Projectvoorstel

Actualisatie ontwikkelingsvisie detailhandel en horeca
Gemeente Assen

Context en doel
De huidige ontwikkelingsvisie voor detailhandel

Resultaat van de
actualisatie

en horeca van de gemeente Assen komt uit
2009. Ingezet wordt op een regionaalverzor

De actualisatie van de detailhandels- en

gende binnenstad met detailhandel en horeca,

horecavisie:

levensvatbare wijkcentra en een branche

•

specifiek beleid voor perifere detailhandel.

speelt in op veranderende consumenten
voorkeuren, winkel- en vrijetijdsgedrag, en
voorziet in een duurzame voorzieningen

De aanhoudende veranderingen in het koop- en

structuur die hierop inspeelt. Daarbij worden

vrijetijdsgedrag van consumenten en in het

detailhandel en horeca benaderd in samen

vestigingsgedrag van winkels en horeca, de

hang met andere publieksgerichte functies;

recente jurisprudentie over de motiverings

•

biedt juridisch deugdelijk gemotiveerde

vereisten voor ruimtelijk detailhandelsbeleid, en

kaders (noodzakelijkheid, evenredigheid)

gevolgen van de coronacrisis, zijn aanleiding

voor het te voeren ruimtelijke detailhandels-

het detailhandels- en horecabeleid te actualise

en horecabeleid, zowel voor het toetsen van

ren. De huidige ontwikkelingsvisie voor detail

plannen als voor het motiveren van planolo

handel en horeca, en de (nog op te stellen

gisch beleid (bestemmingsplan/Omgevings

integrale) binnenstadsvisie vormen de basis

visie);

voor het te actualiseren beleid.

•

biedt aan marktpartijen inzicht in en houvast
voor de specifieke kansen en kwaliteiten
van de afzonderlijke centrumgebieden en
daagt uit tot nieuwe investeringen op de
juiste locaties.
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Onderwerpen en
aandachtspunten
De actualisatie volgt qua opbouw en diepgang
globaal de bestaande ontwikkelingsvisie detail

rol van supermarkten, ontwikkeling online

verplaatsingen, branchevervaging, blurring,

(bezorgen, afhalen), branchevervaging/

webwinkels, afhaalpunten, branchering in

‘blurring’, evenementen, veranderde behoef

bestemmingsplannen (dienstenrichtlijn),

te aan ontmoeting. Gevolgen van deze

horecacategorieën, volumineuze artikelen,

trends voor verschillende typen centra in

(solitaire) supermarkten, verspreide bewin

Assen;

keling en horeca, ondergeschikte nevenacti

5. Sterke en zwakke punten en kansen en

viteiten, handhaving, etc.

handel en horeca, maar is waar mogelijk bondi

bedreigingen per centrumgebied, voor wat

ger. Wij stellen voor aandacht te besteden aan

betreft positie in de totale structuur (binnen

In het startoverleg met u lopen we de verschil

de volgende onderwerpen:

stad, wijk- en buurtcentra, PDV), mede in

lende onderwerpen door en bepalen nader

1. Actuele voorzieningenstructuur in de ge

relatie tot 1 t/m 4. Voor de binnenstad sluiten

welke aspecten specifieke aandacht vragen.

meente Assen en concurrerende centra in de
regio, o.a. actuele cijfers binnenstad, wijk- en

wij aan bij de (integrale) binnenstadsvisie;
6. Haalbaar programma detailhandel en horeca

buurtcentra, PDV-zone en overig (verkoop

voor de gemeente Assen. Kwantitatieve en

punten winkels en horeca, vloeroppervlak,

kwalitatieve beoordeling van vraag versus

leegstand);

aanbod (DPO-som voor de dagelijkse en

2. Actuele vraagzijde (kwantitatief en kwalita
tief): potentiële verzorgingsgebieden binnen
stad, wijk- en buurtcentra, omvang en sa

niet-dagelijkse sector, en restaurants,
fastservice en dranken smal).
7. (Herijkte) ontwikkelingsvisie voor detailhan-

menstelling bevolking per wijk, kenmerken

del en horeca van de gemeente Assen, met

van huishoudens, kooporiëntaties (KSO);

name de positionering van afzonderlijke

3. Ontwikkelingen in vraag en aanbod in Assen

centra ten opzichte van elkaar, ‘stip op de

en de regio, waaronder demografische

horizon’ per centrum (2025 (2030)), voort

ontwikkelingen (bevolkingsprognose 2025

bouwend op eerder vastgesteld beleid;

(2030)), woningbouw, winkels, horeca,
cultuur, toerisme, etc.;
4. Trends en ontwikkelingen in de detailhandel

8. Actualisatie beleids- en toetsingskader dat
de gewenste ontwikkelingsrichting (zie punt
6) juridisch deugdelijk motiveert en facili

en horeca: wijzigende consumentenvoorkeu

teert: hoe om te gaan met onder meer het

ren en -gedrag, veranderende randvoorwaar

stimuleren van ontwikkelingen in centra, het

den en vestigingsgedrag winkels en horeca,

bestrijden van leegstand, transformatie,
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Over
Integrale aanpak
DTNP is gespecialiseerd in de ontwikkeling van
publieke gebieden (binnensteden, winkelcentra,
recreatiegebieden) en voorzieningen (winkels,
horeca, recreatie, toerisme, ambulante handel,
maatschappelijke functies).
We hanteren een integrale benadering die zich
richt op drie pijlers:
•

De positie van publieke gebieden als knoop
punten in de (lokale) economie en als bron
voor werkgelegenheid, ondernemerschap en
ontplooiing;

•

Sociaal-maatschappelijke functie van publieke
gebieden waar uiteenlopende bevolkingsgroe

DTNP is gespecialiseerd in publieksfuncties en integreert daarbij de vakgebieden planologie,
geografie en stedenbouw

pen samenkomen en ruimte is voor ontmoe
•

ting;

Wij zijn ons bewust van de kracht van effectief

Wij werken jaarlijks in meer dan 200 centrum

Centrumgebieden als ruimtelijke identiteits

communiceren en verbeelden, en zien dat als

gebieden en voorzieningenclusters in heel

dragers van stad, dorp of wijk, en met een

belangrijk onderdeel van ons vak. Dat maakt

Nederland. Meer over ons vindt u op onze

belang voor de maatschappelijke samenhang.

DTNP tot adviseurs voor ruimte en strategie.

website (www.dtnp.nl).

Ruimte en strategie

Projecten

DTNP integreert drie vakgebieden: planologie,

Wij zijn gespecialiseerd in multifunctionele

stedenbouw en geografie. We verbinden het

gebieden met winkels, horeca, toerisme en

maken van plannen en visies met een strategie

overige voorzieningen. We bekijken die steeds

om tot uitvoering te komen.

in samenhang met andere functies als wonen,
werken, verkeer en openbare ruimte.
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