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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Woensdag 18 mei 2016 
 
 
U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het 
StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 
adres: https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/.  
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 18 mei is als bijlage opgenomen bij 
deze samenvatting. 
 
Aanwezig:   
S.J. Vegter (voorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
M.A.M. Berends (PvdA) 
F. Bergwerf (50PLUS) 
F.P. Duut (50PLUS) 
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
L.M. Kremers (CDA)  
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
H. Loof (PvdA) 
J.L.M. van Middelaar (SP) 
K. Neutel (CDA) 
H.R. Nijmeijer (GL) 
D. Oosterveen (SterkLokaal) 
F. van de Pol (SP) 
R.R. Pruisscher (CU) 
H. Reinders (CDA) 
mevrouw M. Reuver (GroenLinks) 
G. Serlie (VVD) 
mevrouw A.J. Slagmolen-Smits (D66) 
mevrouw E.A. Staal (VVD) 
J.L. Stel (VVD) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
J. Tuin (D66) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
H.H. Veldsema (CU) 
J. Vester (SP) 
A. Vorenkamp (PVV) 
 
 
mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 
 

Afwezig: 
mevrouw W.A.M. Montanje-Baak (50PLUS) 
J.J. Baltes (VVD) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
 
 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
H. Brink (VVD)  
H.G. Jumelet (CDA) 
T. Stelpstra (CU) 
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1./2 Opening en vaststelling van de agenda 
Afwezig mevrouw Montanje (50PLUS) zij wordt vervangen door de heer Bergwerf. Afwezig de heer 
Baltes (VVD), de heer Zwiers (PvdA) en mevrouw Kort (PVV). Welkom voor de aanwezigen van de 
Noordelijke rekenkamer de heer Nijhuis en mevrouw van Kampen 
 
Vaststelling Agenda 
De heer Oosterveen (Sterk Lokaal) stelt voor de agendapunten 7 en 8, Energieagenda en het Actie-
plan in één behandeling te bespreken. De heer Kuipers (GroenLinks) vindt het in principe een goed 
voorstel maar stelt voor het nu toch apart te behandelen gezien de voorbereiding van iedereen en een 
volgende keer beter op de agenda te letten. Hierop geeft de voorzitter aan dat wanneer agendapunt 7 
behandeld gaat worden de commissie kan beslissen of het wel of niet apart moet worden besproken.  
 
De voorzitter geeft aan dat vanuit GS het voorstel is gekomen om agendapunt 11 te behandelen na 
agendapunt 6. De commissie gaat hiermee akkoord. 
 
 
3. Mededelingen . 
De heer Stel (VVD), nodigt de commissie van harte uit zich aan te melden voor een bijeenkomst op 15 
juni. In de staten is in maart 2016 een motie aangenomen over weidevogels. Het vervolg hierop is dat 
de heer Nijmeijer (GL), mevrouw Bakker (PvdA) en de heer Stel het initiatief hebben genomen voor 
een symposium over weidevogels samen met GS en Landschapsbeheer Drenthe op 15 juni om 13.00 
uur. De bijeenkomst kan als input dienen voor het beleid van de komende periode.  
 
 
4. Rondvraag 
De heer Kuipers (GroenLinks) heeft een rondvraag ingediend over het opstellen van een basisnetwerk 
Openbaar Vervoer. Onlangs heeft de provincie Groningen een basisnetwerk Openbaar Vervoer (OV) 
opgesteld. De vraag hierbij is of de provincie Groningen, nu dit is vastgelegd in haar omgevingsvisie, 
een sterkere onderhandelingspositie richting het OV-bureau heeft dan de provincie Drenthe. GL stelt 
hierover een aantal vragen aan GS o.a. om een discussienota voor te leggen aan PS als eerste stap 
tot vaststelling van een Drents basisnetwerk OV.  
 
Gedeputeerde Brink : Het basisnetwerk in Groningen was al in het collegeprogramma van Groningen 
opgenomen en wordt verankerd in het omgevingsbeleid van Groningen. Als het gaat over grensover-
schrijdende lijnen is dit in overleg met de provincie Drenthe gebeurd. Ook Drenthe gaat alles nog eens 
bekijken en gekeken wordt of dit moet worden vastgelegd in de Omgevingsvisie met name in het licht 
van de komende aanbesteding. De staten worden hier interactief bij betrokken. 
 
 
5.    NRK-rapporten: Provinciaal ruimtelijk beleid en terugblik bedrijventerreinen en bodemsa-
nering: Statenstuk 2016-732 
De heer Nijhuis, voorzitter van het bestuur van de NRK licht het rapport kort toe. Daarnaast is me-
vrouw van Kampen (onderzoeker) aanwezig voor beantwoording van eventueel inhoudelijk technische 
vragen. De fracties stellen eerst nog een aantal verhelderende vragen aan de Noordelijke Rekenka-
mer voordat men aan de discussie begint en bedanken de Noordelijke Rekenkamer voor het rapport 
en de toelichting 
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Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven aan het belangrijk te vinden dat de aanbevelingen die door de NRK worden gege-
ven ook worden overgenomen door GS. Belangrijk hierbij is het koppelen van normstelling aan een 
beleidsstuk. Gevraagd wordt naar het vervolg op de discussie kernwaarde bedrijvigheid. Meerdere 
fracties vragen hoe de resultaten betreffende de ZuidAs verbeterd en aangepakt kunnen worden. Een 
integrale evaluatie van het gevoerde bedrijventerreinbeleid is niet noodzakelijk maar wel een overzicht 
met alle beschikbare informatie. 
 
Verder geven de fracties aan 
SP: Hoe gaat de RUD de toename van handhavingsverzoeken en het achterblijven daarvan oplossen. 
Betreffende het rapport Bedrijventerreinen en bodemsanering vindt de SP dat een sterke rol van de 
overheid noodzakelijk is en niet een te grote rol voor de markt. Heeft zorgen over Attero en de toe-
komst. De ZuidAs kan verdeeld worden in 2 regio’s: Emmen en Coevorden, hierover staat genoeg in 
het rapport omdat vorm te kunnen geven. GL: Het zou goed zijn als GS rapporteert over de bodem-
toestand van alle NAM locaties. Verder duidelijkheid geven over doorwerking van EHS en N2000 aan 
iedereen, zodat in één plan duidelijk zichtbaar is wat er gebeurd. Door GS is gezegd dat de kernwaar-
de bedrijvigheid, met het nieuwe collegeprogramma en de vertaling daarvan in de omgevingsverorde-
ning, een stevige rol heeft gekregen. Tijdens de vaststelling van de Omgevingsverordening is aange-
geven dat het geen beleidsrijke herziening was. Horen graag dat GS die zin terugneemt anders wordt 
het een bespreekpunt in de PS vergadering.GL verwacht deze opmerking terug te zien in de samen-
vatting van deze vergadering. Er dient een concrete en specifieke formulering opgesteld te worden die 
de balans tussen kernwaarde en kernkwaliteit weergeeft. In tweede termijn geeft GL te constateren 
dat GS en GL de kernwaarde bedrijvigheid anders interpreteren. Er komt een verzoek aan de griffie 
om dit traject te onderzoeken. Hierdoor wordt het wel een bespreekstuk in PS. PvdA: Keukentafelge-
sprekken horen bij de Drentse sturingsfilosofie dit blijkt ook uit het beperkt aantal zienswijzen. Balans 
rechtszekerheid en maatwerk is een continu en precair proces. Betreffende het verbeteren van toe-
zicht en handhaving wil men graag van GS in concrete bewoordingen horen hoe dit wordt opgelost. 
Ten aanzien van de opmerkingen over kernwaarde bedrijvigheid sluit men zich aan bij GL. D66: Pluim 
voor de provincie met betrekking tot bodemsaneringen. Goed om aanbeveling 7 “herstructurering be-
drijventerreinen” alsnog door te voeren. Op de plankaarten, waar EHS, N2000 dan wel natuurgebie-
den buiten de EHS zijn getekend, is niet duidelijk te zien om welke gebieden het gaat. Wanneer wordt 
dit verder doorgevoerd in de plankaarten. Sterk Lokaal: De 1e aanbeveling in het rapport Provinciaal 
ruimtelijk beleid (Prb) vraagt om concrete invulling omdat dit duidelijkheid geeft aan gemeenten. Hier-
bij kan niet volstaan worden met alleen monitoring maar dient verder uitgewerkt te worden bij de actu-
alisering van het Omgevingsbeleid CDA: Rapporten geven een duidelijk beeld en de conclusies en 
aanbevelingen zijn helder. Op handhaving kan steviger worden ingezet. Betreffende N2000 en EHS is 
het voor ondernemers lastig als ze niet weten waar ze aan toe zijn. Zijn voorstander van stimulerend 
beleid “revitaliseren bedrijventerreinen”. Bedrijven wel vestigen op plaats waar zij voor kiezen. CU: 
Analyse beleid bedrijventerreinen laat verbetering zien. Goed om onderzoek te doen naar de effectivi-
teit van de ingezette instrumenten. VVD: Zijn nieuwsgierig op welke wijze GS de staten mee gaat ne-
men met de implementatie van de aanbevelingen. PVV: Overleg tussen GS en initiatiefnemers be-
langrijker dan detaillering van kaartjes. Juist zo weinig mogelijk gebruik maken van het instrument 
inpassingsplan. Kan zich vinden in het regelmatig melden van de uitkomsten aan PS. Indien er te wei-
nig toezicht is van gemeenten op de landschappelijk inpassingsplannen dan dienen ze daar op gewe-
zen worden. Onderzoek bodemsanering niet nodig. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra: Het college kan zich in grote lijnen vinden in de aanbevelingen. Belangen 
van de provincie scherper formuleren is op zich het goed maar willen niet alles juridiseren. Gaan kij-
ken of de balans tussen kernkwaliteiten en kernwaarden scherp genoeg is geformuleerd.  



 

 4

De aanbeveling worden opgevolgd maar ook kijken naar de huidige lijn om ruimte geven aan de ge-
meentes en tegelijkertijd tot een zo scherp mogelijk definiëring te komen. Gemeentes zijn terughou-
dend met het inzetten van capaciteit bij handhaving. De RUD begint nu te draaien dit is een onder-
werp van gesprek met de gemeentes. GL heeft gevraagd hoe het zit het met de bodemgesteldheid 
van alle bodemlocaties van de NAM in de gemeenten. Indien dit overzicht aanwezig is komt het ook 
naar PS. Verzocht wordt om de opmerking van het college over de kernwaarde bedrijvigheid terug te 
nemen. De laatste wijziging in de Omgevingsvisie houdt geen beleidswijziging in. Naast alle kernkwali-
teiten ook kernwaarde bedrijvigheid er in gevoegd. Daarmee is uitvoering gegeven aan wat de staten 
hebben vastgesteld. Er komt een overzicht naar de staten over de ZuidAs. Een herstructureringsfonds 
met betrekking tot bedrijventerreinen komt aan de orde maar kunnen het geld maar 1 keer uitgeven. 
De gemeentes hebben hier een primaire verantwoordelijkheid in. Er zal worden gekeken naar de 
plankaarten. Voor wat betreft Attero komt op korte termijn de stuurgroep weer bij elkaar.  
  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een B-stuk wordt. 
 
 
6.    FOC Assen; brief van het college van Gedeputeerde S taten van 20 april 2016 betreft  
       opiniërende vragen aan PS . 
Op dit agendapunt hebben zich zeven insprekers (waarvan 1 zingende, aangemeld, de bijdragen van 
de insprekers zijn bij de samenvatting gevoegd. (voor zover op dit moment aanwezig) 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties van CDA, GL, CU, SP en 50PLUS geven aan geen voorstander te zijn van het aanpassen 
van de omgevingsvisie voor de komst van een FOC wat door een aantal toch wordt gezien als een 
weidewinkel. Er zijn verschillende onderzoeken geweest met diverse uitkomsten. De fracties vragen 
zich af wat dan de waarde is van deze rapporten. In de bijeenkomst met de staten over de Retail-
agenda werd gewerkt met cijfers van 2016. De staten hebben een aanvullend rapport met oude cijfers 
ontvangen terwijl er actuele cijfers zijn. De fracties van de VVD, PvdA, PVV en Sterk Lokaal willen wel 
(onder bepaalde randvoorwaarden) een FOC in Assen De fractie van D66 heeft zich hierover nog niet 
uitgesproken omdat ze intern nog niet gelijk gestemd zijn. Er worden vragen gesteld over de werkge-
legenheid en de kwaliteit hiervan. Weegt dit op tegen het verlies aan arbeidsplaatsen in de binnen-
stad.  
 
Verder geven de fracties aan 
CDA: De Omgevingsvisie (OmV) die in 2014 is vastgesteld geeft aan geen weidewinkels en concen-
tratie van detailhandel in binnenstedelijke gebieden. Als staten is het belangrijk te kijken naar de ge-
volgen voor heel Drenthe. Er is veel weerstand en weinig ondernemers herkennen zich in de uitkom-
sten.  
Cityworks heeft laatst een visie geschreven over FOC’s die visie is anders dan de visie die ze hebben 
geschreven voor het rapport over een FOC in Assen, welke visie is dan juist. De tussenrapportage van 
de landelijke overheid gaat over het verminderen van het aantal vierkante meters vloeroppervlak. 
Landelijk is er 20% teveel en in Drenthe is dit nog meer namelijk 31%. Er moeten harde garanties 
komen van de initiatiefnemers voor een FOC in Assen want men loopt risico’s als het geen succes 
wordt. Als de plannen doorgaan volgen er jarenlange procedures en wordt er niet geïnvesteerd in de 
binnensteden het CDA maakt zich daar zorgen over en kiezen daarom voor de binnenstad.  
PvdA: Ondernemers zijn van groot belang voor de economie. In het coalitieakkoord is dit duidelijk 
verwoord, focus op regionale economie en werkgelegenheid. MKB staat hierbij voorop.  
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De komst van een FOC rechtvaardigt de wijziging in de OmV en is niet in strijd met de kernkwaliteiten 
en kernwaarde. Het college maakt op dit gebied de juiste afweging. De binnenstad problematiek moet 
los worden gezien van de FOC discussie.  
Een FOC is een impuls voor de vrijetijdseconomie en de toeristische/recreatieve sfeer is aangetoond. 
Wel aanvullende criteria/randvoorwaarden bij de komst van een FOC. Gedacht moet worden aan 
duurzaamheidaspecten. Op termijn geen groot leegstaand gebouw. Hiermee wordt niet de deur open-
gezet voor weidewinkels dit is eenmalig en er moet ook aan de problematiek van de binnenstad ge-
werkt worden. Staan positief t.o.v. het verzoek van de gemeente Assen. Dat de raad van Assen ak-
koord is gegaan is hierbij een belangrijk gegeven. VVD: Dit onderwerp gaat over de wijziging van de 
OmV. Het college heeft geen bezwaar en het gaat dus niet over de vraag een FOC ja of nee. Bij de 
VVD zou een FOC de minste weerstand moeten ondervinden. Als er geen ander belang zou zijn dan 
die van de Ruimtelijke Ordening is er geen probleem. Waar niet aan voorbij gegaan mag worden is: 
heeft het effect op leegstand en bestaande detailhandel. Een FOC heeft ook effect op omliggende 
gemeentes met de vraag hierbij of het invoeren van betaald parkeren en openingstijden wel een taak 
is van de overheid. Het risico is groot dat tegen de tijd dat het FOC klaar is er geen behoefte meer is. 
Er moet dan geen ongewenste invulling voor in de plaats komen. Ruimtelijk ziet de VVD geen be-
zwaar en laat de beslissing voor de komst van een FOC over aan de gemeente Assen. D66: Wat be-
tekent het aanpassen van de OmV voor de toekomst van de rest van de provincie Drenthe. Nu een 
definitie kwestie een FOC is geen weidewinkel maar een attractie. Hoe is de weging geweest tussen 
de kernkwaliteiten en de kernwaarde bedrijvigheid. Kan het college de rapporten die er zijn naast el-
kaar leggen en bij PS aangeven wat de verschillen zijn. Advies van SER Noord was in Noord Neder-
land te komen tot een gezamenlijke aanpak betreffende de komst van een FOC.  Welke afstemming is 
er geweest tussen de drie provincies. Ook andere gemeenten hebben gereageerd op de komst van 
een FOC in assen wat heeft het college daarmee gedaan. GL: Vorig jaar in visie al aangegeven niets 
te zien in een FOC Assen. Zijn geen voorstander van vestiging grootschalige winkels buiten het stede-
lijk gebied. Baseren dit mede op de OmV en de Provinciale Omgevingsverordening (POV). In 2006 
hebben de provincies gezamenlijk besloten de vestiging van weidewinkels tegen houden. Er kan geen 
uitzondering gemaakt worden voor 1 winkel. In de toekomstvisie en het convenant voor de TT past de 
komst van een FOC niet. Motie van 2015 “revitalisering binnensteden” is destijds aangehouden maar 
nog steeds actueel. Pas afweging maken als de Retail agenda is vastgesteld. Kan ook bedreiging zijn 
voor andere attracties zoals WILDLANDS, Drents museum etc. Aantal criteria: 1 Kwaliteit van de 
werkgelegenheid in een FOC t.o.v. de binnenstad. 2. Uitkomsten Retail agenda. 3. Bovenlokale 
schaal afweging. Verder nog een aparte discussie over de kernwaarde bedrijvigheid. PVV: Nu vooral 
tegenstanders aan het woord. Vergeten wordt dat een FOC ook een voorziening is voor de burgers. 
Die willen de mogelijkheid hebben om voor weinig geld merkkleding aan te schaffen. Een FOC kan 
een verrijking zijn voor het Noorden ook met oog voor belangen van de Retail. Ondernemen moet je 
overlaten aan de ondernemers. Er zijn ook kansen voor het MKB. PVV wil daarom meewerken aan 
een wijziging in de OmV. CU: Primaire verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente maar die wil een ont-
wikkeling die in strijd is met de omgevingsvisie. Verzoek van Assen om wijziging vraagt om een afwe-
ging van provinciale belangen en daarin worden door de CU ook de moties van andere gemeenten en 
de brief van de gemeente Hoogeveen in meegenomen. Zien niet de mogelijkheden voor wijziging van 
de OmV zoals het college die nu aangeeft. College wijst op de specifieke locatie in de toeristische 
recreatieve zone. Daarbij wordt ook aangegeven dat nieuwe voorzieningen complementair moeten zijn 
aan bestaande. Van mening dat het niet complementair is maar concurrerend. Kwaliteit van werkgele-
genheid is voor een ondernemer die gezin moet onderhouden anders dan voor een student. Kiezen 
voor de kleine ondernemer en hebben niet het voornemen mee te werken aan het aanpassen van de 
OV. SP: Triest als de staten goedkeuring zouden gaan geven aan een wijziging van de OmV en als 
vele meters in de binnenstad daardoor moeten verdwijnen. In 2013 is er een onderzoek gedaan naar 
het internet gebruik daaruit blijkt dat er 31000 m2 minder vloeroppervlak nodig is. FOC is extra detail-
handel en extra leegstand met negatieve aspecten voor de binnensteden. Richten op versterken van 
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de binnensteden en de huidige verordening voorziet daarin. GS geven aan dat het geen weidewinkel 
is maar een toeristische attractie. Help Drenthe met het aanpakken van leegstandsproblemen en werk 
mee aan aantrekkelijke binnensteden.  
 50PLUS: Het goede nieuws is dat het college bevestigd dat weidewinkels in het buitengebied zijn 
uitgesloten. De attractiewaarde is niets meer dan tegen een lagere prijs merkartikelen verkopen zoals 
in een weide winkel. Het is en blijft een weidewinkel en dat mag niet. De situatie in alle binnensteden 
is bekend, saneren compacte winkelcentra, cultuur en evenementen. Bestuurders dienen niet met hun 
rug naar winkeliers te gaan staan maar samen aan de slag. Vreemd dat we onze eigen OmV moeten 
verdedigen. Opdracht is natuur en recreatie gescheiden te houden van winkels en de binnensteden 
aantrekkelijk te houden. Sterk Lokaal: Als Provinciale Staten de taak om belangen als geheel te be-
hartigen. Komst van een FOC zal niet of nauwelijks nadelige gevolgen hebben. In Assen is al veel 
leegstand van winkels en dit komt niet door een FOC. Binnenstad is heel anders dan een FOC en past 
volgens het college in het beleid. Zien geen belemmeringen in het meewerken aan een wijziging in de 
OmV. Wel is hierbij een anti speculatiebeding op zijn plaats, geen andere bedrijvigheid.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra: De meeste fracties hebben een duidelijke richting gegeven aan het vraag-
stuk. Er zijn veel rapporten verschenen. Het gaat erom hoe deze informatie te wegen. Het uitgangs-
punt is een open discussie geweest. College zal een aantal zaken/criteria die de commissie heeft 
aangegeven in de overweging meenemen en zal laten zien waarom het eventueel wel of niet is mee-
genomen. Is het een criterium waarop je als provincie kunt sturen dat gaan we het afwegen. GS heb-
ben een positieve houding over het sluiten van een Retaildeal met de minister. Harde garanties van 
de initiatiefnemers wordt meegenomen in de afweging. Lastig om invulling te geven over de kwaliteit 
van de werkgelegenheid. De bepaling van weidewinkels blijft in de verordening staan. De gemeente 
Assen heeft andere gemeentes uitgenodigd en gehoord. In Noordelijk verband is er ook al een aantal 
keren over gesproken. De kernwaarde bedrijvigheid staat benoemd en is meegewogen. College zal 
alle argumenten wegen en dan wordt gekeken of we er na de zomer mee verder mee moeten of niet.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat GS met een statenstuk gaat komen en dat 
het onderwerp in juni weer op de agenda komt. 
 
 
7. Energieagenda 2016-2020; Statenstuk 2016-730 . 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties zijn tevreden over de bijeenkomsten die over dit onderwerp zijn geweest en de wijze waar-
op dit is meegenomen in de energieagenda. Een antal fracties geven aan dat het wel belangrijk is bij 
alle ontwikkelingen te denken aan draagvlak. Openbaar Vervoer dient duurzamer te worden maar niet 
ten koste van de bereikbaarheid. Ook geven een aantal fracties aan dat er in Drenthe geen gecertifi-
ceerde installateurs zijn. Daar valt in Drenthe nog wat te winnen en is goed voor de werkgelegenheid. 
Er is geen monitoring geweest. Wat gaat er gebeuren met de evaluatie en hoe gaat GS het in de toe-
komst monitoren. 
Verder geven de fracties aan 
D66: Er ontbreekt een integraal beeld van hoeveel er op dit moment al wordt geproduceerd. Wanneer 
telt een project wel of niet mee. Wil graag uitleg over de grafiek op pag.4 die is gebruikt. Er dienen 
stappen gezet te worden in het Openbaar vervoer, missen hierin de positie van energieopslag. Signa-
len opgevangen m.b.t. het oprichten van een energie-unie met Niedersachsen hoe staat Drenthe hier-
in en wat is de rol van de gedeputeerde. VVD: Doelstelling is niet helemaal gehaald maar er is wel een 
positieve bijdrage geleverd aan de energietransitie. Revolverende fondsen hebben de voorkeur boven 
leningen. Doorgaan met DEO is een serieuze optie. Kritisch kijken naar de Green Deals, de provincie 
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kan partijen bij elkaar brengen. Voldoet de bijdrage aan Energy Valley nog steeds aan de criteria die 
is vastgesteld. Beleid straalt veel ambitie uit, beschikbaar budget zo efficiënt mogelijk besteden.  
SP: De SP wil grote stappen maken maar beseft dat het niet zo snel kan. Er wordt gesproken over de 
kansen van een FOC maar hierbij worden de energiedoelen vergeten. Denk hier bijvoorbeeld bij aan 
het hergebruik van grondstoffen. Extra geld kan op steun rekenen. Wel de vraag hierbij of je nog moet 
investeren in zonnepanelen gezien het feit dat die al vaak in een project zitten. CU: Agenda met stevi-
ge doelen maar ook zorgpunten. Benadering spreekt aan en belangrijk dat kan iedereen kan mee-
doen. Ondersteunen van  innovaties belangrijk. GL: Tevreden met de energieagenda. Minder CO2 
uitstoot maar het onderwerp energiebesparing is nog wat mager. In een bijlage van het DvhN staat 
welke stappen kunnen worden genomen, jammer dat dit niet huis aan huis is verspreid. Wie contro-
leert de ondernemers als ze zich niet houden aan hun verplichtingen. Wat gaat GS doen met de aan-
bevelingen uit de evaluatie 2013-2015. CDA: Steunt het ambitieuze plan van GS. Moeten als PS wel 
op de hoogte worden gehouden. Monitoring van de verhouding kosten en resultaat. Voor het zorgen 
van draagvlak is communicatie een belangrijk aspect. Er zijn ook nog andere initiatieven zoals zuivel-
corporaties die boeren ondersteunen die mestvergisters willen bouwen hierbij zou de provincie kun-
nen aansluiten. Kijken wat het meest effect heeft hierbij subsidies of leningen. Op het gebied van cir-
culaire economie is nog veel te winnen. PvdA: Evaluatie mooi verhaal, mooi robuuste aanpak. Zou je 
eigenlijk moeten kunnen uitrollen voor de rest van Nederland. Het beoogd effect van 20% minder in 
2010 is niet gerealiseerd en monitoring is niet gebeurd daarom moeilijk impact te meten. Stemmen in 
met expeditie naar energie neutraal wonen, project laat samenwerking zien. PVV: Wil weten hoe het 
college omgaat met de leerpunten in de evaluatie. Er is 80 miljoen geïnvesteerd in Green Deals. Ach-
teraf geen controle door accountant of de investeringen daadwerkelijk zijn gepleegd. Nog niet bekend 
wat er in Drenthe aan fossiele energie gebruik wordt door bedrijven. Duurzame energieproductie gaat 
voor burgers duurder worden. Alternatief voor schone energie is een thoriumcentrale. Door de miljar-
den daar in steken kunnen we over baanbrekende technologie beschikken. Met warmte en energiebe-
sparing vallen de doelen makkelijker te bereiken dan nu. 50PLUS: Akkoord met beide agendapunten. 
Sprake van beleid dat al in vorige periode is ingezet. Enige vraag is het punt monitoring en evaluatie. 
Eind van de periode wordt geëvalueerd. Informeer PS jaarlijks hoe het er voorstaat.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra In de energieagenda is terug te vinden wat in de bijeenkomsten is besproken. 
De grafiek op pagina 4 is de verwachting hoe het zich kan gaan ontwikkelen, het is geen wiskundige 
formule. Bij de aanbesteding van het openbaar Vervoer wordt gekeken naar energiezuinigheid en 
duurzaamheid. In 2025 geen uitstoot meer bij de bussen. Energieopslag heeft een prominente positie. 
Meer opslaan en minder produceren. Met Niedersachsen wordt geprobeerd het punt van opslag op te 
pakken. Revolverende fondsen worden zo effectief mogelijk ingezet. Nadenken hoe een jaarlijks eva-
luatie kan worden gedaan, aan het einde van de periode komt een gehele evaluatie. Bij Green Deals 
nu een grote versnelling. Belangrijk om partijen bij elkaar te brengen en keuzes te maken. Communi-
catie inzetten op draagvlak hoe vertaal je dat in een strategie bijvoorbeeld door concrete voorbeelden 
te geven. De zonnelening loopt nog tot volgend jaar, heeft eerst een aanjaag effect en dan een kan-
telpunt. Banken doen soms moeilijk als het gaat om leningen nu met het project Lariks nieuw model 
met garant stelling zodat de Triodos bank een lening wil verstrekken. 
Betreffende circulaire economie is er nog een slag te maken moeten daar zeker nog iets mee doen. 
Voor de energie agenda is geld beschikbaar gesteld in de begroting. In de voorjaarsnota is nog een 
oude reserve van 2 miljoen.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een B stuk wordt. 
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8.   Actieplan “Expeditie naar energieneutraal wone n in Drenthe”; Statenstuk 2016-731.  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Aanvullende reacties die nog niet zijn benoemd bij agendapunt 7. 
GL: Belangrijk om ons aan de wet te houden, in specifieke situaties mogen er afwijkende afspraken 
gemaakt worden. (vleermuizen) Vertegenwoordiging van huurdersbelangenorganisaties is belangrijk. 
Is de besparing per huishouden gemiddeld 1800 euro of minimaal 1800 euro.  Marktpartijen betrekken 
en stimuleren om duurzaam en betaalbaar te bouwen. Lopen marktpartijen ook risico of alleen de 
klanten. VVD: Een concrete vraag zit er een redenering achter de verhouding revolverend en lening. 
Voorkeur van de VVD is revolverend kun je meer meters maken. Is er wel voldoende cofinanciering bij 
de woningcorporaties. Middelen moeten wel beschikbaar zijn. PVV: Ambitie om in 2050 minstens zo-
veel hernieuwbare energie te gaan produceren als verbruikt is niet haalbaar. Positief dat wordt ingezet 
op energiebesparing hier kun je meters halen dit in tegenstelling tot duurzame dure energieopwek-
king. Geconstateerd moet worden dan energieneutraal wonen voor lagere kosten niet haalbaar is. 
Waar wel investeerders voor te vinden zijn is energiezuiniger wonen.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra: Dat Energieneutraal twee keer zo duur is klopt niet. Het is belangrijk dat er 
voldoende massa is. Een voorbeeld hiervan is Meppel. Dit wordt straks een wettelijke norm maar is bij 
verbouw nog een probleem. Gekeken wordt of het gesprek met woningbouwcorporaties weer op ge-
pakt gaat worden.  Er is gekozen voor de verhouding revolverend en subsidie om tot 50 miljoen revol-
verend te kunnen komen. Het is de bedoeling de huurders in het team op te nemen. Het terugverdie-
nen is tot 2020 gemiddeld 1800 euro en na 2020 minimaal 1800 euro. Het energieloket wordt voortge-
zet. De presentatie die onlangs over het Energieloket is geweest komt naar de staten.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een B stuk wordt. 
 
 
9. Onttrekking Dalerbrug in Coevorden aan het openb aar verkeer; Statenstuk 2016-733 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties gaan akkoord met het voorstel. De fractie van GroenLinks heeft nog een aantal opmerkin-
gen.  
GL: Gekeken naar de punten die genoemd zijn in de zienswijze van de fietsersbond. Waarom de 
Dalerbrug moet verdwijnen is nog niet helemaal duidelijk. Welke belangenafweging is er gemaakt en 
hoe wordt het veiliger. Brug wordt niet alleen door recreatieve fietsers maar ook door schoolgaande 
kinderen gebruikt. We willen Drenthe profileren als de fietsprovincie en ook de beeldentuin trekt veel 
bezoekers. Pleiten voor de Dalerbrug. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink: Er is een keus gemaakt maar hebben wel begrip voor een ander standpunt. Af-
weging gemaakt in het kader van onderhoud van bruggen die ook geschikt zijn voor zwaarder verkeer 
en de afweging afstand bruggen en veiligheid. Uiteindelijk wordt er maar één brug onttrokken aan het 
verkeer. Goed dat de fietsersbond en GL hier aandacht voor vragen. De fietsers die bij de Oosterhes-
selerbrug komen moeten 2x keer de weg over daar wordt nog naar gekeken en heeft ook onze zorg.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een A stuk wordt. 
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10. Jaarstukken 2016 Regio Groningen-Assen; brief van h et college van Gedeputeerde Staten 
van 7 april 2016 . 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven aan dat het goed is dat het financieel toezicht wordt verscherpt en wordt toegezien 
op het tijdig declareren van subsidies. De fractie van de CU en SP vragen naar stand van zaken trans-
ferium de Punt 
PVV: RGA is een belangrijk samenwerkingsverband maar waarom is het opgericht en waar blijft het 
dynamische. Vraagt aan gedeputeerde twee zaken te noemen die eruit springen. Het financiële tekort 
is duidelijk in kaart gebracht en word weggewerkt. PvdA: Mooie en bruisende projecten, Groningen 
fietsstad nummer 1 en Drenthe fietsprovincie nummer 1. In de jaarrekening staat volgens ons een 
foutje bij CPO het woordje nee ontbreekt. CU: In verband met de kosten rond de reductie van formatie  
wordt aangegeven de bestemmingsreserve aan te houden. Hierbij  dient wel periodiek te worden na-
gegaan in hoeverre deze reserve moet worden bijgesteld. Gemist wordt het onderwerp de Punt en de 
HUB voor de vrachtwagens. SP: Vorige jaar kritiek gehad op de website van de RGA dit gaat nu beter. 
Hoe staat het met het E-bike project. Is er nu ook afname van het aantal scholieren in het Openbaar 
Vervoer. Algemeen verzoek om dit door de NRK te laten onderzoeken. Kan de gedeputeerde ook 
aangeven hoe wordt gestuurd op woningbouw en wat zijn de concrete plannen voor betaalbare huizen 
voor jongeren. Waarom staat het Hoge Hert nog in de begroting die zou in 2014 niet meer doorgaan.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra:  Er wordt een nieuw behoeftenonderzoek naar woningbouw gedaan en het 
staat regelmatig op de agenda. Herbestemming vastgoed krijgt ook aandacht binnen de regio. Er is 
overleg met de directeur financiën over declareren, dit blijft lastig. In 2016 komt er een evaluatie van 
het takenpakket dan wordt er ook over de bezetting en de reserve gesproken.  
Gedeputeerde Brink: RGA is een samenwerkingsverband wat al jaren loopt en die miljoenen heeft 
besteed aan grensoverschrijdend belang. Projecten zoals vervoer, fiets en auto die je niet zelfstandig 
kunt doen. Het OV-bureau gaat niet over infrastructuur zoals een bus op de vluchtstrook. Het geld is 
voor een groot deel betaald door het ministerie doordat we de regio op de kaart hebben gezet. Dit 
heeft inmiddels 15 miljoen opgeleverd voor bereikbaarheid in de regio. Bij de nieuwe projecten zit ook 
hoogwaardige Transferia en vervoer, daar zit ook de Punt in. Bij de Punt wordt gekeken of het zoveel 
mogelijk naar links kan. Moeten wel groenlicht krijgen van het OV-bureau en zijn ook met RWS in 
gesprek. 
De HUB wordt gedeeltelijk gefinancierd door RGA 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voldoende is besproken. 
 
 
11. Beantwoording vragen van de Statenfractie D66 o ver gepland informatiecentrum Toe- 
gangspoort Holtingerveld; brief van het college van  Gedeputeerde Staten van 17 februari 2016. 
Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie D66 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
D66: geeft aan bedenkingen te hebben bij de economische spin-off. Ziet weinig auto’s op de parkeer-
plaats. De beantwoording van de schriftelijk vragen laten onvoldoende reflectie op het proces zien. GS 
schuift de verantwoordelijkheid af op Westerveld. Bij publieke investeringen moet je weten wat de 
output is nu zijn de baten en kosten niet inzichtelijk. Er ontbreekt een duidelijk strategisch plan. 
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PvdA: Deelt de observaties van D66 niet maar maakt zich zorgen maar om andere redenen. Zorgen 
over vertraging van het proces. Er zijn bezwaren ingediend maar er is voldoende communicatie ge-
weest. Natuur heeft een prijs dit is niet leidend voor de economische output.  
Doel is om toerisme te bevorderen en de druk van de hunebedden weg te nemen door het aanleggen 
van een parkeerplaats. CU: kan zich in grote lijnen aansluiten bij betoog van de PvdA. SP: Regie ligt 
bij de gemeente Westerveld. Als staten verantwoordelijk voor geld en plannen. Speerpunt is getoetst 
en er is draagvlak bij de lokale ondernemers. PVV: Steunt D66 met de zorgen over besteding van 
gelden en het proces. Het gaat om een aanzienlijk bedrag van € 965.000 euro. In deze fase mag je 
wel eisen stellen aan wat is er neergezet en of het heeft geleid toch meer recreatieve activiteiten.  
GL: Staatsbosbeheer heeft het geld lang aangehouden en wil snel aan de slag. Bij natuurbeleving is 
de economische output niet het grootste belang. Het is nu de taak van de gemeenteraad van Wester-
veld de randvoorwaarden te bepalen en de inwoners hierbij te betrekken. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Jumelet: Zeven jaar geleden is dit plan gepresenteerd. Presentatie was bedoeld voor 
raadsleden en voor partijen die hun rol willen oppakken of die rol in de toekomst krijgen. Een aantal 
deelprojecten zijn succesvol afgerond behalve de toegangspoort. Over de uitkomst is veel gecommu-
niceerd maar nog geen eensluidend besluit in de gemeente Westerveld. Aan de inwoners is informatie 
verstrekt in tafelgesprekken. Staatsbosbeheer houdt het geld beschikbaar en wacht het besluit van 
september af. Vertrouwen erop dat de raad van Westerveld een goed besluit neemt.  
 
 
12.   Samenvatting vergadering 23 maart en de lijst  van toezeggingen 
De samenvatting wordt vastgesteld conform het ontwerp. 
 
Toezeggingen 
Korte termijn 1. Kernwaarde bedrijvigheid  
PvdA: Wil weten hoe hier verder mee wordt gegaan en wil graag een tijdpad. 
Gedeputeerde Stelpstra: Goed om verder te praten over die kernwaarde bedrijvigheid het is nog niet 
afgehecht. Gaat kijken of dit in een korte notitie kan worden samengevat. Er komt een voorzet voor na 
de zomer. 
 
Korte termijn 7. Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond 
PvdA: Er zou nog een terugkoppeling komen van gedeputeerde Jumelet over het gesprek. 
Gedeputeerde Stelpstra geeft een reactie namens gedeputeerde Jumelet. Heeft dorpsbelangen ij het 
gesprek aangeboden nog eens te overwegen de subsidie niet terug te geven. Na goed overleg blijft 
men bij het standpunt dat het geld is teruggestort. Geld blijft wel beschikbaar voor vitaal platteland. 
 
Moties 2015-32: CO2 reductie na 2020 en 2015-37: Ondersteuning Drentse Energie coöperaties 
Gedeputeerde Stelpstra gaat ervan uit dat met het bespreken van het agendapunt 7.Energieagenda 
vandaag invulling is gegeven aan de motie. 
Hierop geeft de voorzitter aan dat na het bespreken van de agendapunten 7 en 8, dit wordt bekeken.  
 
Motie 2015-26: versterking railgoederenvervoer Dry port Coevorden Emmen 
Gedeputeerde Brink legt uit dat Coevorden inmiddels veel fracties heeft ontvangen en er dus volop 
aandacht voor is. Hiermee is het nog niet geregeld, er is maar een klein potje voor de tegemoetkoming 
beschikbaar dit is verre van voldoende. Het blijft een punt van aandacht maar op deze wijze is vol-
daan aan de wens in de motie.  D66 wil dit nog overleggen in de fractie en komt hierop terug.  
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13. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
A.2 Subsidieverlening waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse delta en 
Vechtstromen alsmede de gemeente Coevorden €3.367,540,-- 
Fracties: Er zijn geen bedenkingen 
 
A.3 Subsidieverlening Stichting Sensor City Assen en EnTranCE € 163.050.-- 
Fracties: Er zijn geen bedenkingen. 
 
Mevrouw Bakker (PvdA) geeft aan dat de brieven al van enige tijd geleden zijn en dat hierin staat dat 
bedenkingen binnen twee weken na dagtekening dienen plaats te vinden. Vraagt aan de griffie of hier 
een oplossing voor is. Graag duidelijkheid over de procedure. 
NB: De griffie geeft aan dat in de subsidieverordening staat dat de Statenleden in de gelegenheid 
moeten worden gesteld hun bedenkingen te uiten. Vervolgens gaat de verordening over de dagteke-
ning en de twee weken termijn. Men vergeet hierbij de 1e voorwaarde namelijk dat de commissieleden 
in de gelegenheid moeten zijn om eventuele bedenkingen te uiten en de plek hiervoor is in een com-
missievergadering (dit onderwerp wordt ook besproken in het presidium van 30 mei).  
 
De heer Uppelschoten (PVV) wil de volgende brieven voor de OGB vergadering van 22 juni a.s. te 
willen agenderen: (onderbouwingen volgen) 
Brief A.9, Fracken vrij Drenthe, 7 april 2016, Brief A 14 Zoekgebied windenergie, 28 april 2016 
Brief A 15 Toekomst chemiecluster Zuidoost-Drenthe, 28 april 2016 
 
14. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbon den partijen 
Er zijn geen opmerkingen van de commissieleden. 
 
15. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 21.22 uur 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 22 juni 2016 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 



Inspreeknotitie vergadering Commissie OGB Provincie Drenthe op 18.05.16 

 

1. Opmerking vooraf. 

Twee landelijke organisaties worden nu door mij vertegenwoordigd. Dit zijn Detailhandel 

Nederland, de koepel van ondernemers in de detailhandel uit zowel GWB als MKB, en 

Inretail, de brancheorganisatie van ondernemers in mode, schoeisel/lederwaren, sportartikelen 

en woninginrichting.  

 

2. Landelijke situatie detailhandel. 

De detailhandel is de grootste werkgever in Nederland en bestaat uit circa 100.000 

ondernemingen waar ongeveer 700.000 mensen werken. Bovendien is de detailhandel de 

ruggengraat voor de voorzieningenstructuur in ons land en bepaalt de sector in fysieke zin de 

attractiewaarde van de centra van de steden en dorpen. 

Vanaf 1990 is het winkelareaal verdubbeld, terwijl de omzetten nagenoeg gelijk bleven. 

Uitbreiding van het winkelareaal was vooral een aanbodgestuurd proces, d.w.z. 

projectontwikkelaars die winst zagen en grondeigenaren die graag wilden verkopen. 

Jarenlang was sprake van daling van detailhandelsbestedingen, vanaf 2015 stabilisatie. 

Het gevolg was een substantiële daling van de omzetten per m² en erosie van de rendementen. 

 

3. Situatie in Drenthe. 

De situatie van de detailhandel in Drenthe is allesbehalve rooskleurig. 

 Assen en Emmen scoren in de PBL-studie in de laagste categorie: zwak en perifeer; 

 De vloerproductiviteit (omzet per m²) ligt in Drenthe bijna 30% onder het landelijk 

gemiddelde (€ 2.153 tegenover € 3.000; zie rapport CityWorks c.s. 2015, blz. 39). 

 De leegstand in Emmen en Hoogeveen ligt 20% en in Assen zelfs 50% boven het 

landelijk gemiddelde (Broekhuis Rijs op 21.01.16 in Hoogeveen bij de start van de 

Drentse Retailagenda, d.w.z. cijfers die dateren voor de teloorgang van winkelketens). 

 De leegstand in het 30-minutengebied rondom Assen bedroeg medio 2015 222.900 m² 

(rapport CW 2015, blz. 39) en zal nu na de recente teloorgang van winkelketens 

aanzienlijk hoger zijn. 

 

4. Landelijke Retailagenda. 

Met de landelijke retailagenda wordt beoogd het overaanbod aan winkelruimte terug te 

brengen en de leegstand tegen te gaan. Daartoe heeft de minister van EZ met tal van publieke 

en private partijen werkafspraken gemaakt. Op 12.05.16 heeft de minister via Radio 1 dit 

uitvoerig toegelicht en de kranten hebben dit de volgende dag opgenomen.  

Marijke van Hees, voorzitter retailagenda, in Trouw van 13.05.16: “Wij zijn geen 

enthousiaste voorstanders van een FOC in Assen”.  

 

5. Provinciale Retailagenda. 

In Drenthe is er geen toetsingskader om nieuwe, op perifere locaties te vestigen grootschalige 

detailhandelsinitiatieven met regionale effecten te beoordelen. De geïnitieerde provinciale 

retailagenda zou in deze lacune kunnen voorzien. De beoordeling van het FOC-plan zou 

derhalve moeten worden verdaagd totdat de retailagenda is opgeleverd. 

In beroepsprocedures bij de Raad van State wordt komt veelal de vraag aan de orde of de 

provincie beschikt over een provinciaal detailhandelsbeleid (Gelderland en Zuid Holland).   

 

6. Kenmerken van een Foc. 

Een FOC is een gebied met winkels waarin goederen (vooral kleding en schoeisel) worden 

verkocht die ook verkrijgbaar zijn in reguliere winkelgebieden. Overige kenmerken zijn: 



 perifere ligging en goedkope bouw (geen gelijk speelveld t.o.v. binnensteden); 

 goede bereikbaarheid (bij afrit snelweg, royaal parkeeraanbod, lage parkeerkosten); 

 alleen fabriekswinkels welkom (single brand stores); 

 er wordt speciaal voor FOC’s geproduceerd; 

 lage kwaliteit van werkgelegenheid en lage loonkosten (verdringingseffecten); 

 beperkte service; 

 synergie voor binnenstad stelt weinig voor (zie Lelystad en Roosendaal). 

 

7. Notitie CityWorks c.s. mei 2016. 

Op de inhoud van deze notitie valt het nodige af te dingen, zoals: 

 er wordt gebruik gemaakt van Locatus-cijfers van medio 2015 en men heeft nagelaten 

deze door persoonlijke waarneming te actualiseren (teloorgang winkelketen begin 

2016), waardoor deze notitie op moment van verschijning al verouderd is; 

 in navolging van het rapport van oktober 2015 wordt gewerkt met onjuiste aannames 

(omzetten per m²; geschat aantal toeristen dat zou gaan kopen, zie rapport DTNP); 

 recente effecten van FOC’s in Roosendaal en Lelystad (huuropzeggingen in centrum) 

zijn niet vermeld.  

 

8. Conclusie inzake FOC-initiatief Assen. 

De situatie van de detailhandel in Assen en overig Drenthe is weinig rooskleurig (sub 2 en 3). 

Dit initiatief verdraagt zich niet met het landelijke en evenmin met het provinciale beleid. 

De onderbouwing door CityWorks is niet alleen aanvechtbaar (zie contra-expertise DTNP), 

maar inmiddels al achterhaald (toenemende leegstand door teloorgang winkelketens). 

Er blijkt geen marktgebied te zijn; de gedachte FOC-locatie leidt tot geen enkele vorm van 

synergie en er is geen gelijk speelveld. Ook omtrent de handhaving van het concept is weinig 

zekerheid. 

 

9. Standpunt detailhandel. 

De detailhandel (lokaal, regionaal, nationaal) is mordicus tegen de komst van een FOC nabij 

Assen. Een dergelijk winkelcentrum tast niet alleen de positie van de binnenstad van Assen 

aan, maar ook die in de andere plaatsen in Noord Nederland. M.a.w. de verzorgingsstructuur 

wordt aangetast. Bovendien brengt een FOC uit het oogpunt van werkgelegenheid nauwelijks 

iets. Tegenover beperkte toename van (laag gekwalificeerde) werkgelegenheid in Assen staat 

verlies van (hoger gekwalificeerde) arbeidsplaatsen in de regio. 
                     

Gerrit Sluiskes, 18.05.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



Provinciale Staten, vergadering commissie Omgevingsbeleid, 18 mei 2016 

Inspraakreactie bij agendapunt 6: FOC Assen 

Nico Vanderveen, namens Warenhuis Vanderveen Assen 

 

 

Geachte Staten, 

 

Mijn naam is Nico Vanderveen, ik ben winkelier te Assen.  

 

Onze collega's van het modemerk McGregor hebben het plan opgevat om een winkelcentrum langs de A28 ter 

hoogte van het TT Circuit te bouwen. Een centrum voor zo'n 70 winkels, zo hebben we begrepen. McGregor-

Gaastra wil er zelf ook gaan zitten. De overige 68 winkelunits moeten worden verhuurd aan andere mode- en 

sportmerken en aan horeca. Mocht het niet lukken met mode en sport alleen, dan zijn vast en zeker ook min-

dere goden en merken uit andere branches welkom. Zo is in Rosada Roosendaal bijvoorbeeld afgelopen week 

een snoepwinkel van Haribo geopend en in Bataviastad vinden we volop huishoudelijke artikelen van Tefal en 

Moulinex.  

 

Dames en heren statenleden, laat u niks wijsmaken: het gaat hier om niks meer of minder dan een weidewin-

kelcentrum waar allerlei fabrieksmerken winkelruimte kunnen huren. Een fabriekswinkel-centrum. In 't Engels: 

factory outlet center. Een gesloten buitenstad, een compound, die zal worden gedwongen te groeien, om kriti-

sche massa te bereiken. Het gaat om merken die zonder enige moeite winkelruimte in de binnenstad kunnen 

vinden, al dan niet geclusterd. 

 

Met verbijstering volg ik de discussie. Een aantal politici lijkt te geloven dat het hier om een heel bijzonder 

soort winkelcentrum gaat, een concept van de buitencategorie. Maar, dames en heren, ik zeg u: het is klinkkla-

re onzin, het zijn de kleren van de keizer. Iedere projectontwikkelaar vindt dat hij een bijzonder concept te 

bieden heeft, daar is McGregor niet uniek in. En iedere dorps- of stadskern heeft een toeristisch-recreatieve 

functie. Nee, het gaat hier om niets meer of minder dan een projectontwikkelaar die een nóg sneller bereikba-

re locatie op het oog heeft.  

 

De afgelopen twintig jaar hebben we in Assen een verdubbeling van het aantal m² winkelvloeroppervlak ge-

zien, terwijl de bestedingen per saldo maar licht zijn gestegen. De crisis is dan ook niet de oorzaak van de leeg-

stand van nu. Het is omgekeerd: de ongebreidelde bouw is de oorzaak van de crisis. We zitten momenteel 

volop in de shake-out fase. Bij veel winkels, van internationale concerns tot locale eenmanszaken, is het spek 

van de botten. Faillissementen zijn aan de orde van de dag, waardoor de al jaren bestaande overcapaciteit aan 

winkelvloeroppervlak volop zichtbaar wordt in de winkelstraten. Op overbewinkeling.nl kunt u de feiten op 

een rijtje vinden: in Nederland staat van de totaal 31 mln m² winkelvloeroppervlak er 3,1 mln leeg, dat is 10%. 

In Assen zijn Warenhuis Vanderveen en enkele andere bedrijven in staat gebleken om van de problemen kan-

sen te maken, maar over het geheel genomen blijkt er geen ontkomen aan: de gigantische overcapaciteit aan 

winkels komt met de dag meer aan het licht in de Asser winkelstraten. 

 

In 2006 besloot het Rijk om de Nota Ruimtelijke Ordening af te schaffen en de verantwoordelijkheid voor 

ruimtelijke ordening te verleggen naar met name de gemeentes. Het Interprovinciaal Overleg liet namens de 

provincies aan toenmalig minister Dekker weten dat ze zich geen zorgen hoefde te maken over wildgroei aan 

winkelruimte. Desalniettemin is in 2012 artikel 3.1.6. lid 2 van het Besluit Ruimtelijke Ordening in de Rijkswet 

opgenomen, ook wel genoemd de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De Tweede en Eerste Kamer vinden 



in meerderheid dat het afgelopen moet zijn met bouwen voor de leegstand, dat de consumentenbehoefte 

bepalend moet zijn voor het aantal m² winkelvloeroppervlak en niet een projectontwikkelaar, niet de afdeling 

Financiën van een gemeente, niet een overambitieuze wethouder, niet een winkelier die graag wil worden 

voorgetrokken, niet een speculerend hedge fund. Er moet worden aangetoond dat er onbevredigde behoefte 

bestaat, dat de consument is onderverzorgd, dat bouwen van extra m² winkelvloeroppervlak noodzakelijk is en 

nut heeft. En dat moeten aantonen is naar mijn volle overtuiging vanzelfsprekend: het aanjagen van groei om 

de groei leidt de wereld van de ene naar de andere crisis; het gaat nu om duurzame ontwikkelingen, om duur-

zame stedelijke ontwikkeling. Vandaar die Ladder. 

 

Als winkelier kan ik u zeggen: Drenthe is niet onderverzorgd met betrekking tot mode van McGregor. En mocht 

McGregor daar anders over denken, dan zijn er plenty-plenty geschikte en betaalbare winkelpanden te koop of 

te huur in het bestaande stedelijke gebied. In Drenthe staat inmiddels zo'n 130.000 m² aan winkelruimte leeg, 

daar passen wel 500 McGregor-winkels in. Binnen 30 minuten rijden staat ruim 230.000 m² leeg, dat zijn ruim 

800 McGregor-winkels. En dat wéét het college van Assen, dat wéten bureaus Strabo, CityWorks en 

Brood@Spelen, dat wéét de gemeenteraad Assen, dat wéét de beleidsafdeling van de Provincie Drenthe.  

 

Het is tijd voor duurzaam denken en hande-

len. Boeren, burgers en buitenlui zijn de rat 

race van crisis naar crisis helemaal zat. De 

Drentse dorps- en stadsharten zijn geen 

wegwerpproducten. Koester de binnenstad, 

met cultuur, erfgoed, horeca, wonen, am-

bacht én detailhandel. Inclusief de zo be-

langrijke modesector, met nieuwe collecties 

én met op z'n tijd opruiming van oud assor-

timent. Het stadshart, waar McGregor van 

harte welkom is. Waar de binnenstadson-

dernemers met plezier, trots en vol overtui-

ging samen met burgemeester en wethou-

ders de uitdagingen aangaan. Waar de pers 

objectief verslag doet van de highlights. 

Waar een stevig fundament ligt voor kriti-

sche massa en duurzame werkgelegenheid. 

Waar de raadsleden en statenleden garant 

staan voor een speelveld met heldere lij-

nen, waarop iedereen mag meespelen, mag 

ondernemen.  
uit: SER-agenda voor de stad, het advies in woord en beeld (2015) 

 

Dames en heren statenleden: én een buitenstad én een inspirerende binnenstad is echt een illusie. Blijf kiezen 

vóór de Drentse dorps- en stadskernen en houd overtuigd vast aan de nog niet lang geleden door u vastgestel-

de Omgevingsvisie. Houd uw rug recht! 

 

Dank voor uw aandacht. 

 



Bijdrage Dirk Jan Droogh (DTNP) Commissievergadering OGB Provincie Drenthe, 18 mei 2016 

Cityworks onderzocht een FOC van ± 14 à 20.000 m2 winkeloppervlak in Assen. Vastgoedpartijen en 

ondernemers in de binnenstad vroegen DTNP dit onderzoek te beoordelen. Ons rapport zit bij uw 

vergaderstukken.  Op deze plek vat ik de belangrijkste conclusies voor u samen. 

Cityworks berekende dat er 23.000 m2 marktruimte zou zijn voor uitbreiding van het winkelaanbod in 

mode en sport. In onze optiek is dit onjuist. Ik noem twee belangrijke redenen: 

1. ten eerste is voor de regio Assen gerekend met een benodigde omzet per m2 die 18% onder het 

landelijke gemiddelde ligt. Dat zelfs het landelijke huidige gemiddelde onvoldoende is, blijkt 

alleen al uit het grote aantal faillissementen. FOC s realiseren bovendien juist hogere omzetten 

per m2. Als we in de som van Cityworks alleen al rekenen met gemiddelde omzetten, is er geen 

23.000 m2 marktruimte, maar blijkt er een winkeloverschot van meer dan 20.000 m2.  

2. ten tweede houdt Cityworks geen rekening met de dalende bestedingen in winkels, juist in de 

mode en sportbranche. Denk daarbij aan de vergrijzing en internetverkoop. Zelfs als gerekend 

wordt met de te lage omzet per m2 van Cityworks, zou slechts 8% afname van bestedingen in 

winkels al leiden tot 0 m2 marktruimte.  

Dergelijke rekensommen zijn mooi, maar laten we gewoon eens om ons heen kijken: 

In en om Assen staat 220.000 m2 winkelruimte leeg.  Hiervan staat alleen al 22.000 m2 leeg in de 

binnenstad van Assen. Daarin is de opgelopen leegstand sinds het afronden van ons onderzoek in 

februari (zoals V&D) nog niet meegerekend. 

Niet voor niets besteden gemeenten en provincie veel aandacht en geld aan leefbaarheid en een 

duurzame voorzieningenstructuur,  attractieve centrumgebieden, duurzaam ruimtegebruik en het  

tegengaan van leegstand. Het gaat daarbij niet om marktruimte of het tegengaan van concurrentie, 

maar om het creëren van een gezond investeringsklimaat voor marktpartijen door consistent beleid 

en een goede ruimtelijke ordening. Het vigerende detailhandelsbeleid van de gemeente Assen en van 

de provincie voorzien hierin. Het toevoegen van een nieuw recreatief winkelgebied aan de rand van 

Assen niet. 

Ik hecht eraan te benadrukken dat de conclusies van ons onderzoek los staan van de belangen van 

onze opdrachtgevers. De huidige detailhandelsvisie van de gemeente Assen is in 2008 door DTNP  

opgesteld en in 2013 adviseerden wij u, Provincie Drenthe, over de te verwachten effecten van 

internet voor winkelgebieden en de meerwaarde van consistent ruimtelijke detailhandelsbeleid. 

Steeds weer is onze conclusie dat de behoefte aan winkelmeters afneemt en bundeling van 

marktinitiatieven in compacte centra cruciaal is om bezoekersaantallen, passantenstromen en 

daarmee investeringen op peil te houden.  

Alleen al de huidige beleidsonzekerheid over een FOC leidt tot afwachten of andere prioriteiten bij 

marktpartijen en daarmee tot onnodige aantasting van het toch al kwetsbare vestigingsklimaat in 

Assen en andere centrumgebieden in Drenthe.  Opnieuw adviseren wij de gemeente Assen en de 

provincie Drenthe consistent te zijn in hun beleid en geen medewerking te verlenen aan de 

ontwikkeling van een nieuw recreatief winkelgebied aan de rand van Assen.  Eventuele 

marktpotenties zijn uitstekend inpasbaar in de binnenstad.  
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 18 mei 2016 
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 
Korte termijn Toezeggingen 
1. Actualisatie POV Gedeputeerde Stelpstra zegt toe:  

- In de commissie nog de discussie kernwaarde-
kernkwaliteit bedrijvigheid te voeren 
 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe er komt een uitnodiging 
naar de staten voor een bijeenkomst op 30 maart met de 
commissie cieL waar dit onderwerp wordt besproken. 
 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe te kijken of er na de zomer 
een notitie kan komen waarin de kernwaarde bedrijvigheid 
kan worden samengevat 

02-09-2015 
 
 
 
17.02.2016 
 
 
 
18.05.2016 

 
 
 
 
30.03.2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
√ 30 maart bijeenkomst geweest. 
√ 8 juni volgende bijeenkomst.  
 
 

2. Factory Outlet Center bij 
Assen 

De uitkomsten van het onderzoek naar FOC, trede 1 van de 
ladder komt terug in de commissie 
Presidiumvergadering 25 januari 2016 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: zodra de brief van de 
gemeente Assen binnen komt met het verzoek de omge-
vingsvisie aan te passen zal met de staten overleg gevoerd 
worden. 
Onderwerp FOC wordt geagendeerd voor 18 mei 2016 
 
Onderwerp aanpassing omgevingsvisie 22 juni 2016 
 

10.06.2015 
 
 
 
 
17.02.2015 

25.11.2015 
 
 
17.02.2016 
 
 
 
18.05.2016 
 
22.06.2016 

√ Bijeenkomst gemeentehuis Assen, 27 oktober 
presentatierapport  
 
√ Wordt niet geagendeerd voor 17 februari. 
Wachten eventuele aanpassing omgevingsvisie 
af. 
 
 
√ Agendapunt 6, OGB 18 mei 
 
 
√ Uitstel besluitvorming over het Factory Outlet 
   Center Assen (brief van 15 juni 2016) 
 

3. PS begroting 11/11 
Levensbestendige wo-
ningen. 
 

Gedeputeerde Stelpstra staat positief tegenover ‘blijvers 
leningen’. Hij zegt toe zich in de materie te verdiepen en te 
kijken welke rol de provincie kan vervullen. 

11.11.2015 06.06.2016 Geplande bijeenkomst op 22 juni vervalt i.v.m. 
inloopspreekuur voorjaarsnota (wordt nieuwe 
datum voor gezocht). 
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4. Dorpsbelangen Gassel-
ternijveenschemond, 
subsidie vitaal platteland 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe: in gesprek te gaan met de 
Dorpsbelangen.  
 
Gedeputeerde Jumelet in gesprek geweest, Geld wordt 
teruggestort. Komt terug in commissie als vergadering 
dorpsbelangen is geweest. 
 

17.02.2016 
 
 
23.03.2016 

 
 
 
18.05-2016 

  
 
 
 
√ gesprek geweest met dorpsbelangen. Geld blijft 
bij provincie wordt niet teruggenomen. 

5. Passeerspoor station 
Emmen-Zuid 

Gedeputeerde Brink zegt toe: er komt een brief naar de 
commissie met een overzicht n.a.v. de gekozen variant: Wat 
waren de normen, wat worden de normen en wat zegt de 
Nederlandse wetgeving hierover.  
 

23.03.2016   

Lange termijn Toezeggingen 

1. OV- concessie (nieuw 
2018) 

Gedeputeerde Brink zegt toe: Er wordt een breed traject 
ingezet. De commissie krijgt een tijdsplan en er worden 
deskundigen ingeschakeld eventueel met een excursie.  
PVE komt in ieder geval in de commissie. 
De commissie wordt geïnformeerd over de voortgang van de 
concessie en wil met de commissie in discussie over de 
ontwikkelingen.  
Doorlopend 

09.01.2013 
 
 
 
11.06.2014 
 
 

09.01.2017 
 
 
 
03.12.2014 
 
08.10.2015 

√ 1e bijeenkomst is geweest op 26 juni 2013 

 
 

√ Bijeenkomst geweest op 3 december 2014.  

 
√ Bijeenkomst op 8 oktober 2015 in Groningen 
 

2. Transferium de Punt PS: 
16/12 

Gedeputeerde Brink zegt toe: 
- PS mee te nemen in de landschappelijke aanpas-

sing bij de aanleg aan een transferium; 
 
Mocht het transferium uitgebreid moeten worden van 200 
naar 500 plaatsen, dan wordt dat besproken met PS. 
Doorlopend 

16.12.2015 11.02.2016 √ brief LIS A.5, 11 februari stand van zaken OV-
knooppunt met P+R voorziening de Punt 
 
 

MOTIES     

M 2014-11 OV Drenthe Verzoekt het college: er alles aan te (blijven) doen om de 
minister van I en M te laten afzien van verdere bezuinigin-
gen op het OV inclusief de route via het middel van de idex-
korting. Deze motie in dat kader ter beschikking te stellen 
aan de Minister van I en M en de leden van de Tweede 
Kamer. 

28.05.2014   
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M2015-26 Versterking rail-
goederenvervoer Dryport 
Coevorden Emmen 

Draagt het college op: 
-  in het belang van Dryport Coevorden Emmen in  
  gesprek te gaan met Rijk en Prorail met als doel de 
  concurrentiepositie van het binnenlands spoor- 
  goederenvervoer te verbeteren. 
-  voorts in gesprek te gaan met het Rijk en Prorail (etc.) 

 
Gedeputeerde Brink geeft aan dat is voldaan aan de motie 

11.11.2015 
 
 
 
 
 
 
18.05.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.06.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fractie van D66 overlegt dit in de fractie en 
komt hier nog op terug. 

M2015-32 aanvullende  
maatregelen CO2 reductie na 
2020 

Roept het college op:  
- met aanvullende maatregelen te komen om verdergaande  
  CO2 reductie ook na 2020 te bewerkstelligen 
- PS hierover te berichten voor 1 september 2016 
 
Gedeputeerde Stelpstra gaat ervan uit dat met het bespre-
ken van agendapunt 7.Energieagenda er invulling is gege-
ven aan de moties 32 en 37. 
 

11.11.2015 
 
 
 
 
18.05.2016 

 
 
 
01.09.2016 
 
 
22.06.2016 

 
 
 
 
 
 
De commissie heeft zich hier op 18 mei nog niet 
over uitgesproken. 

M2015-37 Motie vreemd aan 
de orde van de dag 
Ondersteuning Drentse ener-
gie coöperaties(KEI) 

Verzoekt het college: 
De mogelijkheden te verkennen hoe de Drentse energie 
coöperaties ondersteund kunnen worden en daarbij ook de 
rol van de Drentse Energie organisatie te betrekken. 
 

16.12.2015  
 
 
 
22.06.2016 

 
 
 
 
De commissie heeft zich hier op 18 mei nog niet 
over uitgesproken. 
 

M2016-7 programma Behoud 
weide- en akkervogels in 
Drenthe 

Roept het college op: om in Drenthe de regie te gaan voe-
ren met betrekking tot de verbetering van de instandhouding 
van weide- en akkervogels (etc.) 

09-03-2016 15.06.2016 √ Symposium in Erm. 

 




