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Inleiding 

a. Algemeen 

Met onze brief van 29 januari 2015 informeerden wij u over het initiatief voor de vestiging van een 

Factory Outlet Center (FOC) bij Assen. De Gemeenteraad van Assen heeft 11 februari 2016 een po-

sitief besluit genomen om hier planologisch aan mee te willen werken. Op 18 maart 2016 ontvingen 

wij het verzoek van de gemeente Assen om planologische medewerking te verlenen aan de vestiging 

van een FOC bij Assen in de westelijke stadsrand, de Toeristisch Recreatieve Zone. Wij stuurden u 

deze brief door, aangezien het uw bevoegdheid is om te besluiten over een eventuele aanpassing van 

de Omgevingsvisie Drenthe en de Provinciaal Omgevingsverordening. 

 

In de Commissie Omgevingsbeleid van 18 mei 2016 hebt u opiniërend over het gemeentelijk verzoek 

gesproken en daarbij onze eerste afweging betrokken. Vervolgens hebben wij de gemeente Assen 

15 juni 2016 gevraagd of de begin juni aangedragen reacties van Regietafel Retailagenda, Aprisco 

BV, RE-Z Beheer, Syntrus Achmea c.s. en INretail aanleiding waren om haar verzoek van 18 maart 

2016 aan de provincie te heroverwegen. De gemeente heeft bij brief van 31 augustus 2016 laten  

weten dat zij bij haar eerdere verzoek blijft.  

Met dit Statenstuk leggen wij u een besluit voor, waarin wij duidelijk maken hoe wij uw bespreking 

hebben gewogen ten opzichte van onze eerste afweging.  

 

b. Europese aspecten 

Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 

Uit de rapporten van Ecorys (januari 2015) en CityWorks (oktober 2015) blijkt een FOC per saldo circa 

200-300 fte structurele werkgelegenheid op te leveren. In dit getal is er rekening mee gehouden dat 

een FOC niet alleen nieuwe arbeidsplaatsen oplevert, maar ook bestaande arbeidsplaatsen vervangt 

door verschuiving van werkgelegenheid. Daarnaast blijkt een tijdelijk werkgelegenheidseffect in de 

bouw van circa 260 arbeidsplaatsen. Op termijn kan de aanwezigheid van het FOC ook zorgen voor 

een versterking van de toeristische aantrekkingskracht, waardoor bij meer personen de keuze voor 

een dagtrip of verblijf op de regio valt. 

 

d. Participatie 

Niet van toepassing. 

Advies  

1. Het verzoek van de gemeente Assen om planologisch medewerking te verlenen aan de ves-

tiging van een FOC aan de westzijde van de A28 (zie kaart) positief te benaderen. 

2. De bereidheid uit te spreken om daarvoor de Omgevingsvisie Drenthe (2 juli 2014 vastgesteld) 

en de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (17 oktober 2015 in werking getreden) aan te 

passen.  

3. Daar de voorwaarden aan te verbinden dat: 

a. een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld en juridisch gekoppeld aan het bestemmings-

plan; 

b. afdoende maatregelen genomen worden om negatieve beïnvloeding van het oppervlak-

tewatersysteem van de Drentsche Aa te voorkomen. 
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4. Een finaal oordeel te vormen in het kader van de planologische procedures die gevoerd moeten 

worden om een wijziging van de Omgevingsvisie Drenthe en van de Provinciale Omgevings-

verordening vast te stellen. 

Beoogd effect 

Met de vestiging van een FOC bij Assen de regionale werkgelegenheid en regionale economie een 

impuls te geven en het toeristisch-recreatieve aanbod van Drenthe te verbreden. Daarnaast vormt het 

een kwalitatieve aanvulling op de bestaande detailhandelsstructuur van Drenthe. Dit moet per saldo 

tot substantieel meer arbeidsplaatsen leiden als gevolg van meer bestedingen in Drenthe en onder-

nemersinitiatieven die het FOC tot gevolg heeft. 

Argumenten 

1.1. De vestiging leidt per saldo tot positieve economische effecten voor de regio. 

Zowel de rapporten van Ecorys (januari 2015) als van CityWorks (oktober 2015) geven aan dat de 

werkgelegenheidseffecten positief zijn. De negatieve effecten op omzetverdringing in detailhandel en 

leegstand zijn op korte termijn het sterkst merkbaar, maar worden op langere termijn gedempt. Deze 

effecten zijn evenwel niet dusdanig heftig dat een FOC om die reden zou leiden tot onaanvaardbare 

verdringing en leegstand waardoor het leefklimaat in de binnensteden en winkelgebieden onaan-

vaardbaar wordt aangetast. Hierin vinden wij steun in de monitorrapporten die voor andere FOC's zijn 

opgesteld en de effecten in beeld hebben gebracht over een langere periode.  

 

Naast het effect op de werkgelegenheid en de detailhandel, zien wij in een FOC een versterking van 

het toeristisch–recreatieve profiel van de provincie Drenthe. Ook hiervan verwachten wij een positief 

effect op de economie en werkgelegenheid. 

 

1.2. De gemeente blijft na heroverweging bij haar verzoek om mee te willen werken aan het verzoek 

van de initiatiefnemer voor vestiging van een FOC. 

Na de Statenvergadering van 8 juni 2016 hebben wij de gemeente Assen de vraag voorgelegd in hoe-

verre zij bij hun verzoek wilden blijven om medewerking te verlenen. Aanleiding waren diverse reac-

ties van de Regietafel Retailagenda en van betrokkenen vanuit vastgoed- en vermogensbeheer. De 

gemeente heeft hierop per brief van 31 augustus 2016 geantwoord en uiteengezet waarom zij geen 

aanleiding ziet om haar verzoek van 18 maart 2016 te heroverwegen. Kortom, de gemeente Assen 

handhaaft haar verzoek aan de provincie om planologisch medewerking te verlenen aan de vestiging 

van het FOC in de rand van Assen.  

 

Nu de gemeente Assen voor zichzelf constateert dat de diverse reacties geen nieuwe feiten of argu-

menten aandragen ten opzichte van die bij de eerdere afweging zijn betrokken door de Gemeenteraad 

op 11 februari 2016, is voor ons het verzoek van de gemeente Assen van 18 maart 2016 het uit-

gangspunt. 

 

1.3. De reacties geven ons geen aanleiding om tot een ander standpunt te komen dan onze eerste 

afweging. 

Met onze brief van 20 april 2016 die op 18 mei 2016 in de Commissie Omgevingsbeleid is behandeld, 

hebben wij onze eerste afweging gegeven. Daarbij hebben wij aangegeven dat wij de discussie en 

weging in de gemeenteraad niet overdoen, maar het verzoek van de gemeente wegen aan de hand 

van de kernkwaliteiten en de kernwaarde bedrijvigheid uit de Omgevingsvisie Drenthe en de ambities 

van het Collegeakkoord.  
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Ook hebben wij de reacties van de Regietafel Retailagenda, van betrokkenen uit het vastgoed- en 

vermogensbeheer en onlangs nog van INretail tot ons genomen. Wij hebben samen met de provincies 

Groningen en Fryslân gesproken met de voorzitter van de Regietafel Retailagenda over de totstand-

koming van de provinciale retailagenda's. In dat gesprek is ook het FOC ter sprake gekomen als een 

van de retailontwikkelingen. 

 

Wat ons in alle reacties en discussies opvalt, is hoezeer partijen elkaar bestrijden met weinig contro-

leerbare argumenten. Veel intenties en bereidheid tot inspanningen worden aangegeven, die wij voor 

een deel ook zien gebeuren rond de Asser binnenstad. Dat het Ladderonderzoek uitgevoerd door 

CityWorks een absolute waarheid is, dat is nimmer door ons beweerd noch door de onderzoekers. Bij 

de presentatie op 27 oktober 2015 hebben de onderzoekers expliciet benoemd dat dit onderzoek 

geen exacte wetenschap is en ook niet het ultieme antwoord geeft op de politiek-bestuurlijke vraag 

'willen we het'. Het Ladderonderzoek is wel volgens gangbare methodieken uitgevoerd waarop wij ons 

kunnen baseren.  

 

Over het verzoek van de gemeente Assen is veel gezegd, berekend en geschreven. De gemeente-

raad heeft daarin een afweging gemaakt. Naar het oordeel van ons college is daarmee een zorgvuldig 

proces doorlopen. Het college heeft in deze discussie niet de alwetendheid, maar kiest wel voor de 

positieve effecten die zij per saldo ziet in het FOC-initiatief voor de regionale ontwikkeling. Om die 

reden leggen wij het verzoek van de gemeente Assen met een positief advies aan uw Staten voor. 

Voor alle partijen is het belangrijk dat er duidelijkheid komt en uw Staten een besluit nemen. 

 

2. Het huidige beleid maakt het niet mogelijk om positief op een bestemmingsplan te kunnen  

reageren. 

Met onze brief van 29 januari 2015 hebben wij aangegeven dat de Omgevingsvisie Drenthe niet voor-

ziet in de vestiging van een FOC. Een beleidswijziging is noodzakelijk om medewerking te kunnen 

verlenen aan een bestemmingsplan dat een FOC buiten een kernwinkelgebied en buiten bestaand 

bebouwd gebied mogelijk maakt. 

 

3.a. De vestiging van het FOC is de eerste aanzet tot een gebiedsontwikkeling zichtbaar vanaf de 

A28. 

De vestigingslocatie voor het beoogde FOC grenst aan de A28. Op kaart 2b, Kernkwaliteit Landschap 

van de Omgevingsvisie Drenthe, zijn de doorgaande stroomwegen aangeduid als 'wegpanorama'. Met 

het wegpanorama zet de provincie zich in voor een zorgvuldige presentatie van Drenthe aan de 

hoofdinfrastructuur en willen wij de karakteristieken van de landschapstypen en het contrast tussen 

stad en land, gezien vanaf de infrastructuur, zichtbaar houden. Het gaat ons daarbij nadrukkelijk niet 

om gefixeerde fotomomenten die luttele seconden een blik op het landschap werpen. De essentie van 

het begrip wegpanorama's zit voor ons in het beleefbaar houden van de afwisseling tussen bebouwd 

en onbebouwd gebied. 

 

Voor de ontwikkeling van de FOC-locatie vinden wij het wezenlijk dat goede afspraken worden  

gemaakt over de randvoorwaarden en uitgangspunten. Voor ontwikkeling van werklocaties stellen wij 

een beeldkwaliteitsplan als voorwaarde. Een dergelijk plan bevat onder andere eisen en aanbevelin-

gen voor inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot de karakteristieken en kwaliteiten van 

een gebied. Het oogmerk is de kwaliteit van die ruimtelijke ontwikkelingen te waarborgen alsmede de 

wijze waarop deze in hun omgeving worden ingepast. Hel beeldkwaliteitsplan maakt juridisch deel  

uit van het ruimtelijk plan waarop het betrekking heeft. 
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3.b. De loop van het Witterdiep wordt gebruikt voor drinkwaterwinning. 

Door het plangebied stroomt de bovenloop van het Witterdiep. Dit maakt deel uit van het water-

systeem van de Drentsche Aa waaruit drinkwater wordt gewonnen uit oppervlaktewater. Dit stelt eisen 

aan de inrichting van het gebied en aan het voorkómen van verontreiniging die in het oppervlaktewa-

ter terecht kan komen.  

 

4. In deze fase gaat het om het principebesluit om medewerking te verlenen door de planolo-

gische procedure te willen starten. 

Het verzoek dat de gemeente Assen aan de provincie doet, heeft betrekking op het planologisch me-

dewerking willen verlenen aan een FOC door de Omgevingsvisie Drenthe en de Provinciale Omge-

vingsverordening aan te passen. Als reactie op dit verzoek kan de provincie op dit moment slechts 

een principe-uitspraak doen, namelijk: het wel of niet bereid zijn om de benodigde planologische pro-

cedures op te starten.  

 

Bij een positieve in-principe-uitspraak worden de juridisch voorgeschreven procedures vervolgens 

gestart. Een passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet en een m.e.r.-

procedure in het kader van de Wet milieubeheer maken hier deel van uit. Pas na het doorlopen van 

deze procedures wordt u gevraagd op basis van een integrale belangenafweging (inclusief natuur-, 

milieu- en overige omgevingseffecten) tot finale besluitvorming te komen. 

Tijdsplanning 

 

Voor het bestemmingsplan en de omgevingsvisie moeten de nodige onderzoeken worden uitgevoerd.  

 

De globale planning is dat op basis van die onderzoeken in oktober 2017 met de herziening van de 

omgevingsvisie en verordening gestart kan worden en dat de vaststelling mogelijk in april 2018 

plaatsvindt. 

 

Dan volgt de vaststellingsprocedure voor het bestemmingsplan. 

 

Rekening houdend met procedures van bezwaar en beroep, zou het proces in augustus 2018 af-

gerond kunnen zijn. 

Financiën 

 

Kosten in verband met de planologische procedure worden binnen bestaand budget opgevangen. 

Monitoring en evaluatie 

 

Monitoring vindt plaats via bestaande bronnen zoals Locatus (leegstand en winkelaanbod) en een 

periodiek koopstromenonderzoek. Ook zal de gemeente Assen de ontwikkeling en effecten van het 

FOC gaan monitoren, waarvoor de monitoren over Lelystad een referentie zijn. 

Communicatie  

 

Niet van toepassing. 
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Bijlagen  

1. Brief van Gedeputeerde Staten van van 20 april 2016 (kenmerk 16/3.3/2016001274) 

2  Kaart plangebied voor het FOC 

3. Verzoek gemeente Assen inclusief Raadsvoorstel 15 januari 2016 en aangenomen moties  

11 februari 2016 

4. Brief van Gedeputeerde Staten van 15 juni 2016 (kenmerk 24/3.2/2016002924) 

5. Brief van gemeente Assen van 30 augustus 2016 (kenmerk 2016-03251) 

 

 

 

 

 

Assen, 2 november 2016 

Kenmerk: 44/3.1/2016002776 

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 

 

dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 

 

 

wa/coll. 
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Uitkomst bespreking Statencommissie Omgevingsbeleid 18 mei 2016 

In de vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid hebben diverse Statenfracties op ons verzoek 

aangegeven welke criteria zij, aanvullend op onze eerste weging, in hun oordeelsvorming willen be-

trekken. Door ons is toegezegd op alle criteria in te gaan en aan te geven hoe wij die wegen. Al-

lereerst geven wij onze reactie. Hierbij hebben wij primair laten wegen in hoeverre de provincie op een 

betreffend onderdeel bevoegdheid heeft, dan wel kan sturen op de gewenste uitkomst. Aangezien het 

verzoek van de gemeente betrekking heeft op een te nemen ruimtelijk besluit ('planologisch medewer-

king verlenen'), leggen wij de aangedragen criteria naast de provinciale belangen zoals verwoord in de 

Omgevingsvisie Drenthe.  

 

Vervolgens geven wij antwoord op twee vragen die tijdens de vergadering gesteld zijn, omdat deze 

niet volledig konden worden beantwoord. 

 

Tot slot geven wij aan hoe wij uw discussie hebben gewogen en wat dit betekent voor onze eerste 

weging waarover u op 18 mei 2016 hebt gesproken.  

 

Wegingscriteria door Statenfracties genoemd 

De criteria die uw fracties aanvullend wensen te hanteren, zijn cursief weergegeven. Waar mogelijk 

hebben wij ze samengenomen in onze reactie. Zoals in de commissiebespreking is gezegd, geven wij 

aan in hoeverre een criterium in onze weging is te betrekken.  

 

a. Zwaarwegende argumenten om de gemeente te overrulen (VVD). 

Met onze brief van 20 april 2016 hebben wij dit uitgangspunt ook verwoord onder het kopje Algemeen. 

De beleidsruimte die een gemeente toekomt, laten we ook zeker meewegen in onze definitieve oor-

deelsvorming. Dit beginsel van subsidiariteit weegt stevig mee in onze reactie op alle criteria hierna 

genoemd. 

 

b. Kwaliteit werkgelegenheid/arbeidsmarkt (PvdA, GL, CU) en aard van de arbeidscontracten (SP) 

in verhouding tot de binnenstad plus macro-economisch effect (GL, CU). 

In de discussie kwam naar voren in hoeverre de werkgelegenheid in het FOC vergelijkbaar is met de 

werkgelegenheid in de binnenstad. Zorg bij een aantal fracties is er dat betere werkgelegenheid wordt 

verdrongen door werkgelegenheid van mindere kwaliteit, voor zover daarvan is te spreken. Los van de 

vraag in welke mate werkgelegenheid valt te kwalificeren, vinden wij dit geen onderwerp dat het pro-

vinciaal bestuur zou moeten betrekken in de vraag of de provincie planologisch wil meewerken aan de 

komst van een FOC. Dat is onderdeel van de arbeidsmarktwerking en wij wegen het daarom niet mee. 

Dat neemt niet weg dat het wenselijk is dat de becijferde werkgelegenheidseffecten (onder andere 

Ecorys, CityWorks) gemonitord moeten worden. Hierbij is aan te sluiten bij de monitors voor de ove-

rige FOC's in Nederland die voor een deel door de betreffende gemeente is uitgevoerd. Hier zien wij 

een primaire verantwoordelijkheid voor de gemeente Assen. Dit criterium wegen wij daarom niet mee. 

 

Overigens heeft de Gemeenteraad in de motie 'Randvoorwaarden mogelijke komst FOC' het college 

gevraagd, om bindende afspraken te maken over de toepassing van SROI op grond waarvan werkge-

legenheid wordt ingevuld door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en met een arbeids-

beperking. 
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c. Garanties op duurzaamheid en duurzaam bouwen (PvdA). 

In dezelfde motie 'Randvoorwaarden mogelijke komst FOC' is door de Gemeenteraad gesteld dat er 

bindende afspraken gemaakt moeten worden over een zoveel mogelijk C02-neutraal gebouw en een 

CO2-neutrale bedrijfsexploitatie. Hoewel wij de zorg en wens begrijpen, is dit geen onderwerp waar de 

provincie op kan sturen. De gemeente heeft wel de mogelijkheden om hier afspraken over te maken 

met de initiatiefnemer. Aangezien wij hier geen garanties voor kunnen geven, wordt dit criterium geen 

onderdeel van onze afweging.  

 

d. Alleen op deze specifieke locatie (PvdA), geen andere invulling toestaan (SL). Nadenken over 

ongewenste invulling als FOC niet exploiteerbaar is (VVD). 

Het initiatief voor het FOC richt zich op de locatie aan de westzijde van de A28. Daar gaat de besluit-

vorming over. Andere initiatieven op een locatie, buiten bestaand bebouwd gebied zijn ons niet be-

kend en daar wordt ook geen rekening mee gehouden. Het gaat dus over het voorliggende initiatief op 

deze specifieke locatie, gelegen in de Toeristisch Recreatieve Zone, passend bij het ontwikkelingspro-

fiel van dit gebied. Daar heeft de wijziging van de Omgevingsvisie betrekking op en meer ruimte voor 

een andere invulling biedt het niet. 

 

Bij een definitief voorstel voor aanpassing van de Omgevingsvisie Drenthe en de Provinciale Omge-

vingsverordening komt dit uiteraard aan de orde. Voor dit moment is er geen aanleiding om er anders 

tegenaan te kijken dan bij vergelijkbare initiatieven vanuit de samenleving. 

 

e. Instelling herstructureringsfonds voor de binnensteden (PvdA). 

Met de Begroting 2017 is een nieuw fonds aangekondigd dat gemeenten ondersteunt om hun grotere 

kernen te vernieuwen en verlevendigen voor meer aantrekkingskracht, reuring en dynamiek: het Bin-

nenstadfonds. 

 

f. Weging reacties/opvattingen van gemeenten door Assen (VVD) en door GS (D'66). 

De Gemeenteraad heeft in de voorbereiding van haar besluitvorming de overheden in december 2015 

uitgenodigd om hun zienswijze te geven. Weging daarvan is niet expliciet gemaakt in het raadsvoor-

stel, maar zit wel in de brede afweging van belangen. Wij zijn daarvan op de hoogte en hebben het in 

onze eerste weging meegenomen. Op het moment dat wij de planologische procedure starten om de 

Omgevingsvisie en –verordening aan te passen, informeren wij de Drentse gemeenten en leggen hun 

de vraag voor of zij met ons in overleg willen. Met de buurprovincies wordt gesproken. Wij zullen dan 

ook expliciet aangeven hoe wij de opvattingen wegen.  

 

g. Effect op economisch Assen (VVD). Ruimtelijk-economische en sociaal-economische weging 

op Drentse schaal en niet alleen Asser schaal (GL). 

De weging van de effecten op regionale schaal zit al in het rapport van CityWorks. Zowel in het hoofd-

rapport dat oktober 2015 is toegelicht, als in de verdiepingsslag naar alle Drentse gemeenten die wij u 

onlangs hebben toegestuurd, worden de effecten zichtbaar gemaakt. In die zin hebben wij de effecten 

uiteraard in beeld en op Drentse schaal meegewogen. Wij hebben niet alleen naar de omzeteffecten 

gekeken op de bestaande detailhandel. De effecten op de Drentse werkgelegenheid zijn meegewogen 

samen met de spin-off die wij verwachten binnen de toeristenbranche, zoals wij in onze brief van 20 

april 2016 hebben aangegeven. Ook de keerzijde dat een FOC impact heeft op bestaande beste-

dingsstromen in de detailhandel, is in onze brief genoemd. Overall valt onze weging positief uit voor 

de vestiging van een FOC. In dat opzicht hebben wij een provinciebrede afweging gemaakt. 
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h. Legitimiteit om een onderneming aan de voorkant te beperken in de bedrijfsvoering (VVD). 

Wij begrijpen het criterium tegen de achtergrond dat voor andere FOC's minder beperkende voor-

waarden gelden in termen van openingstijden op weekenddagen en parkeerregime. Deze beperkin-

gen volgen uit de motie 'Randvoorwaarden mogelijke komst FOC' die de gemeenteraad heeft aange-

nomen. In het verzoek aan de provincie schrijft de gemeente Assen dat zij in samenspraak met de 

initiatiefnemer voldoende kansen ziet om goede invulling te geven aan hetgeen met de motie wordt 

gevaagd. De uitwerking hiervan moet blijken bij de verdere onderbouwing van de haalbaarheid en  

de impact van het initiatief, aldus de gemeente. Het is in onze optiek volledig aan de gemeente om 

samen met de initiatiefnemer tot een afweging te komen. Wij laten dit criterium dan ook niet mee-

wegen. 

 

i. Past niet binnen TT-Convenant en -visie paragraaf recreatie en bedrijvigheid (GL). 

Het TT-Convenant en –visie is opgesteld vanuit de wens om in samenhang het TT-Circuit groeiruimte 

te geven voor activiteiten, om de hinderbeleving in het gebied rond het TT-Circuit terug te dringen, om 

ondernemersinitiatieven ruimte te geven en om de kwaliteit van het gebied te verbeteren. Het perspec-

tief van de TT-visie is primair kijkend vanuit het TT-Circuit en zijn directe omgeving in relatie tot de 

belangen van ondernemers, bewoners en het gebied zelf die daar verder spelen. Daarmee is niet 

gezegd dat alle nieuwe bedrijvigheid vanuit die visie is te beargumenteren en dat doen wij ook niet in 

onze brief van 20 april 2016. Wel is te stellen dat de toeristisch-recreatieve component van het gebied 

duidelijk wordt onderkend.  

 

Met de gemeente Assen zijn we het eens dat het gebied aan de westzijde van de A28 richting het  

TT-Circuit zich leent voor de verdere ontwikkeling van toeristisch-recreatieve bedrijvigheid. Hiervoor 

geeft de Structuurvisie FlorijnAs de ontwikkelrichting aan. Deze visie is door ons onderschreven als 

een uitvoeringskader waarin ook de realisatie van provinciale belangen is meegenomen. In onze brief 

hebben wij deze visie niet genoemd, net zo min als het TT-Convenant, omdat wij redeneren vanuit de 

beleidsdoelen van de Omgevingsvisie Drenthe en op basis daarvan primair een ruimtelijke afweging 

maken.  

 

j. Passen in de uitkomst van de Drentse Retailagenda en de positie van de kernwaarde bedrijvig-

heid (GL). 

De Retailagenda Drenthe kan geen planologisch wegingskader worden, want daarvoor is de Omge-

vingsvisie inclusief verordening het alomvattend beleidskader. De Retailagenda wordt een op uit-

voering gericht programma met focus op de vitaliteit en leefbaarheid van de centrumgebieden van 

onze steden en dorpen. De Retailagenda is daarmee in onze optiek niet van invloed op de primaire 

vraag of de provincie Drenthe mee wil werken aan het verzoek van de gemeente Assen of niet.  

 

Met onze brief van 20 april 2016 geven wij aan dat de politiek-bestuurlijke discussie vooral over de 

weging van belangen gaat binnen de kernwaarde bedrijvigheid. Daarbij geeft de Omgevingsvisie aan 

dat de kernwaarde bedrijvigheid een middel is om kernkwaliteiten en ontwikkelingen met bedrijfseco-

nomische aspecten in een zorgvuldig afwegingsproces te brengen. Wij hebben aangegeven hoe wij 

de kernwaarde bedrijvigheid, en de spanning daarbinnen tussen het FOC-initiatief en de belangen van 

de detailhandel binnen deze kernwaarde, wegen.  
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k. Balans en concurrentie tussen de verschillende toeristische attracties (GL). 

Dit betreft een weging of een FOC een toegevoegde waarde heeft binnen het aanbod aan toeristisch-

recreatieve bedrijvigheid van de provincie Drenthe en in Noord-Nederlands verband. In het onderzoek 

van CityWorks is deze component met een specifieke vraagstelling meegenomen. Daarin komt naar 

voren dat vier van de tien verblijfstoeristen een bezoek aan het FOC overwegen, drie hiervan als extra 

activiteit en niet in plaats van. Uit monitoring van FOC's blijkt dat vooral de maanden juli en augustus 

drukke bezoekmaanden zijn, de periode dat er veel verblijfstoeristen in Drenthe zijn. Concurrentie 

tussen toeristische dagattracties is er nu en zal altijd blijven. Wij menen dat een FOC door het unieke 

karakter bijdraagt aan een diverser toeristisch-recreatief aanbod in Drenthe en Noord-Nederland en 

complementair is. Op deze wijze hebben wij het FOC-initiatief gewogen.  

 

l. Belangen consumenten/burgers (PVV) 

Over de vraag waar het belang van de consument/burger tot uitdrukking komt in het wegingsproces, 

verwijzen wij allereerst naar het onderzoek van CityWorks dat gebruik heeft gemaakt van het Koop-

stromenonderzoek Drenthe. Dit is uitgevoerd in 2015 onder de bevolking van de provincie Drenthe. In 

dat onderzoek zijn extra vragen meegenomen over bezoek aan bestaande FOC's.  

 

Verder verwijzen wij naar het onderzoek dat Enigma Research in samenwerking met de NDC-

mediagroep heeft uitgevoerd onder het RegioNoordPanel. Dit panel vormt met meer dan 10.000 deel-

nemers uit de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen een representatieve afspiegeling van de in-

woners van Noord-Nederland. Voor dit onderzoek is een steekproef genomen. Op haar website heeft 

Enigma Research de uitkomsten gepubliceerd. Op 12 december 2015 hebben de uitkomsten ook in 

de regionale dagbladen gestaan die NDC uitgeeft.  

 

Wij geven geen oordeel over wat veel of weinig is, maar constateren wel op basis van beide onder-

zoeken en van ervaringen met andere FOC's, dat er een consumentenvraag is. In die zin wegen de 

uitkomsten van deze onderzoeken mee alsook de ervaringen met andere FOC's. 

 

Beantwoording vragen 
Hoe kan een FOC de ruimtelijke kwaliteit versterken door een passende landschappelijke ingreep? 

(CU en SP) 

"Het initiatief kan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken door een passende landschappe-

lijke ingreep." Wij begrijpen dat deze zinsnede uit onze brief van 20 april 2016 deze vraag oproept. De 

beoogde locatie is een groene zone, bereikbaar vanaf de A28, De Haarweg en de nieuwe toerit vanaf 

Assen-Zuid naar het TT-Circuit. Deze zone wordt door een hoogspanningsleiding doorsneden. De 

aanwezige kernkwaliteiten betreffen het robuust beekdal, de landschappelijke structuur en het wegpa-

norama. Deze kernkwaliteiten staan de vestiging van het FOC niet in de weg, maar vormen ontwerp-

uitdagingen om een nieuw beekdallandschap te creëren. Dit geeft kansen om de functie en dynamiek 

van het beekdal (fluctuerend waterpeil, natuurontwikkeling op de oevers) te combineren met het land-

schappelijk beeld waarin plaats is voor grootschaliger functies als een FOC of een TT-Circuit.  

 

In het ruimtelijk instrumentarium is een beeldkwaliteitsplan een geschikt instrument om ruimtelijke 

kwaliteit vast te leggen. Het beeldkwaliteitsplan wordt namelijk gekoppeld aan het bestemmingsplan. 

Voor  het Werklandschap Assen-Zuid dat aan de andere kant van de A28 ligt, is een beeldkwaliteits-

plan opgesteld. Naar analogie daarvan zien wij voor het eerste initiatief dat zich langs de A28 aan-

dient, ook een goede reden om vanuit de kernkwaliteit landschap een beeldkwaliteitsplan aan de ge-

meente te vragen. 
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Kloppen cijfers en wat is de realiteitswaarde: zie verschillen Ecorys en CityWorks en ook second  

opinion DTNP? (CDA) 

Is GS bereid om onderzoeken van CityWorks en DTNP naast elkaar te leggen? (D’66) 

Ecorys had de opdracht om een update ('quick scan') te maken van het onderzoek dat DTNP voor het 

FOC-Zuidbroek in 2010 heeft uitgevoerd. Aan CityWorks is de vraagstelling uitgebreider geweest,  

gelet op de eisen die de Ladder voor Duurzame Verstedelijking stelt. Verder heeft CityWorks gebruik-

gemaakt van recenter basismateriaal (onder andere Koopstromenonderzoek Drenthe 2015). Dat  

verklaart onder andere de verschillen. 

 

Voor zover wij de rapporten van CityWorks en DTNP vergelijken, gaat de discussie in de kern over de 

uitgangspunten voor de vloerproductiviteit ( omzet per m2 winkelvloeroppervlak). Dat het variëren met 

getallen tot verschillen in uitkomsten leidt, vinden wij niet het belangrijkste, wel de onderbouwing van 

de aannames waardoor de verschillen ontstaan. CityWorks heeft niet automatisch voor een landelijk 

gemiddelde gekozen, maar zich gebaseerd op het Koopstromenonderzoek Drenthe. Bovendien heeft 

CityWorks laten meewegen dat de bestaande winkels in de regio (in het 0-30-autominutengebied) op 

een structureel lager niveau functioneren dan landelijk gemiddeld. In die zin heeft CityWorks in onze 

ogen gemotiveerd rekening gehouden met de specifieke situatie in onze provincie en vanuit een  

regionaal perspectief de aannames onderbouwd. 

 

Eindweging en advies  

Met onze brief van 20 april 2016 gaven wij aan – alle argumenten voor en tegen gehoord hebbend en 

gebaseerd op het wegingskader van de Omgevingsvisie Drenthe en het Collegeakkoord – ons voor te 

kunnen stellen dat een oordeel over het FOC-initiatief positief uitvalt. In de commissiebespreking van 

18 mei 2016 hebben wij evenzeer argumenten gehoord, ook van insprekers, die in de weging de  

balans de andere kant op zouden kunnen laten gaan. Wat dat betreft is de discussie niet zwart-wit en 

is het ook moeilijk om te spreken in voor- en tegenstanders. Voor of tegen, van beide kanten horen wij 

betrokkenheid en bezorgdheid in de bijdragen doorklinken. Wij horen in de diverse vragen die de frac-

ties 18 mei 2016 hebben gesteld, ook twijfels doorklinken of de provincie hiermee wel de goede kant 

op gaat en niet te veel risico neemt? Ook hier geldt: "wij weten wat we hebben en wij  

moeten erop vertrouwen wat wij kunnen krijgen, maar nog niet weten". Of zoals in een bijdrage op 

18 mei 2016 is gezegd: "wij hebben ons tot nu toe ook zonder kunnen redden."  

 

Wij zijn ons er volledig van bewust dat wij niet alle vragen of twijfels kunnen wegnemen. Wel kunnen 

wij de ingrediënten aanreiken die nodig zijn om tot een afgewogen oordeel van uw Staten te kunnen 

komen, om antwoord te geven op het verzoek van de gemeente Assen. De bespreking van 18 mei 

2016 heeft duidelijk gemaakt dat er meer redenen zijn om tot een afweging te komen dan wij in onze 

brief hebben laten wegen. Gelet op de ruimtelijk relevante criteria die hierin betrokken mogen worden, 

zien wij daarin geen aanleiding om onze eerste weging anders te laten uitvallen.  

 

Wij zien met de komst van een FOC per saldo voor Drenthe en de regio een positieve ontwikkeling 

waardoor wij het verzoek van de gemeente Assen met een positief advies aan uw Staten voorleggen. 

 

Voor de gemeente Assen, maar ook voor de overige Drentse gemeenten, ligt er een forse opgave om 

te investeren in de samenwerking tussen alle belanghebbenden: overheid, ondernemer, eigenaar en 

financier. Met de Begroting 2017 is die opgave door de provincie erkend met de aankondiging dat er 

een Drents Binnenstadfonds komt. 

 

 



Ontwerpbesluit   2016-766-1 

 

 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 2 november 2016, kenmerk 

44/3.1/2016002776; 

 

 

BESLUITEN:   

 

 

1. het verzoek van de gemeente Assen om planologisch medewerking te geven aan de vestiging 

van een Factory Outlet Center (FOC) aan de westzijde van de A28 (zie kaartje) positief te be-

naderen; 

2. de bereidheid uit te spreken om daarvoor de Omgevingsvisie Drenthe en de Provinciale Omge-

vingsverordening Drenthe aan te passen; 

3. daar de voorwaarden aan te verbinden dat: 

a. een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld en juridisch gekoppeld met het bestemmings-

plan; 

b. afdoende maatregelen genomen worden om negatieve beïnvloeding van het opper-

vlaktewatersysteem van de Drentsche Aa te voorkomen; 

4. een finaal oordeel te vormen in het kader van de planologische procedures die gevoerd moet 

worden om een wijziging van de Omgevingsvisie Drenthe en van de Provinciale Omgevings-

verordening vast te stellen. 

 

 

 

Assen, 14 december 2016 

 

 

 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

   , griffier       , voorzitter 

 

wa/coll.  
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de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 20 april2016
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Behandeld door de heer H. van der Meer (0592) 36 58 02

Onderwerp: Verzoek van de gemeente Assen om mee te werken aan de vestiging van

een Factory Outlet Centre (FOC); opiniërende bespreking

Geachte voozitter/leden,

lnleiding

Op 29 januari 2015 informeerden w'rj u over het initiatief voor de vestiging van een

FOC bij Assen. De Gemeenteraad van Assen heeft 11 februari 2016 een positief

besluit genomen om hieraan mee te willen werken. Op 18 maart jl. ontvingen wij het
verzoek van de gemeente Assen om planologische medewerking te verlenen aan de
vestiging van een FOC bijAssen in de westelijke stadsrand, de toeristisch-recreatieve
zone. Wij sturen u deze brief door, aangezien het uw bevoegdheid is om te besluiten

over een eventuele aanpassing van de Omgevingsvisie Drenthe en de Provinciale

Omgevingsverorden ing.

Met deze brief leggen wij u de volgende vragen voor.
1. Hoe kijken de Statenfracties aan tegen de eerste afweging van Gedeputeerde

Staten? Welke criteria wensen de fracties aanvullend te hanteren?

2. Kunnen de Statenfracties duiding geven aan welke weging zij willen maken tus-
sen de conflicterende belangen binnen de kernwaarde bedrijvigheid?

Het afgelopen jaar hebben wij samen met het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Assen een aantal stappen gezet, ieder vanuit onze eigen ver-
antwoordelijkheid. ln deze brief leest u onze eerste afweging op het initiatief.
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Het verzoek van de gemeente Assen

Het verzoek van Assen richt zich op de vestiging van een FOC op een locatie langs
de westzijde van de A28, direct ten noorden van de nieuwe op-/afritten Assen-
TT-C|rcuit. De beoogde locatie ligt in het gebied waar nieuwe toeristisch-recreatieve
ontwikkelingen worden gestimuleerd. Een FOC past in die plannen.

Het FOC-initiatief omvat plannen voor de realisatie van ongeveer 15.000 à 16.000 m2,
waarin ruimte is voor 60 tot B0 outlets, en I .600 parkeerplaatsen (1" fase). Ongeveer
tweederde wordt ingevuld door mode- en sportmerken en verder door overige winkels,
ondersteunende horeca en bedrijfsruimte. Een eventuele doorgroei kan bestaan uit
nog eens 6.000 à 7.500 m2 met 600 tot 700 extra parkeerplaatsen (2e fase). Als refe-
rentie heeft de initiatiefnemer het profiel voor ogen van Bataviastad Lelystad, dat in
het 'middenplus'-segment opereert. Ter vergelijk: het Designer Outlet Roermond is
een representant van het topsegment.

Een outletcentre is 'een concentratie van winkels waar producenten van merkartikelen
zonder tussenkomst van derden hun restpartijen, gedateerde artikelen of producten
met een foutje rechtstreeks en met korting aan de consument verkopen', aldus de
omschrijving die City Works hanteert in het rapport Onderzoek Factory Outlet Center
in Assen in kader van Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Dit rapport is op
27 oktober 2015 aan u gepresenteerd (zie onze brief van 27 oktober 2015, kenmerk
4413.512015004623). ln het rapport wordt stilgestaan bij de kenmerken van een FOC
en hoe dit concept zich verhoudt tot ontwikkelingen in de retailsector en tot de Ladder
voor Duurzame Verstedelijking. Voor uw commissiebespreking ontvangt u het rapport
opnieuw met deze brief.

ln het vervolg van deze brief geven wij eerst in grote lijnen aan hoe wij het verzoek
van de gemeente benaderen en geven wij vervolgens op onderdelen aan hoe wij tot
een eerste afweging komen.

Algemeen

Allereerst is ons uitgangspunt dat de gemeente primair verantwoordelijk is en beleids-
ruimte toekomt om tot een oordeel te komen of een initiatief goed is voor dorp, stad en
regio. Dit uitgangspunt ligt ook ten grondslag aan het Collegeakkoord. Het vertrekpunt
daarin is dat wij met een open houding en vanuit onze formele rol als provinciaal be-
stuur naar verzoeken kijken. Vanuit onze formele rol kijken wij of een initiatief in ons
beleid past. lndien daar ruimte voor afirueging bestaat, kijkt het college vanuit een
open houding of zij nieuwe initiateven ruimte wil en kan geven waar het bijvoorbeeld
de regionale economie en werkgelegenheid versterkt. Dit betreft onze politiek-

bestuurlijke rol.

Onze oordeelsvorming komt tot stand door een beoordeling van een initiatief in relatie
tot het vastgestelde beleid, een antwoord op de vraag 'kunnen wij het mogelijk ma-
ken?' en tot slot een antwoord op de vraag'willen wij eraan meewerken?'. Bij de laat-
ste afweging realiseert het college zich dat er een brede maatschappelijke context van
toepassing is op dit dossier.
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Verhouding tot vastgesteld beleid

Wanneer wij het verzoek tegen het provinciaal omgevingsbeleid aan leggen, zien wij
positieve raakvlakken met diverse beleidsaspecten (economie, toerisme, ontwikkeling
gebied rond TT-omgeving). Tegelijkertijd zien wij spanning met de beleidsinzet voor
de leefbaarheid en attractiewaarde van onze binnensteden en kernwinkelgebieden.
Het omgevingsbeleid sluit om die reden de ontwikkeling van weidewinkels uit. Een

weidewinkel is in de verordening gedefinieerd als een solitaire, los van het bestaand
stedelijk gebied gelegen, winkelvestiging of cluster van vestigingen.

Met onze brief van 29 januari 2015 hebben wij aangegeven dat het huidige beleid er
niet in voorziet dat een FOC op de beoogde locatie kan worden gerealiseerd. Verder
gaven wij aan dat in onze optiek een FOC zich op belangrijke onderdelen onder-
scheidt van een weidewinkel: de fysieke uitstraling, de attractiewaarde en het ma-
nagement bepalen de uniciteit van een FOC ten opzichte van een weidewinkel. Wij
zien een FOC dan ook als een activiteit waar detailhandel en toeristische attractiviteit
op aantrekkelijke wijze worden gecombineerd in één concept. Om de meenrvaarde en
de impact van een FOC verder te verkennen, hebben wij gezamenlijk met de gemeen-
te Assen het eerder aangehaalde Ladder-onderzoek laten uitvoeren.

Afgelopen jaar is gebleken dat het FOC-|nitiatief veel discussie heeft losgemaakt. Wat
wij in onze afiveging zeker laten meewegen, is de besluitvorming die heeft plaatsge-

vonden op gemeentelijk niveau. De gemeenteraad heeft een proces gevolgd waarbij
vele partijen (belanghebbenden, stakeholders, deskundigen en gemeenten) de moge-
lijkheid hebben gekregen of gevraagd zijn hun opvatting naar voren te brengen. Voor-
en tegenstanders hebben hiervan gebruik gemaakt. Wij kennen de opvattingen en
hebben ook zelf met diverse belanghebbenden gesproken. De gemeenteraad heeft in

haar besluit zowel de belangen van de binnenstad als de belangen van het initiatief
gewogen op basis van ruimtelijk-economische en sociaal-economische argumenten.
Die discussie en weging doen wij niet over.

Weging aan de hand van de kernkwaliteiten en de kernwaarde bedrijvigheid

De Omgevingsvisie Drenthe geeft, behalve de ambities en doelstellingen, ook een
ruimtelijk kader om nieuwe ontwikkelingen te kunnen wegen ten opzichte van
bestaande waarden. Dit gaat met behulp van kernkwaliteiten en de kernwaarde
bedrijvigheid. Als wij het initiatief naast de kernkwaliteiten leggen, zien wij voldoende
mogelijkheden om er medewerking aan te kunnen verlenen. De beoogde locatie ligt in
het gebied dat is toebedacht aan een toeristisch-recreatieve invulling en vestiging van
nieuwe bedrijvigheid. Het initiatief kan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verster-
ken door een passende landschappelijke ingreep.

Met de kernwaarde bedrijvigheid beoordelen wij een initiatief op zijn (bedrijfs)eco-
nomische meen¡vaarde en kwaliteitsimpuls. Uit een oogpunt van regionale economie,
werkgelegenheid en vrijetijdseconomie, zien wij voldoende aanknopingspunten om
positief naar het verzoek van de gemeente te kunnen kijken. Echter, binnen de kern-
waarde bedrijvigheid botst het FOC-initiatief met de belangen van de ondernemers en
vastgoedeigenaren in de winkelcentrumgebieden. ln de discussie is de spanning die
er bestaat helder naar voren gekomen. Ook de vertegenwoordigers van de gemeen-
ten zijn door de gemeenteraad uítgenodigd hun zienswijze erover te geven.
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De beoordeling van het verzoek van de gemeente Assen in relatie tot de kernkwalitei-
ten en de kernwaarde bedrijvigheid, zoals die in de Omgevingsvisie Drenthe zijn ge-
positioneerd, leidt voor ons tot de weging dat het FOC-initiatief zich goed kan verdra-
gen met de kernkwaliteiten. Daarmee beantwoorden wij de vraag positief of een FOC
op de beoogde locatie kan. De vraag of Provinciale Staten willen meewerken om het
FOC op de beoogde locatie ook mogelijk te maken, vraagt om een politiek-bestuurlijke
uitspraak over weging van de belangen binnen de kernwaarde bedrijvigheid.

Eerste afweging van het college

Vestiging van een Factory Outlet Center bijAssen brengt per saldo extra werkgele-
genheid met zich mee. Dit is in de rapporten van Ecorys en CityWorks indicatief becij-
ferd op netto 200 - 300 arbeidsplaatsen extra. Daarnaast is ook een spin-off van het
FOC te verwachten voor vooral de horeca en de toeristenbranche. ln zoverre past het
initiatief uitstekend bij de absolute prioriteit van het College-akkoord voor regionale
economie en werkgelegenheid.

Wij zijn er ons terdege van bewust dat een FOC niet louter nieuwe bestedingen tot
gevolg heeft, maar zeker ook bestedingen naar zich toetrekt die anders in de be-
staande winkelcentrumgebieden terecht zouden komen. CityWorks benoemt de effec-
ten, zowel plus als min.

Vraag in deze discussie is waarnaar de balans door kan of moet slaan? De discussie
wordt moeilijk gemaakt doordat wij niet met zekerheid in de (nabije) toekomst kunnen
kijken. Uiteraard is te zien wat je nu hebt, niet wat je kunt krijgen. Op basis van inzich-
ten uit onderzoek van CityWorks kunnen wij - alle argumenten voor en tegen gehoord
hebbend en afgezet tegen de Omgevingsvisie Drenthe en ons Collegeakkoord - ons
voorstellen dat de optelsom tot een positieve beslissing kan leiden om mee te willen
werken aan het verzoek van de gemeente Assen.

Afsluitend

Graag vernemen wij hoe de Statenfracties aankijken tegen de eerste añreging die wij
maken, de criteria die wij daarvoor hanteren en of daar nog criteria in ontbreken.
Daarnaast zijn wij benieuwd naar uw reactie op het vezoek van de gemeente Assen
of u bereid bent de Provinciale omgevingsvisie en -verordening aan te passen om
vestiging van het Foc mogelijk te maken. op basis van uw bespreking leggen wij
Provinciale Staten ter besluifuorming een voorstel voor om op het gemeentelijk ver-
zoek te reageren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

(.
secretaris

,-J\_-.
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Bijlagen:

l. Brief gemeente Assen inclusief het Raadsvoorstel met de aangenomen moties
ll. Onderzoek Factory Outlet Center in Assen in kader van Ladder voor Duuzame

Verstedelijking, CityWorks 27 oktober 2015

mb/coll.
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Kaart: Globale duiding vestigingsgebied FOC Assen  
 
 

 
 
 

 



Gemeente Assen

(

Gedeputeerde Staten van Drenthe

Postbus 122

94OO AC ASSEN

Tel efoo n

f4 0592
Fax

Datum 18 maart2016
Vezenddatum 18 maart 2016

onderwerp FOC - verzoek om medewerking

Geacht college,

Begin 2015 sloten wij een intentie overeenkomst met de initiatiefnelner voor het realise¡en van een
Factory Outlet Centre (FOC Assen) op de locatie nabij het TT-circuit.

Wij zagen en zien een aantal kanse¡.
Voor alles zorgl een FOC voor een substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid in Assen en
Drenthe. Zokomt Ecorys tot een berekening van minimaal 400 en maximaal 540 structurele
arbeidsplaatsen (netto: 231 - 321) en274 incidentele arbeidsjaren. Het ladderonderzoek van
CityWorks c.a. komt op vergelijkbare aantallen: minirnaal403 en maximaal 521 struclurele
arbeidsplaatsen (netto: 310 - 340) en incidente eL260 arbeidsjaren. De spin-off in het kader van het
toerisme is daarbij niet meegerekend.
Een FOC kan een belangrijke aanvulling op het bestaande aanbod in Assen en de regio worden en zo
zorgen voor een economische strucfuulersterking van Noord-Nederland.
Ook betekent een FOC op de beoogde locatie een goede invulling en doorontwikkeling van onze
toeristische recreatieve visie voor het betreffende gebied, die bovendien andere investeerders kan
aantrekken.

Voor ons is en blijft een vitale en aantrekkelijke binnenstad in Assen essentieel.
Zicht krijgen op de impact van het initiatief op het winkellandschap in de Asser binnenstad en in de
regio was daarom voor ons ook een belangrijk aandachtspunt.

Daarom zijn wij van het begin af aan samen met u opgetrokken - ieder vanuit de eigen
verantwoordelijkheid: onze focus gericht op de toekomst van de stad en op de kansen in het kader
van werkgelegenheid en de verdere ontwikkeÌing van het gebied rondorn het TT circuit en de
Toeristisch Recreatieve Zone en uw focus gericht op een evenwiclrtige en toekomstbestendige
ruimtelijke orclening van regio en provincie.
Bovendien gelclt voor de Toeristisch Recreatieve Zone de structuurvisie FlorijnAs, die in het kader
van de Crisis en Herstelwet sauen met alle betrokken overheden en instanties is ontwikkelcl en door
hen is onderschreven.

Onze gezamenlijke inspamring richtte zich eerst op cie onderbouwirig van de haalbaarherd en de
impact van het initiatiet'.
Veruolgens ook op de alweging in het kader van cle Ladcler voor cluurzame verstecleiijking: door'
gezamenlijk opdracht te geven tot het zogeheten ladclerouclerzoek.
Het resultaat van clat laclcierondeuoek cloor CityWorks c.a. is gepresenteercl in een bijeenkomst voor
staten- en gerneenteraadslecien.
Het resultaat gaf aan clat er n-iimte is voor het initiatief voor een FOC.

Post¡idre s

Contactpersoon

Telefoon

Bezoekadres

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

B¡ nk

NL2SBNC H0285oôo497
t.n.v. Cemeente Assen
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Vervolgens zijn wij in samenspraak met de gemeenteraad een ptrcces ingegaan om tot een
zorgvuldige afiveging te komen. Vy'e hebben het najaar gebruikt om zoveel mogelijk alle relevante
informatie beschikbaar te krijgen. Het in het kader van afi. 3.1.6. Besluit ruirntelijke ordening
vereiste ladderonderzoek vonnde het stafipunt voor dat proces. Voor- en tegenstanders uit diverse
geledingen hebben de gelegenheid gehad hun mening te geven in het door de laacl verder ingewlcle
proces. Onder meer met een aantal londe tafelgesprekken met deskundigen, stakeholders,
belanghebbenden en bestuurders en ook met een wer*bezoek aan Rosada / Roosendaal.

Op 11 februari jl. heeft de raacl van Assen in meerderheid ingestemd met het doorlopen van de
bestemmingsplanprocedure orll het realisererl van een FOC Assen mogelijk te maken. Tegelijkertijd
stemde de raad in met het actualiseren, opstellen en uitvoeren van een prograÍìma voor een
aantrekkelijke binnenstad met bijbehorend investeringsprogramma samen met alle betrokken
parlijen. Tevens zijn twee moties aangenomen, de ene gericht op het FOC en de andere op de
binnenstad. ln de eerste motie "Randvoorwaarden mogelijke komst FOC" zijn voorwaarden en
wensen benoemd onder andere wat betrelt duurzaamheid, een sluitende omschrijving van branches
en assortimenl en de handhaving daarvan, een substantiële bijdrage vanuit het FOC voor de
binnenstad, gezamenlijke citymarketing en gelijke speelvelden wat betreft parkeren en
openingstiiden. De andere motie "De krachtige binnenstad" geeft kaders mee voor de invLrlling van
de te herijken binnenstadsvisie, een gezamenlijk actieprografiìma en bijbehorende investeringen en
dekkingsrichting.
De moties zijn bekend bij de initiatíefnemers en zijn voor hen geen reden om het initiatief in te
trekken.

Er is clus nu ee1r. positief besluit van de raad aangewld met een kader voor de verdere uitwerking
richting bestemmingsplan. Ook ligt er een kader voor het ontwikkelen van een programma voor een
aarfrekkelijke birurenstad incl. investeringsprogramma met alle stakeholders.
Wij zien voldoende kansen orn samen met de initiatiefnemer en de belanghebbenden vanuit de
bin:renstad een goede invulling te geven aan wat in de moties wordt gewaagd. Het resultaat daan¡an
k'ijgt zljn uitwerking in het bestemmingsplan en in de koopovereenkomst c.q. overeenkonlst van
gronduitgifte en/of privaatrechtelük vastgelegde afspraken met de initiatiefnener c.a. van het FOC.

Met clit besluit is voor ons naast het invullen van het programma voor een aantrekkelijke binnenstad
de volgende stap het verder doorlopen van de besternmingsplanprrcedure oÍì een FOC Assen
rnogelijk te rnaken.

In dat kader vragen wij u om meclewerking aan het planologische proces vanuit uw
verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening bimren de provincie Drenthe. Dit door cle

provinciale omgevingsvisie er/of verorclening zo aan te passen clat het realiseren van een FOC op de
beoogde locatie mogelijk wordt.

Met vrienclelij ke groet,
burgemeester en wethouclets,

j
i¡ (

t¿
t-

gemeentesecretaris

M. Hoogeveen l,b. T. Dijkstra

Bijlagen:
- Raaclsvoorstel, Een FOC Assen - gaan voor kansen el1 voor cle toekomst van cle binnenstacl;
- Motie D66 c.a., llanclvoorwaarden mogelijke komst FOC;
- Motie VVD c.a., De krachtige bimenstacl.
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Opiniërende bespreking : 28 januari2016

11 februari 2016

15 januari 2016

Ondenlrerp:

Een FOC Assen - gaan voor kansen en voor de toekomst
van de binnenstad

Besluitvormende raad:

Datum verzending:

Voorstel:
lnstemmen met:
1. het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure om het realiseren van een FOC Assen mogelijk te maken;
2. tegelijkertijd het actualiseren, opstellen en uitvoeren van een programma voor een aantrekkelijke binnenstad

met bijbehorend investeringsprogramma samen met alle betrokken partijen.

Leeswijzer

ln het kader van de stappen richting besluitvorming over een te realiseren FOC Assen is in het fractievoorzitters-
overleg aan het college gevraagd om een voorstel op te stellen met zoveel mogelijk ins en outs. Dat heeft gere-
sulteerd in het nu voorliggende voorstel aan uw raad. Daarin hanteert ons college vanuit dat perspectief veelvul-
dig het 'wij'- perspectief. Het is nu aan de raad om zijn standpunt te bepalen.
Het voorstel beoogt besluitvorming als het gaat om het realiseren van een FOC Assen op de locatie aan de 428
bij de TT-circuit.
Het voorstel begint met het schetsen van de context (1) en het initiatief (2).
Vervolgens staan we stil bij de benodigde procedures in het kader van de ruimtelijke ordening en de daarbij ver-
eiste motivatie Ladder duurzame verstedelijking (hierna te noemen: ladderonderzoek) (3).
Ook besteden wij aandacht aan hoe wij samen met de raad het besluitvormingsproces hebben vormgegeven (3).
De uitkomsten van het ladderonderzoek worden geschetst (4)evenals de reacties op het onderzoek en het initia-
tief (5).
Vervolgens nemen wij u mee in onze weging van de uitkomsten van het onderzoek en de verschillende reacties.
Allereerst in relatie tot waar het ladderonderzoek voor is bedoeld: zijn er voldoende argumenten in relatie tot de
ladder duurzame verstedelijking om ruimte te bieden voor een FOC Assen? (6).
Naast deze weging doen wij hetzelfde met aspecten als werkgelegenheid, economische structuurversterking,
toerisme, financiën en duurzaamheid (7).
Alles overziend komen we tot een conclusie (B).
Om tenslotte vanuit die conclusie verder te kijken naar wat dat voor de vervolgstappen betekent zowel voor de
binnenstad als de regio en het FOC. We geven ook aan welke extra inzet van onze kant wij voor ogen hebben
voor de binnenstad in de komende periode (9).

1. Context

Er is veel in beweging in de wereld van de retail en in alles wat daarmee samenhangt en aan bijdraagt. Economi-
sche ontwikkelingen spelen daarin een belangrijke rol, maar de meest belangrijke factor daarin is misschien wel
de emancipatie van de consument. Die laat zich steeds minder leiden door het'bestaande aanbod'en gaat
steeds meer zelf op zoek, hecht steeds grotere waarde aan gemak en beleving: of dat nu geholpen is door het
internetkanaal of getriggerd is door de bijzondere beleving van zich onderscheidende en innovatieve winkelcon-
cepten. Het succes van vandaag en gisteren van aantrekkelijke winkelgebieden is daarmee niet meer automa-
tisch het succes van morgen en overmorgen. Dat laat zich overal en dus ook in Assen voelen en heeft zich de
laatste paar jaar vertaald in toenemende leegstand. Vertrouwde winkelconcepten komen onder steeds grotere
druk te staan, tot voor kort succesvolle ketens dreigen om te vallen of vallen daadwerkelijk om. Een en ander
maakt duidelijk dat er veel in beweging is en dat de detailhandel voor een grote uitdaging staat.

Tegen die achtergrond beoogt de landelijke Retailagenda deze grote en structurele veranderingen het hoofd te
bieden door gezamenlijk - ondernemers, brancheorganisaties, relevante stakeholders en ondernemers, rijks-
overheid, provincies en gemeenten ieder vanuit zijn eigen rol - initiatieven te ontplooien die zich richten op de
gewenste vernieuwing en flexibilisering. De Retailagenda omvat een aantal afspraken en voornemens gericht op
een bestendige retail. Op gemeentelijk niveau worden in dat kader RetailDeals gesloten: in samenwerking met
alle relevante partijen (retail, vastgoed, horeca, kunst en cultuur) wordt gewerkt aan toekomstgericht beleid voor
de detailhandel. De gemeente neemt daarbij de rol van arrangeur op zich. Het programma Aantrekkelijke Bin-
nenstad waarmee we de afgelopen jaren samen met MKB binnenstad hebben gewerkt past goed in die aanpak,
maar behoeft tegen de achtergrond van bovengeschetste ontwikkelingen en de actualiteit een hernieuwde invul-
ling.
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Tegen diezelfde achtergrond hebben wij samen met Emmen, Groningen en Leeuwarden de schouders gezet
onder Landstad Noord-Nederland gericht op de vier steden als dynamo's van bedrijvigheid en levendigheid, op
groene transitie als majeure omslag, als stedelijke trekkers in een krimpend platteland.
Vitale steden vormen daarbij een speerpunt: met een aantrekkelijke en bedrijvige binnenstad die de kracht van
de stad als geheel in belangrijke mate bepaalt - het hart van de stad. Daarbij gaat het om duurzame vernieuwing
van de binnenstad en om duurzaam beheer van de openbare ruimte.

Het maakt met elkaar duidelijk dat een actualisatie van het programma Aantrekkelijke Binnenstad belangrijk is.
Het maakt ook duidelijk dat als er een intiatiefnemer voor een Factory Outlet zich meldt met een winkelconcept
dat bij uitstek anticipeert op wat de consument vraagt en bovendien een bijdrage kan leveren aan de werkgele-
genheid en aan de verdere invulling van de toeristisch recreatieve zone we dat initiatief op zijn merites moeten
beoordelen. En het maakt ook duidelijk dat daarbij de impact van een dergelijk initiatief op de binnenstad en de
regio tegen de achtergrond van de bovengenoemde ontwikkelingen een zorgvuldige afweging vereist.

ln het navolgende zullen wij u meenemen in de dilemma's die dit oplevert en in de keuzes die uiteindelijk ge-
maakt moeten worden.

2. Het initiatief

Begin 2015 sloten wij een intentieovereenkomst met FOC Assen B.V. met betrekking tot het realiseren van een
Factory Outlet Centre op de locatie nabij het TT-circuit (FOC Assen). De plannen daarvoor gaan over het realise-
ren van een FOC van ongeveer 15.000 à 16.000 m' met 60 tot B0 outlets en 1.600 parkeerplaatsen (fase 1).
Daarbij wordt ongeveer tweederde ingevuld door mode- en sportmerken en de rest met overige winkels, onder-
steunende horeca en bedrijfsruimte. Een eventuele doorgroei kan bestaan uit nog eens 6.000 à 7.500 m'met
600 tot 700 extra parkeerplaatsen (fase 2). Wat betreft het profiel richt de initiatiefnemer zich op het middenplus
segment. Bataviastad wordt daarbij als referentie genoemd.

Een outlet centre is "een concentratie van winkels waar producenten van merkartikelen rechtstreeks hun restpar-
tijen, gedateerde artikelen of producten met een foutje rechtstreeks en met korting aan de consument verkopen"
(definitie uit het ladderonderzoek door CityWorks c.a.). Een FOC verschilt met gewone winkelcentra op een aan-
tal punten:
- een cluster van fabriekswinkels in een optimaal "schoon, heel en veilige" omgeving;
- centraal beheer en management (eenduidige aansturing en marketing);
- alleen bekende merkartikelen worden te koop aangeboden;
- aangeboden artikelen zijn afkomstig uit restpartijen, zijn gedateerd of het betreft producten met een foutje;
- artikelen worden rechtstreeks en met korting aan de consument verkocht;
- horeca is ondersteunend aan de hoofdfunctie;
- een wezenlijk verschil is dat de winkelexploitanten geen huurovereenkomst hebben voor bepaalde tijd en tegen

vaste huur, maar een gebruiksrecht met een omzetgerelateerde vergoeding;
- die omzetgerelateerde vergoeding is voor de exploitant van een FOC het motief om reclame en promotie te

maken;
- slecht presterende merken worden verplaatst of vervangen door sterkere merken.
Randvoonvaarden zijn een minimale schaalgrootte (15.000 m' om voldoende merkfabrikanten en voldoende con-
sumenten te kunnen binden), een voldoende kwaliteitsbeeld (het totaal aan aangeboden merken, de koopomge-
ving) en gemak en comfort (uniforme openingstijden, voldoende parkeergelegenheid, "schoon - heel - veilig").
Daarmee is het concept van een outlet centre onderscheidend: door de duidelijke, eenduidige positionering, mar-
keting en aansturing en ook door de specifieke attractiewaarde.

En daarmee kan een FOC een belangrijke aanvulling op het bestaande aanbod in Assen en de regio worden. ln
onze raadsbrief van 1 juni 2015 schreven wij: "Volgens ons kan het FOC een substantiele bijdrage leveren aan
de werkgelegenheid en zorgen voor een economische structuurversterking van Noord-Nederland en Noord-West
Duitsland. Het FOC is een goede invulling van onze toeristisch recreatieve visie van het gebied en kan investeer-
ders in het gebied aantrekken". Tegelijkertijd is een aantrekkelijke binnenstad ook in de toekomst evenzeer van
belang.

Gezien de impact die het initiatief heeft op de regio zijn wij van het begin af aan samen met de provincie opge-
trokken. Allereerst als het gaat om de onderbouwing van de haalbaarheid en de impact van het initiatief. Deze is
zowel via de lijn van de initiatiefnemer (onderzoek Goudappel Coffeng) als de lijn van gemeente/provincie
(Ecorys) onderzocht. Dat onderzoek gaf onder meer aan dat er voldoende omzet is te verwachten (meer dan in
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de situatie van Zuidbroek), dat er combinatiebezoek is te verwachten (2.750 tot 3.250 per week), maar dat er ook
sprake zalzijn van afname van omzet (kleding, schoenen, sport) in de regio (binnen 30 autoreisminuten). ln hoe-
verre dat laatste tot 'duurzame ontwrichting' zou kunnen leiden is later onderzocht in het ladderonderzoek. Ook
gaf het onderzoek aan dat er een positief werkgelegenheidseffect is te verwachten (netto 230 - 320 fte's structu-
reel en 275 fte's tijdelUk).

We hebben toen ook onderzocht (zie bijlage 1) in hoeverre andere binnen- en buitenstedelijke locaties geschikt
zouden kunnen zijn voor een dergelijk initiatief (uitgaande van een verwacht ruimtebeslag van plm. B-22ha met
ongeveer 1.500 parkeerplaatsen volgens de plannen van dat moment). ln deze locatiestudie (Locatiestudie FOC
binnen de gemeente Assen - een ambtelijke verkenning, januari 2015) z¡n acht locaties in de binnenstad (Ha-
venkwartier, Acmesa, Coveco) en in het gebied bijAssen-Noord (Messchenveld ll) en Assen-Zuid (Werkland-
schap Assen-Zuid, tussen NAM en Verkeerspark, Verkeerspark, Oksel Assen-Zuid/TRZ) gewogen volgens een
aantal criteria. Die criteria waren: passend binnen het gemeentelijk ruimtelijk beleid, meerwaarde voor omliggen-
de functies, ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid vanuit de regio en Duitsland, financiële uitvoerbaarheid, natuur
en ruimtelijke belemmeringen. De conclusie van het locatieonderzoek luidde: "Beleidsmatig past momenteel geen
van de locaties geheel binnen het gemeentelijk beleid. We willen recreatie en toerisme stimuleren in de ïRZ.
Daarom kan gesteld worden dat, voor zover het de toeristische aantrekkelijkheid van een FOC betreft, deze het
beste aansluit bij de locaties in de TRZ. Aan de andere kant willen we detailhandel en voorzieningen concentre-
ren in/rond de binnenstad. Zoals eerder betoogd, trekt het concept zeer grote aantallen bezoekers , heeft het een
fors ruimtebeslag nodig met een enorme parkeerbehoefte. Het concept bestaat uit een combinatie van detailhan-
del, horeca en vermaak ('dagje uit'). Vanwege deze ruimtelijke aspecten, de uniciteit van het concept en het feit
dat een locatie vlakbij of in de binnenstad wat business case betreft (vrijwel) niet haalbaar is, is een buitenstede-
lijke locatie voor de hand liggend." De locatie aan de 428 bij het TT-circuit (Oksel Assen-Zuid/TRZ) kwam als
meest passend uit de bus.

3. Procedures en processtappen: de'ladder'als basls

Procedures

Ook al spelen ook andere overuvegingen zoals het te verwachten werkgelegenheidseffect of de impulsen voor
toerisme en economie een rol bij het wel of niet meewerken aan een dergelijk initiatief, als het gaat om verdere
besluitvorming, gaat het allereerst om een afweging in het kader van de ruimtelijke ordening. Ook al omdat de
impact op de binnenstad en de regio relevant is. En omdat er een wijziging van het bestemmingsplan nodig is en
parallel daaraan een wijziging van de omgevingsvisie en/of provinciale verordening om het initiatief mogelijk te
maken. Voor die noodzakelijke bestemmingsplanprocedure is een specifieke motivering vereist op basis van het
Besluit ruimtelijke ordening (art. 3.1.6.). Dit artikel schrijft het motiveren op basis van de Ladder voor duurzame
verstedelijking voor. De gedachte daarachter is het borgen van duurzaam ruimtegebruik bij nieuwe stedelijke
ontwikkelingen. Een dergelijke ontwikkeling is mogelijk als objectief kan worden onderbouwd en gemotiveerd dat
een initiatief aan een actuele regionale behoefte voldoet. Onder actuele regionale behoefre wordt verstaan: zowel
voldoende vraag (vanuit de consument) als voldoende marktruimte (impact op het bestaande aanbod). Momen-
teel is er op rijksniveau een discussie gaande over dat begrip 'actuele regionale behoefte'. Overwogen wordt om
het begrip te vervangen door het begrip 'nut en noodzaak' om de ladder te vereenvoudigen en ontwikkelingen
meer ruimte te geven. Maar wat het nieuwe begrip precies omvat is nu nog niet duidelijk, wel dat het op zijn
vroegst in 2017 van kracht wordt. Tot zolang hebben we dus te maken met de begrippen zoals die in het huidige
Besluit ruimtelijke ordening worden gehanteerd.

Het ladderonderzoek

Het eerder genoemde onderzoek dat door Ecorys is uitgevoerd geeft een eerste inschatting van de ruimtelijk-
economische aspecten. Die vallen positief uit ook wat betreft de bijdrage aan de werkgelegenheid. ln hoeverre de
realisatie van een FOC effecten heeft op de bestaande detailhandel binnen 30 autoreisminuten behoeft nader
onderzoek. Daarom is in juli 2015 door provincie en gemeente gezamenlijk opdracht gegeven tot het uitvoeren
van een zogeheten ladderonderzoek. Die studie brengt in kaart of het initiatief voldoet aan de tredes van de lad-
der en of er voldoende motivering aanwezig is voor het succesvol doorlopen van een bestemmingsplanprocedure
en wijziging van de provinciale omgevingsvisie en/of verordening.
Bij het formuleren van de uitvraag is MKB binnenstad in de gelegenheid geweest relevante onderzoeksvragen
aan te dragen. ln diezelfde periode kwam de rekenkamercommissie met een door l&O Research opgestelde
checklist. Beide zijn de onderzoekers meegegeven voor de uitwerking van de onderzoeksopzet.
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Het onderzoek is gegund aan het bureau CityWorks in combinatie met Strabo en BasConsultants.
De opzet van het onderzoek onderscheidde zich op een aantal punten ten opzichte van eerder beschikbaar on-
derzoek.
Stakeholders kregen een expliciete roltijdens de uitvoering van het onderzoek. De onderzoekers konden gebruik
maken van de meest recente koopstroomcijfers (het koopstromenonderzoek door l&O research in opdracht van
de provincie). Ook werd eigen onderzoek uitgevoerd onder toeristen in Drenthe. En met het toepassen van leef-
stijlprofielen op de gegevens was een dieper inzicht te verwachten in de te onderzoeken effecten.

Het proces naar besluitvorming

Parallel aan de uitvoering van het onderzoek hebben we ook nagedacht hoe het besluitvormingsproces zo goed
mogelijk ingericht zou kunnen worden.
Allereerst wat betreft de volgordelijkheid van de besluitvorming door gemeente en provincie. Voor het succesvol
doorlopen is zowel een besluit van de gemeente nodig als medewerking vanuit de provincie. Onze afspraak met
de provincie is dat eerst de gemeente komt tot een duidelijke uitspraak (wel/niet doorgaan met de bestemmings-
planprocedure) en dat daarna de provincie de vraag beantwoordt of en hoe zij hieraan medewerking verleent.

Tegen die achtergrond zijn voor ons drie uitgangspunten leidend - we hebben ze ook al geschetst in de eerder
genoemde raadsbrief. Wij noemen ze nogmaals:
- zorgvuldigheid gezien de impact en de verschillende belangen,
- snelheid (zo snel als een zorgvuldig proces toelaat) omdat iedereen kan constateren dat een langdurige onze-

kerheid slecht is voor alle partijen en
- transparantie (in de motivering, in de procedures, in de openheid naar alle betrokkenen toe, met ruimte voor

ieders rolen positie).

Normaalgesproken is de raad vanuit de reguliere rolverdeling pas in beeld bij het vaststellen van het bestem-
mingsplan. Maar gezien de impact, de kansen en dilemma's rond dit onderwerp hebben wij met u afgesproken
dat zodra de resultaten van het ladderonderzoek beschikbaar zouden komen de raad zelf eerst een standpunt
zou gaan bepalen en daarbij ook het oor te luisteren zou leggen bij stakeholders, deskundigen en belanghebben-
den. De formele vraag aan u die in dat kader voorligt is: "Gegeven de resultaten en conclusies van het ladderon-
derzoek en de brede maatschappelijk discussie: zijn er voldoende argumenten om het realiseren van een FOC
Assen op de beoogde locatie mogel'rjk te maken door het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure? En
welke aandachtspunten of kantttekeningen heeft u daarbij voor het college?" (raadsbrief 3 december 2015).

Op 27 oktober 2015 zryn de resultaten van het ladderonderzoek aan u en de statenleden gepresenteerd en voor
iedereen toegankelijk gemaakt. U bent daarna in de gelegenheid gesteld om (technische) vragen te stellen die in
de aanloop naar uw bijeenkomst met stakeholders op 26 november 2015 zijn beantwoord. Op 14 december 2015
heeft u bestuurders van omliggende gemeenten gehoord en op 17 december 2015 is onze laatste raadsbrief van
3 december 2015 besproken.
Nu al deze stappen zijn gezet is het tijd voor het wegen van de argumenten en dilemma's en voor het besluit om
wel of niet door te gaan met de bestemmingsplanprocedure om het realiseren van een FOC Assen mogelijk te
maken.

4. De resultaten van het ladderonderzoek

De resultaten van het ladderonderzoek vormen de basis om dat besluit te nemen.
Het onderzoek richt zich op fase 1 van het initíatief (15.000 à 16.000 m2 met 60 tot B0 outlets en 1 .600 parkeer-
plaatsen), omdat die de basis zal vormen voor de bestemmingsplanprocedure.
Trede 1 levert voldoende actuele regionale behoefte op met acceptabele consequenties, uit trede 2 blijkt dat een
FOC van deze opzet en omvang niet op bestaande locaties in het binnenstedelijk gebied kan worden opgevan-
gen en uit trede 3 blükt dat de beoogde locatie zeer geschikt is.
De conclusie is dat het initiatief voor een FOC Assen voldoende houdbaar is voor een bestemmingsplanherzie-
ning.
Het onderzoek geeft ook een prognose van de netto werkgelegenheidseffecten (na aftrek van de arbeidsplaatsen
die in de binnenstad c.a. vervallen): structureel 310 tot 340 fte's en incidenteel 260 arbeidsjaren.
Voor de uitgebreide versie van de resultaten veruuijzen wij kortheidshalve naar het onderzoek zelf.
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5. Reacfies op het initiatief en het ladderonderzoek

Het initiatief tot een FOC en het verschijnen van het onderzoeksrapport heeft geleid tot veel reacties.
ln dezelfde tijd verscheen van de hand van MKB Assen de visie aantrekkelijke binnenstad Assen 2025 -'Alles
draait om Assen'. Op de bijeenkomst georganiseerd door MKB Assen tegen het FOC Assen op 17 november
2015 werd een idee voor een City Outlet ingebracht. En tijdens de ronde tafel-bijeenkomst van de raad met di-
verse stakeholders op 26 november 2015 waren uiteenlopende opvattingen, meningen en belangen te horen. De

bijeenkomst op 14 december j.l. met bestuurders van omliggende gemeenten gaf inzicht in hoe deze gemeenten

er in staan.
De inhoud van de reacties groepeert zich rond een aantalthema's: het onderzoek, de mogelijke schade aan de
binnenstad, de opgaves die er sowieso voor de binnenstad liggen, de kansen, de impact op de regio, de rol van
de overheid in het bijzonder die van de provincie(s) - is er wel ruimte voor een FOC in het Noorden?
Ook de consument kreeg een gezicht met het panelonderzoek dat in opdracht van het Dagblad van het Noor-
den/Leeuwarder Courant door Enigma Research is uitgevoerd.
Voor de details verwijzen we naar de informatie die te vinden is op gemeenteraad.assen.nl en naar de reacties
genoemd in bijlage 2.

De reacties maken een aantaldilemma's scherp:
Zijn de kansen en bedreigingen wel met elkaar in evenwicht te brengen?
ls er én een FOC én een aantrekkelijke binnenstad in de toekomst te realiseren?
Wie besluit waarover - kan een gemeente wel tot zoiets besluiten, moeten provincies niet een dergelijke ontwik-
keling verbieden?
Wat het laatste dilemma betreft wordt gerefereerd aan het briefadvies van SER Noord-Nederland aan SNN,
waarin wordt aangedrongen op 'een gedegen en gezaghebbend onderzoek over de mogelijke gevolgen van een
FOC en op een zorgvuldige besluitvorming'. Per brief van 3 december laat SNN weten kennisgenomen te hebben
van deze suggesties. En de brief gaat verder: "Op dit moment is de mogelijke komst van een FOC in Assen aan

de orde. Na een onderzoek volgens de Ladder voor Duurzame Verstedel'tjking is nu de raad van Assen aan zet.
Mocht deze instemmen met de plannen en mocht de provincie Drenthe vervolgens besluiten tot aanpassing van
de Omgevingsvisie en verordening dan zal uiteraard bestuurlijke afstemming plaatsvinden tussen betrokken pro-
vincies" (zie bijlage 3).

Alvorens een antwoord op de dilemma's te formuleren en tot een afweging te komen, bespreken we hier nog

twee vragen.

Kan er nu besluit genomen worden?
ls daarvoor voldoende informatie beschikbaar? Daarvoor zijn de bevindingen van de rekenkamercommissie rele-
vant (de brief van 23 november j.l.). Allereerst constateren zr¡ dat een belangrijk deel van de benodigde informatie
(aan de hand van de checklist van l&O research) beschikbaar is. Verder signaleren zij dat op een aantal punten
die informatie nog onvoldoende is. Ten aanzien van twee aspecten (natuur en milieu, verkeer en ruimtelijke in-
passing resp. regionale samenwerking) wordt daarvoor tevens het waarom beantwoord. Blijven over: ontbreken-
de financiële gegevens, de besluitvormingsprocedure (de regio) en de'robuustheid'van de informatie. Op alle
drie komen we bij onze afweging terug.

Moet er nu een besluit genomen worden?
Daarvoor verwijzen we naar één van onze uitgangspunten: snelheid. Het is in ieders belang dat onzekerheid over
de te volgen route zo kort mogelijk duurt. Lang doen over een besluit kan zorgvuldig lijken, maar werkt ook ver-
lammend naar alle partijen.

6. De eersfe afweging - de ladder

Waar het in eerste instantie om gaat is een afweging in het kader van een goede ruimtelijke ordening: is met de

conclusies van het ladderonderzoek voldoende motivering te geven voor een bestemmingsplanwijziging voor het
realiseren van een FOC Assen op de beoogde locatie?
ln verschillende reacties worden er twijfels geuit ten aanzien van de resultaten, een aantal berekeningen of ook
de gehanteerde aannames en methodiek. Een aantal daarvan zijn inmiddels van een reactie voorzien. We ver-
wijzen daarvoor naar de beantwoording van de technische vragen vanuit de raad.
ln andere gevallen wordt gesproken van onderzoeksresultaten waaruit zou blijken dat de impact van FOC's op de

binnensteden groot is geweest. Wij hebben dat soort resultaten met onderbouwing nog niet onder ogen gehad.
De monitoringsgegevens die voor ons beschikbaar zrln wijzen eerder op het ontbreken van een dergelijke directe
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negatieve relatie.
Er is ook een discussie mogelijk over de gehanteerde aannames. Daarover venruijzen we naar de opmerking die
de onderzoekers zelf hebben gemaakt: het is geen 'rocket science'. Dit soort onderzoek is altijd naast feitelijke
onderzoeksresultaten gebaseerd op aannames. lmmers een doorkijk in de toekomst wordt door vele factoren
beÏnvloed. Daarom is het belangrijk die aannames te expliciteren en te valideren aan de hand van eerder onder-
zoek. Dat is in dit ladderonderzoek systematisch gebeurd. Bovendien geeft het toepassen van leefstijlen en het
deelonderzoek onder toeristen diepere informatie dan tot nu toe in vergelijkbaar onderzoek is te vinden.
Daarnaast wijzen we er op dat het onderzoek op veel punten aan de voorzichtige kant is gebleven: het positieve
effect van toerisme wordt gesignaleerd, maar niet gekwantificeerd, meerdere aannames zijn aan de voorzichtige
kant gehouden (combinatiebezoek, vliegwieleffect toerisme, versterking toeristisch product).
De onderzoekers hebben op ons verzoek nog gereageerd op zowel de opmerkingen van de kant van Roots be-
leidsadvies als ook op de alternatieve berekeningen die door MKB Binnenstad tijdens de ronde tafel-bijeenkomst
zijn gepresenteerd (zie bijlage 4). Ook daaruit blijkt wat ons betreft dat dit onderzoek de best mogelijke benade-
ring van de werkelijkheid in de toekomst is dat nu voorhanden is.
Daarmee blijft voor ons de conclusie van het ladderonderzoek, dat er ruimte is voor een FOC Assen, overeind.
Het eerdergenoemde consumentenonderzoek door Enigma gaf daarvoor - als het gaat om het antwoord op de
vraag of er voldoende behoefte is - nog eens een extra bevestiging.

7. De verdere afwegíng - andere aspecten

Maar er is meer, want veel van de reacties in de maatschappelijke discussie gaan ook over andere invalshoeken
dan die van de ruimtelijke ordening.

Al lereerst e co n o m i sch e structu u rve rste rki n g e n we rkg e Ie ge n h e i d.
Er is op allerlei manieren aangevoerd dat de binnenstad een dergelijke ontwikkeling niet kan hebben. Daarbij
tekenen wij aan dat die neennraartse ontwikkeling die zich vertaalt in leegstand iets is dat al enige jaren gaande is
en onderdeel vormt van het algemene beeld van winkelend Nederland - met of zonder FOC's. De landelijke Re-
tailagenda moet helpen daar een antwoord op te vinden. De vraag van de consument wordt steeds dominanter
en de grote uitdaging voor de binnenstad is hoe deze zich kan transformeren naar een vraaggericht ingevuld
aanbod, met een veel duidelijker profilering dan nu het geval is. Samenwerking is daarvoor onontbeerlijk. Nieuwe
impulsen en een nieuw elan ztln nodig. ln eerste instantie is dat een zaakvan ondernemers, samen met vast-
goedeigenaren. Wij zien daarbij voor ons als gemeentelijke overheid net als in de afgelopen jaren een actief faci-
literende en ordenende rol. We richten ons op een zo aantrekkelijk mogelijke binnenstad als onderdeelvan As-
sen waar je trots op kunt zijn. Aantrekkelijkheid vertaalt zich niet per se in het behoud van het aantal m2 winkels,
maar kan ook liggen in de combinatie met andere functies of in een algehele transformatie zoals die bijvoorbeeld
momenteelop de Hommeslocatie gaande is.
Behoud en bevorderen van werkgelegenheid is een belangrijk doel. Als zich op dat vlak mogelijkheden voordoen

- in dit geval door het realiseren van een FOC - dan is dat niet iets om zomaar aan voorbij te gaan. Bovendien
levert een FOC werkgelegenheid op in een categorie waarvan het aanbod werkzoekenden in Drenthe relatief
groot is.

Een belangrijk aspect vormt het toerisme:
Het concept van een FOC levert een extra dagattractie in Drenthe op en vormt zo een substantiële aanvulling op
het bestaande recreatieve aanbod. Het kan een stroom extra toeristen naar Drenthe trekken met een navenant
vliegwieleffect als het gaat om bestedingen in Drenthe. Horecaondernemers laten weten hier op in te zullen en te
willen spelen.
Aan de invulling van de toeristisch recreatieve zone kan het FOC Assen een belangrijke impuls geven die het ook
voor andere investeerders aantrekkelijk maakt om naar Assen te komen. Het intiatief tot een nieuwe ijsbaan zou
daar een voorbeeld van kunnen zijn.

Uiteraard zijn ook de financiën rond het initiatief een belangrijk aspect. Het is lastig als je in onderhandeling bent
daarover volledige openheid van zaken te geven. Dit kan zowel de positie van de gemeente als die van de initia-
tiefnemer schaden. Wij kunnen hier wel een aantal uitgangspunten benoemen.

Allereerst iets over de kosfen. De beoogde locatie van het FOC maakt onderdeel uit van de toeristisch recreatie-
ve zone. Om dit gebied tot ontwikkeling te brengen hanteren wij faciliterend grondbeleid. Uitgangspunt is dat alle
investeringen in het kader van de planontwikkeling en realisatie voor rekening zijn van de initiatiefnemer. De ge-
meente neemt hierbij geen financieel risico, maar richt zich op het verhalen van de (publieke) kosten. Deze be-
leidslijn houdt het college aan. De gemeentelijke plankosten worden daarmee vergoed door de initiatiefnemer.
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Tot op heden wordt dit gedekt vanuit de ontvangen optievergoeding. Voor de plankosten na het passeren van de
koopovereenkomst zullen nog nadere afspraken worden gemaakt in de (anterieure) ontwikkelovereenkomst.
Hoewel de initiatiefnemer trekker is van de planontwikkeling op de beoogde locatie, spelen daarnaast ook be-
leidsmatige aspecten een rol. Het in kaart brengen van het effect van het initiatief op de binnenstad is daarvan
een voorbeeld. Om te komen tot een zorgvuldige afweging is objectieve informatie en een transparant proces
wenselijk. Het college bereidt deze beleidsafweging voor in samenwerking met de provincie. De kosten daarvan
dragen de gemeente en (deels) de provincie.
Een realistische raming voor de ontwikkeling van het projectgebied kan pas worden opgesteld op basis van een
definitief ontwerp. De volgende aspecten zijn al wel in beeld gebracht.
. Brj het ontwikkelen van de outletformule met bijbehorende parkeerplaatsen moet rekening gehouden worden

met een vereiste waterberging en met de landschappelijke inpassing.
o Het projectgebied kan niet optimaalworden benut als gevolg van de aanwezige hoogspanning (incl. twee mas-

ten), die dwars over de locatie loopt. Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met een leidingtracé
van de NAM langs de A28. Eventueel benodigde voorzieningen dan welverleggingen komen voor rekening
van de initiatiefnemer.

. Het projectgebied valt voor een groot deel onder de Boswet. Verloren gegane natuunvaarden dienen te worden
gecompenseerd.

o De komst van een FOC zal leiden tot een aanzienlijke toename van de bezoekersaantallen. Hiervoor zijn ver-
keerskundige maatregelen nodig binnen het projectgebied, maar ook aanpassingen aan de toegangswegen,
zoals De Haar.

o Reeds bekend is dat de afvoercapaciteit van de riolering vanuit het zuiden (oostelijke ringpersleiding) tegen de
grens aanloopt. Dit geldt voor de TRZ als geheel, maar ook voor het werklandschap Assen-Zuid en andere
ontwikkelingen in het zuiden van Assen. Noodzakelijke kosten kunnen (proportioneel) worden verhaald op het
initiatief.

Overeengekomen is dat alle kosten in het kader van de grondexploitatie volledig voor rekening zijn van de initia-
tiefnemer. ln het geval dat werken worden uitgevoerd door de gemeente Assen zal er sprake zijn van kostenver-
haal conform de Wet ruimtelijke ordening. Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure zullen op basis van
het ontwerp tussen partijen afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde anterieure overeenkomst.

Als het gaat om de te verwachten bafen kan hierover het volgende worden gezegd.
Er zal bij verkoop van de benodigde grond sprake zijn van inkomsten. De gemeente hanteert marktconforme
prijzen, zodat er geen sprake is van staatssteun.
Wat betreft inkomsten in het kader van de OZB: ook bij verrekening van het negatieve effect van de volgens het
ladderonderzoek te ven¡vachten leegstand in de binnenstad resteert per saldo een positief bedrag.
De te verwachten economische en maatschappelijke baten zijn elders al benoemd: omzetveruvachting, te ver-
wachten aantal bezoekers, versterking van het toeristisch recreatieve product, een structureel en incidenteel
werkgelegen heidseffect.

Duurzaamheid
Aspecten die te maken hebben met natuur en milieu, de landschappelijke invulling (met inpassing van belangrijke
natuunivaarden van de Wittermarke met daarbinnen het Witterdiep) en de verkeersaspecten komen later aan de
orde bij een eventuele bestemmingsplanprocedure. Ze zijn in de gesprekken met de initiatiefnemer in de afgelo-
pen periode alwel aan de orde geweest. Verschillende duurzaamheidsaspecten (o.a. energieneutraliteit, inpas-
sing in het landschap, zo simpel mogelijke verkeersbewegingen) zijn met het oog op de voorbereidingen voor een
bestemmingsplanaanvraag verkend. Bij de aanvraag voor een bestemmingsplanprocedure zullen deze verder
uitgewerkt en geconcretiseerd worden. Zowel gemeente als provincie staan voor een duurzame ontwikkeling van
het gebied, voor duurzaam ruimtegebruik en inpassing met aandacht voor de kwaliteiten van het gebied. Wij rich-
ten ons tenminste op energieneutraliteit (zo energiezuinig als practisch mogelijk is; zo mogelijk in combinatie met
andere leisurevoorzieningen in de directe omgeving), op duurzaam waterbeheer, op een goede landschappelijke
inpassing en het behouden en waar mogelijk versterken van de ecologische functie van het Witterdiep o.a. als
ecologische verbinding. Er geldt - bij kap van de aanwezige fionge) bebossing - een herplantplicht.

8. Conclusie

Bij de uiteindelijke afweging spelen vele en uiteenlopende belangen en overwegingen. Het is een confrontatie
van een kansrijk en bijzonder initiatief en een winkelsituatie in de binnenstad (en de regio) die ook los daarvan
voor grote opgaves en keuzes staat. Het gaat om:
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het belang van werkgelegenheid en versterking van de economische structuur en toeristische aantrekkelijkheid
in Assen, Drenthe en Noord-Nederland;
het belang van een aantrekkelijke, leefbare binnenstad nu en straks: en dat gaat over consumenten, over (re-
tail)ondernemers, over vastgoedeigenaren, over de horeca, over culturele voorzieningen, over evenementen,
over het winkelaanbod, over gezelligheid en aantrekkelijkheid, over onderscheidend vermogen, ondernemer-
schap en durf.

Daarnaast kunnen en mogen we als overheid niet sturen op de marktwerking. Tegelijkertijd is er nu een grote
roep tot overheidsinterventie en regulering.

Daarom kunnen en zullen we een initiatief als een FOC Assen om te beginnen moeten beoordelen volgens de
bestaande spelregels van de ruimtelijke ordening (duurzaam ruimtegebruik / de ladder duurzame verstedelijking).
En los daarvan zal de marktwerking zijn werk moeten doen, ook als het gaat om het vinden van oplossingen voor
de vastgoedproblemen.
Tegelijkertijd willen we onze faciliterende en 'arrangerende' rol blijven vervullen voor een aantrekkelijke binnen-
stad.

Er z¡n verschillende scenario's denkbaar ieder met een verschillende impact.
1. Er komt een FOC op de beoogde locatie -

Dat betekent een aanvulling op en extra concurrentie voor de binnenstad. En dat vraagt voor de binnenstad in
het verlengde van de huidige opgaves een scherpe positionering en om onderscheidende concepten ten op-
zichte van het aanbod vanuit het FOC. lnzetten op wat anders is, op nieuwe innovatieve concepten, sectoren
en segmenten (bijvoorbeeld een foodmarket), op horeca, evenementen en een verdere uitbouw van het cultu-
rele hart. Met elkaar moet het onderscheidend zijn ten opzichte van het FOC. En door samen met het FOC de
synergie op te zoeken (een spin-off agenda, gezamenlijke marketing) onderscheidend ten opzichte van Gro-
ningen en Zwolle.

2. Er komt een FOC in of vlakbij de binnenstad -
Dat zou het voordeel hebben van meer bezoekers die zowel naar het FOC als naar de binnenstad komen. De
impact en het concurrentie-effect blijven hetzelfde. De opgave voor de binnenstad blijft in de kern hetzelfde.
Maar realistisch is dit scenario niet. Het locatieonderzoek laat zien dat er voor een FOC volgens het specifieke
concept en de daarbij behorende omvang eigenlijk geen geschikte locatie is. En bovendien is er geen initiatief-
nemer voor beschikbaar.

3. Er komen een City-Outlet of outletachtige winkels in de binnenstad -
Een City-Outlet of outlet varianten in kleinere omvang en dus ook met een ander concept.
Ook dit heeft impact en concurrentie-effecten op de bestaande situatie in de binnenstad. Als ze worden gerea-
liseerd in bestaande (leegstaande) panden, leveren ze een bijdrage aan de oplossing van de leegstandspro-
blematiek. Maar niet bij voorbaat aan de basisopgave waarvoor de binnenstad in ieder geval staat: hoe zorg je
voor onderscheidende, aansprekende, 'unieke'toevoegingen in de binnenstad. Een onderscheidend outletcon-
cept is in een kleinere omvang elders nog niet eerder gerealiseerd, een uitgewerkt plan ligt er vooralsnog niet.

4. Er komt geen FOC in Assen, maar (al dan niet op termijn) wel elders in het Noorden -
Dit scenario geeft wel de lasten maar niet de lusten en de kansen van het eerste scenario.
De opgave voor de binnenstad van de toekomst wordt daarmee navenant groter.

5. Er komt geen FOC noch in Assen noch in het Noorden -
Dat gaat alleen gebeuren als daarvoor de provincies gezamenlijk die deur sluiten. De kans dat dit scenario be-
waarheid wordt achten wij klein. Maar mocht dit scenario zich voordoen dan blijft de opgave voor de binnen-
stad onverminderd. Samen met alle betrokkenen zullen er ook dan oplossingen gevonden moeten worden voor
de huidige negatieve spiraal (leegstand, uitgewerkte winkelconcepten, verminderd onderscheidend vermogen).

Zo komen we tot onze eindafweging.
Voor ons slaat de balans door naar én een FOC én een aantrekkelijke binnenstad
Wij willen gaan voor de kansen en hebben tegelijkertijd ook oog voor de gevolgen

Voor wat betreft de binnenstad betekent dat het volgende

Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de binnenstad richt zich op een aantrekkelijke binnenstad als het hart
van Assen.
Het zal duidelijk zijn dat de binnenstad van Assen - los van een FOC en net als vele binnensteden in Nederland -
voor een grote opgave staat. De jongste ontwikkelingen rond een aantal winkelketens maakt die opgave alleen
maar scherper en urgenter. En maakt ook duidelijk dat er echt gekozen moet worden als het gaat om de blijvende
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aantrekkelijkheid en het onderscheidend vermogen van de binnenstad. De nieuwe visie vanuit MKB Assen geeft
een eerste aanzet. Belangrijk daarbij is te constateren dat de handen van verschillende belanghebbenden ineen
geslagen worden. Niet alleen de retailondernemers, maar ook vastgoedeigenaren zijn cruciaal als het om oplos-
singen gaat. En horeca en cultuur zijn onontbeerlijk voor de vormgeving van gastvrijheid en gezelligheid. Maar er
is meer nodig: inzetten op een innovatieve doorontwikkeling én transformatie van de binnenstad.
Wij willen daarin als gemeente samen op blijven trekken door in te zetten op een gezamenlijk programma voor en
met de binnenstad (ontwikkelen en uitrollen van innovatieve concepten, aanpak vastgoed). ln het verlengde
daarvan willen wij de rol van arrangeur vervullen in de af te sluiten RetailDeal als verlengde van de landelijke
Retailagenda. Onze specifieke rol is vooral een faciliterende (net als in het verleden zullen investeringen zich
richten op het aantrekkelijk houden en maken van de binnenstad).

Dat betekent voor wat betreft het FOC:

Wij zien de uitkomsten van het ladderonderzoek als voldoende basis voor het doorlopen van de bestemmings-
planprocedure.
Wij willen zo de kansen die het initiatief biedt honoreren: een impuls én uitdaging voor Assen en Drenthe, het
maximaal benutten van de mogelijkheden tot synergie, de bijdrage aan de vitaliteit van de regio (aantrekken toe-
risten, toegevoegde waarde aan het toeristisch product Drenthe), de promotie van Assen. Tegelijkertijd is dan
ook het borgen en verankeren van het concept en aandacht voor een zoveel mogelijk gelijk speelveld voor FOC
en binnenstad een belangrijke randvoorwaarde.

lndien u als raad deze conclusie steunt dan zullen wij de bestemmingsplanprocedure verder doorlopen en Gede-
puteerde Staten vragen om hieraan medewerking te verlenen door de omgevingsvisie en/of provinciale verorde-
ning hiervoor aan te passen.

9. Doorkijk naar het veruolg

Het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure kan al snel een jaar in beslag nemen tot het moment van
vaststelling. Een daarop volgende beroepssprocedure richting Raad van State neemt zeker nog eens een half
jaar in beslag.
Bij de bestemmingsplanprocedure - en die van de aanpasssing van de omgevingsvisie en/of provinciale veror-
dening - komen ook de belangen van de regio aan bod.
Bij de bestemmingsplanprocedure heeft u als raad het laatste woord. Datzelfde geldt voor Provinciale Staten bij
de aanpassing van omgevingsvisie en/of provinciale verordening.
Het is de taak van de initiatiefnemer om een ontwerp-bestemmingsplan op te stellen. De gemeente zal dit proces
waar nodig faciliteren en toetsen.
Voordat het bestemmingsplan aan uw raad ter besluitvorming wordt voorgelegd, zullen de eerdere gemaakte
afspraken over en weer vastgelegd worden in een anterieure overeenkomst.

Hel borgen van de gewenste duurzaamheidsaspecten komt bij de bestemmingsplanprocedure en de koopover-
eenkomst aan de orde. Om te beginnen is bestaande wetgeving van kracht: bijvoorbeeld de energieprestatie-
normen zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Daarbovenop zijn de mogelijkheden via een bestemmings-
plan beperkt. Het regelen van duurzaamheidsaspecten moet dan een ruimtelijke relevantie hebben. Als een en
ander niet langs die weg te regelen valt dan rest de privaatrechtelijke weg, om te beginnen met de koopovereen-
komst/de overeenkomst van gronduitgifte. Wij willen in ieder geval inzetten op een zo groot mogelijke energiebe-
sparing, gemeenschappelijk energiegebruik met omliggende voorzieningen, landschappelijke inpassing en
boscompensatie.
Het eerste instrument voor de borging is het bestemmingplan. ln dit document kunnen regels worden opgenomen
over maximale bouwhoogten en vloeroppervlakken, maar ook over de toegestane branchering. Voor de 'publieke'
ruimte kunnen aanvullend in het bestemmingsplan ruimtelijke relevante duurzaamheidsprincipes worden voorge-
schreven voor de aanleg van water(berging), groenvoorzieningen en de landschappelijke inpassing. Een groot
deel van het projectgebied valt onder de Boswet. Dit levert de verplichting op voor de initiatiefnemer om verloren
gegane natuunivaarden te compenseren. Voor de aanleg van de 'private' ruimte (winkelruimte en parkeerplaats)
is de omgevingsvergunning leidend. Deze vergunningsaanvraag wordt onder andere getoetst aan het bestem-
mingsplan en het Bouwbesluit. ln het Bouwbesluit zijn regels opgenomen over materiaalgebruik en energiepres-
tatie. Het overeenkomen van verdergaande wensen is mogelijk op basis van vrijwilligheid. Zo kan een optie als
remontabel bouwen in de verdere onderhandelingen verkend worden. Ook voor de aanleg van de noodzakelijke
voorzieningen buiten het projectgebied hanteert de gemeente haar eigen duurzaamheidsprincipes, zoals vastge-
legd in de Duurzaamheidsvisie (2009) en in de actualisatie van de structuurvisie (2013).
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ln de overeenkomst van de gronduitgifte en in het bestemmingsplan zal de borging en verankering van het FOC-
concept een expliciete plek krijgen. Het hanteren van een eenduidige definitie voor de outlet is daarbij van be-
lang.
Naar ons oordeel is er bij de initiatiefnemer oprecht de bereidheid om te komen tot een duurzame borging van het
outlet-concept in Assen. Het bereiken van een haalbare businesscase is uiteraard de eerste prioriteit. Pas bij een
definitief plan en een bijbehorend kostenplaatje (inclusief publieke kosten) zijn aanvullende wensen hard te ma-
ken. Voor ons zullen de contractuele afspraken en praktische ervaring van de andere outlets (Bataviastad/Lely-
stad, Rosada/Roosendaal en Roermond) als referentie fungeren en het vertrekpunt vormen voor de onderhande-
ling over de koop-/ontwikkelovereenkomst. Dat geldt ook voor het systematisch monitoren van de effecten. Wij
streven naar praktisch handhaafbare afspraken, waarmee er ook in relatie tot de binnenstad sprake is van een
duurzame borging van het concept en waarbij ook zoveel mogelijk een gelijk speelveld wordt gecreëerd.

Ondertussen en ook los van de besluitvorming rond het FOC zetten wij in op de opgave voor de binnenstad: wat
is nodig om onze binnenstad aantrekkelijk te houden en een eigenstandige, onderscheidende positie in te nemen
ten opzichte van de koopcentra van Groningen en Zwolle?
Dat moet vooral samen, samen met alle betrokkenen - ieder vanuit zijn eigen rol - gebeuren en zal zijn weerslag
vinden in een nieuw binnenstadsprogramma met investeringsprogramma.
Het programmazal zowel over de hardware (de transformatie van vastgoed) als de software (van aanbod- naar
vraaggericht, innovatieve winkelconcepten, heldere en eenduidige profilering) moeten gaan. Een af te sluiten
Retaildeal kan daaraan een extra impuls geven.

ln dat kader wordt ook het verkennen van een spin-off agenda FOC - binnenstad belangrijk: met initiatieven die
zich richten op synergie en die kunnen bijdragen aan het pakken van kansen over en weer (gezamenlijke marke-
ting, gezamenlijke arrangementen, een goede bereikbaarheid).

Wij willen als het gaat om de toekomst voor de binnenstad en het daarbij behorende programma op korte termijn
met alle stakeholders om de tafel. Om zo gezamenlijk de richting en inhoud van de agenda en het onderliggend
investeringsprogramma te bepalen. Wij willen daar ook van onze kant in investeren: met menskracht door het
inzetten van een omgevingsmanager en een interne projectleider. En als het gaat om de benodigde financiële
impulsen willen wij een substantieel deelvan de REP-middelen hiervoor reserveren. Het is belangrijk om nu ne-
gatieve spiralen te doorbreken, problemen aan te pakken en kansen te verzilveren: samen en ieder vanuit zijn
eigen rol.

Bijlagen:

Bijlage 1 Onderliggende rapporten c.a.

Burgemeester en wethouders, Niet door de onderzoekers beantwoorde vragen naar aanleiding van het onder-
zoek Factory Outlet, 2015
CityWorks c.a., Onderzoek Factory Outlet Center in Assen in het kader van Ladder voor Duurzame Verstedelij-
king, Den Haag2015
CityWorks c.a., Beantwoording technische vragen raad Assen, 2015
Ecorys, FOC Assen - lnschatting ruimtelijk-economische effecten, Rotterdam 2015
GoudappelCoffeng, Marktkansen FOC Assen, Deventer 2015
l&O research, Koopstromenonderzoek 201 5
Locatiestudie FOC bínnen gemeente Assen, ambtelijke werkgroep Gemeente Assen en provincie Drenthe, As-
sen 2015
MKB Binnenstad, Visie aantrekkelijke binnenstad 2025 -' Alles draait om Assen', 2015
RegioNoordPanel/Enigma Research i.o.v. Dagblad van het Noorden/Leeuwarder Courant, Factory Outlet Onder-
zoek2015
Rekenkamercommissie brief 23 november 201S/Roots beleidsadvies - Handvatten voor de beoordeling van de
informatie over de vestiging van een FOC in Assenl2 november 2015

Bijlage 2 Lijst van reacties
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Bijlage 3 SNN brief met betrekking tot het Briefadvies aangaande Factory Outlet Centers in Noord-Nederland
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PLOP

Datum

Onderwerp

Assen

Motie
11 februari 2016

Randvoorwaarden mogelijke komst FOC

De gemeenteraad van Assen, in vergadering bijeen op 11 februari 2016;

Gonstaterende dat
¡ Het College van B&W Assen voornemens is om het doorlopen van de

bestemmingsplanprocedure om het realiseren van een FOC Assen mogelijk te

maken;
o Het College van B&W Assen tegelijkertijd een programma voor een aantrekkelijke

binnenstad met bijbehorend investeringsprogramma samen met alle betrokken

partijen wenst te actualiseren, op te stellen en uit te voeren;

o Het borgen van randvoorwaarden aan de orde komt bij de

bestemmingsplanprocedure en de koopovereenkomst cq de overeenkomst van

gronduitgifte.

Van oordeel dat
o Het van belang is om reeds nu voor alsdan eisen te stellen aan de randvoonruaarden,

welke in het bestemmingsplan en/of de koopovereenkomst cq de overeenkomst van

gronduitgifte vastgelegd dienen te worden;
. De randvoorwaarden, daaronder begrepen duurzaamheid, onlosmakelijk onderdeel

uitmaken van het toekomstig besluit van de gemeenteraad Assen met betrekking tot

het bestemmingsplan en de koopovereenkomst/ de overeenkomst van gronduitgifte;



de Gemeenteraad over de invulling van de genoemde randvoorwaarden tijdig te
informeren.

En gaat over tot de orde van de dag,

Assen, 11 februari2016

Ondertekening motie:
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Stodsp ottij

Assen

Motie

Datum

Ondenltrerp

11 februari 2016

De krachtige binnenstad Assen

De gemeenteraad van Assen, in vergadering bijeen op 11 februari 201Q

Gonstaterende dat
o Assen een aantrekkelijke binnenstad heeft en wil houden voor inwoners,

werknemers, bezoekers en toeristen. De binnenstad heeft een groot
voorzieningenaanbod, ambitieuze culturele trekkers en potentie voor een bruisend
cultureel hart met leuke (horeca)activiteiten. Niet voor niets sleepte Assen in 2013
een nominatie binnen voor aantrekkelijkste binnenstad van Nederland.

Het duidelijk is dat de binnenstad van Assen, even als veel andere binnensteden in

Nederland, voor een grote opgave staat om aantrekkingskracht te behouden, het
winkelbestand te versterken en leegstand terug te dringen. De recente negatieve
ontwikkelingen rond een aantal grote landelijke winkelketens maakt die opgave alleen
maar scherper en urgenter.

o

a Deze opgave maakt dat doelgericht en gezamenlijk opgetrokken wordt door de

gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren om op korte termijn te komen tot een

herijkte binnenstadsvisie met een gezamenlijk actieprogramma voor een krachtige en

aantrekkelij ke bin nenstad.

Van oordeel dat
o De urgentie voor een herijkte binnenstadsvisie en gezamenlijke actieprogramma nu

al aanwezig is, onder andere blijkend uit de hoge leegstandspercentages. Op korte

termijn is dan ook een voortvarende aanpak van de Asser binnenstad noodzakelijk.

Hierbij moeten negatieve spiralen worden doorbroken en door alle partijen positief,

vanuit een gezamenlijke focus worden gewerkt aan een gezamenlijk doel; namelijk

een krachtige binnenstad.

Het van groot belang is om op korte termijn te komen tot een herijkte

binnenstadsvisie en gezamenlijk actieprogramma voor een krachtige en

aantrekkelijke binnenstad met bijbehorende investeringen. Deze moet samen met

alle betrokken partijen (m.n. Gemeente, MKB en vastgoedondernemers) worden

opgesteld en uitgevoerd.

a
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En gaat over tot de orde van de dag,
Assen, 11 februari2016

Ondertekening motie:

PvdA

D66

PLOP

SP

CU

CDA

WD

GL

OpAssen



provincieh uis ÌVesterbrink r, Assen
postødres Postbus r22,94oo Ac Assen

www.drenthe,nl
(o592) 36 55 55

pro'uincieþrenthe

Aan:

de voorzitter en leden van

Provinciale Staten van Drenthe

Assen, l5juni 2016

Ons ken merk 24 I 3.2120 1 6002924
Behandeld door de heer H.W.A. van der Meer (0592) 36 58 02

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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Vezenddatum 30/8
vLu¡

onderuverp Besluitvormingsproces vestiging FOC Assen

Geacht college,

Met uw brief van 15 juni jl. heeft u de recente reacties rond de vestiging van een FOC Assen bij ons
teruggelegd. Uw vraag daarbij: geven deze aanleiding om ons verzoek aan u om medewerking te
verlenen te heroverwegen?
Gezien het belang van een zorgvuldige afweging hebben wij u aangegeven de desbetreffende reacties
op hun merites te beoordelen en daar waar nodig met betrokkenen in gesprek te gaan. Ook ontwikke-
lingen die mogelijk van invloed zijn op de hardheid van het initiatief zouden wij daarbij betrekken.
Het resultaat van deze beoordeling en afiveging met onze conclusie treft u hierbij aan.

I)e context

Allereerst schetsen wij nog eens de context.

Alles begint met het initiatief van een aantal ondernemers (i.c. FOC Assen BV) en hun verzoek om
medewerking voor het realiseren van een FOC Assen nabij het TT-circuit. Dit heeft geleid tot een
intentieovereenkomst gericht op het doorlopen van de benodigde procedures.

Wij hebben met u en het vorige college veelvuldig overlegd en afgestemd en medewerking ervaren
om dit initiatief tot een succes te maken. Vanwege de kansen die wij zagen(waaronder de verster-
king van de regionale economie, de positieve werkgelegenheidseffecten en een impuls voor het toe-
risme) en vanwege de impact die een dergelijk initiatief op de bestaande infrastructuur - in onze bin-
nenstad en in de regio - kan hebben.
Voor de realisatie is een wijziging van zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvisie c.a. nood-
zakelijk.

Omdat een wijziging van bestemmingsplan /omgevingsvisie goed moet worden onderbouwd (cf. de
ladder voor duurzame verstedelijking) hebben wij samen opdracht gegeven tot het uitvoeren van een
zogeheten ladderonderzoek (CityWorks c.a.). Dit onderzoek moet een zo geobjectiveerd mogelijk
antwoord geven op een paar cruciale vragen: is er behoefte aan een dergelijke ontwikkeling, wat is de
impact op de binnenstad? De resultaten van het onderzoek gaven en geven voldoende argumenten om
het realiseren van een FOC in positieve zin te kunnen motiveren.
Naast de beoordeling in het kader van de ruimtelijke ordening spelen voor ons ook andere argumen-
ten mee:

- de economische impuls voor het hele noorden die van een dergelijk initiatief uitgaat,
- de per saldo te verwachten positieve werkgelegenheidseffecten,
- de positieve effecten als het gaat om toerisme en recreatie en de spin off daarvan voor de

werkgelegenheid en de consumptie in de regio,

û

Ban k
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- de impulsen voor de invulling van de Toeristisch Recreatieve Zone (de TRZ).
De presentatie onlangs van de plannen voor Ice World Drenthe zijn een sprekend voorbeeld van dat
laatste argument.

Tegelijkertijd is de wereld van de retail sterk in beweging en is een aantrekkelijke binnenstad van nu
niet direct de aantrekkelijke binnenstad van de toekomst. Met de komst van internet zijn er voor de
consument naast de fusieke winkels andere koopkanalen beschikbaar gekomen.
Datvraagl om innovatieve winkelconcepten die anticiperen en aansluiten op de veranderingen in het
koopgedrag en de behoeften van consumenten. Het outlet concept is zo'n concept.
De uitdaging voor winkelgebieden is zich zo te organiseren en te presenteren dat het voor consumen-
ten ook op termijn aantrekkelijk blijft daar regelmatig te vertoeven. 'Beleving', 'gastvrijheid' zijn
daarbij relevante thema's.
De ontwikkelingen van de laatste tijd laten winkelketens zien die onder druk zijn komen te staan,
omdat ze uiteindelijk onvoldoende in staat bleken te anticiperen op het veranderende koopgedrag.
Dat alles maakt het noodzakelijk om samen met alle betrokkenen (ondernemers, vastgoed, horeca,
cultuur en gemeente) op te trekken en een toegesneden aanpak te ontwikkelen voor de toekomst.

Daarmee is de uiteindelijke afiveging door de raad rond het FOC-initiatief er één vol dilemma's ge-
weest: omdat naast de kansen die een FOC biedt de toekomstige invulling van de binnenstad een
belangrijk aandachtspunt is - met of zonder een FOC.

Na een zorgvuldig en intensief proces, waarin de verschillende meningen en feiten van zoveel moge-
lijk spelers zijn langsgekomen, heeft de raad besloten "tot het doorlopen van de bestemmingsplan-
procedure om het realiseren van een FOC Assen mogelijk te maken en tot het tegelijkertijd actualise-
ren, opstellen en uitvoeren van een programma voor een aantrekkelijke binnenstad met bijbehorend
investeringsprogramma samen met alle betrokken partijen". Daarbij zijn nadere voorwaarden gesteld
en in twee moties vastgelegd: een motie gericht op het aspect van duurzaamheid en een motie gericht
op de toekomst van de binnenstad.

Van meet af aan hebben wij gekozen voor een én-én aanpak: én het mogelijk maken van een FOC én
het investeren en samenwerken in de binnenstad.

De volgende stap voor de ene aanpak (FOC) was het verzoek aan u om hieraan medewerking te ver-
lenen door daar waar nodig de Omgevingsvisie en de provinciale verordening aan te passen.
Een eerste oriënterende bespreking in de Commissie Omgevingsbeleid leverde een aantal schriftelij-
ke en mondelinge reacties vanuit belanghebbende partijen op. Ook de voorzitter van de landelijke
retailagenda, Marijke van Hees mengde zich in de discussie.

De volgende stap voor de andere aanpak (de binnenstad) was het samen met MKB binnenstad opstar-
ten van een nieuw programma voor een aantrekkelijke binnenstad. Eerste stap daarin was het aan-
trekken van een - onaftrankelijke - procesmanager: Bas Doets.

Aftvegingskader

De kern van de beoordeling van het initiatief is een beoordeling gericht op het ordenen van de ruimte,
in het bijzonder door het toepassen van de ladder voor duurzame verstedelijking.
Dat is wat we hebben gedaan. Net zoals u in uw brief van l5 juni aangeeft beoogt te doen.
Afivijzen op andere, bijvoorbeeld economische motieven is niet houdbaar - zie de jurisprudentie
rond Decathlon / provincie Zuid-Holland. Een overheid wordt geacht niet in te grijpen in economi-
sche concurrentieverhoudingen. Voor een beoordeling of er behoefte is aan een initiatief en of een
ontwikkeling schadelijk is voor de bestaande situatie is de ladder het geëigende instrument.
Daarnaast hebben wij aspecten betrokken als economische structuurversterking en werkgelegenheid,
toerisme, duurzaamheid en natuur en milieu (landschappelijke inpassing).
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De door u voorgelegde reacties hebben wij beoordeeld op basis van het kader dat wij ook in het
raadsvoorstel hebben gehanteerd en dat de basis vormt voor het uiteindelijke raadsbesluit.
Alleen als er bijzondere nieuwe feiten of omstandigheden zijn ten opzichte van de afwegingen die tot
het raadsbesluit hebben geleid, kan er aanleiding zijn om de raad in overweging te geven zijn besluit
te heroverwegen.

De reacties en feitelijke ontwikkelingen

Tegen deze achtergrond moeten wij constateren dat er geen nieuwe feiten of argumenten in de ver-
schillende reacties zijnte lezen of te horen.

De fficten van een FOC op de binnenstad
In veel reacties klinkt de vrees door dat de binnenstad schade ondervindt door de komst van het FOC.
Daarbij wordt verwezen naar de ervaringen in andere steden waar een FOC is gerealiseerd, zoals
Lelystad en Roosendaal. Een harde onderbouwing hiervan wordt niet gegeven. Terwijl er wel onder-
zoeksgegevens over de effecten bekend zijn, die een ander beeld geven dan nu geschetst wordt. De
monitoring die in Lelystad heeft plaatsgevonden en de economische effectanalyse voor Rosada laten
terugkijkend zien dat de huidige FOC's niet geleid hebben tot significante effecten op en ontwrich-
ting van de bestaande structuur.
En vooruitkijkend heeft het door CityWorks c.a. uitgevoerde ladderonderzoek zowel de regionale
behoefte als de (per saldo acceptabele) consequenties voor binnenstad en regio in beeld gebracht. Op
basis van recent koopstromenonderzoek en een onderzoek onder toeristen komt uit het onderzoek een
regionale behoefte, een 'marktruimte' naar voren - in het 0-30 minuten gebied zonder FOC van 1.500
m2 en met FOC 23.000 m2 wvo, terwijl de leegstand voor Assen iets toeneemt -van9,6%o naar
9,8Yo tot 10.0%. De gevolgen voor de winkelkernen in de regio zijn in beeld gebracht en geven een-
zelfde beeld te zien, maar dan in een meer afgezwakte vorm. Ook de contra-expertise door DTNP
laat met een andere -discutabele - aanname zien dat de marktruimte in het 0-30 minutengebied zon-
der FOC slechter uitvalt dan de ruimte met een FOC.
Het is dus - op basis van het ladderonderzoek - niet zo dat het FOC een grote negatieve impact zal
hebben als in allerlei reacties wordt geschetst. Ook de praktijk - onderbouwd vanuit de beschikbare
monitoring - bij bestaande outlets geeft eenzelfde beeld te zien.
De huidige leegstand en de ontwikkelingen in de retail zijn voor ons ongeacht of er nu wel of niet een
FOC komt wel aanleiding voor een stevige aanpak van de Asser binnenstad. Net zoals dat voor meer
binnensteden noodzakelijk is. We komen daar verderop op terug.

De bijdrage vanuit het vastgoed
Vanuit vier grote institutionele beleggers is een brief geschreven waarin zij aangeven de krachten te
willen bundelen om te komen tot een nieuw plan voor de binnenstad van Assen. Zij stellen Caspar
Wortmann beschikbaar om - in nauwe samenwerking met de procesmanager binnenstad Bas Doets -
dit plan vorm te geven. Zowel in de commissievergadering bij monde van de vertegenwoordiger van
de IVBN als in de brief van de vier institutionele beleggers worden investeringen in het vooruitzicht
gesteld onder de voorwaarde dat er geen FOC komt.
Als na¿st investeren ook daadwerkelijk tot bijvoorbeeld huurverlagingen wordt overgegaan en samen
opgetrokken wordt om tot een compacte en sterke binnenstad te komen, kan de dreigende negatieve
spiraal worden doorbroken en wordt de binnenstad ook aantrekAeüjk voor ondernemers met nieuwe
onderscheidende concepten.
Tegelijkertijd kunnen we ons niet voorstellen dat als het FOC wel gerealiseerd wordt dit aanbod zou
verdwijnen. Immers hoe dan ook is een vitale binnenstad voor alle spelers van cruciaal belang om het
belegd vennogen blijvend renderend te laten zijn.
Positief is dat we met elkaar in gesprek zijn.ln de gesprekken die er tot nu toe zijn geweest is een en
ander verder verkend: wat de investeringen zouden kunnen inhouden, het inzetten van huurverlaging
om zo de marktwerking weer een impuls te geven, de transformatie van bepaalde gebieden en de
gevolgen van de komst van een FOC. Tot nu toe hebben de gesprekken nog geen concreet resultaat
opgeleverd.
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De m2 prijs
Een punt dat steeds terugkomt, is de bewering dat de gronden voor een niet marktconforme prijs
verkocht gaan worden.
Daar kunnen we kort over zijn: dat is absoluut niet aan de orde.
Als dat wel zo zou zijn, zou er sprake zijnvan staatsteun en dat is verboden.
Wat speelt is dat het hier om zgn. 'koude grond' gaat: de prijs daarvan is lager dan de 'warme grond'
in de binnenstad, waar alle voorzieningen al in doorberekend zijn. Omdat de initiatiefnemer ook voor
alle vervolgkosten (het bouwrijp maken, de infrastructuur) staat, zal de prijs van de grond inclusief
bijkomende grond gerelateerde kosten, die uiteindelijk door de initiatiefnemer betaald moet worden
vele malen hoger zijn dan de kale grondprijs.

Van Hees
Op deze plaats voelen wij ook de behoefte om te reageren op de brief van Marijke van Hees als voor-
zitter van de Regiegroep Retailagenda. Alvorens daarop in te gaan, schetsen wij eerst wat aan deze
brief vooraf ging.
De vrijdag voor de eerste behandeling in de provinciale Commissie Omgevingsbeleid stuurde minis-
ter Kamp een brief aan de Kamercommissie over de evaluatie van de landelijke retailagenda. Daarin
kondigde hij aan meer werk te willen maken van de discussie rond de toekomst van de retail en de
aanpak van de leegstand. In de daaropvolgende bespreking in de Kamercommissie (17 mei jl.) werd
door alle partijen en door de beide ministers Kamp en Schultz benadrukt dat de bestaande rolverde-
ling tussen overheden in tact moet worden gelaten. Het bestaande instrumentarium (waaronder de
ladder duurzame verstedelijking) is het geëigende middel om ontwikkelingen als een outlet af te we-
gen. Tevens gaf minister Kamp aan zich niet te willen uitspreken over een FOC in Assen. Daarnaast
zeihij dat hij zich ook kon voorstellen dat innovatieve concepten de ruimte krijgen.
Daarna volgde de brief van Marijke van Hees, de voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Zij gaat
veel verder dan de uitspraken van de ministers Kamp en Schultz. De reden van de brief: "De moge-
lijke komst van een FOC in de noordelijke provincies belemmert de ambitie van de Retailagenda".
Het ladderonderzoek geeft op dit punt een ander beeld. In de brief lijkt het alsof Van Hees één op één
de stellingnames vanuit de IVBN c.a. overneemt. Dat betreuren wij al was het maar dat zij conclusies
trekt zonder de betrokken overheden daarover van tevoren te consulteren en zich te verdiepen in de
feitelijke situatie in het noorden. Ook wij onderschrijven de uitgangspunten van de retailagenda. De
stellingname van de voorzitter Regiegroep Retailagenda doet geen recht aan het zorgvuldige proces
en aan de integrale afweging van alle belangen waarrnee wij en de raad tot ons besluit zijn gekomen.
Overigens wijzen wij er in dit verband op dat de laatste versie van de Omgevingsvisie 2016-2020 van
de provincie Groningen ruimte biedt voor een FOC in de gemeente Groningen. En buiten de gemeen-
te Groningen wordt een FOC niet bij voorbaat uitgesloten.

Binnenstadsaanpak
Dat de binnenstad ons ernst is, blijkt uit de stappen die wij gezamenlijk met alle betrokkenen in de
afgelopen jaren hebben gezet als het gaat om het programma Aantrekkelijke binnenstad: inclusief
inspanningen en investeringen die daarin door alle partijen (ondernemers, vastgoed, cultuur, horeca,
gemeente) zijn gedaan. En dat geldt ook voor de toekomst. Het aantrekken van een procesmanager
hebben wij al genoemd.
Samen - ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid - wordt gewerkt aan een plan dat moet
resulteren in een blijvend levendige en aantrekkelijke binnenstad. Vanuit een brede coalitie kijken we
niet alleen naar de ruimtelijke inrichting en het terugdringen van de leegstand, maar ook naar zaken
als marketing en ondernemerschap en naar het bijbehorende instrumentarium (bestemmingsplannen
en verordeningen).
Deze gezamenlijke inspanning richt zich op resultaat in december van dit jaar.
Ondertussen wordt gedaan wat er gedaan moet en kan worden: de Hommes locatie wordt getrans-
formeerd, de Brink trechter is in een nieuwe jas gestoken. En het TT-festival liet weer zienwaar
gezamenlijke inspanningen in onze stad toe leiden.
Samen met andere gemeenten in Drenthe hebben wlj blj u gepleit voor het instellen van een leeg-
standsfonds.
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Meer dan de binnenstad
Er spelen ook nog andere thema's in de discussie.
Zo is een belangrijke focus die op de effecten op de werkgelegenheid. In de verschillende reacties
worden de positieve werkgelegenheidseffecten bestreden zonder daarbij een harde onderbouwing te
geven. Wij baseren onze positieve inschatting op meerdere rapporten die laten zien dat de komst van
een FOC zowel structurele als incidentele werkgelegenheid gaat opleveren. Ecorys benoemt structu-
reel bruto 400 tot 540 fte en netto 231tot321 fte netto en incidenteel 274 arbeidsjaren. CityWorks
ca. komt tot structureel 403 tot 521 fte bruto en 310 tot 340 fte netto en incidenteel260 arbeidsjaren.
Daarnaast is een positieve impact op de toeristische bestedingen zeer reëel. Het toeristische bezoe-
kersprofiel (veel jonge gezinnen) past goed bij een FOC. Een nieuwe attractie trekt meer mensen naar
Drenthe. Al een relatief zeer klein effect kan al een grote impact hebben op de toeristische bestedin-
gen. Een groei van l% betekent al gauw een impuls van € 6,8 miljoen (Ladderonderzoek, p. 36)

In het verlengde daarvan willen wij de aantrekkingskracht benadrukken die de komst van een FOC
heeft op andere investeerders en initiatieven zoals Ice World Drenthe, TT Plaza, TT World en het TT
Circuit. De clustering van dit soort activiteiten in de Toeristisch Recreatieve Zone biedt aantrekkelij-
ke mogelijkheden tot samenwerking en synergie-effecten (bezoekersstromen, duurzaam energiege-
bruik, marketing) zo benadrukken deze partijen in gesprekken telkens weer.
Een FOC is daarvoor een belangrijke katalysator.

De houdbaarheid van het concept
In een aantal bijdragen zijn opmerkingen gemaakt over de haalbaarheid en houdbaarheid van het
concept. Tegelijkertijd leek de McGregorgroep zelf in de problemen te komen.
Inmiddels is een doorstart gerealiseerd. De betrokken initiatiefnemer en investeerders hebben ons van
het begin af aan verzekerd dat een en ander geen effect zou hebben op de investeringen voor het FOC
en voor de programmering en vulling van het FOC .

Met de doorstart blijft de kracht van het initiatief - de combinatie van ontwikkelaar, investeerders en
bij voorbaat een aantal kledingmerken (McGregor, Gaastra) - overeind.

De consument
Tot slot moet ons van het hart dat de consument in de verschillende reacties weinig doorklinkt. Ter-
wijl deze toch centraal zou moeten staan en uiteindelijk uitmaakt of een concept of een binnenstad
een succes wordt.
Voor ons is de consument aan het woord geweest in de resultaten van het ladderonderzoek (het koop-
stromenonderzoek en het onderzoek onder toeristen) en ook bijvoorbeeld in het RegioNoordPanel in
201s.

Per saldo

Onze conclusie is derhalve dat wij in de reacties zoals die door u zijn voorgelegd geen aanleiding
zien ons verzoek aan u te heroverwegen. De argumenten en overwegingen bij het raadsbesluit en het
raadsbesluit zelf blijven voor ons zoals ze zijn.

Het belang van het realiseren van een outlet in het noorden en de kansen die dit biedt, blijven voor
ons:

o de versterking van de regionale economie,
o positieve effecten voor de werkgelegenheid,
o impulsen voor toerisme en recreatie,
o katalysator voor de ontwikkeling van de TRZ zone inclusief de synergie met andere mogelij-

ke initiatieven als lce World Drenthe, TT-Plaza en de doorontwikkeling van het TT circuit.
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Een afwijzing van het huidige initiatief kan er toe leiden dat het elders in Noorden wel wordt gereali-
seerd. Er is geen noordelijk nee als het gaat om het realiseren van een outlet. Gegeven de genoemde
kansen en omdat wij de huidige locatie bij Assen als de beste voor Drenthe en het
Noorden zien, zouden wij een afivijzing zeer betreuren.

Tegelijkertijd is de planvorming samen met alle betrokkenen voor een aantrekkelijke binnenstad onze
hoogste prioriteit, niet door te verbieden, wel door keuzes te maken, door ruimte voor ondernemen te
stimuleren.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geihformeerd en wij handhaven ons verzoek om medewerking.
We zien het als een belangrijke randvoorwaarde om gezamenlijk met u te blijven optrekken om de
toeristische recreatieve zone met alle genoemde initiatieven tot een succes te maken.

Wij zien een spoedige beslissing in het belang van alle betrokkenen tegemoet

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

burgemeester secretaris

M.L.J. Out
T. Dijkstra
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