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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

 

Woensdag 23 november 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 7 september is als bijlage opgeno-

men bij deze samenvatting. 

 

Aanwezig:  

S.J. Vegter (voorzitter) 

J.J. Baltes (VVD) 

M.A.M. Berends (PvdA) 

A. v.d. Berg (CU) t/m agendapunt 6 

Mevrouw B. v.d. Berg-Slagter (CU) 

 t/m agendapunt 6  

F. Bergwerf (50PLUS) 

B. van Dekken (CDA) t/m agendapunt 6 

J.A. van Dalen (D66) t/m agendapunt 6 

mevrouw Dikkers (SP) t/m agendapunt 6 

F.P. Duut (50PLUS) 

mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 

R.H.H. Koch (PvdA) t/m agendapunt 6 

mevrouw S.D. Kort (PVV) 

L.M. Kremers (CDA)  

J.N. Kuipers (GroenLinks) 

H. Loof (PvdA) 

K. Neutel (CDA) 

H.R. Nijmeijer (GL) v.a. agendapunt 9. Wnb 

F. van de Pol (SP) 

R.R. Pruisscher (CU) 

H. Reinders (CDA) 

mevrouw M. Reuver (GroenLinks) 

G. Serlie (VVD) 

J. Smits (VVD) t/m agendapunt 6 

mevrouw E.A. Staal (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. Wollerich-Veldman (CDA)  

t/m agendapunt 6 

 

mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 

 

 

 

Afwezig: 

mevrouw M. Bakker (PvdA) 

J.L.M. van Middelaar (SP) 

D. Oosterveen (SterkLokaal) 

J.L. Stel (VVD) 

P.A. Zwiers (PvdA) 

 

 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

H. Brink (VVD)  

C. Bijl (PvdA) gedeeltelijk 

H.G. Jumelet (CDA) 

T. Stelpstra (CU)  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

Afwezig de heren Oosterveen (SterkLokaal), Middelaar (SP), Stel (VVD) en mevrouw Bakker (PvdA). 

 

 

3. Mededelingen. 

Mevrouw v.d. Ham (SterkLokaal) geeft aan dat ze gaat stoppen als commissielid en licht in het kort 

haar reden toe. Mevrouw van de Ham bedankt de aanwezigen voor de prettige samenwerking.  

 

Gedeputeerde Brink deelt mee dat er na de vergadering een boekje wordt uitgereikt: “Ontwikkelagen-

da van het openbaar vervoer”. Verder geeft de gedeputeerde aan dat enige tijd geleden in de com-

missie een discussie is gevoerd over het station Emmen Zuid. Er was namelijk ook een bewonersvari-

ant die nog zou worden onderzocht. Op basis van de kosten en uitstraling van het station is nu geko-

zen voor de basisvariant en niet voor de bewonersvariant. 

 

 

4. Rondvraag  

De fractie van de CU heeft een rondvraag ingediend betreffende de schadeafhandeling, na een aard-

beving in september 2015, Emmen. Onderzoek van bureau Witteveen en Bos geeft aan dat de scha-

de geen relatie heeft met de beving. In het programma Een Vandaag werd echter aangegeven dat het 

rapport aan alle kanten rammelde. De beving in Emmen is inmiddels een jaar geleden en het is be-

langrijk dat er nu snel een oplossing voor de inwoners komt. Vraagt het college om zich sterk te ma-

ken voor een gelijke behandeling van Drenthe als het gaat om de afhandeling van schade.  

Aanvullend vraagt de heer Zwiers (PvdA) aan GS, n.a.v. de ontwerpstructuur visie ondergrond van het 

Rijk die nu voorligt, of PS de reactie van GS kunnen ontvangen en of GS het vervolgens ter bespre-

king aan de staten kan voorleggen voor de PS vergadering van 14 december a.s.  

De heer Kuipers (GL) geeft aan dat het onderwerp ook in het vragenuurtje van de 2
e
 Kamer is ge-

weest en dat minister Kamp 2 toezeggingen heeft gedaan: 1. Dat er beter onderzoek moet plaatsvin-

den, 2. Dat de bodembeweging gemonitord moet worden. Vraagt aan de gedeputeerde of de toezeg-

gingen hard genoeg zijn voor de inwoners van Emmen.  

 

Gedeputeerde Stelpstra: geeft aan dat in de 2
e
 kamer de toezegging is gedaan het onderzoek nader 

onder de loep te nemen. Afhankelijk daarvan wordt gekeken of het nodig is nog een contra-expertise 

te doen. Wacht TCBB af, gaat ervan uit dat het een volledig onderzoek wordt. Gevraagd is of de 

schade verschillend wordt behandeld. Er lijkt een verschil te zijn maar gelijke gevallen moeten gelijk 

behandeld worden en daar zet de gedeputeerde zich voor in. Er wordt een gesprek gepland met de 

nationaal coördinator de heer Alders. Vanaf het begin bij de NAM aangedrongen geofoons te plaatsen 

zodat ter plekke goed gemonitord kan worden De toezegging hierover van minister Kamp is nog niet 

heel concreet. De heer Zwiers heeft het over een ander punt namelijk de structuurvisie STRONG deze 

is door de minister aangeboden aan de kamer. Provincies zijn hier nauw bij betrokken geweest en ook 

de afgevaardigden in het IPO. Op dit moment wordt er vanuit IPO- verband gekeken of er een geza-

menlijke reactie vanuit de provincies kan komen.  

 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: De uitkomst van een extra onderzoek en het gesprek met de heer 

Alders terug te koppelen aan de commissie. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voldoende is behandeld. 
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5. Retailagenda Drenthe 2016-2019; Statenstuk 2016-763 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties geven aan dat het goed is dat er nu een Retailagenda is en dat alle gemeenten hierbij zijn 

betrokken. Doel van de Retailagenda is het versterken van de binnensteden en terugdringen van de 

leegstand. Aantal fracties geven aan de Retailagenda niet los te kunnen zien van het agendapunt 

FOC. 

 

Verder geven de fracties aan 

CDA: Het gaat niet goed met detailhandel er is een overschot aan vierkante meters vloeroppervlak. In 

Drenthe zijn er 22.000 mensen werkzaam in de Retail, het is dus een belangrijke werkgever. Er is een 

duidelijke regierol voor de provincie maar de gemeenten nemen het initiatief. Wel duidelijk stellen dat 

het niet alleen een taak is van de overheid maar ook voor de ondernemers. 50PLUS: Goede zaak dat 

zoveel partijen de handen ineen slaan en een goede analyse van de situatie. Belangrijke rol voor pro-

vincie bij overaanbod en leegstand. Het steekt wel schril af met het concept FOC. SterkLokaal: Facili-

terende en ondersteunende rol past bij het collegeprogramma. Ook in eerdere rekenkamerrapporten 

gezien dat met betrekking tot de regie er zaken missen. CU: Gemeenten kampen met veel leegstand 

er worden door mensen andere eisen gesteld aan winkels en winkelgebieden. Belangrijk dat Drenthe 

aansluit bij de nationale Retailagenda. Er staan veel goede dingen in maar het is weinig vernieuwend. 

Wat betekent het voor de verdeling en uitvoering van het binnenstadsfonds. Er staat nog weinig in 

over het goed inzetten van Ruimtelijke Ordening (RO) instrumenten. PvdA: Retailagenda is conform 

het collegeakkoord. Nog wel vragen over de faciliterende- en regierol van de provincie. Zou een sterk 

verbindende rol niet ook een rol kunnen zijn. Alle gemeenten doen mee, is een knappe prestatie. 

Hierbij wel de vraag of de gemeenten allemaal dezelfde urgentie hebben en elkaar iets gunnen.  

GL: Goed dat er kritisch wordt gekeken wordt naar de Retailagenda er zijn al veel kaders zoals ook de 

nationale Retailagenda. Er worden geen nieuwe kaders aangegeven en het stuk is overbodig tenzij 

GS hard kan maken dat er echt een element in zit dat nodig is om vast te stellen. D66: heeft een aan-

tal vragen: hoever het is met de verdeling en de ontwikkeling van het binnenstadsfonds. Hoe was de 

ondersteuning van de provincie bij de Retailagenda van Meppel en welke pilots worden er al gestart of 

lopen er al pilots. PVV: Veel herhalingen en veel gekopieerde teksten uit de nationale Retailagenda. 

Geeft wel aan dat er een groot probleem is maar geen oplossingsrichting voorgesteld. Geen keuzes 

wat er gaat gebeuren en wat de positie is van de vier grote steden. SP: Er is nog geen noordelijke 

Retailagenda hoe staat het daar nu mee. Is belangrijk voor het volgende agendapunt het FOC. Retai-

lagenda is pure noodzaak nu 29% leegstand. Nieuwe winkels zoveel mogelijk in bestaande centra en 

geen toename meer van meters. Belangrijk om te onthouden dat het ook over mensen en hun banen 

gaat. VVD: Een van de belangrijkste afspraken met de minister is geweest stevig de regie te houden 

over het Retailbeleid. Terugdringen van het overaanbod en voorkomen leegstand. Leegstand is geen 

prettig gezicht en ondernemers zien vastgoed als hun pensioen. Gemeenten en marktpartijen zijn aan 

zet, geen toename meters en vol inzetten op innovatie en vernieuwing. 

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Brink: De Retailagenda is de start van een proces. Weergave van de actuele situatie 

en een verkenning van wat we gaan doen. GS heeft aangegeven welke problemen er zijn en dat ze 

groot zijn. Dit wordt door alle partijen erkend. Agenda is vertrekpunt met richting gevende kaders en 

regie. College kijkt hoe om te gaan met binnenstadsfonds, kennis en kunde delen. Binnenstedelijke 

problematiek worden door provincie gefaciliteerd maar gemeenten zijn aan zet. Komend jaar komt er 

een voorstel naar PS over de 13 miljoen. De twaalf gemeenten zijn doordrongen van de problematiek 

en de regierol van de provincie is ook een verbindende rol.  

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een A stuk wordt. 
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6. Vestiging Factory Outlet Center bij Assen; Statenstuk 2016-766 

Op dit agendapunt hebben zich zeven insprekers aangemeld, de heer Vanderveen, de heer Sluiskes 

namens Intretail, de heer Sluyter namens MKB Assen, de heer Ponjee namens detailhandel Neder-

land, de heer Schomaker namens vele ondernemers Retail centrumgebieden Drenthe, de heer Coro-

nel namens FOC Assen BV en de heer Smit namens college van B&W Assen. De bijdragen van de 

insprekers zijn bij de samenvatting gevoegd.  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

50PLUS:Wat opvalt is hoe partijen elkaar bestrijden met weinig argumenten. Ondernemers in Assen 

zijn bereid zich in te zetten voor een compacte binnenstad. De fracties van de gemeente Assen stellen 

dat een FOC moet voldoen aan de openingstijden in Assen en de parkeertarieven. SterkLokaal: Al 

eerder aangegeven dat, gezien de afweging die is gemaakt door Asen en de door de wethouder be-

nadrukte weloverwogen keuze, wij voor een planologische aanpassing zijn. CDA: Verzoek van ge-

meente Assen de POV aan te passen omdat bij bestaand beleid het niet mogelijk is een FOC te vesti-

gen bij het TT circuit. Ruimtelijke Ordening is bedacht om verschillende zaken te ordenen en al 10 jaar 

lang vinden we als PS dat we dit beleid gestand moeten doen. Argument voor kan zijn de werkgele-

genheid die dit plan zou kunnen opleveren maar daar zijn vraagtekens bij. Eens met de Retailagenda, 

dan blijft de vraag waarom nog eens 20.000 vloeroppervlak erbij. Leegstand is gevaar voor de leef-

baarheid van de binnensteden. PvdA: Procedure voor een FOC is in 2018 afgerond dan staat er nog 

niet eens een gebouw. Inhoudelijke discussie dient door gemeenteraad van Assen te worden gedaan. 

De provincie toetst het aan de kernkwaliteiten uit de Omgevingsvisie en daar is geen strijdigheid waar 

te nemen. Meerwaarde voor een FOC zit in drie onderdelen de werkgelegenheid, recreatie en toeris-

me. Door het instellen van een binnenstadsfonds ligt er 13 miljoen op de plank. Intentieverklaring so-

ciaal partnerschap FOC overtreft de verwachtingen. CU: Het wordt tijd om duidelijkheid te scheppen, 

in het voorstel wordt nu een principe uitspraak gevraagd. Aangegeven wordt dat het beoogd effect van 

een FOC een impuls is voor de werkgelegenheid en economie maar daar is discussie over. Ook moet 

het FOC het toeristische aanbod verbreden maar past dit wel in het toeristisch profiel van Drenthe 

zoals rust en ruimte. Verder wordt aangegeven dat het FOC een kwalitatieve aanvulling is maar vol-

gens ons moet dat een kwantitatieve aanvulling zijn. We kiezen voor behoud en het beschermen van 

de kleine winkelier, kiezen voor het MKB waarop onze provincie draait. Willen de ontwikkelingen rond-

om TT circuit niet op slot zetten. Geen FOC maar goede plannen om van dat gebied een geweldig 

gebied te maken. D66: Komen nu niet met een verklaring maar pas op 14 december. Wel een aantal 

vragen zoals waar bestaat de kwalitatieve aanvulling uit die wordt genoemd. Welke ondernemers ini-

tiatieven zijn al aangekondigd. Rapporten spreken elkaar tegen. Stel dat het FOC doorgaat in hoever-

re is dit voor andere plaatsen dan ook van belang. Aangegeven wordt dat finale besluitvorming pas na 

het doorlopen van de procedures is wat betekend dit concreet. GL: hebben onze visie al eerder gege-

ven we zien niets in een FOC bij Assen. Zijn geen voorstander van een buiten stedelijk gebied en we 

moeten zorgvuldig omgaan met de ruimte. De gemaakte analyses zijn tegenstrijdig. Vraag aan GS als 

het proces pas in 2018 is afgerond zijn de investeerders dan nog geïnteresseerd. Met betrekking tot 

de werkgelegenheid zou het mooi zijn als de ondernemers in Assen ook een soortgelijk bod doen om 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. PVV: In de discussie speelt ook of we te ma-

ken hebben met een weidewinkel of een vrijetijdsvoorziening. Zijn gaan kijken bij een FOC in Duits-

land, daar kun je zien dat het een recreatieve voorziening is. Een kwalitatieve toevoeging voor een  

relatief lage prijs. Van mening dat binnenstad problematiek al lang bestaat en los staat los van een 

FOC. Waarschijnlijk geen meerderheid voor een FOC, jammer als we die voorziening niet in het noor-

den houden. SP: Dank aan de insprekers. We hebben het over de aanpassing van de Omgevingsvisie 

en de POV niet meer en niet minder. Gevraagd wordt een principebesluit met betrekking tot planolo-

gische procedures te nemen. Wat is een principe besluit, de wetgeving kent dit niet. Tijdsplanning dat 

het proces augustus 2018 afgerond kan zijn. In 2018 gemeenteverkiezingen wordt vast over de ver-

kiezingen heen getild. De SP wil geen FOC, het gaat om mensen die hun baan kunnen kwijtraken. 
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VVD: Een Fashion Outlet Center is niet vernieuwend maar gangbare detailhandel. Wat er gebouwd 

gaat worden is niet voor altijd want detailhandel is immers onzeker. Op 5 oktober kwam de nationale 

Retail agenda, belangrijk om overaanbod terug te brengen. In Assen staat 26.000 meter vloeropper-

vlak leeg. Een FOC heeft 20.000 extra, waar zijn we dan mee bezig. Voorstanders hopen op een aan-

zuigende werking. Hoe zijn de opvattingen van de buurgemeenten wat gebeurt er als een FOC staakt 

of failliet gaat. Wat doet Assen aan compensatie en herbestemming leegstand. Per saldo geen toe-

name maar verruiming voor vernieuwing. Belang binnenstad is doorslag gevend een Fashion Outlet 

Center met jurken en schoenen is niet innovatief.  

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Stelpstra: voor ligt een verzoek van de gemeente Assen die ruimtelijke consequenties 

heeft. In het kader van die Ruimtelijke beoordeling gekeken of er belemmeringen waren en is er een 

Ladderonderzoek gedaan. Ook economische afwegingen spelen hierbij een rol. Is de impact dusdanig 

dat je de ruimte niet moet bieden. Die belemmeringen waren niet aanwezig. Hierbij niet alleen ge-

meente Assen betrokken maar ook de invloed die het heeft op de regio. GS vinden de lokale demo-

cratie belangrijk en hebben aangegeven dat de primaire afweging bij de gemeente Assen ligt. Hebben 

een ruimtelijke afweging gemaakt en het is goed voor de werkgelegenheid. Er zijn geen redenen om 

belemmeringen op te werpen. Nu een principe uitspraak doen omdat er vervolgens nog een lang juri-

disch traject komt. Het is niet vrijblijvend als PS nu aangeeft dit traject te willen gaan volgen. 

  

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een B stuk wordt. 

 

 

7. Onteigeningsprocedure rotonde Tynaarlo N386; Statenstuk 2016-761 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

CU: contact opgenomen met collega’s Tynaarlo. Conclusie dat het maximale is gedaan om tot een 

oplossing te komen. In belang van de verkeersveiligheid een goede keuze. PvdA: zijn akkoord, het lijkt 

wel een staaltje interactieve beleidsvorming. Inwoners komen zelf met initiatieven. Zou graag wat lan-

ger stil willen staan bij sponsoring van rotondes. Een aantal gemeentes doet dit al. D66: Valt binnen 

wettelijke kader en we begrijpen dat er een belangenafweging gemaakt moet worden. Vraag aan ge-

deputeerde of er alles aan gedaan is om er met de bezitter uit te komen. VVD: Over het algemeen 

daar waar de verkeersveiligheid in het geding is het al snel gerechtvaardigd dit instrument in te zetten. 

Gaan ervan uit dat er een goede afweging is gemaakt.  

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Brink: het is van onderop gedaan door een handtekening actie van de bevolking. Tot 

het laatste moment blijven we onderhandelen om het op vrijwillige basis te verwerven. De gedepu-

teerde komt nog een keer terug op de onderwerp rotondes. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een A stuk wordt. 

 

 

8. Aansluiting N34 Klijndijk 

- Brief van de heer P. Muijzert van 10 september 2016 over Aansluiting N34 Klijndijk 

- Brief van Belangengroep N34 Klijndijk van 15 september 2016 over Keuze voor aanslui-

ting Slenerweg is rampscenario voor Klijndijk e.o. 

Op dit agendapunt hebben zich twee insprekers aangemeld, de heer Muijzert en mevrouw Muller. De 

bijdragen van de insprekers zijn bij de samenvatting gevoegd.  
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De fractie van de SP heeft de brieven geagendeerd met vragen aan de overige fracties en een aantal 

vragen aan GS. Aan de fracties wordt gevraagd: 

Deelt u de mening dat men te gemakkelijk voorbij is gegaan aan de bezwaren en aangedragen altena-

tieven. Bent u bereid om GS te verzoeken om nog eens goed naar de bezwaren, alternatieven en 

voorkeuren van de gemeenten Emmen en Coevorden en de overgrote meerderheid van de inwoners 

Klijndijk te bestuderen en te beoordelen? 

 

Aan GS wordt gevraagd: 

Is GS bereid om met de belangengroep opnieuw in gesprek te gaan om tot een beter oplossing te 

komen. Waarom kiest GS niet voor Emmen-Noord en de aangedragen oplossingen. Heeft GS de brief 

van de heer Muijzert bestudeerd en wat is uw reactie hier op? 

 
Samenvattende reactie van de fracties 

SP: in 2013 werd de SP benaderd door een bewonersgroep uit Klijndijk over plannen m.b.t. de N34. 

Als staten kunnen we hier wel over spreken maar niet beslissen. Er is door de provincie met de bewo-

ners gesproken. Volgens de SP was dit geen open dialoog en zijn de bewoners teleurgesteld. Het 

alternatief Emmen-Noord en de bezwaren zijn onvoldoende bestudeerd en gewogen. Vragen daarom 

de gedeputeerde om nogmaals met de belangengroepen in gesprek te gaan en in te gaan op het al-

ternatief. Ook zinvol om het plan van de heer Muijzert te bekijken en te beoordelen. CU: heeft bewon-

dering voor de betrokkenheid van de heer Muijzert. Vanochtend bij Emmen-Noord en Klijndijk geweest 

om situatie beter op te nemen. De huidige afslag Noord is gevaarlijk en daar moet iets aan veranderd 

worden. Het plan voor Klijndijk zoals het nu voorligt, is een hele verbetering. Voorstel zoals het er nu 

ligt past in veilige stroomwegen. In Emmen is geen draagvlak voor een noordelijke ringweg. PVV: de 

huidige optie is niet de beste. ‘t Haantje en Klijndijk zijn niet aangesloten op de N34. Kiezen er voor de 

aansluiting Emmen- Noord aan te laten sluiten op de N34 en andere opties mee te nemen voor een 

beter beeld. GL: staan achter het verzoek van SP om de aansluiting N34 opnieuw in overweging te 

nemen. Hebben voorkeur voor Emmen Noord en plan Muijzert zou serieus overwogen moeten wor-

den. Luister naar de inwoners en winkeliers van Emmermeer. D66: Het is een langdurige discussie 

geworden en de partijen hebben zich veelvuldig geroerd in het provinciehuis. Klijndijk en ‘t Haantje 

zien liever alternatieven. Zetten we wel de juiste stappen, de gasleiding moet weggehaald worden en 

in hoeverre klopt het financiële plaatje dan nog. De integrale afweging mist. In de motie staat dat er 

een brede en goede bereikbaarheidsanalyse moet komen. PvdA; Hoe gaat het met de dialoog er zijn 

allerlei zaken voorbijgekomen maar argumentatie ontbreekt. Wachten eerst op reactie van de gedepu-

teerde. VVD: vanuit onze fractie waardering voor de insprekers. Hebben het beeld dat dit onderwerp 

uitgebreid is bekeken en besproken. Delen het beeld wat nu geschetst wordt niet. SL: Niet plezierig 

om te horen hoe de heer Muijzert dingen aan ons voorlegt. Maak een 60 km weg dat geeft een stuk 

veiligheid, haalt de snelheid en geluidsoverlast eruit. 50PLUS: goed en omvattend proces, nee op de 

vragen van SP. 

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Brink: Een tweede gesprek met de heer Muijzert zal niet snel volgen, ongepast om de 

ambtenaren in deze discussie te betrekken. Vanochtend gesprek gehad met de wethouders van Em-

men en Borger-Odoorn zij staan nog steeds achter het plan en Coevorden heeft begrip voor de keuze. 

Weet hoe het in het dorp is gevallen en dat er weerstand is tegen de gekozen oplossing. De klank-

bordgroep en begeleidingsgroep waren akkoord met de gekozen oplossing. Toen al bekend dat er 

een geroep was die er niet achter stond. Het is een zorgvuldig proces geweest met een aantal onder-

zoeken. Het klopt dat de Slenerweg niet voldoet aan de eisen zoals die zijn als je nu een nieuwe weg 

zou aanleggen, nemen de suggesties van SterkLokaal mee. We weten nog niet of de gasleidingen 

verlegd moeten worden. De viaduct is veilig en er is geen behoefte meer aan een extra overleg of een 

discussie over andere varianten. 
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De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp voldoende behandeld is.  

 

 

9. 16
e
 wijzigingstranche Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (implementatie Wet  

natuurbescherming); Statenstuk 2016-762 

Op dit agendapunt hebben zich twee insprekers aangemeld, mevrouw Potharst (Partij voor de Dieren) 

en mevrouw van den Berg (Natuur en Milieufederatie). De bijdragen van de insprekers zijn bij de  

samenvatting gevoegd.  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

CU: decentralisatie van bevoegdheden vraagt altijd veel. Het streven van het college is geweest geen  

extra regels boven de nationale regels. College geeft aan dat geanticipeerd is op de nieuwe wet na-

tuurbescherming. Waardering geldt ook voor de beleidsarme overgang. In de voorgestelde regels zijn 

delegatiebevoegdheden opgenomen, zijn hier geen voorstander van maar kunnen ons hier groten-

deels in vinden. Voor wat betreft de schadevergoedingslijst moeten de staten bij voorgenomen wijzi-

gingen worden betrokken. Fauna Beheer Eenheid (FBE) verdeling van 3 om 3 is akkoord. PvdA: Er is 

sprake geweest van een goede procedure maar wel dient de communicatie met de stakeholders te 

worden verbeterd. Er moet aan de website een “knop” toegevoegd worden zodat inwoners er gebruik 

van kunnen maken. Landgoed Overcingel wordt ook genoemd, in Assen een bijzonder stukje natuur-

gebied. Er zijn veel kraanvogels in het Fochtelooerveen maar ze staan nergens vermeld. CDA: We 

geven de natuur door aan de volgende generaties en daarom is het rentmeesterschap 1 van de uit-

gangspunten van het CDA. Moeten goed voor ogen houden dat de natuur zich zelf ook ontwikkeld. 

Hoe gaan wij om met de natuur beheren, bewaren, beschermen beleven en benutten. We benutten 

allemaal de natuur. Landbouw is ook natuur en mag niet worden vergeten. Er zijn soms tegenstrijdige 

belangen denk bijvoorbeeld aan Jacobskruiskruid, kan in de bermen mooi zijn maar voor dieren 

slecht. Goed aan de voorkant zaken afspreken over schadevergoeding. De regeling regelmatig evalu-

eren en bijstellen. GL: Onze filosofie is geweest bij twijfel kiezen voor natuurbescherming. Meststoffen 

hebben een enorme impact op de natuur, meten is weten en tot die tijd kiezen we voor natuurbe-

scherming. Beschermde soorten geen vrijstelling verlenen verstandig bij de jacht niet met vrijstelling 

maar met ontheffing te werken. Verdeling 50/50 is de enige juiste verdeling en voorkomt overheersing 

van de meerderheid. Herplantplicht in eigen provincie. Discretionaire bevoegdheid ondersteunen we 

maar wel de delegatie bevoegdheden van GS beperken. D66: Goed dat er met minder regels gewerkt 

gaat worden. Hebben een aantal vragen voor de gedeputeerde. Hoe zit het met de tellingen van de 

jagers worden die gemanipuleerd zoals mevrouw Potharst aangaf of niet. In 2014 is de natuurvisie 

vastgesteld en nu de wet natuurbescherming (Wnb) sluit dit naadloos aan of zijn er veranderingen 

geweest. Worden de pilots die gestart gaan worden door het IPO vastgesteld of gaat dat per provin-

cie. SP: kan er iets gedaan worden aan de tegemoetkoming faunaschade. Aanmelding is gratis maar 

als het in behandeling wordt genomen dan kost het 300 euro is hier iets aan te doen. PVV: Nieuwe 

wet inbedden in de POV en het maakt tevens deel uit van de omgevingswet die op stapel staat. FBE 

zo zelfstandig mogelijk laten functioneren, worden door GS gemandateerd. FBE bestuurssamenstel-

ling voor goedkeuring de meerderheid van meer dan 50% nodig. De voorzitter wordt voorgedragen 

door 6 bestuursleden dit kan leiden tot passief faunabeheer. Actief faunabeheer is belangrijk ter voor-

koming van economische schade, ongelukken en gezondheid. Misschien extra zetel voor de Drentsen 

boermarken. De verhouding 3/3 wijzigen in 4/3. VVD: uitgangspunt is het vereenvoudigen van de re-

gels. Complimenten met betrekking tot de implementatie en betrokkenheid van de stakeholders. De 

communicatie is niet voor iedereen even duidelijk geweest. Geen nieuwe Drentse regels vaststellen 

voor 6 jaar en max. met 1 jaat verlengen. Tevreden met aanvullende brief van GS al was het wel kort 

dag. De VVD fractie gaat ervan uit dat samenstelling goed kan werken en ook de autonomie is goed 

geregeld. FBE stelt zelf plannen op en legt ze voor ter goedkeuring. Hoe gaat GS PS informeren en 

hoe gaat men monitoren. 
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Jumelet: het voornemen van de wetgever was om op 1 juli de wet te laten ingaan 

daarom korte tijd om iedereen te spreken. Vervolgens uitstel tot 1 januari.  

Aanpak is vernieuwend geweest, in totaal 147 insprekers zowel beschermers als beheerders. De lijs-

ten zijn samengesteld in afstemming met andere provincies en in IPO verband. FBE moet een jaar-

verslag maken die komt naar GS en dan ook naar PS. Gekozen 3/3 met een onafhankelijke voorzitter 

om recht te doen aan de wet. Wat we beogen in Drenthe, de keuze voor beschermende en de be-

heerders, is bewust bij de FBE neergelegd hierbij uitgaan van vertrouwen. “De knop”, is vooral om 

signalen te kunnen melden bij het loket. De Pilot-fase krijgt nog een vervolg en de knop wordt toege-

voegd. De kraanvogel staat op de Europese lijst. Grote grazers en effect rapportage gaat nog een 

keer geagendeerd worden daar wordt PS ook bij betrokken. Voorzitter is volledig onafhankelijk en dat 

kunnen de drie organisaties zelf heel goed doen. Gaat om vertrouwen geven, niet aan de ene kant 

zeggen vertrouwen en vervolgens nog 3 punten waar men op moet letten bij het kiezen. Geen reden 

om te twijfelen aan de telling van de jager heeft geen belang bij doorgeven onjuiste informatie. Voor 

bijen bestaat een zorgplicht. Als dieren een plek moeten hebben dan moet je ook als samenleving 

daar ook de kosten voor willen dragen. Bij procedures moet je soms van website naar website. Aan 

het IPO gevraagd of het niet eenvoudiger kan en zal hier aandacht voor blijven vragen. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het een B stuk wordt 

  

 

10. Samenvatting vergadering 7 september en de lijst van toezeggingen 

De samenvatting wordt vastgesteld conform het ontwerp. 

 

Toezeggingen en Moties 

Motie M2015-32 aanvullende maatregelen CO2 reductie na 2020 

GL: Er is een gesprek geweest met gedeputeerde Stelpstra en er is overeenstemming over hoe de 

motie uitgevoerd kan worden. Voorstel om de motie nog een vergadering op de lijst laat staan.  

Aan gedeputeerde Stelpstra (afwezig) te vragen om in de volgende vergadering uitleg te geven hoe 

de motie wordt uitgevoerd.  

 

 

11. Ingekomen stukken 

De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

 

CDA: merkt op dat in de brief LIS A.5 van 26 september 2016 “Reactie Tussenrapportage Herafwe-

ging verwerking Productiewater Schoonebeek” staat: Tenslotte zijn wij van mening dat het belang van 

onze nationale energievoorziening een bovenregionale aanpak vereist. Hiermee geeft de provincie 

alle argumenten uit handen om regionale milieubelangen te behandelen wanneer de minister vindt dat 

het boven regionale belangen heeft en dat betreurt het CDA. 

 

GL  wil brief LIS A.11 van 17 november 2016, “toezegging discussie kernwaarde bedrijvigheid” agen-

deren voor de vergadering van 11 januari 2017. 

De voorzitter verzoekt GL met een onderbouwing te komen voor de presidiumvergadering.  

 

PvdA: brief B9, Jaarverslag nationaal beek-en esdorpenlandschap Drentsche Aa wil bij een dergelijk 

jaarverslag graag een oplegnotitie zoals al eerder is afgesproken. De heer Nijmeijer (als voorzitter van 

de commissie van onderzoek) geeft hierop aan dat het geen verbonden partij is en dat een oplegnoti-

tie dan niet nodig is. 
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12. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 

Er zijn geen opmerkingen van de commissieleden. 

 

 

13. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 20.19 uur. 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 11 januari 2017 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , statenadviseur 



Provinciale Staten, vergadering commissie Omgevingsbeleid, 23 november 2016 

Inspraakreactie bij agendapunt 6: foc-discussie 

Nico Vanderveen, namens Warenhuis Vanderveen Assen 

 

Geachte Staten, 

 

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

 

Van harte gefeliciteerd aan ons allemaal met de Retailagenda Drenthe, wat mij betreft een prima uitwerking van de lande-

lijke Retailagenda die vorig jaar maart door het Ministerie van Economische Zaken werd gepresenteerd. Ik lees: ‘winkels 

vormen samen met horeca en de cultuursector het hart van de binnensteden en dorpskernen’. We zijn ontzettend blij en 

dankbaar dat zo duidelijk gesteld is dat detailhandel een belangrijke schakel is in de keten vitaliteit, ruimtelijke kwaliteit en 

leefbaarheid van de steden en dorpen. Dat geeft de winkelier moed en arbeidsvitaminen, van internationaal grootwinkel-

bedrijf tot local hero. 

 

Graag geef ik u een inkijkje in de wereld van de winkelier. Macro-economisch zien we dat de totale bestedingen in de de-

tailhandel in Nederland zich sinds eind jaren ’90 op een stabiel, internationaal hoog niveau bevinden. De enorme groei in 

bestedingen van de jaren ’50 tot eind jaren ’90 is achter de rug. Het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak is echter 

ook na de eeuwwisseling rap doorgegroeid. Aanvankelijk kregen veel winkelpanden nog wel invulling, doordat zich door het 

wegvallen van de Europese binnengrenzen veel nieuwe winkelketens in Nederland vestigden, maar de laatste jaren komt 

de overcapaciteit aan winkelruimte overal in het land onverbiddelijk aan de oppervlakte: structurele leegstand. Leegstand 

in de buitengebieden, leegstand in de wijkwinkelcentra, leegstand in de aanloopstraten én leegstand in de kernen van de 

dorpen en steden. En leegstand is als een ontbrekende voortand in een mooi gezicht. 

 

Micro-economisch werken de meeste winkeliers en vastgoedeigenaren er hard aan om de clientèle te bieden wat is gewenst: 

brede collecties, scherpe prijzen, vakkundig advies, gastvriendelijkheid, zinvolle informatie, snelle distributie, fraaie presen-

taties, modeshows, instore optredens en een plezierige winkelomgeving. In het geweld van overbewinkeling regent het de 

laatste jaren echter faillissementen, dat zal u niet zijn ontgaan. 

 

Onderzoeken van onder andere de Sociaal-Economische Raad en het Planbureau voor de Leefomgeving geven aan dat de 

basisoorzaak van de toenemende leegstand in Nederland de enorme overcapaciteit aan winkelruimte is. En vanzelfsprekend 

leggen de zwakste winkels en winkelcentra in deze verdringingsmarkt het eerst het loodje. Om de overcapaciteit terug te 

dringen, hameren het Ministerie van IenM en het Ministerie van Economische Zaken met respectievelijk de Ladder voor 

Duurzame Verstedelijking en de Retailagenda op het terugdringen van het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak en 

op het zoveel mogelijk concentreren van nieuwe winkels in bestaande centra. Om wettelijk in te kunnen grijpen, hebben de 

Tweede en Eerste Kamer ingestemd met het Besluit Ruimtelijke Ordening artikel 3.1.6 lid 2, dat wil zeggen voor nieuwe 

winkels dient éérst de beschikbare ruimte in het bestaande stedelijke gebied te worden benut, eventueel geherstructureerd 

of getransformeerd.  

 

Regelmatig valt te lezen dat de concurrentie van webshops de belangrijkste veroorzaker van de winkelleegstand is. Dit is 

niet correct. Internet is tegenwoordig feitelijk een verlengstuk van stenen winkels, geen bedreiging. 

 

De laatste paar jaren zijn vrijwel alle fabrikanten van mode en sportkleding bezig om voor hun merken eigen winkels te 

openen, in plaats van zich te laten vertegenwoordigen door wederverkopers. Op deze manier hebben de fabrikanten recht-

streeks controle over wat er in de winkels met hun merken gebeurt en voelen ze beter aan wat de consumentenbehoefte 

is. Snelle en ongefilterde informatie over wat de klant wenst, is vanzelfsprekend van cruciaal belang voor de ontwerpafdeling 

van de fabrikanten. Naar voorbeeld van onder anderen Hennes & Mauritz, Zara en CoolCat, openen zodoende steeds meer 

factories hun eigen outlets. En dat is wat mij betreft een prima zaak; deze modewinkels worden veelal hoog gewaardeerd 

en winkelcentra en warenhuizen met een hoge concentratie fabrieksmerken zijn populair. De helft van de bezoekers aan 

een binnenstad met een regiofunctie komt primair voor het modeshoppen, vandaar dat het van enorm belang voor iedere 

binnenstad is dat de modesector steeds up to date blijft. En daarbij zijn de winkels met merken van de modefabrikanten van 

cruciaal belang. Mocht een substantieel deel van deze trekkers wegvallen, dan heeft dat onafwendbaar gevolgen voor de 

gehele binnenstad, dan zal ieder binnenstadsfonds verdwijnen in een bodemloze put, dan dreigt voor middelgrote steden 



het gevaar dat de kritische massa niet meer wordt behaald en, in het geval van Drenthe, dat een steeds groter deel van de 

klantenkring kiest voor een grotere stad búiten de provincie. Wat dat voor consequenties heeft voor de werkgelegenheid in 

de kleinere Drentse steden en dorpen laat zich gemakkelijk raden: inzetten op én een buitenstad én een inspirerende bin-

nenstad leidt tot versnippering van krachten, tot verlies van kritische massa en tot wegvloeiing van werkgelegenheid naar 

buiten de provincie Drenthe. Ik verwijs graag naar het onderzoek van DTNP. 

 

Voor de vitaliteit, leefbaarheid en voor het voorzieningenniveau van de Drentse binnensteden is het van groot belang dat 

krachten blijvend en ruimtelijk geconcentreerd worden gebundeld. Krachten van de modesector, van andere detailhandel, 

van horeca, cultuur, erfgoed, dienstverlening en ambacht. De Drentse Retailagenda zegt naar mijn stellige overtuiging te-

recht dat nieuwe winkels zoveel mogelijk in bestaande centra dienen te worden geconcentreerd, zowel voor het borgen van 

kritische massa als voor het voorkomen van een nóg grotere overcapaciteit aan winkelruimte. Nieuwe winkels kunnen te 

kust en te keur in het bestaande stedelijke gebied, tegen inmiddels zeer scherpe huurprijzen. En ja, ze zullen zich dan moeten 

bewijzen in de binnenstedelijke concurrentiestrijd en kunnen niet gemakzuchtig profiteren van goedkope grond, goedkoop 

parkeren, uitsluiting van concurrenten en snel op en af langs de snelweg. Voor iedereen een level playing field. So be it. 

 

U heeft wellicht vernomen dat er in Assen een interessante, landelijke pilot ‘stedelijke herverkaveling’ van Kadaster Neder-

land en het Ministerie van IenM zal worden uitgevoerd. De winkelleegstand in het buitengebied, in de wijkwinkelcentra, in 

de aanloopstraten en in het stadshart zal in kaart worden gebracht, waarop in overleg met de vastgoedeigenaren en winke-

liers zal worden gewerkt aan een plan om de huidige, stadsbrede leegstandsgatenkaas tegen te gaan. De leegstand in het 

kernwinkelgebied van Assen is inmiddels opgelopen tot 29%, dus werk aan de winkel. Ik ben heel benieuwd hoe deze her-

verkaveling in z’n werk zal gaan, want je kunt natuurlijk niet zomaar om bestaande rechten en bestemminsplannen heen, 

maar voor het noodzakelijke herstel van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid zie ik deze integrale herverkavelingsweg 

als onontkoombaar. Bouwmarkt Gamma heeft inmiddels een winkelconcept ontwikkeld voor in binnensteden, voor het as-

sortiment dat –officieel- niet in de buitenstad mag worden verkocht. Dit soort ontwikkelingen biedt perspectief. 

 

Met betrekking tot de foc-discussie lees ik in de u toegezonden beleidsbrief dat Gedeputeerde Staten stellen ‘dat het in deze 

fase gaat om het principebesluit om medewerking te verlenen door de planologische procedure te willen starten’ en dat 

Gedeputeerde Staten vinden dat het niet aan de Provincie Drenthe is ‘om de discussie en weging in de gemeenteraad over 

te doen’. Als dat betekent dat Gedeputeerde Staten vinden dat de Provincie Drenthe in deze kwestie niet inhoudelijk behoeft 

te oordelen over effecten op leefbaarheid en voorzieningen van de Drentse dorpen en stadscentra, dan ben ik het daar 

expliciet niet mee eens. Het is wel degelijk aan u om het voorliggende foc-plan op al zijn merites te beoordelen. VNO-NCW 

MKB-Noord, INretail Nederland en MKB Assen hebben een ernstig appèl aan u gedaan om, ik citeer, ‘de stekker uit het foc-

plan te trekken en verder aan de slag te gaan met de vernieuwing van de dorpen en steden in Drenthe’. Hier sluit ik me 

graag bij aan. 

 

Leegstand door overcapaciteit is voor Assen een groot probleem, maar welbeschouwd heeft de Asser binnenstad de laatste 

twintig jaar een prachtige ontwikkeling doorgemaakt, met onder andere de uitbouw van het Drents Museum tot een lande-

lijk topmuseum, de bouw van het grootstedelijke cultureel centrum ‘De Nieuwe Kolk’, de opkomst van gezellige horecaplei-

nen en met een onverminderd grote regiofunctie van de detailhandel. En ja, met een populair, florerend grootwarenhuis. 

Vanzelfsprekend blijft er ook in Assen nog van alles te wensen over, maar als Assenaar ben ik trots op het kloppende stads-

hart. 

 

Een leisure park bij het TT Circuit lijkt me prima, maar de lobby om daar een foc-winkelcentrum bij te bouwen voor de 

‘reuring’ getuigt naar mijn idee van onvoldoende inzicht in de gevolgen voor vitaliteit en leefbaarheid. Het lijkt me bovendien 

een hellend-vlak-redenering, want dan zijn er vast nog wel een paar vrijetijdsbestemmingen in Drenthe die een pleidooi 

kunnen houden voor toevoeging van een weidewinkelcentrum. 

 

Dames en heren statenleden: anders dan wat bureau CityWorks beweert, is én een buitenstad én een inspirerende binnen-

stad echt een illusie. De second opinion van bureau DTNP heeft dat mijns inziens klip en klaar uitgewezen. Blijft daarom 

kiezen vóór de Drentse dorpen en stadskernen en houd overtuigd vast aan de nog niet lang geleden door u vastgestelde 

Omgevingsvisie. Houd uw rug recht!  

 

Dank voor uw aandacht. 



Inspreeknotitie vergadering Commissie OGB Provincie Drenthe op 23.11.16 

 

1. Leefbaarheid als doorslaggevend criterium  

P.S. Utrecht zal naar verwachting in december a.s. instemmen met het voorstel van G.S. tot 

aanscherping van het provinciale detailhandelsbeleid. Citaat uit dit voorstel: “Een goede  

retailstructuur is van belang voor een vitale economie (…..) en uit het oogpunt van 

leefbaarheid (….). Teneinde de bestaande winkelgebieden te behouden en versterken, willen 

we dat nieuwe ontwikkelingen zich daar concentreren”. In de toelichting staat: “Nieuwe 

ruimtelijke plannen voor de detailhandel staan wij alleen nog toe binnen de bestaande 

winkelgebieden. Buiten deze gebieden zijn ontwikkelingen in beginsel niet meer mogelijk”. 

Hier blijkt dus dat de provincie plannen inhoudelijk mag beoordelen. Eerder (december 2012) 

hebben P.S. van Zuid Holland dat al gedaan bij de afwijzing van het FOC Bleizo nabij 

Zoetermeer. Ook volgens jurisprudentie mag leefbaarheid als criterium gelden. 

 

2. Aanslag op de leefbaarheid 

In de centra van de Nederlandse steden en dorpen zijn de voorzieningen geconcentreerd: 

winkels, dienstverlening, cultuur en openbaar bestuur. Dit bepaalt de leefbaarheid. Winkels 

vormen de ruggengraat van het voorzieningenniveau en daarbinnen weer de modesector. Een 

buitenstedelijk FOC verlegt koopstromen ten nadele van de centra. Modezaken moeten sluiten 

en daardoor ontstaat een domino-effect. Het voorzieningenniveau verschraalt en de 

leefbaarheid wordt aangetast. Kernachtig is dat verwoord in het artikel “Economen in debat” 

(Mejudice, 11.12.12) met de stelling: “Factory outlets zuigen stadscentra leeg”.     

 

3. Mogelijkheden voor een FOC nabij Assen zeer twijfelachtig 

De initiator van het plan voor een FOC in Assen heeft bij zijn rondgang langs de provinciale 

politiek in Drenthe documentatie achter gelaten, o.a. “Effectenanalyse uitbreiding Rosada” 

(rapport Goudappel Coffeng, 2012). Daarin staat als randvoorwaarde voor een FOC vermeld 

een verzorgingsgebeid van 6-8 miljoen inwoners binnen een straal van 120 km. Dit haalt 

Assen bij lange na niet want in dit gebied zijn al drie andere FOC’s. CityWorks (CW) gaat uit 

van een verzorgingsgebied van ongeveer 2½ inwoners. 

Stable International (ontwikkelaar van meerdere foc’s) is nog stelliger. De directeur van dit 

bedrijf zegt in Retailtrends van oktober 2016 letterlijk dat een FOC in Assen kansloos is 

vanwege ontoereikend consumentendraagvlak.    

Vanwaar mijn zorg? Als een investeerder risico’s wil nemen is dat toch zijn zaak? Juist niet 

vanwege de effecten bij mislukken van het project. Kijk naar de meubelboulevards waarvan 

vele ook bedacht zijn door projectontwikkelaars. De meeste functioneren moeizaam. Dan 

vraagt de eigenaar aan de gemeente om verruiming van het branchepatroon toe te staan om 

het project overeind te houden. Als dat dan gebeurt ontstaat er een gewoon winkelgebied. En 

dat was nou juist nooit de bedoeling. 

 

4. Binnenstedelijk FOC? 

De initiatiefnemer voor het FOC heeft bij zijn bezoek aan politieke partijen ook een artikel uit 

SCN van 2014/5 achtergelaten, getiteld “Outletcentra: waarom iets verbeiden dat een succes 

is?” Interessant daarin is de passage aan het eind waarin wordt gepleit voor binnenstedelijke 

outletcentra. Daar worden steden vermeld die zelfs minder geschikt zijn dan Assen voor een 

binnenstedelijk FOC. Waarom wordt dit niet onderzocht? Het winkelareaal is al aanwezig en 

bij eventuele mislukking daarvan zijn de maatschappelijke effecten minder desastreus dan bij 

een buitenstedelijk FOC. Vermeldenswaard is overigens dat dit pleidooi afkomstig is van 

onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor het rapport van CityWorks (CW).  

 



5. Verkeerde perceptie van een FOC 

Een FOC is winkelcentrum met het doel om er goederen te verkopen. De negatieve effecten 

slaan met name neer in het gebied tot 30 autorijminuten. De term toeristische attractie is 

derhalve misleidend. 

 

6. Discriminatie van gevestigde ondernemers 

Ondernemers worden ongelijk behandeld. De in Drenthe gevestigde MKB-ondernemers 

mogen zich niet vestigen in het FOC. Vestiging in een FOC is alleen voorbehouden aan 

enkele grote landelijke bedrijven. Voeg daar nog bij dat de ontwikkeling van een FOC op tal 

van wijzen wordt gefaciliteerd (grondprijs, bereikbaarheid, stedenbouwkundige eisen, enz.) en 

dan is duidelijk dat er absoluut geen sprake is van een gelijk speelveld. 

 

7. Slechte situatie detailhandel Drenthe 

Dit blijkt uit het rapport CW c.s. (winkelomzet per m² ligt in Drenthe bijna 30% onder het 

landelijk gemiddelde) en uit Retailagenda Drenthe (extreme leegstand). Met de komst van een 

FOC nabij Assen wordt de situatie in de detailhandel nog beroerder. 

 

8. De duivel met Beëlzebub bestrijden  

In Nederland is sprake van een aanzienlijke overbewinkeling. In Drenthe is dat nog een 

graadje erger, zie o.a. Drentse Retailagenda. De daarin aanbevolen maatregelen zijn o.a. 

versterking van kernwinkelgebieden en het reduceren van het winkelareaal. Het toevoegen 

van nieuwe winkelmeters staat haaks daarop. Wat in Drenthe dreigt te gebeuren kan worden 

getypeerd als de duivel met de duivel bestrijden. 

 

9. Kokervisie bij dagelijkse bestuurders 

Bij B&W van Assen en G.S. van Drenthe is sprake van een eenzijdige préoccupatie.  

Kritische rapporten en geluiden worden genegeerd. Argumenten voor een FOC worden zeer 

beperkt aangevoerd. De belangrijkste daarvan is dat in tegenstelling tot andere 

onderzoekbureaus CW gemotiveerd rekening heeft gehouden met de specifieke situatie in 

Drenthe. Dit is twijfelachtig; uit hetzelfde cijfermateriaal is ook een tegenovergestelde 

conclusie mogelijk, namelijk dat er geen ruimte is voor een FOC. 

In de beleidsbrief aan uw college wordt voorts als argument aangevoerd (hoofdstuk 1.1) dat 

een FOC niet zal leiden tot onaanvaardbare leegstand en aantasting van het leefklimaat. Dat 

laatste is niet onderzocht en het aspect onaanvaardbare leegstand wordt gebagatelliseerd. 

 

10. Nastreven van prestigeprojecten 

De verdere ontwikkeling van het TT-gebied blijkt doel op zich te zijn geworden waar veel 

voor moet wijken tot zelfs de leefbaarheid in de Drentse steden en dorpen. Dat de gemeente 

Assen de opvatting huldigt “Make Assen great again” is nog daar aan toe, maar van het 

provinciaal bestuur mag worden verwacht de belangen van geheel Drenthe op een 

evenwichtige wijze te behartigen. 

 

11. Conclusie inzake FOC-initiatief Assen. 

De brief van B&W van 30.08.16 overtuigt niet. Datzelfde geldt voor de beleidsbrief van G.S. 

aan uw college. Er wordt voorbij gegaan aan de negatieve effecten van een FOC voor geheel 

Drenthe. Op grond daarvan verzoekt de detailhandel (landelijk, provinciaal, lokaal) u geen 

planologische medewerking te verlenen aan de komst van een FOC nabij Assen. 

 
Gerrit Sluiskes, 23.11.16. 
 



Inspreeknotitie vergadering Commissie OGB Provincie Drenthe op 23.11.16 

 

1. Leefbaarheid als doorslaggevend criterium  

P.S. Utrecht zal naar verwachting in december a.s. instemmen met het voorstel van G.S. tot 

aanscherping van het provinciale detailhandelsbeleid. Citaat uit dit voorstel: “Een goede  

retailstructuur is van belang voor een vitale economie (…..) en uit het oogpunt van 

leefbaarheid (….). Teneinde de bestaande winkelgebieden te behouden en versterken, willen 

we dat nieuwe ontwikkelingen zich daar concentreren”. In de toelichting staat: “Nieuwe 

ruimtelijke plannen voor de detailhandel staan wij alleen nog toe binnen de bestaande 

winkelgebieden. Buiten deze gebieden zijn ontwikkelingen in beginsel niet meer mogelijk”. 

Hier blijkt dus dat de provincie plannen inhoudelijk mag beoordelen. Eerder (december 2012) 

hebben P.S. van Zuid Holland dat al gedaan bij de afwijzing van het FOC Bleizo nabij 

Zoetermeer. Ook volgens jurisprudentie mag leefbaarheid als criterium gelden. 

 

2. Aanslag op de leefbaarheid 

In de centra van de Nederlandse steden en dorpen zijn de voorzieningen geconcentreerd: 

winkels, dienstverlening, cultuur en openbaar bestuur. Dit bepaalt de leefbaarheid. Winkels 

vormen de ruggengraat van het voorzieningenniveau en daarbinnen weer de modesector. Een 

buitenstedelijk FOC verlegt koopstromen ten nadele van de centra. Modezaken moeten sluiten 

en daardoor ontstaat een domino-effect. Het voorzieningenniveau verschraalt en de 

leefbaarheid wordt aangetast. Kernachtig is dat verwoord in het artikel “Economen in debat” 

(Mejudice, 11.12.12) met de stelling: “Factory outlets zuigen stadscentra leeg”.     

 

3. Mogelijkheden voor een FOC nabij Assen zeer twijfelachtig 

De initiator van het plan voor een FOC in Assen heeft bij zijn rondgang langs de provinciale 

politiek in Drenthe documentatie achter gelaten, o.a. “Effectenanalyse uitbreiding Rosada” 

(rapport Goudappel Coffeng, 2012). Daarin staat als randvoorwaarde voor een FOC vermeld 

een verzorgingsgebeid van 6-8 miljoen inwoners binnen een straal van 120 km. Dit haalt 

Assen bij lange na niet want in dit gebied zijn al drie andere FOC’s. CityWorks (CW) gaat uit 

van een verzorgingsgebied van ongeveer 2½ inwoners. 

Stable International (ontwikkelaar van meerdere foc’s) is nog stelliger. De directeur van dit 

bedrijf zegt in Retailtrends van oktober 2016 letterlijk dat een FOC in Assen kansloos is 

vanwege ontoereikend consumentendraagvlak.    

Vanwaar mijn zorg? Als een investeerder risico’s wil nemen is dat toch zijn zaak? Juist niet 

vanwege de effecten bij mislukken van het project. Kijk naar de meubelboulevards waarvan 

vele ook bedacht zijn door projectontwikkelaars. De meeste functioneren moeizaam. Dan 

vraagt de eigenaar aan de gemeente om verruiming van het branchepatroon toe te staan om 

het project overeind te houden. Als dat dan gebeurt ontstaat er een gewoon winkelgebied. En 

dat was nou juist nooit de bedoeling. 

 

4. Binnenstedelijk FOC? 

De initiatiefnemer voor het FOC heeft bij zijn bezoek aan politieke partijen ook een artikel uit 

SCN van 2014/5 achtergelaten, getiteld “Outletcentra: waarom iets verbeiden dat een succes 

is?” Interessant daarin is de passage aan het eind waarin wordt gepleit voor binnenstedelijke 

outletcentra. Daar worden steden vermeld die zelfs minder geschikt zijn dan Assen voor een 

binnenstedelijk FOC. Waarom wordt dit niet onderzocht? Het winkelareaal is al aanwezig en 

bij eventuele mislukking daarvan zijn de maatschappelijke effecten minder desastreus dan bij 

een buitenstedelijk FOC. Vermeldenswaard is overigens dat dit pleidooi afkomstig is van 

onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor het rapport van CityWorks (CW).  

 



5. Verkeerde perceptie van een FOC 

Een FOC is winkelcentrum met het doel om er goederen te verkopen. De negatieve effecten 

slaan met name neer in het gebied tot 30 autorijminuten. De term toeristische attractie is 

derhalve misleidend. 

 

6. Discriminatie van gevestigde ondernemers 

Ondernemers worden ongelijk behandeld. De in Drenthe gevestigde MKB-ondernemers 

mogen zich niet vestigen in het FOC. Vestiging in een FOC is alleen voorbehouden aan 

enkele grote landelijke bedrijven. Voeg daar nog bij dat de ontwikkeling van een FOC op tal 

van wijzen wordt gefaciliteerd (grondprijs, bereikbaarheid, stedenbouwkundige eisen, enz.) en 

dan is duidelijk dat er absoluut geen sprake is van een gelijk speelveld. 

 

7. Slechte situatie detailhandel Drenthe 

Dit blijkt uit het rapport CW c.s. (winkelomzet per m² ligt in Drenthe bijna 30% onder het 

landelijk gemiddelde) en uit Retailagenda Drenthe (extreme leegstand). Met de komst van een 

FOC nabij Assen wordt de situatie in de detailhandel nog beroerder. 

 

8. De duivel met Beëlzebub bestrijden  

In Nederland is sprake van een aanzienlijke overbewinkeling. In Drenthe is dat nog een 

graadje erger, zie o.a. Drentse Retailagenda. De daarin aanbevolen maatregelen zijn o.a. 

versterking van kernwinkelgebieden en het reduceren van het winkelareaal. Het toevoegen 

van nieuwe winkelmeters staat haaks daarop. Wat in Drenthe dreigt te gebeuren kan worden 

getypeerd als de duivel met de duivel bestrijden. 

 

9. Kokervisie bij dagelijkse bestuurders 

Bij B&W van Assen en G.S. van Drenthe is sprake van een eenzijdige préoccupatie.  

Kritische rapporten en geluiden worden genegeerd. Argumenten voor een FOC worden zeer 

beperkt aangevoerd. De belangrijkste daarvan is dat in tegenstelling tot andere 

onderzoekbureaus CW gemotiveerd rekening heeft gehouden met de specifieke situatie in 

Drenthe. Dit is twijfelachtig; uit hetzelfde cijfermateriaal is ook een tegenovergestelde 

conclusie mogelijk, namelijk dat er geen ruimte is voor een FOC. 

In de beleidsbrief aan uw college wordt voorts als argument aangevoerd (hoofdstuk 1.1) dat 

een FOC niet zal leiden tot onaanvaardbare leegstand en aantasting van het leefklimaat. Dat 

laatste is niet onderzocht en het aspect onaanvaardbare leegstand wordt gebagatelliseerd. 

 

10. Nastreven van prestigeprojecten 

De verdere ontwikkeling van het TT-gebied blijkt doel op zich te zijn geworden waar veel 

voor moet wijken tot zelfs de leefbaarheid in de Drentse steden en dorpen. Dat de gemeente 

Assen de opvatting huldigt “Make Assen great again” is nog daar aan toe, maar van het 

provinciaal bestuur mag worden verwacht de belangen van geheel Drenthe op een 

evenwichtige wijze te behartigen. 

 

11. Conclusie inzake FOC-initiatief Assen. 

De brief van B&W van 30.08.16 overtuigt niet. Datzelfde geldt voor de beleidsbrief van G.S. 

aan uw college. Er wordt voorbij gegaan aan de negatieve effecten van een FOC voor geheel 

Drenthe. Op grond daarvan verzoekt de detailhandel (landelijk, provinciaal, lokaal) u geen 

planologische medewerking te verlenen aan de komst van een FOC nabij Assen. 

 
Gerrit Sluiskes, 23.11.16. 
 



Staten 23 november20L6
Agendapunt 6
FOC

Inspraak PIGG Sluyter
Vz MKB Binnenstad

t. Reden inspraak niet de indruk wekken dat we niet meer tegen zijn.

2. Meeste is gezegd. Geen herhaling.

3. Preken voor eigen parochie: natuurlijk: we zien:

ondernemers, winkeliers, ernstige zorgen over hun nering sluiten de zaak of
hebben al gesloten, vinden geen opvolger

fondsen willen pensioengelden investeren, mits uitzicht op rentabiliteit. Waar
winkelformules krimpen in aantal vestigingen, ligt straks keuze voor Assen
nabij een FOC nietvoor de hand.

zonder zicht op huurders kunnen vastgoedbeleggers geen business case voor
investeren voorleggen aan de achterliggende pensioenfondsen. Verantwoorde
b elegging van pensioengelden telt.

Er gebeurt veel:

Projectmanager Bas Doets aangesteld, vanaf september echt aan de slag.

DoorWAC zijn concrete vastgoedprojecten uitgewerkû ook aan uw fracties
gepresenteerd (uitnodiging gedaan).

Met inzet MKB Binnenstad: De Binnenstadsvisie staat in de steigers, het
eerste concept is gereed. Assen als provinciehoofdstad. Assen als
ondernemende stad. Assen als comfortabele gezinsstad. En Assen als
collectieve stad, living lab/innovatief. Zes sporen:

o Bereikbarebinnenstad
o Compacte en complete binnenstad
o Prettige en confortabele binnenstad
o Historische, culturele en actieve binnenstad
o Gastwije, ondernemende en collectief samenwerkende binnenstad
o De goed bekende binnenstad

Professioneel aangestuurd en met grote betrokkenheid van stakeholders in de
bestuurlijke aansturing.

Eindrapportage gepland voor januari 2017

4. Sta hier voor Assen.Zelfde uitdagingen en opgaven in andere HEMA gemeenten,
Coevorden, Beilen, Roden.



5. Deze belangen, onze belangen;

- hebben ook alles te maken metleefbaarheid

- lopen parallel aan zorgvoor de leeftaarheid

Geleerden erover eens datzorgvoor leefbaarheid bij uitstekthuishoort in
ruimtelijke afweging.

6. Leefbaarheid: het gairt er niet om of een toevallig braakliggend terrein bij het TT-
circuit geschikt is te maken voor een grootschalig winkelcenffum. Gaat om
effecten: wat doet het met de leefbaarheid in de kernen van Drenthe.

7. Kennis en wijsheid.



Voorzitter, 
 
Dank voor de mogelijkheid om in te spreken. Ik werk voor Detailhandel Nederland. Wij zijn 
de sectorganisatie van winkeliers. Eigenlijk zijn alle winkeliers van Nederland via hun 
brancheorganisatie bij ons aangesloten. Dan heb je het dus over ongeveer 100.000 
winkeliers en een half miljoen werknemers. Daarmee zijn wij de grootste private werkgever.  
 
Detailhandel Nederland heeft zich al eerder tegen de komst van de FOC in Assen 
uitgesproken. Kort samengevat hebben wij hiervoor drie redenen: 
 

1.   Huidige drie outletcentra (Roosendaal, Lelystad en Roermond) zijn ruim voldoende 
om te voorzien in vraag.  

2.   De locatie van de nieuwe winkelmeters voegen niets toe aan detailhandelsklimaat in 
Drenthe. De beoogde locatie ligt buiten de bestaande winkelkern. Hiermee 
verdwijnen banen en winkelruimte in de binnensteden. Hierdoor zal de leefbaarheid 
van dorpen en steden in Drenthe afnemen.  

3.  In regio van Assen moeten juist winkelmeters verdwijnen in plaats van toe worden 
gevoegd. Assen kenmerkt zich met een dramatisch leegstandspercentage van 29 
procent. Dit is ook in nationaal perspectief erg slecht. Het beleid van het 
gemeentebestuur in Assen staat landelijk bekend als een schoolvoorbeeld voorbeeld 
van hoe het niet moet. De gemeente was traag met het inspelen op het veranderende 
winkelaanbod en wil nu ook nog eens een FOC buiten de stadsgrenzen neerzetten. 

 
De laatste tijd zijn er twee zaken bijgekomen die u hopelijk extra kan motiveren om tegen de 
FOC in Drenthe te stemmen. 

1)   De Retailagenda van het ministerie EZ (Henk Kamp). 
Ook Drenthe heeft zich gecommitteerd aan de Retailagenda. Het ministerie van EZ 
heeft zich deze zomer r echter ten doel gesteld om 20 procent van het winkelariaal te 
reduceren.  
De vertaling van deze ambitie mis ik in uw Retailagenda. Terwijl dit juist in uw agenda 
ongelofelijk belangrijk is. Hiervoor is regie van de provincie nodig. Hier past het 
toevoegen van nieuwe winkelmeters via een FOC in Drenthe absoluut niet bij. Wij 
vragen u daarom om juist de vertaling van deze landelijke ambitie naar provinciaal 
niveau en recht te doen aan de handtekening van uw gedeputeerde na te volgen. 

2)   Een onderzoek van McKinsey dat wij als sector organisatie begin deze maand 
presenteerde. Hieruit blijkt dat de uitdagingen voor de detailhandelssector nog groter 
waren dan gedacht. Als wij niets doen zal: 
a)     een kwart van de banen te verdwijnen.  (130.000) 
b)     25 procent van het winkeloppervlakte leeg komen te staan (vooral in perifere 

gebieden). De huidige jaarlijkse afname is dan nu al 10 maal lager dan wat 
noodzakelijk is. 

 
Kortom, ik roep u namens de sector Detailhandel op: 

·    Tegen de komst te stemmen van een FOC in Drenthe. Het liefst met een gezamenlijk 
Noordelijk nee. 

·    Daadwerkelijk in actie komen voor het detailhandelsklimaat in Drenthe. En 
bijvoorbeeld het voortouw te nemen om het groeiende overaanbod in winkelmeters te 
reduceren.  

 
Met een vriendelijke groet, 

 

Tom Ponjee,  

Secretaris Vestigingszaken 

Detailhandel Nederland 
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Geacht College van Gs, geachte Statenleden.

Dank u dat ik hier even het woord mag voeren.

lk richt mij graag tot de partijen van de Arbeid, en volgens mij

zijn dat alle partijen in dit huis. Allen gericht op

we rkge lege n h e id .

Mbt het FOC vraag ik mij in gemoede af :waarom praten we

uberhaupt over iets wat in onze provincie zo ongelofelijk veel

ba nen gaat kosten ? En de leef baa rheid en het

voorzieningennivea u zo dramatisch zal aantasten ?

Als, in alle bescheidenheid, deskundige van de retailmarkt in

onze provincie heb ik inzicht in wat gevolgen zijn van

bepaalde gebeurtenissen op de omzetten en

levensvatbaarheid van winkels en winkelplaatsen in ons

gebied. De basis hiervoor wordt gevormd door de omzetten

t2 winkels in Drenthe en Groningen. Geen aannames door

dikwijls ter zake onkundigen, maar harde cijfers.

lk geef u hierbij enkele voorbeelden, recent en markant,

echte eye-openers, voor wie het wil zien. Nieuwe inbreng,

harde feiten.

Op enig moment was er sprake van een FOC dreiging in zowel

Winschoten als Assen. ln beide plaatsen hebben wij zaken, en

beide plaatsen zagen wíj de omzetten terugzakken. Net als



het plezier, de beleving en de investeringen. Toen het College

van B en W in Winschoten een streep zette door de FOC -

plannen herstelde als bij toverslag de retailmarkt aldaar. Het

vertrouwen, de stemming en de investeringen herstelden

snel. Gevolg: groeiende omzetten. Op een aantal plekken

tegelijk was men in de winkelstraat bezig met het verbouwen

van gevels en panden, hetgeen leidde tot nog meer

investeringen. De leegstand werd vanuit het hernieuwde

vertrouwen van de ondernemers aangepakt.

Ook Assen leed op enig moment enorm onder de dreiging van

een FOC. Ook hier verlamming en depressiviteit, veroorzaakt

door de voortdurende onzekerheid. Alles verdort, het bloed

trekt weg. Door de brief van mevrouw van Hees, alsmede het

standpunt van de Staten-fracties leek het FOC van de baan.

Direct sloeg de stemming om. Omzetten stegen,

investeringsplannen werden uit de kast gehaald. Het bloed

stroomde weer terug, zoals gebeurt wanneer iemand weer

los gelaten wordt nadat de keel enige t¡jd dichtgeknepen is

geweest. Maar de stemming sloeg direct weer om toen B en

W van Assen liet weten door te gaan. De situatie is

momenteel weer erg somber. Nieuwkomers op retailgebied

laten Assen en de provincie links liggen. Bestaande

ondernemers zeggen de huur op of overwegen te vertrekken.

Slechte omzetten. Men wordt gek van de dreiging, het duurt

te lang.

Assen, dames en heren, heeft als winkelplaats grote

potentie. Gelden om de binnenstad te versterken zijn welkom



en noodzakelijk. Maar beperkt effektief als er geen

ondernemersvertrouwen bestaat. Vanuit hun vertrouwen

ontstaan investeringen. Het staat vast : een krachtig herstel

treedt op onmiddellijk nadat het FOC definitief wordt

afgeblazen. We hebben dat immers al gezien.

Als het FOC in Assen komt zal dat in Drenthe per saldo vele

honderden banen kosten. Noordelijk beschouwd : meer dan

1-000. In heel Drenthe ( Assen, Hoogeveen,Emmen, Meppel,

Roden, Beilen, Leek, Zuidlaren, Coevorden) zal de

retailfunctie grotendeels verdwijnen. Het gros van de

winkelbedrijven overleeft een eventueel verdere teruggang

in omzet niet. De leefbaarheid wordt aangetast, denk aan de

afschuwelijke leegstand. Er verdwijnen arbeidsplaatsen van

medewerkers met vakmanschap in alle leeftijdscategorien.

Vaak ook vaste banen. Er komen in het FOC een aantal

laagwaardige banen voor terug : tijdelijke contracten, zonder

va kke n n is, we rkzaam h ed en voo rn a m e I ij k goed e re n

rechtleggen en kassa's bedienen. Waarom zoveel

werkgelegenheid, kwalitatief en kwantitatief, weggooien ?

En dan het FOC zelf. Natuurlijk kan er niet ongestraft een

nieuw winkelcentrum met 120 winkels bij in onze zo fragiele

kleine markt. Heel Nederland roept dat we naar minder m2

moeten. De voorspelling is niet moeilijk. Een groot deel van

het FOC zal langdurig leeg staan. WIJ mogen alsdan nadenken

over het oprekken van de bestemming. Wat moet erbij:een
auto-boulevard ? Een meubelboulevard ? Een Media Markt ?



Een paar supermarkten ? Een filiaal van het Drents Museum ?

Roept u maar ! Of toch maar slopen ?

Geachte statenleden, als ondernemer ben ik voor initiatieven

en vooruitgang. Nooit bang voor concurrentie ook.

Maar het FOC is uitsluitend bedoeld om de financiele

haalbaarheid van de andere activiteiten op het TT C¡rcuit te

verbeteren.

Er is niet nagedacht over de dramatische

werkgelegenheidsgevolgen van het FOC, en daarmee

samenhangend de achteruitgang van ons provinciale

voorzieningennivo en de leefbaarheid in de vorm van fijne

binnensteden.

Trek aub de stekker uit deze vernietigende luchtfietserij. Aub

liever vandaag dan morgen.

Dank u wel.



Fashion OutleTT Assen  
 



FOC Assen BV 
 

• > 30 jaar ervaring met mode 

• Nauwe banden met 

toonaangevende modemerken 

• Veel ervaring met Onroerend Goed 

• Kapitaalkrachtige groep 

 



Fashion OutleTT Assen  

  

• Assen: centraal gelegen in  

    Noord-Nederland 

 

• Assen-Zuid: perfecte ontsluiting 

 

• Assen: 6,8 miljoen inwoners 

    0 – 90 auto minuten 

 



Toeristisch Attractie 
 

• 0,5 miljoen Toeristen per jaar 

 

• Bezoekers uit binnen- en buitenland  

 

• Aantrekkelijk voor Hotel & Horeca 

branche Drenthe 

 

 



Werkgelegenheid 
 

• Direct: 340 NETTO arbeidsplaatsen 

 

• Indirect:  Impuls Toerisme  

 

• Indirect:  Impuls Facilitaire diensten  

 

• SROI:  40% via Werkplein / Alescon 

  100 mensen begeleid werken 

 



Agenda Binnenstad 
 

• Landelijk naamsbekendheid Assen 

 

• Bijdrage stadspromotie €100.000 pj  

 

• Bijdrage sponsoring €50.000 pj 

 

• Parkeerkaart bijdrage 

 



Motor voor TT-gebied 
 

• Ice World 

 

• TT Plaza 

 

•  Amusement  

 



Duurzaamheid 
 

• Ice World: Warmte in winter  

    Zonne energie in zomer  

 

• Energie geeft exploitatie verbetering 

van €100.000 voor Iceworld 

  

 



Fashion OutleTT Assen  
 Fashion OutleTT Assen  



Geachte voorzitter, waarde statenleden 

Vandaag en straks in december staat u voor een cruciale 

keuze: geeft u wel of niet ruimte voor de ontwikkeling van 

een Factory Outlet bij Assen. 

Een jaar geleden stond het gemeentebestuur van Assen voor 

dezelfde keuze. 

Een keuze die vanwege de uiteenlopende belangen niet 

eenvoudig bleek. 

Uit de bijdragen van een aantal van de sprekers tot nu toe 

klinkt door hoe dit initiatief tot sterke opvattingen, meningen 

en emoties leidt. 

 

Het gemeentebestuur van Assen zag toen en ziet nog steeds 

kansen: een belangrijke kwalitatieve aanvulling op het 

bestaande aanbod in de retail en daarmee een impuls voor 

Drenthe en voor het noorden met positieve 

werkgelegenheidseffecten, extra impulsen voor toerisme en 

recreatie in Drenthe en voor de ontwikkeling van de 

Toeristisch Recreatieve Zone bij de A28.  

 

Tegelijkertijd hebben we als gemeentebestuur ook oog voor 

de bedreigingen: de retail die onder druk staat, de 

toenemende leegstand in binnensteden mede als gevolg van 

het omvallen van een aantal winkelketens. 

 

In de aanloop naar ons besluit hebben we daarom een 

zorgvuldig proces doorlopen: hoor en wederhoor van voor- 



en tegenstanders, deskundigen en bestuurders. We zijn op 

zoek gegaan naar zoveel mogelijk geobjectiveerde informatie. 

En we hebben – samen met de provincie - het 

ladderonderzoek laten uitvoeren om de impact op de eigen 

binnenstad en op de regio op een zo objectief mogelijk wijze 

in kaart te krijgen. 

 

Alles afwegende kiezen we met volle overtuiging voor een én-

én aanpak gericht op het realiseren van een FOC  en op een 

aantrekkelijke binnenstad.  Het daartoe strekkende 

raadsbesluit is daarnaast voorzien van een aantal 

randvoorwaarden in de vorm van twee moties gericht op 

duurzaamheid en op het ontwikkelen van een herijkte 

binnenstadvisie en een bijbehorend actie- en 

investeringsprogramma voor de binnenstad. 

 

Vervolgens hebben wij het provinciebestuur verzocht om 

planologische medewerking. Die vraag ligt nu voor.  

 

Ondertussen is in afwachting van uw uitspraak doorgewerkt 

aan het verder invullen van het initiatief en aan de invulling 

van de moties. 

De initiatiefnemer werkt aan een duurzaam concept, heeft 

afspraken gemaakt over SROI en wil investeren in de 

binnenstad. De aantrekkingskracht voor andere initiatieven 

zoals Ice World / Terra Experience laat zich inmiddels 

duidelijk horen. En onder regie van de procesmanager Bas 



Doets werken alle betrokkenen aan een veelbelovende 

nieuwe invulling van de binnenstad. 

 

Een positief besluit kan leiden tot een substantiële en 

noodzakelijke versterking van de Drentse toeristisch- 

recreatieve infrastructuur met alle spin-off, zoals het bouwen 

van een hotel dat bestemmingsplan technisch al mogelijk is 

en de realisatie van TT-plaza. Het wederzijds voordeel tussen 

FOC en het ijsbaan initiatief en Terra Experience  is al 

voldoende belicht. 

 

 

Net als de raad van Assen een jaar geleden staat u voor een 

cruciale keuze. 

Wij rekenen op uw wijsheid bij het vormen van uw standpunt 

en hopen dat het belang van Drenthe zegeviert door zich 

positief uit te spreken voor het geven van medewerking aan 

dit unieke concept.  

Voorzitter ik sluit af met de opmerking dat de puzzel  echt 

mooi wordt als alle stukken op hun plaats liggen. 



CÀ6,..I,,.ç'^.-.)$, \)nr. nn"i\a-\

Geachte Statenleden en gedeputeerden, wo 23 nov 20L6

Naar aanleiding van de motie, voor het zomer reces 20L6,

betreft de verkeersdrukte Emmen via N 34 > A 28 > Jullianaplein.

Deze Motie die Statenbreed is,die door jullie allen is aangenomen.

Zou de gedeputeerde na de vakantie een onderzoek starten .

Tot dit moment is er niets geschied.

Op l september heb ik met VVDer Nico Bakker staten Groningen een

gesprek gehad, met gedeputeerde Brink.

Afspraak, hij zou contact met de gedeputeerde in Groningen

opnemen.

Afgelopen week dinsdag 15 nov. heb ik met de gedeputeerde in

Groningen 1.5 uur gesproken.

De gedeputeerde Brink kwam met een project Klijndijk en vroeg mij

wat vind je ervan. lk heb gezegd slecht.

Hij wil zijn ? plan , zêg beter plan van zijn ambtenaar Pasjes erdoor

drukken. Kosten 8,2 miljoen , maar dit Klijndijk voldoet niet aan de

eisen en er ligt ook nog een hoge druk stalen gasbuis gasunie .

900 m verleggen kosten 1,5 tot 1,8 miljoen.

Project Klijndijk is niet bekend bij de gasunie.

Er zijn 3 plannen voor aansluiting Emmen noord

l.huidige Emmen noord voorzien van een viaduct

2.plan gedeputeerde Klijndijk(plan van praktikant en zijn ambtenaar)



3. plan Muijzert

Jullie als Statenleden zouden een keuze moeten maken en niet de
gedeputeerde en zijn ambtenaar blindelings volgen.

Er moet minder verkeer over de N 34 en A 28 > Jullianaplein en geen

aanzuigende werking krijgen.

De enigs/e oplossing is Klijndijk met 2200 m in zuidelijke richting
verplaatsen. De grond is eigendom gem.Emmen, is direct
uitvoerbaar 9-L2 maand, een nieuw viaduct over de N 34 die voldoet
aan de eisen.

Bijkomstigheid is, dat indien doorgetrokken en een verbinding N 34

met N 391 komt.

Bij Klijndijk zullen onteigeningen moeten plaats vinden.

De Raad van State zal vragen zijn er alternatieven ? antwoord Ja.

Door deze aansluiting zo te verplaatsen, zo dat er direct of later een

nieuwe noordelijke ringweg Emmen kan ontstaan.

Er is een grote kans, dat de grondstrook om de hoogspannings

masten eigendom van het rijk is.

Het voorstel, hetgeen ik doe is nooit voor gelegd aan de 3 betrokken
gemeenten.

ln m'n gesprek afgelopen weekwo L8 nov met de 3 wethouders

Borger-Odoorn/Coevorden/Emmen werd op de vraag zijn jullie voor
Klijndijk, nee het wordt ons door de strot geduwd.

IK MOCHT NA AFLOOP NIET MET DE PERS SPREKEN.

WAAROM,?



WAT MOET ER VERZWEGEN WORDEN DOOR ?

GEM AMBTENAAR KREKKE VAN GEM EMMEN

GEM . PERSVOORLICHTER GEM.EMMEN. ?

Hadden wij het voorstel Muijzert voor gelegd gekregen hadden we

daar voor gekozen.

lk roep de Staten partijen op door een onafhankelijke partij

dus geen heer Pasjes PROV DRENTHE,

dit stuk N 34 tot N 391 op te laten meten / en hoogtes te meten en

tekening te maken en een raming van Lx2 rijbanen

Te laten maken en dan ter keuze aan alle Statenleden voor te leggen.

Er hoeft geen boom gekapt of verplaatst te worden.

Er zijn geen huizen in de omgeving. Totaal onbewoonde omgeving.

De weg is ook dieper in dit zand gebied aan te leggen met een

gesloten grond/ zand balans.

ln mijn contact met de Noordelijke rekenkamer k¡jkt deze mee.

lk roep de gedeputeerde op zijn en ambtenaren hun inzicht(en) te
herzien en dit te laten uitzoeken.

Geen geld verknoeien. Het verkeer richting Groningen moet uit
elkaar gehaald worden.

Er zijn 4 winnaars !



1. Coevorden(bewoners Haantje) geen extra verkeer door het

H a a ntje( CO2 /fijnstof /lawaa i )

2. Borger Odoorn geen extra verkeer door Klijndijk geen

ve rn i eti gi ng n atu u r Sl ee n e rweg. ( C 02 /fijnstof/l awa a i )

Geen verleggen van stalen hogerdruk gasbuis Gasunie.

3. Emmen bewoners veel minder verkeer door het centrum , nu

14.000 auto's per dag via N 381 Friesland route Emmen binnen

rijdend

a. minder co?

b. minder fijnstof

c. minder lawaai

d. minder vrachtauto's west/oost

4. Provincie Drenthe bespaart alleen in Emmen 30 en meer

Miljoen.

En geen handje klap over ruil wegen met de gedeputeerde !

De provincie spaart bij Gieten 60 miljoen uit

Provincie Drenthe moet toe komst gericht zijn.(toekomst visie)

Nu is het nieuw te bouwen viaduct Ter Apel niet goed ,

5 miljoen weg gegooid geld bij herziene inzichten,

extra kosten 250.000 /25O.0O0 voor beide provincies

Kl ij nd ij k LO,z mi ljoen,

Gieten 60 miljoen en nog geen oplossing.

Verbind N 34 met Odoornerweg en via noordzijde Emmen met N

391.
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N34 traject Odoorn - Kliind¡¡k
Eindanalyse noar een passende voorkeurslocatie van een ongelijkvloerse

aansluiting
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Klijndijk, 23 november 2016 

Geachte voorzitter, Statenleden, Gedeputeerde, 

Eigenlijk zou het overbodig moeten zijn dat ik hier sta 

Eigenlijk is het te triest voor woorden, dat ik hier tóch sta 

Vertrouwen in de politiek is een heet hangijzer tegenwoordig. Het 

is het gesprek van de dag; vertrouwen. Dit is ver te zoeken. Denk 

aan de kwesties rondom de windmolens, rondom de aardbevingen, 

rondom het veilig maken van de N 34. 

Dat laatste is de reden dat ik hier sta en heeft alles te maken met 

vertrouwen.  

Het besluit, genomen in 2013, om een afsluiting te creëren in 

Klijndijk, heeft het vertrouwen in de politiek beschaamd.  Deze 

beslissing heeft op Klijndijk en haar omgeving een hele grote 

impact. Allereerst is er tot op heden nog niemand geweest die tot 

de kern door kan dringen van de besluitvorming rondom deze 

beslissing. Waarom? Waarom een aansluiting bij Klijndijk; 

niemand, ik herhaal dringend, niemand! heeft ons een afdoend 

antwoord kùnnen geven op deze prangende vraag. Alleen 

algemene termen: onderzoek heeft uitgewezen dat.... enz... enz...  

De keuze van aansluiting bij de Slenerweg i.p.v. aanpassing 

Emmen Noord is daardoor nog steeds onbegrijpelijk en wordt ook 

niet verduidelijkt. In 2014 geven notabene de gemeentes Emmen 

en Coevorden aan  Emmen Noord open te willen houden.  In juni 

2015 besluit de Provincie tόch voor een aansluiting bij de 

Slenerweg in Klijndijk. Een zeer bijzondere keuze: de gemeente 

Borger Odoorn geeft aan de keuze van de Provincie te volgen en 

de Provincie geeft aan de keuze van de gemeente Borger Odoorn 

te volgen. Emmen in de kou, Coevorden in de kou en de betrokken 

inwoners  in de vrieskou. Bedrijfsvoering van de aan de Slenerweg 

gelegen zorgboerderij is niet meer mogelijk. Wie denkt er aan ons, 

inwoners van Klijndijk en 't Haantje. De Provincie dus duidelijk 

niet. Welke belangen spelen hier een rol?  



De inwoners van Klijndijk reageren al heel gelaten: "laat maar 

zitten, ze doen toch wat ze willen, er is toch geen vechten tegen, 

beslissing is al gevallen..." 

Is dit wat de overheid wil? Wanneer luistert er iemand naar òns? 

Wie denkt er aan ons, aan ons toekomstig leefklimaat? Door de 

Provincie wordt er steeds gezegd: het wordt niet drukker. 

Ammehoela! Genoemde verkeersintensiteiten kloppen niet. 

Het besluit rammelt aan alle kanten. 

 Het besluit komt voort uit het afsluiten van Emmen Noord. 

Dit is niet meer aan de orde door de aanleg van de  

parallelweg. 

 Het besluit is niet gebaseerd op welk rapport dan ook, noch 

op steekhoudende argumenten. 

 Extra geluidsbelasting van 6 dB boven de norm van 48DB; 

deze meting gaat zelfs nog uit van een 60 km. weg, terwijl het 

een 80 km. weg is. Thermopane beglazing is al aangeboden 

door de Provincie. 

 Extra en onacceptabel verkeer door Klijndijk en 

sluipverkeer door ’t Haantje. 

 Het besluit leidt tot voorgoed onherstelbare aantasting van 

het landschap. 

De praktische uitvoering blijkt een ramp! 

 Richtlijnen, volgens welke de Provincie aangeeft te 

werken en noodzakelijk voor een veilig weggebruik, 

worden door diezelfde Provincie niet gehanteerd.  bij 

de Slenerweg. De Slenerweg is 5.70 breed en wordt, 

zoals de Provincie heeft aangegeven, 6.30 breed. 

Minimale afmeting voor veilig gebruik is 7.10 meter. 

Hiervoor is te weinig ruimte.  

 De noodzakelijke vrije obstakelruimte  van een 

gebiedsontsluitingsweg moet 2x3 meter zijn i.v.m. 

calamiteiten. .De breedte  na aanpassing wordt slechts 

2x1meter.Dit is  zelfs onvoldoende voor een 



erftoegangsweg. Volgens het handboek richtlijnen 

(crow) leidt een obstakelvrije ruimte van 2 meter al tot 

50% hoger risico op ongevallen.  

 Een gebiedsontsluitingsweg inclusief obstakelvrije 

ruimte dient volgens de provincie 13.10 meter breed te 

zijn. Bij de Slenerweg is een maximale breedte van 8.90 

meter te realiseren. 

 Het huidige viaduct: voldoet niet aan de richtlijnen en 

kan hier ook niet aan voldoen. (1.75 m te smal). Viaduct 

wordt niet nieuw  gebouwd, zoals eerst het plan was. 

Omdat het, bij een mogelijke verdubbeling van de N34 

volgens de dan geldende normen wordt aangepast. 

Gevolg verhoogde onveiligheid en later opnieuw hoge 

kosten. 

 En  de hogedruk gastransportleiding (lengte 800 m)pal 

naast de Slenerweg; zijn hoge verplaatsingskosten 

acceptabel? 

Het komt er in het kort op neer dat de Slenerweg en het bestaande 

viaduct niet geschikt zijn en niet geschikt te maken zijn voor een 

goede en veilige verkeersstroom. 

Hoe is het mogelijk dat de Provincie een besluit  neemt tegen haar 

eigen richtlijnen in?   Weggebruikers worden geconfronteerd met 

een onveilige situatie; dit vraagt om ongelukken. Wilt u hier 

verantwoordelijk voor zijn? 

Tenslotte: wij moeten er op kunnen vertrouwen dat u, als 

bestuurder, voor uw inwoners een veilige verkeersomgeving 

creëert. 

Eigenlijk zou het overbodig moeten zijn dat ik hier sta 

Eigenlijk is het te triest voor woorden, dat ik hier tóch sta 
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 Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 23 november 2016 
 
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van Zaken 
 
Korte termijn Toezeggingen 
1. Actualisatie POV Gedeputeerde Stelpstra zegt toe te kijken of er na de zomer 

een notitie kan komen waarin de kernwaarde bedrijvigheid 
kan worden samengevat. Nogmaals toegezegd in de PS 
vergadering van 8 juni en 7 september. 
 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe  voor het eind van het jaar 
hier op terug te komen 
 
 

18.05.2016 
 
 
 
 
07.09.2016 
 
 
 
23.11.2016 

07.09.2016 
 
 
 
 
23.11.2016 
 
 
 
15.02.2017 

 
 
 
 
 
 
√ A.11 brief 17 november 46/3.5/2016004675 
toezegging over de discussie kernwaarde bedrij-
vigheid 
 
brief op agenda OGB voor 15 februari onderbou-
wing door GL en PvdA volgt. 
 

2. 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.  
Gedeputeerde Brink zegt toe: probeert zo snel mogelijk 
antwoord te krijgen en dit komt dan naar de commissie 

23.03.2016 
 
 
 
22.06.2016 
 
23.11.2016 
 

 
 
 
 
23.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
√ mondelinge mededeling gedeputeerde Brink: 
gekozen is voor de standaardvariant en niet voor 
de bewonersvariant  

3. PS 13/7 Bijdrage cen-
trumplan Borger 

Gedeputeerde Brink zegt toe na de zomer een bijeenkomst 
te beleggen omtrent de stand van zaken Ring Groningen 
voor de verbinding Groningen-Assen 
 

13.07.2016   

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 
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2. Transferium de Punt PS: 
16/12/15 

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 
 
 
07.09.2016 
 

√ brief LIS A.5, 11 februari stand van zaken OV-
knooppunt met P+R voorziening de Punt 
 
√ brief lis A.1, brief 21 juni OV-knooppunt de Punt  

3.Energieagenda  
PS 08/06/16 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe: PS wordt jaarlijks geïn-
formeerd over de stand van zaken m.b.t. de energieagenda 

08.06.2016   

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   

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. 
 
Gedeputeerde Stelpstra gaat in gesprek met de heer Kui-
pers van GL 
 

11.11.2015 
 
 
 
 
18.05.2016 
 
 
 
22.06.2016 

 
 
 
01.09.2016 
 
 
22.06.2016 
 
 
 
 
 
23.11.2016 
 
11.01.2017 

 
 
 
 
 
 
De commissie heeft zich hier op 18 mei nog niet 
over uitgesproken. 
 
 
 
 
GL komt hier In januari 2017 op terug   

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. 
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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 
 
 
11.01.2017 

√ Symposium in Erm. 
 
 
√ statenstuk 2016-773 vergadering OGB 11.01.17 

M2016-16 Bijenbermen langs 
provinciale vaarwegen 

Draagt het college op: actief werk te maken van het actief 
inzaaien van vaarwegbermen met bijenvriendelijk bloem-
zaad ter realisatie van zogeheten bijenbermen. 
In overleg treden met waterschappen om te zien of gecoör-
dineerde actie mogelijk is.  

08.06.2016   

M 2016-26 onderzoek mobili-
teitsknelpunten Noord-
Nederland 

Verzoeken het college, analyse uit te voeren en te komen 
met verbetervoorstellen. Oplossing te zoeken voor een veili-
ge inrichting van de N34 etc. etc. 
Dit jaar nog te rapporteren aan PS  
 

13.07.2016   

M2016-27 120 op de snelweg Roepen het college op; er, in samenwerking met de ge-
meenten langs de snelwegen, bij de minister van Infrastruc-
tuur en Milieu op aan te dringen:  
- de maximumsnelheid op de snelwegen in Drenthe te ver-
lagen naar 120 km/uur; 
-de milieu-en stikstofruimte die daarbij vrijkomt in te zetten 
voor natuurherstel, vergroten van de volksgezondheid en 
ruimte voor bedrijvigheid. 

28.09.2016   

M 2016-28 Versnelling sane-
ring asbestdaken 

Verzoekt het college, in samenwerking met gemeenten en 
andere partijen een plan te maken voor (versnelling van) 
sanering van asbestdaken en daarbij een voorstel te doen 
voor substantiële (revolverende) middelen die de sanering 
ondersteunen. 
 
 

13.07.2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
09.11.2016 

 
 
 
 
 
√ Opgenomen in programmabegroting 

 




