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Aan: de Leden van de Gemeenteraad 
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7811 AP Emmen 

Betreft: brief aan het College van B & W 

Geachte Leden van de Raad 

Bij deze doen wij U toekomen een schrijven gericht aan het College van B & W. 

Hopende U voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting De R 
J. Schomaker v 
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Stichting "De Koepel" 
Koepelorganisatie voor het Midden- en Kleinbedrijf in de gemeente Emmen 

Aan het College van B&W van de gemeente Emmen 
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7811AP Emmen 

Datum: 10 maart 2010 

Onderwerp: detailhandelstructuur gemeente Emmen 

Geacht College, 

De Koepel maakt zich als overkoepelende organisatie van 
winkeliersverenigingen in de gemeente Emmen, ernstig zorgen over de 
toename van verspreide bewinkeling buiten de reguliere winkelgebieden en 
daarmee over de toekomst van de detailhandelsstructuur in de gemeente 
Emmen. 

Steeds vaker bereiken de Koepel berichten van winkels die in strijd met de 
regels zich buiten de daarvoor bestemde gebieden vestigen. Achter de façade 
van eigen gefabriceerde producten verkopen, internetwinkel of showroom« 
gaan vaak gewone winkels schuil, waar iedere consument ter plekke 
artikelen kan uitzoeken, betalen en meenemen. Dit is detailhandel en alleen 
toegestaan in de centra van Emmen en de buitendorpen, de wijkwinkelcentra 
en voor bepaalde branches op een aantal daar speciaal voor aangewezen 
bedrijventerreinen, als de Nijbracht en de meubelboulevard in Emmen en de 
Pollux bij Klazienaveen. 

Het gevolg van deze illegale vestigingen is een toename van de leegstand in 
de eerder genoemde gebieden. Leegstand met als mogelijk gevolg 
verpaupering. Dit heeft zijn weerslag op het hele winkelgebied. Consumenten 
vinden het niet leuk geconfronteerd te worden met dichtgeplakte gevels en 
graffiti. Een deel van de consumenten zal dan ook uitwijken naar andere 
aankoopgebieden. Daar zitten we in Emmen niet op te wachten. 

De Koepel, bijgestaan door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) dringt 
er bij het college op aan een eind te maken aan deze illegale 
winkelpraktijken. Samen zullen we ervoor moeten zorgen dat winkels daar 
komen te zitten waar ze, ook wettelijk, horen te zitten. 
De Koepel zal ook de makelaars erop wijzen dat zij op moeten houden met 
winkellocaties aan te bieden, waar volgens het bestemmingsplan geen 
detailhandel gevestigd mag worden. 
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Er zijn in de aangewezen winkelgebieden genoeg lege panden die nog gevuld 
moeten worden en genoeg locaties waar nog gebouwd kan worden. Zowel in 
de centra als op de betreffende bedrijventerreinen. Door de winkels te 
concentreren in deze gebieden, wordt de aantrekkingskracht ervan versterkt. 
Doorgaan met het toelaten van verspreide bewinkeling zal funest uitwerken 
op de structuur van de detailhandel. De toekomst van de 
detailhandelsstructuur in de gemeente Emmen staat op het spel De Koepel 
en het HBD zijn te allen tijde bereid mee te werken aan het versterken van 
de detailhandelstructuur en zien met vertrouwen het overleg met de 
betreffende wethouders tegemoet. 

Hoogachtend, 

J. Schomaker 
Voorzitter 

Secretariaat 
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Cc. aan:Gemeenteraad 
Besturen van de ondernemersverenigingen in de gemeente Emmen 

De Koepel is de overkoepelende organisatie van winkeliersverenigingen in de 
gemeente Emmen en officieel overleg partner van de gemeente. In deKoepel 
zijn verenigd Vlinderstad, de buitendorpen, de Nijbracht en de 
Meubelboulevard Emmen. 
Als sectorinstituut ondersteunt het Hoofdbedrijfschap Detailhandel de 
gehele detailhandel. Het HBD vervult een functie als kenniscentrum; 
maakt maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid helder en 
hanteerbaar en stimuleert de professionaliteit in de sector. In het HBD 
werken samen: MKB-Nederland, Centrale Vereniging voor de 
Ambulante Handel (CVAH), FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond 
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