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Onderwerp: Uitstel besluitvorming over het Factory Outlet Center Assen

Geachte voorzitter/leden,

Op 8 juni 2016 informeerden wij u in uw Statenvergadering over ons besluit om in het

besluitvormingsproces over het Factory Outlet Center (FOC) een pas op de plaats te

maken en niet voor het zomerreces een voorstel aan u voor te leggen. De aanleiding

hiervoor zijn brieven die wij onlangs hebben ontvangen van de Regiegroep

Retailagenda en vertegenwoordigers van vastgoed- en vermogensbeheerders. ln

deze brieven wordt een relatie gelegd tussen ontwikkelingen in het centrum van

Assen, eventuele investeringen aldaar en het FOC. Overigens werden deze relaties

ook gelegd in de bijdragen van insprekers bij de Commissie Omgevingsbeleid van

18 mei2016.

Hoewelwij het verzoek van de gemeente Assen om planologisch mee te werken aan

de komst van een FOC primair ruimtelijk afwegen, menen wij dat het proces zorgvul-

dig doorlopen moet worden en meer tijd nodig heeft. Een onderdeel daarvan is dat de

gemeenteraad van Assen op 11 februari 2016 een besluit heeft genomen waarin ook

alle overige belangen zijn gewogen. Om recht te doen aan de ontvangen reacties

(mondeling en schriftelijk), leggen wij de gemeente Assen de vraag voor of ziiin deze

reacties aanleiding ziet om haar verzoek (brief van l8 maart 2016) aan de provincie te

heroverwegen. Wij beogen hiermee de betrokken partijen de ruimte te geven - in een

dossier waarin de meningen sterk verdeeld zijn - om alle voorstellen nog eens te be-

kijken.
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Wij nemen aan dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

Bijlagen
- Brief aan de gemeente Assen
- Ontvangen brieven (5 x)

md/coll

voorzitter
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Ondeniverp: Vestiging Factory Outlet Center

Geacht college,

Op 18 maart 2016 zond u ons het verzoek om planologisch medewerking te verlenen

aan de vestiging van een Factory Outlet Center (FOC) bijAssen, aan de westzijde van

de 428 nabijde nieuwe op-/afritten van de A28iTT-circuit. Met u hebben wij daar

meerdere keren over gesproken en gezamenlijk ook onderzoek voor laten uitvoeren.

Op ons verzoek heeft de Gemeenteraad zich als eerste uitgesproken over de bereid-

heid om mee te werken aan een FOC.

Onze eerste bevindingen daarop hebben wij op 20 april2016 toegezonden aan de

Commissie Omgevingsbeleid van Provinciale Staten. De commissie heeft hierover op

18 mei 2016 opiniërend gesproken. Zowel door de Statenfracties als door de inspre-

kers zijn veel vragen gesteld over het FOC-initiatief en wat de eventuele gevolgen zijn

voor de provincie in het algemeen en voor de regio en de Asser binnenstad in het

bijzonder.

Het is duidelijk dat zowel in de Gemeenteraad als in Provinciale Staten de meningen

over het FOC sterk uiteenlopen. Het besluitvormingsproces dat wij in samenspraak

met u volgen, is dat er voor de zomer een besluit zal liggen van zowel de Raad als de

Staten. Afgelopen week zijn wij benaderd door de Regietafel Retailagenda en betrok-

kenen vanuit vastgoed- en vermogensbeheer met het verzoek om onze af,rveging

nogmaals tegen het licht te houden. Daarnaast hebben zij voorstellen gedaan voor

investeringen in de Asser binnenstad op voorwaarde dat niet wordt meegewerkt aan

een FOC op een perifere locatie.
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ln deze verzoeken zien wijaanleiding om in het besluitvormingsproces een pas op de

plaats te maken en niet voor het zomerreces een besluit aan Provinciale Staten voor

te leggen.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid naar de partijen toe die op 18 mei2016 bij de Com-

missie Omgevingsbeleid hebben ingesproken alsook de partijen die ons recent heb-

ben benaderd, leggen wij u de vraag voor of u in de aangedragen reacties (mondeling

en schriftelijk) aanleiding ziet om uw verzoek van 18 maart 2016 aan ons te herover-

wegen.

Wij hechten eraan te (blijven) benadrukken dat onze afweging primair een ruimtelijke

afweging is. De overige aspecten die aan het FOC-initiatief zijn verbonden en die u in

uw oordeelsvorming hebt meegenomen, waaronder de effecten op de binnenstad,

vinden wij primair de afweging van de gemeente. Wijvernemen graag uw reactie.

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,

, secretaris voorzitter

Bijlagen: Ontvangen brieven (5x)

md/coll



Van: Olga Froma [mailto:o.froma@aprisco.nl]  
Verzonden: donderdag 2 juni 2016 11:56 
Aan: Tjisse Stelpstra 
CC: Bert Ziengs (extern) 
Onderwerp: Het Factory Outlet Center in Assen? 
 
 
Geachte heer Stelpstra, 
 
Aprisco B.V. te Assen heeft als vastgoedonderneming de intentie om in haar Gemeente 
substantieel te investeren om de krachten van het koopcentrum Assen te revitaliseren en 
zeer uitnodigend naar het koperspubliek te maken. 
 
Aprisco wil graag meedenken en haar ervaringen elders in Nederland met de Gemeente 
Assen delen. Echter in deze ontwikkelingen past geen Factory Outlet Center bij het TT-
circuit. 
 
Onderstaande brief is naar diverse politieke partijen en Tweede kamerleden gestuurd. Hierin 
vindt uw onze standpunten. 
 
Veel succes met het nemen van de juiste beslissing. 
 
Met vriendelijke Assense groeten, 
namens Bert Ziengs (mobiel: 06 – 46 114 711) 
 
 
Olga Froma 
Office Manager Vastgoed 
 
 
 

 
 
Aprisco B.V. | Aprisco Retail Parks B.V. | Aprisco Leisure B.V.                          
                                                                                            
M.L. Kingweg 1 | Postbus 767 | 9400 AT Assen                             
Tel. (088) 777 47 77 | Fax (088) 777 47 44 | www.aprisco.nl 
 
Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger 

bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is 

niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze 

te gebruiken. Aprisco B.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die 

voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht. 

 

This E-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please 

notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, distribute, to disclose 

or to use this E-mail and any attachments in any other way. Aprisco B.V. and/or its group companies do not accept any responsibility nor 

liability for any damage resulting from the content and/or the transmission of this message. 
 
  



    Assen, 17 mei 2016 
Zwaarwegende opmerkingen over F.O.C. Assen. 
 
 1. De Gemeente Assen moet een keiharde garantie vragen aan de  
    organiserende partij, de heer Coronel, of zij financieel in staat  
    zijn om het project te realiseren. 
 
 2. De Gemeente Assen moet eisen dat als de deal niet door gaat, 
     zij de gronden terug geleverd krijgt. 
     Voorbeeld in Almere: aannemer Van Wijnen koopt goedkoop  
     grond voor de realisatie van de Schaats-Dome. Plan gaat niet door 
     en Van Wijnen heeft heel goedkope grond. 
 
 3. De gronden worden verkocht voor 17 Euro per m2. 
     En dat is geen marktconforme prijs, de normale prijs aan de A28 
     is 125 Euro per m2, dus Gemeente-steun van 2.376.00,—Euro’s. 
 
 4. De Gemeente Assen moet inzicht hebben in: hoeveel Merken (retailers) 
     hebben een schriftelijke akkoord-intentie ingeleverd voor deelname 
     in het F.O.C. Assen. 
 
5.  De organisatoren schermen met een koopkracht gebied van 6.000.000 
     eventuele kopers. Dat is een ring van 150 km, rondom Assen tot aan Bremen(D) toe. 
     En een dikke overlapping met Batavia-stad te Lelystad: Steenwijk 
     ligt dichter bij Lelystad dan Assen. 
     Bij een ring van 100 km komt men tot ongeveer 2.300.000 mensen en  
     dat is onvoldoende voor succes. 
 
6.  De winkelopeningstijden zullen conform lopen met de openingstijden 
    in het winkelhart Assen zelf. Dit is een eis van de Gemeente Assen. 
    Dit is gelijk de doodsteek voor dit centrum, dat moet zondags open 
    van 10.00 uur tot 20.00 uur, want dan moet het gebeuren. 
 
7. Assen heeft in haar stad de hoogste leegstand vandaag de dag 17 mei 2016. 
    Door het realiseren van het F.O.C. zullen nog meer winkeliers failliet gaan, 
    nog meer leegstand; Assen als koop-spookstad! 
    De Gemeente Assen moet zich realiseren, dat er schades kunnen ontstaan, 
    die  verhaald gaan worden op diezelfde Gemeente. De waarde van de panden  
    in de stad verdampt, dus ook gaat de WOZ waarde flink onderuit. 
 
Ondergetekende is getogen en bezielde Assenaar en is tegen het F.O.C. Assen, 
omdat wij als Assenaren aan een sterk eigen stadswinkelcentrum moeten werken. 
Het inzicht van de Stadsarchitecten heeft gefaald o.a. De Citadel had gebouwd 
moeten worden op de plek van Meubel Hommes aan de Groningerstraat. 
Er zou een commissie: "Assen met het beste koopcentrum van Noord-Nederland!” 
opgericht moeten worden uit alle geledingen van betrokken Assenaren. 
Een aantal van bovengenoemde punten (1t/m7) heb ik meegekregen van een onderzoeker 
die mee gewerkt heeft aan Coronels plannen voor Zuidbroek en Assen. 
 
Bert Ziengs 
(mobiel 06 – 46 114 711) 



Aan Gedeputeerde Staten provincie Drenthe 
t.a.v. de heer T. Stelpstra 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
Per e-mail verzonden 
 

Enschede, 3 juni 2016 
 
 
Betreft: FOC – Binnenstad Assen 
 
 
 
Geachte meneer Stelpstra, 
  
 
In de afgelopen tijd is er veel te doen over de mogelijke komst van een outletcentrum in Assen 
of elders in het Noorden. Besluitvorming hierover door Provinciale Staten van Drenthe is 
aanstaande. Marktpartijen hebben tijdens inspraakavonden en in schriftelijke inbrengen hun 
zorgen over deze ontwikkeling overgebracht. Het gaat hierbij om winkeliers en 
vastgoedeigenaren verenigd in onder andere Detailhandel Nederland, VNO-NCW MKB Noord, 
IVBN en Vastgoedbelang. In de landelijke Retailagenda belangrijke partners. 
 
Winkeliers en vastgoedeigenaren vrezen dat door de komst van een outletcentrum het 
detailhandelsklimaat – en als gevolg daarvan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat – in de 
drie noordelijke provincies ernstig wordt verstoord. Zij voorzien onder andere een toename 
van de winkelleegstand en een afname van de investeringsbereidheid in de Noordelijke 
binnensteden. Naar hun mening kan een eventuele plus in structurele werkgelegenheid door 
de komst van een Outlet Center weggestreept worden tegen een verlies aan banen in 
binnensteden als gevolg van winkels die door omzetderving wegvallen. 
  
Gemeenten en provincies in het noorden zitten in een lastige positie. Zoals in het raadsvoorstel 
van de gemeente Assen op pagina 8 is omschreven;  
“Bij het afwijzen van de FOC bestaat de kans dat deze elders in de regio wordt gerealiseerd. 
De oorspronkelijk afwijzende gemeente ondergaat dan wel de lasten maar niet de eventuele 
lusten." 
  
Met de uitvoering van de Retailagenda proberen wij juist het detailhandelsklimaat te 
bevorderen. In een nauwe samenwerking tussen overheid, detailhandel en vastgoedeigenaren 
werken partijen aan de doelstelling van vitale winkelgebieden en bruisende binnensteden. 
Expliciet doel is het terugbrengen van overaanbod van winkeloppervlak en het bestrijden van 
leegstand. De mogelijke komst van een FOC in de noordelijke provincies belemmert deze 
ambitie van de Retailagenda. Voor mij een reden tot het schrijven van deze brief. 
  
In de Retailagenda is bij regionale detailhandelsvraagstukken een regierol van provincies 
opgenomen. We zijn van plan om spoedig met de provincies retaildeals te sluiten. Er is op dit 
moment met de provincies nog overleg gaande over de invulling van de provinciale rol in de 
retaildeals, waarbij naast een gezamenlijk deel per provincie maatwerk in voorbereiding is.  
Een gezamenlijk optrekken van de noordelijke provincies tegen grootschalige 
detailhandelsinitiatieven buiten centrumgebieden, zou een goed voorbeeld zijn van hoe 
provincies voor een gedeelte invulling kunnen geven aan hun regierol. Dat kan uiteraard alleen 
op een wijze die binnen de bevoegdheden valt en bij voorkeur in goed overleg met de 
betrokken gemeenten. 
 
 



 
 
Gezien de stand van zaken rond het FOC bieden wij spoedig in gesprek te gaan over de 
samenwerking in het noorden. Wat ons betreft richten we ons daarbij op het versterken van 
de retail in de centra en behoud van vitale winkelgebieden.  
 
In overleg met Sander de Rouwe, die de provincies namens IPO vertegenwoordigt in de 
Regiegroep Retailagenda, bied ik u aan samen te verkennen hoe in het noorden de ambities 
in te vullen. De marktpartijen hebben steun toegezegd en treden graag met lokale en 
provinciale vertegenwoordigers in overleg over versterking van de positie van het centrum van 
Assen als een plek waarin investeringen in retail wenselijk en mogelijk zijn indien het FOC niet 
door zou gaan. 
 
In vertrouwen wacht ik uw spoedige reactie af. 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Marijke van Hees 
Voorzitter Regiegroep Retailagenda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brief in kopie aan: 
Provinciale Staten provincie Drenthe 
College van B&W van Assen 
Leden Regiegroep Retailagenda 
 











 
 
 
 

 

 

 

Aan de gemeente Assen en de provincie Drenthe 

t.a.v. de heren M.J.M. Hoogeveen en T. Stelpstra 

Per e-mail verzonden,  

met kopie aan de gedeputeerden van Groningen en Fryslan 

 

Amsterdam, 3 juni 2016 

Betreft: FOC – Investeren in binnenstad Assen 

 

 

Geachte heer Hoogeveen, geachte heer Stelpstra, 

 

Als grote institutionele beleggers in het centrum van Assen maken wij ons zorgen over de mogelijke 

komst van een FOC op het TT-terrein. Namens een groot aantal pensioenfondsen en verzekeraars uit 

Nederland en daarbuiten beheren wij een miljoenenkapitaal aan in Assen belegd vermogen, waarvoor wij 

de zorg hebben hiermee toekomstige uitkeringen aan onze deelnemers mogelijk te maken. Op dit 

moment staan deze vermogens in Assen reeds sterk onder druk en hebben partijen substantiële 

afwaarderingen moeten realiseren. Dit komt enerzijds door de algehele economische situatie, maar voor 

Assen specifiek geldt dat daarbovenop sprake is van een bovengemiddeld overaanbod aan winkelruimte 

en een detailhandelsbeleid dat niet aansluit bij de hiervoor genoemde omstandigheden. Gevolg: een 

onaantrekkelijk centrum voor de consument en een gebrek aan perspectief voor winkeliers en eigenaren. 

 

Om dit beeld te keren hebben wij (samen met IVBN, Detailhandel Nederland en MKB-Nederland Noord) 

de krachten gebundeld om te komen tot een nieuw plan voor de binnenstad van Assen. Doel is 

helderheid te creëren: de binnenstad van Assen moet kleiner worden, daarbuiten mag er geen nieuwe 

retail worden toegevoegd en moet er overtollig winkelvastgoed worden getransformeerd naar andere 

bestemmingen. Daarmee wordt de binnenstad weer aantrekkelijk voor retailers: zij kunnen zelf 

beoordelen dat er in die sterke en compacte binnenstad omzetpotentie ligt, die men kan realiseren, 

zonder het risico te lopen dat deze elders in de gemeente of regio weg gaat lekken door nieuwe 

ongewenste ontwikkelingen. Dit is ook precies de impulsaanpak, zoals partijen die in het kader van de 

landelijke Retailagenda voorstaan. Een belangrijk gevolg van deze aanpak is de werkgelegenheidsimpuls 

die het met zich meebrengt; niet alleen ontstaan nieuwe banen in de detailhandel, maar ook 

bouwbedrijven (die de herontwikkelingen gaan realiseren), toeleveranciers en horeca profiteren. 

 

Om dit beleid voor Assen vorm te geven stellen wij graag gezamenlijk Caspar Wortmann ter beschikking. 

Hij zal in nauwe samenwerking met Bas Doets en de gemeente Assen, maar ook de overige 

vastgoedeigenaren en lokaal gevestigde winkeliers aan dit plan gaan werken. Deze inzet kost de 

eigenaren geld, dat ze bereid zijn in te zetten. Daarvoor is wel nodig dat er duidelijk een keuze wordt 

gemaakt voor de binnenstad als dé plek waar het moet gebeuren en dat er dus geen nieuwe retailplekken 

elders in Assen of de regio worden gerealiseerd. Dus zeker geen FOC! 

 

Het plan is een randvoorwaarde voor retailers om Assen weer als aantrekkelijke vestigingslocatie te gaan 

zien. Voor ons als vastgoedeigenaren is het kunnen aantrekken van retailers van essentieel belang om het 

vastgoed duurzaam rendabel te krijgen. Wij zijn van harte bereid te investeren in ons vastgoed om deze 

retailers te kunnen ontvangen. Duidelijk voorbeeld daarvan zijn de door ons in de afgelopen jaren 

gepleegde majeure investeringen in de binnenstad, overigens in het goede vertrouwen dat de door de 

overheid ingezette beleidslijn gecontinueerd zou worden. Dus geen ‘weidewinkels’. Om dit in de 

toekomst te kunnen blijven doen is een duurzaam en doordacht binnenstadsplan essentieel.  

Op bijna dagelijkse basis overleggen de betrokken beleggers met retailers over bestaande of nieuwe 

vestigingen in de portefeuille. Assen is steevast onderdeel van de agenda. Niet alleen vanuit onze wens 

om deze retailers te verleiden om zich in Assen te gaan vestigen, maar ook vanwege de zorg die reeds 

daar zittende retailers uitspreken over omzetontwikkeling en dreigende komst van een FOC. Om zittende 

retailers te behouden doen wij op dit moment al serieuze inspanningen. Verlaging van huren en 

verbouwingsbijdragen zijn voorbeelden van maatregelen om retailers te overtuigen niet weg te gaan. 

Zonder duidelijk toekomstperspectief op betere omzetten hebben dit soort maatregelen echter weinig zin. 

 

Wij, maar ook andere vastgoedeigenaren en retailers zoals Henk Ziengs, zijn bereid majeure 

investeringen te doen – of hebben deze reeds gedaan – indien bovenstaand investeringsplan kan worden 

gerealiseerd. Voor de beoogde investeringen zijn zoals gebruikelijk nog wel fondsgoedkeuringen nodig. 



 
 
 
 

 

 

 

Een – niet uitputtend – overzicht met reeds door ons gedane, huidige en mogelijk toekomstige 

investeringen: 

 

- Syntrus Achmea is voor Forum Assen al geruime tijd in de weer om het project, eens de trots van het 

Koopmansplein, weer nieuw elan te geven. Het vertrek van bibliotheek en postkantoor heeft een 

groot gat geslagen. Herinvulling is niet eenvoudig gebleken, mede vanwege de situatie in Assen. 

Samen met de gemeente is Syntrus Achmea al geruime tijd in overleg met een nieuwe retailer, die 

een foodmarket concept wil realiseren. Hiervoor zijn in het gebouw aanzienlijke investeringen 

nodig. De businesscase van deze retailer laat nog veel onzekerheden zien, die mede zijn basis 

vormen in bovenstaande. Wij zijn druk doende het businessplan op niveau te brengen, waarmee 

deze investeringen voor zowel retailer als vastgoedeigenaar verantwoord en rendabel worden. 

- Syntrus Achmea investeert daarnaast ook in Triade Assen ten behoeve van het aantrekken van 

nieuwe retailers en het behouden van bestaande retailers. Dat is nog niet in alle gevallen succesvol.  

Daarnaast heeft een enkele huurkandidaat elders in de periferie van Assen een mogelijkheid 

gekregen zich te vestigen op een nieuwe locatie (!). De onzekerheid over een mogelijke alternatieve 

winkellocatie in de vorm van een FOC leidt er toe dat retailers nu geen beslissing nemen over 

vestiging in Assen. Duidelijkheid omtrent de mogelijke vestiging van een FOC verschaft deze 

retailers de nodige zekerheid, op basis waarvan zowel deze retailers als Syntrus Achmea tot 

investeringen kunnen komen. Het gaat hierbij al snel om tientallen miljoenen euro’s. Opvulling van 

leegstand, investeringen in afbouw en inrichting van winkels en de daarmee gepaard gaande nieuwe 

werkgelegenheid zijn dan het gevolg. 

- Ook a.s.r. staat voor een investeringsvraagstuk met het lege V&D pand. Zij spant zich in om een 

bovenregionale - en mogelijk zelfs internationale – trekker naar Assen te krijgen. Zolang er 

onduidelijkheid is, is a.s.r. er niet in geslaagd deze partij zover te krijgen dat deze zich in Assen wil 

vestigen. Een toekomstbestendig detailhandelsbeleid biedt a.s.r. perspectief om op lange termijn te 

investeren in Assen, en specifiek in het V&D pand. 

- CBRE Global Investors en SPF Beheer hebben reeds – in nauw overleg met de gemeente – 

geïnvesteerd in respectievelijk de herontwikkeling van het Mercuriusplein en de 

nieuwbouwontwikkeling Cité Assen. Deze investeringen zijn gedaan in het volste vertrouwen dat de 

gemeente Assen een toekomstbestendig detailhandelbeleid voert en gezamenlijk met eigenaren wil 

werken aan een sterke binnenstad. 

 

Wij roepen u op om duidelijkheid te scheppen over de komst van een FOC en te kiezen voor een toe-

komstbestendige en duurzame binnenstad. Graag willen we op korte termijn met u in overleg om ons 

initiatief recht te doen en een alternatief te ontwikkelen voor een FOC. Een door alle relevante actoren 

doordacht binnenstadsplan zal zorgen voor het loskomen van (her)investeringen en geeft een impuls aan 

de werkgelegenheid. Hier zijn zowel de gemeente Assen, de retailers als de vastgoedeigenaren bij gebaat. 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens de ondersteunende organisaties IVBN, Detailhandel Nederland en MKB-Nederland Noord,  

 

 
René Vierkant (Syntrus Achmea Real Estate & Finance) Edwin van de Woestijne (a.s.r. vastgoed  

       vermogensbeheer) 

 

 

 

 

 

 

 

Hilke Nijmeijer (CBRE Global Investors)   Henriëtte Weijdemuller (SPF Beheer) 




