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Voorwoord

Op 16 januari 2019 maakt uw college van Gedeputeerde Staten van 

Drenthe een binnenstadstour langs de zeven steden/kernen van het 

Binnenstadfonds. Wij willen graag laten zien wat de resultaten in 

het centrum van Emmen zijn.

   

De middelen van het Binnenstadfonds worden ingezet ter 

versterking van de ruimtelijke-economische winkelstructuur en 

het toekomstbestendig maken van het kernwinkelgebied door 

een kwaliteitsimpuls van het openbaar gebied. (Hoofdstraat/

Noorderstraat/Derkstraat) 

Resultaten boeken we! Met hulp van het Binnenstadfonds geven 

we uitvoering aan de Omgevingsvisie Emmen Centrum. In onze 

Beleidsregel Binnenstadfonds Gemeente Emmen is het doel van 

deze subsidieverstrekking uitdrukkelijk benoemd: 

“Het tot stand brengen van een robuuste, toekomstbestendige, 

compacte binnenstad van Emmen met minder structurele 

leegstand”. 



Opgemerkt moet worden dat verplaatsen en transformeren veel tijd 

kost. Eigenaren van vastgoed en winkeliers moeten zich ook bewust 

worden van de nieuwe werkelijkheid en daarna hun plannen maken 

en uitvoeren.  Daarom zetten we ook een kwartiermaker in en 

maakt het Binnenstadfonds net het verschil. 

Het geven van een kwaliteitsimpuls aan het openbaar gebied in 

Centrum Noord gebeurt uiteraard in samenspraak met de bewoners 

en ondernemers.  Het is verheugend om te kunnen melden dat 

de betrokkenheid groot is. We hebben de verwachting dat we 

binnenkort een gedragen ontwerp kunnen vaststellen, daarna 

kunnen we richting uitvoering.   

Naast de concrete bereikte resultaten willen we ook graag 

uw aandacht vragen voor de gebiedsontwikkeling buiten het 

kernwinkelgebied. Een drietal voorbeelden hebben we uitgelicht.  

Deze gebieden zouden we graag willen ontwikkelen met steun van 

de provincie als vervolg op het Binnenstadfonds. 

Tot slot willen we graag aangeven dat met name de bewustwording 

van vastgoedeigenaren  zoveel tijd vergt dat  de einddatum 31 

december 2020 wellicht te vroeg ligt om het maximale resultaat te 

halen. 

Wij wensen u een goede reis op de Binnenstadstour en werken 

graag met de provincie Drenthe verder aan de onwikkeling van de 

binnenstad van  Emmen. 

College van Burgemeester en Wethouders van Emmen 
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Wilhelminastraat
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I Centrumvisie en binnenstadfonds

Hoe zorgen we ervoor dat Emmen ook in de toekomst 

een bruisende stad blijft? Het antwoord hierop staat in 

de Omgevingsvisie Emmen Centrum.  Het bijbehorende 

uitvoeringsprogramma en het binnenstadfonds moeten ervoor 

zorgen dat de gestelde ambities en doelen gehaald worden.
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Ambities

Eén centrum, vijf identiteiten

Openbare ruimte verbindt

Kernwinkelgebied als maatpak

Vanzelfsprekende bereikbaarheid

Groenste centrum van Nederland

Wonen voor iedereen

Horeca bij verblijfsplekken

Pleinen met karakter

Bruisende binnenstad
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Binnenstadfonds: overzicht subsidies

• Verplaatsingsubsidie

Bijdrage voor winkeliers die vanuit een transformatiegebied, 

het menggebied Westerstraat of een solitaire winkellocatie 

verhuizen naar het kernwinkelgebied als tegemoetkoming in 

kosten bij verhuizing

• Gevelverbeteringsubsidie

Bijdrage voor winkeliers of vastgoedeigenaren die in het oude 

centrum investeren in gevelverbetering. Het moet om meer 

gaan dan het opnieuw schilderen van een gevel

• Planontwikkelingsubsidie

Bijdrage voor het maken van een plan of schetsplan voor de 

herontwikkeling van vastgoed

• Transformatiesubsidie

Bijdrage om een winkel in het transformatiegebied te 

veranderen  in een andere functie dan detailhandel, 

bijvoorbeeld een woning
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Druktebeeld Emmen Centrum
Locatus, september 2018
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II Verplaatsingen

Black & White Barbershop, Kolhoopstraat By Hans, Wilhelminastraat

Mede dankzij de verplaatsingsubsidie is een aantal 

detailhandelondernemingen verplaatst vanuit transformatie-

gebieden (aanloopstraten) naar het kernwinkelgebied. Winkeliers 

hebben verschillende redenen om te willen verplaatsen. De 

belangrijkste reden is dat ze in het kernwinkelgebied meer klanten 

hopen te krijgen. 

Winkeliers merken dat het steeds rustiger wordt in de 

aanloopstraten. Verplaatsing is voor de winkelier een zware 

financiële en organisatorische belasting, het binnenstadfonds kan 

een stimulans zijn toch de stap te wagen. Onderstaand een aantal 

voorbeelden van verplaatsingen die de afgelopen maanden zijn 

gerealiseerd.  
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Balij Schoenen, Wilhelminastraat Haka, Klokkenslag

Naam   Verplaatst vanuit:  Status  m2 bedrag

By Hans   Wilhelminastraat  vastgesteld 296 €    44.400,00

Haka   Klokkenslag  verleend  725 €  108.750,00 

Black & White Barbershop Kolhoopstraat  vastgesteld 50 €    18.750,00

Balij Schoenen   Wilhelminastraat  verleend  225 €    33.750,00

Totaal          1296 €  205.650,00
Resultaten verplaatsingsubsidie 
tot 24 oktober 2018
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III  Transformatie naar wonen

Op diverse plekken in de aanloopstraten wordt het steeds 

moeilijker om winkelpanden te verhuren. Het is daarom nodig 

om anders naar het gebruik van deze panden/gebieden te 

kijken. De vastgoedeigenaren ervaren dit in het algemeen ook 

zo. Het Binnenstadfonds heeft een transformatiesubsidie waarbij 

vastgoedeigenaren met subsidie en begeleiding van de gemeente 

het vastgoed een andere functie kunnen geven. 

Hierbij gaat de voorkeur van de gemeente uit naar een functie 

voor wonen. Dit brengt uitdagingen met zich mee. Niet elk 

pand is eenvoudig geschikt te maken voor een woonfunctie. De 

transformatie van voormalige winkelpanden is zeer kapitaalintensief 

en tijdsintensief. Een goede begeleiding vanuit de gemeente is 

daarbij zeer gewenst.  Onderstaand een aantal voorbeelden van 

transformaties die de komende periode zijn of worden gerealiseerd.   

Wonen in plint: Van Nie Vastgoed, Stationsstraat-Hoofdstraat Transformatie pand Hoge Kolhoopstraat
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Pand Hoge Kolhoopstraat

Naam   Locatie   Status  m2 bedrag

Hoge   Kolhoopstraat  verleend  560 €    72.500,00 

Van Nie Vastgoed  Stationsstraat-Hoofdstraat verleend  204 €    59.875,00 

Linneman   Wilhelminatraat  verleend  142 €    46.200,00 

Totaal          906 €  178.575,00 
Resultaten transformatiesubsidie 
tot 24 oktober 2018
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Verschillende aanvragen voor transformaties/verplaatsingen zijn 

op dit moment nog in behandeling. Daarbij komen we soms 

uitdagende situaties tegen. Een voorbeeld is het pand van Tenstone 

op de  hoek Notaris Oostingstraat/Hoofdstraat. De commerciële 

plint staat al jaren leeg en is verpauperd, wat een negatieve effect 

heeft op het omringende winkelgebied. De gemeente is met het 

Binnenstadfonds goed zichtbaar voor ondernemers in het centrum. 

Dit heeft ertoe geleid dat de vastgoedeigenaar samen met één 

van de laatste huurders van het pand bij de gemeente is gekomen 

met een totaalplan. Het gehele pand krijgt een upgrade. Er komt 

woningbouw op de verdieping en een zeer gerenommeerde 

winkelier krijgt de mogelijkheid de hele plint te bezetten. De 

winkeloppervlakte voor de winkelier wordt niet alleen vergroot, hij 

kan ook zijn  assortiment uitbreiden met artikelen die nu nog niet 

verkrijgbaar zijn in Emmen. Bijkomend voordeel is dat de Notaris 

Oostingstraat door de opwaardering van het gehele pand ook een 

facelift krijgt. 

Pand Tenstone
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NoorderstraatVoormalig Beverpand 
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IV  Herinrichting kernwinkelgebied

Noorderstraat

Bij een goed functionerend winkelcentrum hoort een 

toekomstbestendig openbaar gebied. Vooral in het oude gedeelte 

van het centrum van Emmen moet het openbaar gebied worden 

opgewaardeerd. Onderdeel van de Centrumvisie is het opnieuw 

inrichten van de Noorderstraat, Derksstraat en een deel van de 

Hoofdstraat (vanaf de Stationsstraat).

De ontwikkeling van de plannen voor de herinrichting wordt in 

samenwerking met de betrokken ondernemers opgepakt. De 

gemeente zit regelmatig om de tafel met een klankbordgroep van 

winkeliers uit het oude centrum om gezamenlijk tot een gedragen 

inrichting voor het openbaar gebied te komen. Uiteraard zijn er 

verschillende ‘vaststaande’ elementen zoals kabels en leidingen, 

maar als het gaat om zaken als verlichting, straatmeubilair en 

vergroening zijn we gezamenlijk aan zet hier vorm aan te geven.   

17 17



Impressie Noorderstraat

Concept schetsontwerp
Derksstraat - Noorderstraat
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Impressie kruising Noorderstraat/Hoofdstraat

Concept schetsontwerp 
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Gevelverbeteringsplan

Centrum-Noord Emmen kenmerkt zich als winkelgebied door 

speciaalzaken van veelal lokale ondernemers die gevestigd zijn in 

individuele panden. 

De individualiteit en het karakter van de panden zijn bepalend 

voor de sfeer in dit deel van het centrum. In de loop van de tijd zijn 

de gevels veranderd. Het gevelverbeteringsplan gaat uit van het 

behoud en herstel van de oude panden. 
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V Vervolgopgaven

Voor bepaalde straten – vooral de Wilhelminastraat en 

Weerdingerstraat – zijn geen centrumfuncties meer voorzien. In de 

aanloopstraten is een fors deel van de langdurige en structurele 

leegstand te vinden. Deels is het mogelijk om panden naar 

woningbouw te transformeren, maar niet in alle gevallen lukt dat. 

De transformatie van grotere panden komt lastig van de grond, daar 

ontbreekt het zicht op rendement. Een bredere gebiedsontwikkeling 

is noodzakelijk om  dergelijke locaties nieuw leven in te blazen. 
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Gebiedsontwikkeling
Wilhelminastraat/Klokkenslag

Door de toenemende leegstand van winkels in de Wilhelminastraat 

in combinatie met het verrommelde binnengebied tussen de 

Klokkenslag en Wilhelminastraat ontstaat de behoefte aan sturing 

op de herontwikkeling van dit gebied.
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Ontwikkelingslocatie 
Klokkenslag

Ontwikkelingslocatie 
Oude Brandweerkazerne

Ontwikkelingslocatie 

Ontwikkelingslocatie 
WP-Zuid

Ontwikkelingslocatie
Achter de Molen

Weiert

AH

Oriëntatie bebouwing

Hoge bouwmassa (.. - .. lagen)

Lage bouwmassa (1 bouwlaag)

Te amoveren bouwmassa

Toevoegen nieuwe bouwmassa

Bestaande boom

Groenvlak

(Groene) overgang privé-openbaar

Groen binnenterrein

Toevoegen nieuwe bomen

Openbaar parkeren

Parkeren privé

Fietsverbinding

Voetgangersverbinding

Ontsluiting plangebied

Te realiseren voetgangersverbinding

Met het sluiten van het bouwblok ontstaat een binnengebied dat 

niet meer een verwijding van de Klokkenslag is, maar een specifiek 

karakter kan krijgen. Bij de transformatie naar wonen en het 

toevoegen van wonen aan de Klokkenslag ontstaat er een extra 

parkeerbehoefte, deze zal in het binnenterrein of deels verdiept 

onder de bestaande bouw moeten worden opgelost. Streven is wel 

dat dit groen ingepast wordt en daarmee ook een verblijfskarakter 

krijgt.

Visie (eindbeeld)
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Ontwikkelingslocatie 
Klokkenslag

Ontwikkelingslocatie 
Oude Brandweerkazerne

Ontwikkelingslocatie 

Ontwikkelingslocatie 
WP-Zuid

Ontwikkelingslocatie
Achter de Molen

Weiert

AH

Voorbeelduitwerking
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Klokkenslag Wilhelminastraat
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Weerdingerstraat
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Weerdingerstraat/Hoofdstraat

Voorbeelduitwerking

Aan de noordkant van het centrum gaat de Weerdingerstraat 

en omgeving steeds meer van functie veranderen. Het is 

wenselijk de ruimtelijke structuur in dit gebied af te maken door 

achterkantsituaties, rotte plekken en gaten  op te heffen en 

woonbebouwing toe te voegen. 

Opgaven

• sloop verouderde grootschalige bouwvolumes    

 (garage, kampeerhal)

• ontwikkelen van een centrum-stedelijk woonmilieu

• creëren van een samenhangend representatief beeld langs de  

 Weerdingerstraat

• creëren van een eigentijdse woonsfeer aan de Noorderpassage

• mogelijke parallelweg langs de Weerdingerstraat om   

 verschillende bouwblokken te ontsluiten

• parkeren binnen bouwblok, bij voorkeur ondergronds of   

 halfverdiept

29 29



30 30



Weerdingerstraat
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Stationsgebied is rommelig en onduidelijk. 

Geen entreegebied waar reiziger mogelijkheid heeft tot oriëntatie.

Gebiedsontwikkeling Stationsgebied

Het stationsgebied van Emmen Centrum is flink verouderd en vraagt 

om aangepakt te worden. Gestreefd wordt naar de realisatie van 

een volwaardig OV-knooppunt en een betere bereikbaarheid van de 

OV-voorzieningen. Een specifieke opgave ligt er voor de verbinding 

tussen het stationsgebied en het centrum. 
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Vanuit het centrum is station nauwelijks zichtbaar en wordt de route geblokkeerd
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Ambities herinrichting stationsgebied

• Verbeteren entreefunctie richting centrum

• Verbeteren OV-knooppunt

• Vergroten sociale veiligheid

• Verbeteren verkeerssituatie Noordelijk deel centrum

• Verbeteren verkeersveiligheid op en rondom het stationsplein

• Verbeteren fietsbereikbaarheid Noordelijk deel centrum

• Verbeteren voetgangersverbinding station-centrum 

Opgaven

• Optimaliseren OV-knooppunt

• Herinrichten stationsplein

• Aanrijdroutes OV versnellen

• Verbinding station - centrum

• Heroverwegen routes Noord

Mogelijke variant inrichting stationsplein
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