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Geachte leden Provinciale Staten van Drenthe,

Uit de pers hebben wij vernomen, dat er op korte termijn in uw Staten (resp. uw Commissie) 
wordt gesproken over de brief van het college van de gemeente Assen inzake het Factory Outlet 
Center (FOC). In dat kader laten wij u hierbij graag kennisnemen van de brief die MKB-Noord, 
INretail, Detailhandel Nederland en de Retailagenda vorige week stuurden aan het College van 
GS. Deze brief is mede ondersteund door meerdere gemeentebesturen en besturen van 
ondernemersverenigingen.

In de brief is ook aangestipt dat de drie noordelijke provincies in hun RetailDeals hebben 
afgesproken om nadere uitwerking te geven aan een afgestemde noordelijke Retailagenda. 
Graag leveren ondergetekenden hieraan een bijdrage.

Met vriendelijke groet,
MKB Noord
INretail
Detailhandel Nederland
De Retailagenda

Majorie van Breukelen
Manager Belangenbehartiging 

Leonard Springerlaan 31-4
Postbus 132, 9700 AC Groningen
Telefoon 06-10987818 of 050–534 38 44
e-mail: breukelen@vnoncw-mkbnoord.nl

VNO-NCW Noord          MKB-Noord

mailto:Statengriffie@drentsparlement.nl
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Geacht college, 


 


Als gemeentes,  ondernemersverenigingen, brancheverenigingen en 


werkgeversvereniging in Noord-Nederland  zijn wij zeer verheugd met uw besluit geen 


verzoek tot planologische medewerking ten behoeve van een FOC voor te leggen aan 


Provinciale Staten.  


 


De komst van een FOC zou negatieve gevolgen hebben voor de retail in de regio, en 


daarmee voor de leefbaarheid en economische vitaliteit van binnensteden en 


dorpskernen in het Noorden.  


 


Dit besluit betekent niet dat we nu gaan stilzitten. Integendeel, het is juist nu het 


moment om onze krachten te bundelen om de leefbaarheid en economische vitaliteit in 


Noord-Nederland te versterken en uit te breiden.  


 


In de afgelopen periode heeft zich een unieke coalitie gevormd in Noord-Nederland. Deze 


coalitie bestaat uit gemeentes en ondernemers, uit Friezen, Groningers en Drenten. Zij 


hebben de gezamenlijke ambitie om te werken aan een sterker Noord-Nederland, met 


vitale dorpen en steden.  


 


Deze coalitie zet zich in voor bruisende dorpen en steden. De oprichting van een  


sportieve en uitdagende Toeristische Recreatieve Zone sluit prachtig aan bij deze 


ambitie. Een gebied puur bestemd voor leisure – vrijetijdseconomie met een sterke 


thematische focus op sport, snelheid, beweging en duurzaamheid. Wat ons betreft een 


kans om  Noord-Nederland beter op de kaart te zetten. Zeker met de mogelijke komst 


van Formule 1 naar Assen is er geen betere motivatie om deze kans met beide handen 


aan te pakken en de omgeving van het TT Circuit zo te ontwikkelen dat toeristen langer 


in onze regio willen verblijven.  


 


Ook hopen wij dat Assen weer de bruisende binnenstad wordt zoals mag worden 


verwacht van een provinciale hoofdstad. Dat vraagt om een goed investeringsklimaat, 


wat hand in hand gaat met een goed en consistent ruimtelijk beleid. Met uw besluit heeft 


u hierop een belangrijke bevestiging gegeven. Dit geeft onze investeringen en 


initiatieven de mogelijkheid om tot het rendement te komen waardoor iedere stad en 


dorp in de regio zijn kwaliteiten kan benutten.   


 


  







Samen met u en alle andere stakeholders willen wij graag verder werken aan onze 


steden en dorpen. Om samen verder uitwerking te geven aan de principes en afspraken 


van de landelijke Retailagenda en aan provinciale RetailDeals. Een afgestemde 


noordelijke Retailagenda kan hierbij het kader geven om het Noorden verder 


toekomstbestendig te maken. Op onze inzet  kunt u rekenen. 


 


 


Met vriendelijke groet, 


 


 


 


 


 


Gerard Kremer   Jan Meerman   Guido van Woerkom 


Voorzitter MKB Noord  Directeur INretail  Voorzitter Detailhandel  


         Nederland 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Marijke van Hees 


Voorzitter Regiegroep Retailagenda  







Deze brief wordt mede ondersteund door de volgende partijen: 


 


Namens de volgende gemeentes: 


 


 


 


 


 


 


 


College van Burgemeester en wethouders  College van Burgemeester en wethouders  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


College van Burgemeester en wethouders  College van Burgemeester en wethouders 


 


 


 
 


  


College van Burgemeester en wethouders 


 
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  







 


Namens de volgende ondernemersverenigingen:   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bestuur Oosterwolde Promotion   Bestuur vereniging vastgoedeigenaren 


Ondernemersvereniging Oosterwolde   Assen Centrum    


Ondernemersvereniging Assen 


   


 


 


 


 


 


 


 


Bestuur Platform Overleg     Bestuur Verenigd Ondernemend Zuidlaren 


Centrum Ondernemers (POCO)   Ondernemersvereniging Zuidlaren  


ondernemersvereniging Smallingerland 


 


 


logo niet beschikbaar 


 


 


Bestuur MKB Retail Assen    Bestuur Ondernemersplatform 


Ondernemersvereniging Assen    De Wolden 


       Ondernemersvereniging De Wolden 


  


   


  


   


  


 


 


 


Bestuur Groningen City Club    Bestuur Winkelcentrum Lewenborg 


Ondernemersvereniging Groningen   Ondernemersvereniging Groningen 







 


  
 


Bestuur De Zwette bedrijven en winkelpark  Bestuur Stichting centrummanagement 


Ondernemersvereniging Leeuwarden   Hoogeveen 


       Ondernemersvereniging Leeuwarden 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


Bestuur Vlinderstad Emmen Centrum   Bestuur stichting De Koepel 


Ondernemersvereniging Emmen   Ondernemersvereniging Emmen 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bestuur Ondernemend Grootegast   Bestuur Meppeler Handelsvereniging 


Ondernemersvereniging Grootegast   Ondernemersvereniging Meppel 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bestuur Coevorder Handelsvereniging   Bestuur Handelsvereniging Leek Nietap 


Ondernemersvereniging Coevorden   Ondernemersvereniging Leek Nietap 


 


 


 


 


 


 


Bestuur Zakenkring Roden  Bestuur Ondernemersvereniging Veendam 


Ondernemersvereniging Roden  Centraal 


 Ondernemersvereniging Veendam 
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Geacht college, 

Als gemeentes,  ondernemersverenigingen, brancheverenigingen en 

werkgeversvereniging in Noord-Nederland  zijn wij zeer verheugd met uw besluit geen 

verzoek tot planologische medewerking ten behoeve van een FOC voor te leggen aan 

Provinciale Staten.  

De komst van een FOC zou negatieve gevolgen hebben voor de retail in de regio, en 

daarmee voor de leefbaarheid en economische vitaliteit van binnensteden en 

dorpskernen in het Noorden.  

Dit besluit betekent niet dat we nu gaan stilzitten. Integendeel, het is juist nu het 

moment om onze krachten te bundelen om de leefbaarheid en economische vitaliteit in 

Noord-Nederland te versterken en uit te breiden.  

In de afgelopen periode heeft zich een unieke coalitie gevormd in Noord-Nederland. Deze 

coalitie bestaat uit gemeentes en ondernemers, uit Friezen, Groningers en Drenten. Zij 

hebben de gezamenlijke ambitie om te werken aan een sterker Noord-Nederland, met 

vitale dorpen en steden.  

Deze coalitie zet zich in voor bruisende dorpen en steden. De oprichting van een  

sportieve en uitdagende Toeristische Recreatieve Zone sluit prachtig aan bij deze 

ambitie. Een gebied puur bestemd voor leisure – vrijetijdseconomie met een sterke 

thematische focus op sport, snelheid, beweging en duurzaamheid. Wat ons betreft een 

kans om  Noord-Nederland beter op de kaart te zetten. Zeker met de mogelijke komst 

van Formule 1 naar Assen is er geen betere motivatie om deze kans met beide handen 

aan te pakken en de omgeving van het TT Circuit zo te ontwikkelen dat toeristen langer 

in onze regio willen verblijven.  

Ook hopen wij dat Assen weer de bruisende binnenstad wordt zoals mag worden 

verwacht van een provinciale hoofdstad. Dat vraagt om een goed investeringsklimaat, 

wat hand in hand gaat met een goed en consistent ruimtelijk beleid. Met uw besluit heeft 

u hierop een belangrijke bevestiging gegeven. Dit geeft onze investeringen en 

initiatieven de mogelijkheid om tot het rendement te komen waardoor iedere stad en 

dorp in de regio zijn kwaliteiten kan benutten.   



Samen met u en alle andere stakeholders willen wij graag verder werken aan onze 

steden en dorpen. Om samen verder uitwerking te geven aan de principes en afspraken 

van de landelijke Retailagenda en aan provinciale RetailDeals. Een afgestemde 

noordelijke Retailagenda kan hierbij het kader geven om het Noorden verder 

toekomstbestendig te maken. Op onze inzet  kunt u rekenen. 

Met vriendelijke groet, 

Gerard Kremer Jan Meerman  Guido van Woerkom 

Voorzitter MKB Noord Directeur INretail Voorzitter Detailhandel 

Nederland 

Marijke van Hees 

Voorzitter Regiegroep Retailagenda 
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Ondernemersvereniging Oosterwolde Assen Centrum  
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Bestuur MKB Retail Assen Bestuur Ondernemersplatform 

Ondernemersvereniging Assen De Wolden 
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Bestuur Groningen City Club  Bestuur Winkelcentrum Lewenborg 

Ondernemersvereniging Groningen Ondernemersvereniging Groningen 
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Ondernemersvereniging Leeuwarden   Hoogeveen 
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Bestuur Vlinderstad Emmen Centrum   Bestuur stichting De Koepel 
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