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‘Bouw outlet in binnenstad’‘Bouw
JAAP KIERS

De wetenschapper, verbonden aan
Fontys Hogescholen, zegt het dos-
sier in Assen ‘helaas’ op de voet te
volgen. Dat de provincie Drenthe on-
derzoek wil doen naar de gevolgen
van een FOC alvorens groen licht te
geven, noemt hij ‘na de veel te snelle
positieve reactie van het vorige be-
stuur’ een goede zaak. ,,Dat vertraagt
en dat is een goede zaak. Want de As-

ASSEN ,,Je hebt bijna een kabelbaan
nodig wil dit de binnenstad verster-
ken.’’ Zo hekelt lector Brainport
Cees-Jan Pen het plan om in Assen
bij het TT-circuit een Factory Outlet
Center (FOC) te bouwen.

ser binnenstad is al niet vitaal en
ook centra in de regio staan onder
druk.’’

,,Alleen als je het FOC in of tegen
de binnenstad aanbouwt, versterk je
het centrum’’, zegt Pen. ,,Het ver-
baast me dat het college hier zo snel
ja op zegt. Je voelt als je in de stad
loopt gewoon dat er in Assen al veel
te veel is ontwikkeld. Het zou juist
kleiner moeten en dan dit ook nog!’’

,,Landelijk is er wel ruimte voor
een paar van die FOC’s’’, zegt de lec-
tor. ,,Maar Winschoten, waar men
ook nog bezig is, zou een veel logi-
scher plek zijn. Iedereen gebruikt
voorbeelden die goed uitkomen. Zo-
als Roermond, maar daar ligt het
FOC tegen de binnenstad aan en

w outle
trekt het heel veel Duitsers. In Roo-
sendaal moet de gemeente juist mil-
joenen uittrekken om de binnenstad
te redden. Dat moet Assen toch niet
willen? Zonder binnenstad trek je
geen bezoekers.’’

Pen voorziet ook desastreuze ge-
volgen voor het winkelapparaat in
dorpen als Beilen, Zuidlaren, Smilde
en Gieten. ,,Alles wat je erbij bouwt,
moet ergens anders verdwijnen. De
provincie zou zich moeten richten
op de vitaliteit van kernen. Ze moet
zeggen: doe het in de binnenstad en
zet je maximaal in daar te vernieu-
wen.’’

Het argument dat Assen het risico
loopt dat als het niet snel toehapt
het FOC uitwijkt naar Drachten of

et in b
Lector voorspelt
kaalslag in Assen
bij bouw FOC
nabij TT Circuit

Heerenveen snijdt geen hout, vindt
hij. ,,De noordelijke gemeenten wer-
ken toch samen in Bandstad? Dit is
ook een test voor de samenwerking
in het Noorden. Gemeenten moeten
zich niet tegen elkaar laten uitspe-
len.’’

De nog te ontwikkelen retail-
agenda van de provincie Drenthe
zou zich moeten richten op de ker-
nen, vindt Pen. ,,De markt moet uit-
gedaagd worden beter naar bestaan-
de plekken te kijken. Het begint met
de centra versterken. Je zou ook
fondsen moeten maken om her en
der dingen te slopen. Een soort her-
structureringsmaatschappij in het
leven roepen.’’ Maar het gaat niet al-
leen om geld, zegt de lector. ,,Het ma-
ken van keuzes is belangrijker. En
dan de rug recht houden. Een Action
hoort niet op het industrieterrein,
maar in de binnenstad. Dat geldt ook
voor de Aldi. Ja, je hoort het argu-
ment van gratis parkeren. Niets van
aantrekken, die Aldi komt toch wel.’’
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