
Onderbouwing agendapunt OutleTT 

Betreft agendering voor: brieven A8,A12, B10, B11, B12, B13, B14 en B15 van PS vergadering 
28 maart 2018 

Geagendeerd door:  PVV ( Nico Uppelschoten)  

Vergadering:   commissie OGB van 4 april 

Motivatie voor de agendering De gemeente Assen verzoekt om planologische medewerking aan de 
vestiging van de OutleTT en de toeristische zone langs de A28 bij 
Assen door aanpassing van de Omgevingsvisie en verordening. De 
OutleTT leidt tot veel enthousiasme, onrust, zorgen en opwinding in 
Assen, Drenthe en de rest van Noord Nederland.   

 Het is van het grootste belang dat er een zorgvuldige afweging plaats 
vindt in het parlement van Drenthe van alle voor- en nadelen. 

 Het is een majeur onderwerp, waar veel partijen bij betrokken zijn, 
die de gelegenheid moeten hebben om het plan toe te lichten en/of 
hun zorgen te uiten. De Gemeente Assen verdient het dat een plan 
dat een investering van 180 miljoen vergt, voldoende aandacht krijgt 
in het Drents Parlement. 

Visie van de fractie De fractie wil zelf beoordelen aan de hand van het voorstel OutleTT 
van Assen of het een aanvulling is op het toeristische aanbod in 
Drenthe, die aanpassing van de Omgevingsvisie rechtvaardigt. Op 
grond van dit voorstel is de fractie van PVV vooralsnog van mening 
dat er zowel voor-  als nadelen verbonden zijn aan het vestigen van 
een OutleTT  langs de A28 bij Assen. 

Voordelen: 

1.  Het creëert blijvende  werkgelegenheid in de toeristische 
recreatieve sector. 

2.  Er ontstaat in Drenthe  een andere iconische  toeristische 
attractie bij het TT circuit. 

Nadeel: 

Het plan kan ook gezien worden als een bedreiging voor de 
middenstand in het centrum van Assen. Om die reden zouden de 
ondernemers van de binnenstad van Assen en de initiatiefnemers van 
OutleTT  moeten onderzoeken hoe de binnenstad van Assen ook kan 
profiteren van de nieuwe grote bezoekersstroom ( 2,5 miljoen).     
Hoe kan het een kans worden voor velen en niet enkel  ervaren 
worden als een bedreiging? 

 



Vragen aan de overige fracties 1. Wat zijn volgens jullie de voor en nadelen van de vestiging van de 
OutleTT. 

 2. Vindt u dat OutleTT een samenhangend plan is dat in zijn geheel 
gerealiseerd kan  worden. Welke aanvullende onderdelen zijn nodig 
of welke onderdelen  zijn juist overbodig. 

Vragen aan het College van GS 1.  Vindt u de vestiging van de OutleTT passen in het beleidsdoel om 
van Drenthe een prominente toeristische bestemming te maken? 

 2.  Wilt u meewerken om de OutleTT mogelijk te maken door het 
wegnemen van allerlei belemmeringen, zoals de bestaande 
planologische? 


