
Plenaire presentatie en discussie  |  21-11-2022
Horecavisie Assen



Welkom!

• Voorstelrondje

• Horecavisie

• Ruimtelijk beleid voor eet- en 

drinkgelegenheden

Wat mag waar?

• Kansen voor horeca in Assen

Ter inspiratie voor nieuwe én 

bestaande ondernemers



Waar staan we in het proces?
• 13 juni Werkgroep III

• Uitkomsten enquêtes

• Benchmarkanalyse

• Eind sept. Werkgroep IV: voorlopige richting visie
• Conclusies analyse tot nu toe

• Wensbeeld ontwikkeling horeca Assen (programmatische ontwikkeling)

• Ruimtelijke ontwikkelvisie voor eet- en drinkgelegenheden (onderlinge positionering)

• Beleids- en toetsingskader (sturingsinstrumenten)

• Vandaag Presentatie aan ondernemers
• Voorleggen voorlopige richting

• Hierna Opstellen conceptrapport



Vanochtend

• Feiten en cijfers

• Resultaten enquêtes

• Kansen voor toekomst

• Reacties



Feiten en cijfers



Branche-indeling horeca
Dranken Café

Discotheek

Eten Lunchroom

Pannenkoeken
Café-Restaurant

Restaurant

Fastfood Bezorg/Halen

Fastfood

Grillroom/Shoarma

Hotels Hotel

Hotel-Restaurant

Horeca Overig Koffiehuis
IJssalon
Crépes/Wafels/Donuts

Koffiebar

Coffeeshop

Shisha-lounge

Feestzaal

Horeca Overig

• Locatus-indeling

• Consistent over tijd en 
benchmarkcentra



Huidig aanbod
• Circa 137 horecazaken

• 60x (café-) 
restaurant

• 90 zaken in de 
binnenstad

• Klein en groot

• Nagenoeg allemaal in 
Assen



Benchmark –
spreiding zaken
Veel in de binnenstad



Benchmark –
spreiding oppervlak
Groot aandeel van het vloeroppervlak 
verspreid gevestigd 



Benchmark – omvang horecazaken



Landelijke ontwikkeling
• Eerdere verwachting ING: horeca-volume naar 

circa 90% van niveau 2019

• Arbeidskrapte en gasprijzen rem op groei

Branches:

• Fastservice al in 2021 weer op niveau

• Restaurants en nachtleven veerkrachtig

• Hotels: zakelijke klant blijft nog weg, maar NL 

klant +



Ontwikkeling aantal zaken in NL



Ontwikkeling aantal zaken in Assen

• Binnenstad

• Groei 2015-2020

• Groei fastfood en eten 

• Afname cafés

• 2020 – 2022

! Krimp dranken en eten

! Fastfood stabiel

• Overig gebied

! 2020-2022 afname 

! Nog (maar) 2 cafés



Filialisering en schaalvergroting

Pre-corona: groei horeca gestuwd door 

snelle groei filiaalbedrijven

• Vooral bezorg/afhaal en lunchrooms

• Aandeel formules in NL relatief laag 

(vergelijking buitenland)

• Gemiddelde horecazaak in NL nog klein 

(106 m² wvo), maar wordt groter.

• Filialiseringsgraad verschilt per branche

Fastfood 20%

Restaurants 3%

Lunchrooms 19%

Bezorg/afhaal 20%

Café-restaurant 1%

Hotel-restaurant 28%



Filialisering en schaalvergroting
in Assen
• Filialisering Assen laag

• Bijna alleen in fastfood (en hotels)

! Aantal filiaalbedrijven al sinds 2015 hetzelfde

• Schaalvergroting

• Gemiddeld relatief grote zaken (130 m²), en sinds 

2019 stabiel

• In de binnenstad van 101 naar 106 m² (NL gem.)

• Vooral bij ‘eten’  (108  > 122 m² wvo)

• Overig gebied alleen bij fastfood (64 > 80 m² wvo)
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Ondernemersklimaat:

• Veiligheid

• Stroperige 

procedures

• Huren

• …

De basis op orde!



Enquêtes
Inwoners

Ondernemers

Bezoekers

Recreanten



Respons inwoners (N = 1.854)



Respons bezoekersenquête (N = 202)



Respons ondernemers (N = 21)



Verwachting
>5 jaar

Waar staat horeca Assen? 

• Ondernemerschap en bereidheid tot 

investeren (ondernemersenquête)

• Bezoekers en inwoners tevreden 

over kwantiteit en kwaliteit aanbod

• Prijs auto-parkeren

• Verrommeling (o.a. terras en 

uitstraling panden) grootste 

pijnpunten

Tevredenheid over huidig aanbod (inwonerenquête)



Wat missen mensen?

• Helft zegt ‘precies genoeg’, maar…

• Jongeren: 42% te weinig aanbod

• Ouderen: is goed zo of zelfs te veel

Beoordeling aantal horecazaken (inwonerenquête)

Hiaten in het aanbod:

• Jongeren

Veel aanbod verdwenen

• ‘Hedendaagse’ 

concepten,

vegetarisch, gezond

• Live muziek



Beoordeling locaties

• Markt en de Brink meest positief 

beoordeeld (bezoekersenquête)

• Kerkstraat en Rolderstraat als 

slechtste beoordeeld 

(bezoekersenquête)

• Roep om meer aanbod in de 

wijkcentra, m.n. Kloosterveen

Tevredenheid over huidig aanbod bij bezoekers



Terrassen - inwonerenquête
“Minder hokkerig. Meer eenheid in tafels en stoelen zou leuk zijn, 
maar misschien lastig te realiseren.”

“Winterterrassen zou fijn zijn. Zo aan de kop van de Vaart was 
een geweldige keuze (experiment) lekker mensen kijken en andere 
dingen zien.”

“Geen winterterrassen en geen heaters. ivm
duurzaamheid kan ik me daar mateloos aan 
storen. Trek een jas aan!”

“Terrassen moeten niet de hele stoep claimen 
zoals op de Markt. Laat wat veilige ruimte voor de 
voetgangers.”



Terrassen - ondernemersenquête
“Wij willen dolgraag en met spoed een winterterras. Niet 
langer wachten met regelgeving!

“Toeslag of financiële hulp om de terrassen te 
vernieuwen, verduurzamen en winterklaar te maken. 
Misschien een grote terrastent op het Koopmansplein of 
de Markt in de winter. Binnenstad Eindhoven pakt dit 
goed aan. Leuk om eens te kijken hoe Eindhoven dit 
oppakt.”

“Ik begrijp de opmerking van 
winterterrassen tot op zekere hoogte, 
persoonlijk vind ik dat een aantal 
ondernemers mede door uitbreiding van 
winterterrassen het aanzicht van hun 
bedrijf (en dan druk ik me zacht uit) er niet 
mooier op hebben gemaakt.” 

“Ik vind dat we in Assen meer samen zouden moeten 
werken betreffende uitstraling van de terrassen. Iedereen 
doet maar wat en alles bij elkaar is het een beetje een 
rommeltje. Als ondernemer ben je natuurlijk altijd vrij om 
te doen wat je wilt, maar wellicht dat hier samen toch 
meer lijn in aangebracht kan worden.”



Kansen voor de toekomst



Kansen voor de toekomst
1. Kwantitatieve kansen

Is er ruimte voor meer horeca?

2. Kwalitatieve kansen
Wat sluit aan op consumenten?

3. Ruimtelijke verdeling
Waar liggen welke kansen?

4. De basis op orde
Wat is nu nodig?



Kwantitatief
• Benchmark aanbod per 1.000 inwoners

• Aanbod eten aan hoge kant

• Weinig fastfoodzaken in aantallen per inwoner

• Drankensector ver onder gemiddeld

• Veel overig aanbod (m²)

• Kwantitatieve behoefteberekening voor 2030

• Restaurants iets ruimte

• Fastservice (incl. pannenkoeken, lunchrooms, 

etc.) reeds enig overaanbod

Aantal zaken

Omvang in m²
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Conclusie
• Aanscherpen aanbodmix, kwalitatief 

aansluiten bij doelgroepen
• Geen aanleiding nieuwe of meer 

locaties.



Doelgroepen

• Eigen inwoners

• Bevolkingsgroei van 69.000 naar 71.500

• Hoger opgeleiden en ‘oudere jongeren’ trekken weg

• Inkomensniveau onder landelijk gemiddeld

• Toerisme Drenthe

• Huisjesparken

en campings

• Binnenlands

• Huishoudens-

en leefstijlen



Huishoudensstijlen



Leefstijlen



Rustzoekers houden recreatie graag 
letterlijk en figuurlijk dicht bij huis. Ze 
zijn het liefst in de eigen, vertrouwde 
omgeving.

Plezierzoekers houden van feesten en 
de hort op gaan met vrienden. Een dag 
niet gelachen, is een dag niet geleefd.



Stijlzoekers gaan ervoor: 
in hun vrije tijd worden ze 
graag geprikkeld, en 
zoeken ze de uitdaging 
op.

Verbindingszoekers zetten 
zich graag in voor anderen. 
Daarnaast genieten ze van 
natuur en knusse sfeer.



Dynamische eet-
en drinkmarkt
• Mix winkel/horeca/online thuisbezorging 

• Bijv. shop-in-shops: Tosti Bar bij SPAR, Dunkin’ 

bij van der Valk, La Place en Jumbo, etc.

• Digitalisering, filialisering en schaalgrootte

• Marges onder druk in foodsector

• Evenementisering (festivals / ambulant)

• 24 uurs leven/individualisering: overdag én 

avond



Meerwaarde van horeca

• Wanneer je al van de bank af bent

• Directe consumptie op juiste plek/moment

• Horeca als reden van de bank af te komen

• Ontmoetingsfunctie, gezien worden

• Beleving (authentiek/origineel)

• Doelgroepgericht / persoonlijke aandacht 

(quality-time)



Kansen
• Digitalisering (bedrijf/arbeid)

• QR-codes voor menu

• Robotisering

• Digitalisering (communicatie)

• Vindbaarheid

• Online identiteit neerzetten die doelgroep aanspreekt

• Arrangementen, aanbiedingen, combinaties met cultuur en 

entertainment (bijv. museum/film/optreden)

• Vergrijzing

• Sociale behoefte

• Vrijetijdsbesteding binnenland ‘weekendje …’

• Openingstijden



Kansen
• Bewustheid / MVO

• Sociale werkplekken

• Duurzaamheid

• Dieet / gezondheid

• Toerisme

• ‘Worcation’

• Drents Museum

• (Zakelijke overnachtingen)



...maar ook inflatie en laag 
consumentenvertrouwen
• Horeca luxe-uitgave

• Energieprijzen

• Personeelstekort



Is het compleet?
• Gemak en snel 

• Snack en ‘gezond’

• Trafficlocatie en afhaal

• Beleving kwaliteit

• Culinair, service, setting, etc.

• Ontmoeting / gezien worden

• Locatie, leeftijd, openingstijden

• Doelgroep

• Interesse/hobby beleving

• Dieet

• Maatschappelijk bewust

• Toegankelijk en bij de tijd

• Betaalbaar

• Ketens



AANBODMIX

Gemak en snel
• Traditionele snack

Anytime / Kwalitaria wijkcentra, standaard cafetaria

Delifrance

• ‘Gezond(er)’

Vitamine BO truck op TT

Pokébowl, falafel (Cicero Meppel), frozen yoghurt

• Traffic / snel onderweg / werkplek

Stationskamer (station), Subway, Bakker Bart, De Kaaswaag

Backwerk

• Afhaal/bezorg

Sparerib Express, NY Pizza, Mr/Yume sushi, etc.

Taco Mundo, etc.

• Fastfood

Traditionele ketens, McDonalds, KFC, etc.

Salsa Shop



AANBODMIX

Beleving, kwaliteit

• Avond

The Black Tie – Bar & Bistro,  Apricot, TOF

Hoger prijsniveau 

• Allroundconcept

Liff, Autentieq

…

Ontmoeting / gezien worden

• Terrasbeleving

Koppelpaarden, ‘t Wapen

• Dag

Sijl Coffee Specialties

Chocolate company (Deventer, Zwolle, Groningen)

Kaldi (Emmen, Groningen)

Doppio

Bagels & Beans (Groningen, Leeuwarden, Zwolle)



AANBODMIX

Doelgroep
• Interesse / hobby-beleving

Kattenbrasserie Sam & Moos, Wielercafé Cours!

‘t Taphuys

• Dieet

Vega(n)-opties beschikbaar

Groene Stoel

FLFL

Anne & Max

Cicero

De Herbivoor

Vegitalian, Copper Branch

• Maatschappelijk bewust

Brownies & Downies

Streekproduct / Grond tot Mond

Link met Drentse cultuurhistorie / natuur / OER



AANBODMIX

Toegankelijk en bijtijds
Bodega Manolitos, Dapper, Bella Italia, Prugel, De Heeren Hofsteenge, J en J, Villa 

Tapas

• Gezinnen

Pannenkoekenschip

…

• Mix Retail

Sijl Coffee Specialties

…

• Ketens

De Bakker en De Schenker

La Cubanita

Bregje’s Proeflokaal

De Beren 

‘t Zusje

De Pizzabakkers

Salsa Shop

Anne & Max 



Wat waar?
• Binnenstad

• Alles mogelijk

• Buurt- en wijkcentra

• Aanbod gericht op eigen wijk, m.n. 
fastfood

• Overige locaties

• Ondersteunend aan andere 
activiteit met eigen doelgroep

• Bijv. golfclub, voetbalclub, 
verzorgingstehuis

• Ondersteunend aan specifieke 
plek met aantrekkingskracht

• Bijv. Baggelhuizerplas, uniek gebouw of 
concept met nationale 
aantrekkingskracht

• Trafficlocaties, mits primair 
gericht op passant
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De basis:

Een goed ondernemersklimaat!
• Veiligheid op straat

(wordt opgepakt – is overleg geweest)

• Duidelijke communicatie

(wordt opgepakt – “rodeloperbeleid”)

• Terrassenbeleid

(wordt nieuw beleid opgesteld)

• Verbeterde samenwerking

• Ondernemers met elkaar, ook sectoroverstijgend

• Met eigenaren (o.a. huren, onderhoud)

• Aanvullende verbetermogelijkheden

• Buddy’s

• …



Reacties?

horeca-assen.dtnp.nl
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