Voorzitter,
Dank voor de mogelijkheid om in te spreken. Ik werk voor Detailhandel Nederland. Wij zijn
de sectorganisatie van winkeliers. Eigenlijk zijn alle winkeliers van Nederland via hun
brancheorganisatie bij ons aangesloten. Dan heb je het dus over ongeveer 100.000
winkeliers en een half miljoen werknemers. Daarmee zijn wij de grootste private werkgever.
Detailhandel Nederland heeft zich al eerder tegen de komst van de FOC in Assen
uitgesproken. Kort samengevat hebben wij hiervoor drie redenen:
1. Huidige drie outletcentra (Roosendaal, Lelystad en Roermond) zijn ruim voldoende
om te voorzien in vraag.
2. De locatie van de nieuwe winkelmeters voegen niets toe aan detailhandelsklimaat in
Drenthe. De beoogde locatie ligt buiten de bestaande winkelkern. Hiermee
verdwijnen banen en winkelruimte in de binnensteden. Hierdoor zal de leefbaarheid
van dorpen en steden in Drenthe afnemen.
3. In regio van Assen moeten juist winkelmeters verdwijnen in plaats van toe worden
gevoegd. Assen kenmerkt zich met een dramatisch leegstandspercentage van 29
procent. Dit is ook in nationaal perspectief erg slecht. Het beleid van het
gemeentebestuur in Assen staat landelijk bekend als een schoolvoorbeeld voorbeeld
van hoe het niet moet. De gemeente was traag met het inspelen op het veranderende
winkelaanbod en wil nu ook nog eens een FOC buiten de stadsgrenzen neerzetten.
De laatste tijd zijn er twee zaken bijgekomen die u hopelijk extra kan motiveren om tegen de
FOC in Drenthe te stemmen.
1) De Retailagenda van het ministerie EZ (Henk Kamp).
Ook Drenthe heeft zich gecommitteerd aan de Retailagenda. Het ministerie van EZ
heeft zich deze zomer r echter ten doel gesteld om 20 procent van het winkelariaal te
reduceren.
De vertaling van deze ambitie mis ik in uw Retailagenda. Terwijl dit juist in uw agenda
ongelofelijk belangrijk is. Hiervoor is regie van de provincie nodig. Hier past het
toevoegen van nieuwe winkelmeters via een FOC in Drenthe absoluut niet bij. Wij
vragen u daarom om juist de vertaling van deze landelijke ambitie naar provinciaal
niveau en recht te doen aan de handtekening van uw gedeputeerde na te volgen.
2) Een onderzoek van McKinsey dat wij als sector organisatie begin deze maand
presenteerde. Hieruit blijkt dat de uitdagingen voor de detailhandelssector nog groter
waren dan gedacht. Als wij niets doen zal:
a) een kwart van de banen te verdwijnen. (130.000)
b) 25 procent van het winkeloppervlakte leeg komen te staan (vooral in perifere
gebieden). De huidige jaarlijkse afname is dan nu al 10 maal lager dan wat
noodzakelijk is.
Kortom, ik roep u namens de sector Detailhandel op:
· Tegen de komst te stemmen van een FOC in Drenthe. Het liefst met een gezamenlijk
Noordelijk nee.
· Daadwerkelijk in actie komen voor het detailhandelsklimaat in Drenthe. En
bijvoorbeeld het voortouw te nemen om het groeiende overaanbod in winkelmeters te
reduceren.
Met een vriendelijke groet,
Tom Ponjee,
Secretaris Vestigingszaken
Detailhandel Nederland

