenmerk van deze brief vermelden? 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en weth 




