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Betreft: FOC Assen op agenda Statencommissie Omgevingsbeleid 18 mei

Geacht College,

Op 18 mei aanstaande staat het FOC Assen op de agenda in de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB)
van de provincie Drenthe. In voorbereiding daarop ontving u op 18 maart jl, het verzoek van de
gemeente Assen om planologische medewerking te verlenen aan de vestiging van een FOC bij de
westelijke stadsrand van Assen. In reactie op dat verzoek heeft uw college op 20 april jl. een eerste,
voorzichtig positieve, afweging op dit initiatief uiteengezet in een zogenaamde 'opiniërende bespreking'.

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (lVBN), de vereniging van particuliere beleggers
Vastgoed Belang, Detailhandel Nederland én MKB-Nederland Noord verbazen zich over bepaalde
aannames die in beide brieven worden gemaakt en constateren dat zowel de gemeente Assen alsook de
provincie Drenthe enkele belangrijke aspecten onvoldoende of geheel niet mee lijken te wegen. Tevens
doen we in deze brief een concreet voorstel hoe een toekomstbestendige, duurzame detailhandel volgens
ons kan worden gerealiseerd en welke bijdrage wij daar aan willen leveren.

Weidewinkels

Allereerst zijn we blij met het feit dat het omgevingsbeleid van de provincie Drenthe de ontwikkeling van
nieuwe weidewinkels uitsluit aangezien dit op gespannen voet staat met de beleidsinzet voor de leefbaar-
heid en attractiewaarde van binnensteden en kernwinkelgebieden in de provincie. Wat ons wel verbaast,
is dat de provincie het standpunt inneemt dat een FOC zich op belangrijke onderdelen van een
weidewinkel onderscheidt (o.a. de fysieke uitstraling en het management) en daaraan de conclusie ver-
bindt dat de ontwikkeling van een nieuw FOC niet in strijd zou zijn met het vastgestelde omgevingsbe-
leid. Dit is ons inziens een onjuiste redenatie. De grond waarop weidewinkels worden uitgesloten, heeft
immers betrekking op "het toevoegen van nieuwe meters detailhandel buiten bestaand stedelijk gebied
die op gespannen voet staan met de beleidsinzet voor bestaande kernwinkelgebieden en binnensteden".
Een te ontwikkelen FOC nabij het TT-circuit in Assen voldoet volledig aan deze definitie en wijkt daarmee
niet af van de d~finitie die de provincie voor een weidewinkel hanteert.

Werkgelegenheid

Eén van de meest doorslaggevende factoren om de komst van een FOC in Assen mogelijk te maken lijkt
de substantiele bijdrage aan de werkgelegenheid in Assen en Drenthe te zijn. Zowel de rapporten van
Ecorys als Cityworks komen tot netto 200 - 300 arbeidsplaatsen extra. Wat daarbij opvalt is dat de omzet
die in de toekomst naar het FOC zal toevloeien, vrijwel één op één wordt doorvertaald naar het
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(toekomstige) omzetverlies in de bestaande detailhandel, en daarmee het verlies aan banen. Wat daarbij
echter achterwege wordt gelaten is het multiplier effect van leegstand. Een (forse) toename van de leeg-
stand in een winkelgebied zorgt al snel voor minder klandizie en daarmee ook voor omzetverlies van de
winkeliers die nog (net) wel kunnen overleven. Tel daarbij op de onvermijdelijke effecten van het online
shoppen en de afnemende bestedingen door de vergrijzing. Het omzetverlies - en daarmee het verlies aan
banen - zal almaar verder toenemen. Nu al kennen Assen (13,6%), Meppel (8,6%), Emmen (8,7%) en
Hoogeveen (7,6%) een boven landelijk gemiddelde leegstand (NB deze cijfers dateren van 1-1-2016, dus
nog vóór het omvallen van ketens als V&D en Macintosh). Om nog maar te zwijgen over de kleinere
kernen in het noorden. De komst van een FOC zal de leegstand nog verder doen toenemen en op termijn
de doodsteek betekenen voor diverse binnensteden in de provincie Drenthe.

Rem op investeringen

Zoals we in onze brief van 25 januari jl. ook al hebben betoogd gaat het plan om zowel een FOC
mogelijk te maken als tegelijkertijd óók fors te investeren in de binnenstad niet werken. De reden is heel
simpel: het aantal vierkante meters detailhandel in de provincie Drenthe neemt met de komst van een
FOC fors toe, terwijl de detailhandelsbestedingen in fysieke winkels verder af zullen nemen.
Vastgoedeigenaren en winkeliers zullen daardoor weinig perspectief zien om hun investeringen rendabel
te maken. Nu al zien we dat door de onzekerheid over de komst van een FOC investeringen worden
uitgesteld en de eventuele invulling van het voormalige V&D-pand mede afhankelijk is van het wel of niet
realiseren van een FOC. Mocht het FOC daadwerkelijk doorgang vinden dan vrezen we dat enkele grote
vastgoedeigenaren alsmede enkele grote retailers geen investeringen in de binnenstad van Assen meer
zullen doen en mogelijk zelfs desinvesteren of vertrekken.

Een toekomstbestendige, duurzame detailhandel in het noorden

Vastgoedeigenaren (aangesloten bij IVBN en Vastgoed Belang) en winkeliers (aangesloten bij Detail-
handel Nederland) stellen voor om een actieve bijdrage te leveren aan het opstellen van respectievelijk
een provinciale detailhandelsvisie en een programma voor een aantrekkelijke binnenstad. Dit in nauwe
samenspraak met de provincie Drenthe en de gemeente Assen. Als provincie en gemeente(n) bereid zijn,
wat ons betreft in nauwe samenspraak met marktpartijen (waaronder Syntrus Achmea, CBRE Global Inves-
tors, a.s.r en SPF Beheer) duidelijke kaders te stellen voor wat betreft het detailhandelsbeleid - waarin
onder meer de komst van een perifeer FOC zal worden uitgesloten - dan zullen marktpartijen concrete
toezeggingen voor investeringen kunnen doen. In dit kader stellen wij ook voor een programmamanager
aan te stellen die actief met alle partijen aan de slag gaat. Duidelijke kaders, die de noordelijke provincies
vastleggen in een op elkaar afgestemd detailhandelsbeleid, bieden de markt de nodige zekerheid en
daarmee perspectief voor nieuwe investeringen. Op deze manier kan een toekomstbestendige, duurzame
detailhandel in het noorden worden gerealiseerd.

Wij vertrouwen erop dat het college op 18 mei bovenstaande in haar overwegingen betrekt en wij hopen
dan ook dat het college het besluit neemt om geen FOC buiten de bestaande detailhandelsstructuur
mogelijk te maken.

Deze brief verstuurden wij in afschrift naar Provinciale Staten van Groningen en Fryslan; de gemeente-
raad van de gemeente Assen; de Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur, als-
mede aan de Tweede Kamer Commissie I&M. Tevens zullen wij deze brief openbaar maken.

Met vriendelijke groet,
namens de leden van IVBN, Vastgoed Belang, Detailhandel Nederland en MKB-Nederland Noord,

F.j.W. van Blokland, directeur IVBN
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