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Kritiek vanuit de schaduw
op Ondernemersfonds Assen
Kritiek vanuit de schaduw
OPINIE

De ondernemers die
pleiten voor meer open-
heid bij Ondernemers-
fonds Assen willen zelf
anoniem blijven. Dat
zegt advocaat Jan Maar-
ten Pol die hen verte-
genwoordigt.

ANNIQUE OOSTING

H oeveel ondernemers kritiek
uiten op het ondernemers-
fonds wil Pol ook niet zeg-

gen. ,,Ze willen niet bekend worden’’,
zegt Pol. Hun reden voor de anonimi-

teit: Assen is een kleine stad en de
meeste ondernemers kennen elkaar.

Het Ondernemersfonds Assen
(OFA) is een pot geld voor activiteiten
die de Drentse hoofdstad aantrekke-
lijker moeten maken. Zo ging geld
naar het Preuvenement, de Maya-
tentoonstelling, de Open Bedrijven-
dag Drenthe, TT Festival en de Urban
Run. De ondernemers betalen daar-
voor 6 procent extra onroerende-
zaakbelasting. Dat brengt zo’n
400.000 euro in het laatje.

De anonieme groep uit via een
brief van Pol kritiek op de gang van
zaken bij OFA. Zo zou het meeste geld
naar de binnenstad gaan, worden
niet alle leden bij de toewijzing van
geld betrokken en zijn de resultaten

niet altijd duidelijk. Het OFA-bestuur
hoorde niet eerder over de kritiek en
weet ook niet van wie de brief komt.
De brief is gericht aan de gemeente.
Maar ook daar zijn de ondernemers
niet bekend. Sterker nog: de gemeen-
te weet zelfs niet hoeveel onderne-
mers het betreft. Ze werden uitgeno-
digd op het stadhuis, maar dat was te
kort dag voor de ondernemers, aldus
een woordvoerder.

Morgen praat de raad over voort-
zetting van OFA, maar voor die tijd
zal het gesprek niet plaatsvinden. Bij
een evaluatie van het fonds, dat sinds
2011 bestaat, bleek dat 60 procent van
de ondernemers de meerwaarde ziet.

Daarbij staan de vier betrokken
ondernemersverenigingen (Gilde

Bart, MKB Binnenstadsvereniging,
Ondernemend Assen en Parkmana-
gement Assen-Noord) vierkant ach-
ter het fonds. De vraag is dan ook
hoeveel waarde aan de brief moet
worden gehecht. Wie voor openheid
pleit maar zelfs de betrokkenen niet
informeert over de kritiek en niet
kenbaar maakt hoe groot de groep is,
is niet echt serieus te nemen.

Assen kampte jaren met proble-
men omdat partijen niet samen-
werkten. Ambitieuze projecten kwa-
men daardoor niet goed van de
grond. De steun van OFA werpt zijn
vruchten wel af, daar profiteert de he-
le stad van. Het fonds verdient daar-
om het voordeel van de twijfel als de
kritiek uit de schaduw komt.


