
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 8 oktober 2021 

 

 

Onderwerp: Welkoop  

 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 
Op 26 augustus 2021 heeft de Rechtbank Noord Nederland een uitspraak gedaan over het 
geding tussen de Gemeente Midden-Groningen en Welkoop Winkel B.V. Kort samengevat zegt 
de rechtbank dat “de gemeente onvoldoende gemotiveerd heeft dat met het onderhavige 
bouwplan niet wordt voldaan aan de eisen van het ongeschreven overgangsrecht”. Oftewel, 
begrijpen wij, dat er geen reden is op grond van het overgangsrecht een bouwvergunning te 
weigeren.  

Vraag 1: Klopt deze veronderstelling van ons? 

Het College dient binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. Uw College geeft in een 
dagmail van 7 oktober 2021 aan dat zij in hoger beroep gaat Bij de Raad van State tegen dit 
vonnis. Het College ziet inhoudelijke gronden en een aangescherpte motivering voor een 
geslaagd hoger beroep. Kunt u dit nader duiden, wat zijn deze gronden en motivering dan? U 
zult inmiddels het beroep hebben ingesteld?  

Vraag 2: Verdaagt het beroep bij de RvS ook het vonnis van de Rechtbank oftewel kan 
Welkoop een omgevingsvergunning worden onthouden? 

De gemeente Midden- Groningen is sinds december 2020 eigenaar van de gronden. Uw College 
geeft aan dat men blijvend in gesprek is met Welkoop om de mogelijkheden te bespreken.  
Om invulling te geven aan de plannen revitalisering Noorderpark zijn gronden en panden 
noodzakelijk om te verwerven, begrijpen wij uit de voorlichting in de raadscommissie van 7 
oktober.   

Vraag 3: U komt met een voorstel dat passend is voor Welkoop en ook de gemeente. In feite 
zegt u dat er nog geen concreet uitzicht is voor een oplossing. Uw College wedt op twee 
paarden, onderhandelen en procederen. Procedures RvS zijn tijdrovend en duren lang zonder 
duidelijkheid op een positief resultaat. Welkoop staat sterk met de uitspraak van de 
rechtbank. Ben u zich bewust van de (financiële) risico’s die hiervan het gevolg kunnen zijn? 
Zo ja, kunt u de overwegingen nader duiden? Zo nee, idem? 

 

 

 

Markus Ploeger 
Gemeentebelangen Midden-Groningen 
 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 



 

informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

