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Ik had een daverend slotakkoord voorbereid in deze lange FOC-

discussie. Ik zou nog een keer erg mijn best doen om de collega-fracties 

te overtuigen van onze zienswijze op het verzoek van de gemeente 

Assen. Ik zou D66 nog een keer de mantel uitvegen omdat ze geen kleur 

bekenden. Ik zou het CDA nog een keer de oren willen wassen omdat ze 

geen interesse toonde in de kans om in het FOC werkgelegenheid te 

creëren voor tientallen arbeidskrachten die niet of slechts moeizaam aan 

de bak komen. En ik zou de VVD willen vragen om nog een keer te 

draaien, want volgens Jan Smits is dat niet zo moeilijk: als je één keer 

draait, kun je ook twee keer draaien, meldde hij in DvhN. 

Maar niets van dit alles. Ik heb er dus maar een kerstverhaal van 

gemaakt. Want we weten hoe de hazen lopen rond het TT-circuit en 

voorlopig blijven ze daar ook nog wel even. En iets minder opgeFOCt 

dan voorheen. Dat is dan weer een fijne kerstgedachte, zolang ze niet 

afgeschoten worden. Want ‘afgeschoten’, dat was de term die na de 

laatste OGB-commissievergadering als gevleugelde term door de media 

naar buiten werd gebracht naar aanleiding van de verlengde discussie 

over het FOC. Er zou nog sprake zijn van een piepkleine opening door 

de VVD aangedragen, maar dat ging uiteindelijk ook weer nergens over. 

Alle gekheid op een stokje: het tekent maar weer eens de worsteling die 

veel fracties met dit onderwerp hebben gehad, zo ook de PvdA. Ik heb 

daar eerder melding van gemaakt.  

De PvdA-fractie vindt het jammer en spijtig dat het voorstel nu is 

ingetrokken, maar tegelijk ook voorstelbaar. Juist omdat we wisten hoe 

de hazen zouden lopen.  



Het heeft ons inziens verder geen zin om nog inhoudelijk in te gaan op 

het FOC. Er ligt immers geen voorstel meer. En of er een nieuw voorstel 

komt, is niet aan ons. Het is de vraag of het College van BenW van 

Assen met een nieuw plan komt. Assen houdt kennelijk alle opties open, 

waarbij GS nu al aangeeft dat een gelijkluidend plan niet opnieuw aan 

ons wordt voorgelegd. Ik zou nog wel graag willen weten: wat is daarvan 

de achterliggende reden?  

Een tweede vraag die ik heb: betekent deze nieuwe beweging van de 

gemeente Assen, al dan niet in samenwerking met de initiatiefnemer, 

een andere opstelling van GS inzake de ijsbaankwestie? Of houdt het 

College vast aan 31 december als finale datum? Richting de gemeente 

Hoogeveen zou dat wel zo netjes zijn.  

Het is ondertussen een hele kluwen geworden aan bewegingen en de 

regie lijkt te ontbreken. Dat is niemand verwijtbaar, want een ieder 

opereert vanuit de eigen verantwoordelijkheid en positie. Het gaat over 

FOC ja of nee, al dan niet in combinatie met een VVD-uitweg, al dan niet 

in combinatie met een ijsbaan. Het gaat over de retailagenda en de 

problemen van binnensteden. Het gaat over …… en vult u zelf maar 

aan. 

Voorlopig is de enige investering – die niet alleen is toegezegd maar ook 

echt ingezet gaat worden – het Binnenstadsfonds van de provincie. Dat 

onze fractie daar een steentje aan bij heeft mogen dragen, is voor ons 

de winst van de hele discussie. 

Een eventueel nieuw verzoek van de gemeente Assen zullen wij 

opnieuw toetsen aan de provinciale beleidskaders en afwegen op 

ruimtelijke en economische gronden.  

 

 

 

 


