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Provinciale Staten
Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe 
Postbus 122 
9400 AC ASSEN

Assen, 29 maart 2018

Geachte leden van Provinciale Staten van Drenthe,

Naar aanleiding van de ontwikkelingen m.b.t. TRZ zone Assen Zuid, zend ik u dit schrijven.

Ondernemend Assen kijkt met enige zorg naar deze ontwikkelingen, of beter gezegd naar de 
stagnatie in deze ontwikkelingen.

Wij betreuren dat Gedeputeerde Staten momenteel een houding aanneemt, die niet bevorderlijk is 
voor de ontwikkelingen in dit gebied, en bovendien een Noordelijke trekpleister zal zijn voor de 
toekomst. In plaats daarvan wordt op basis van onjuiste informatie, en veronderstelde getallen een 
besluit genomen waar wij ons niet in kunnen vinden. Daarnaast vinden wij het bijzonder jammer dat 
MKB Binnenstad Assen nooit de discussie met ons heeft willen aangaan, ondanks verschillende 
pogingen daartoe van onze kant.

Steeds weer wordt in onze beleving teveel de nadruk gelegd op een stand-alone FOC, terwijl juist de 
samenhang van verschillende ontwikkelingen zorgt voor een uniek karakter, waarbij de grote 
economische impuls, en werkgelegenheid voor de wijde regio van enorm belang kan zijn.

Graag zouden wij zien, en dat vragen wij dan ook met klem aan u, om met alle betrokken partijen het 
gesprek aan te gaan. We moeten niet alleen kijken naar muren, maar ook naar deuren. We worden 
sterker van denken in oplossingen, en zwakker van regeren in angst.

Met vriendelijke groet.

René F.H. Kuipers

Voorzitter Ondernemend Assen
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