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Onderwerp: schriftelijke vragen art 33 RvO inzake Welkoop 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 8 oktober 2021 jongstleden zijn door de fractie van Gemeentebelangen Midden-Groningen 

schriftelijke vragen gesteld over het door ons college ingediende hoger beroep tegen de uitspraak 

van de Rechtbank Noord-Nederland inzake Welkoop. Onderstaand treft u per vraag de 

beantwoording aan. 

 

Vraag 1 

Klopt de veronderstelling dat er geen reden is op grond van het overgangsrecht om een vergunning 

voor Welkoop te weigeren? 

  

Die veronderstelling is niet juist.  

Net als Welkoop zijn wij van mening dat het bouwovergangsrecht uit het bestemmingsplan niet van 

toepassing is. De reden hiervoor is dat het bouwwerk an sich wel past binnen de bouwvoorschriften 

van het geldende bestemmingsplan. Het gebruiksovergangsrecht uit het bestemmingsplan is 

daarmee ook niet van toepassing, ook dat is Welkoop met ons eens. 

Een beroep op het ongeschreven overgangsrecht als een gebouw door een calamiteit tenietgaat kan 

alleen slagen wanneer geen sprake is van wijziging van het oppervlak, aard en omvang van het 

gebouw. Kortom, de aanvrager mag op geen enkele wijze in een gunstiger positie worden gebracht. 

Uit heersende jurisprudentie volgt dat dit beperkt dient te worden uitgelegd. Dit is ook wat de 

Rechtbank in haar uitspraak heeft bevestigd. In haar uitspraak geeft de Rechtbank aan dat 

onvoldoende is gemotiveerd dat geen aanspraak op het ongeschreven overgangsrecht kon worden 

gedaan. Dit motiveringsgebrek hebben wij hersteld door het nemen van een nieuwe beslissing op 

het bezwaarschrift en tegelijkertijd zijn wij in hoger beroep gegaan bij de Raad van State.  

 

Vraag 2 

Kan het college de nadere gronden voor de aangescherpte motivering duiden? Verdaagt het hoger 

beroep ook het vonnis van de Rechtbank, met andere woorden kan Welkoop een 
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omgevingsvergunning worden onthouden? 

 

De nadere aangescherpte motivering is verder uitgewerkt. Voorafgaand aan het indienen van het 

hoger beroep hebben wij herhaalde pogingen gedaan om met Welkoop in gesprek te komen om een 

duurzame oplossing voor beide partijen te bewerkstelligen. Ook Welkoop heeft aangegeven hier 

belang aan te hechten. Aangezien we niet meteen tot afspraken konden komen met Welkoop is nu 

eerst een pro forma beroep ingediend, waarbij de gronden inmiddels zijn uitgewerkt. 

We moesten op grond van de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland een nieuwe beslissing op 

het bezwaarschrift van Welkoop nemen. Deze nieuwe beslissing op bezwaar is gekoppeld aan het 

hoger beroep. De aangevraagde omgevingsvergunning heeft daarmee nog steeds geen werking 

gekregen. Overigens zijn er geen huurverplichtingen die grond bieden voor Welkoop om überhaupt 

het bouwwerk kunnen realiseren.  

 

Vraag 3 

Is het college zich bewust van financiële risico's nu Welkoop sterk staat op basis van de uitspraak 

van de Rechtbank? Kunt u de overwegingen nader duiden? 

 

Ons college blijft gesprekken voeren met Welkoop om te komen tot een passende oplossing voor 

beide partijen. De Rechtbank Noord-Nederland heeft weliswaar een uitspraak gedaan, maar heeft 

daarin een aantal zaken, waaronder het feit dat geen huurverplichtingen meer bestaan, niet 

meegenomen in de uitspraak. Daarnaast is ons college van mening dat de weigering van de 

omgevingsvergunning op juiste gronden heeft plaatsgevonden.  

Om aanspraak te kunnen maken op een schadeloosstelling moet in eerste instantie sprake zijn van 

een causaal verband tussen de schade en het besluit. In hoeverre in de onderhavige situatie sprake 

is van een schade is zeer de vraag. Immers, Welkoop heeft haar bedrijfsactiviteiten op vrij korte 

termijn na de calamiteit kunnen voortzetten vanuit de huidige, tijdelijke locatie.  

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 


