
  INSPRAAK DETAILHANDELSVISIE 

 

 

Goedenavond geachte dames en heren. 

Mijn naam is Bert van Rotterdam; Voorzitter van de winkeliersvereniging 

Sappemeer. Ik spreek hier vanavond namens de drie 

winkeliersverenigingen Martenshoek, De Hooge Meeren en Sappemeer. 

De drie winkeliersverenigingen zijn nauw betrokken geweest bij het 

samenstellen van De Detailhandels Visie Midden Groningen. 

 

Ik kan ook zeggen dat wij de aanbevelingen per deelgebied genoemd door 

het Buro Broekhuis Rijs allen van harte omarmen en hier ook, ieder op 

zijn eigen manier, positieve actie op zullen ondernemen. Sommige van 

ons zijn hier al druk mee bezig andere zijn de plannen ervoor aan het 

maken. Echter voor het Winkelpark is een open eind gelaten in het 

rapport.  

 

Uitgangspunt van de Detailhandels Visie is een toekomstbestendige 

detailhandelsstructuur. 

Belangrijk daarbij is dat zowel de winkeliers als de vastgoedeigenaren 

moeten kunnen vertrouwen op een consistent beleid van de gemeente. U 

zult begrijpen dat er in de winkelcentra minder snel geïnvesteerd gaat 

worden zolang er in de toekomst nog altijd een mogelijkheid blijft bestaan 

dat er concurrerende detailhandel gevestigd gaat worden op het 

Winkelpark.  

Van groot belang is dat een verstoring van de detailhandelsstructuur 

ongewenst is en voorkomen moet worden. De zorgvuldig opgebouwde 

evenwichtige winkelstructuur moet niet verstoord worden. 

Gezien de recente rechterlijke uitspraken en jurisprudentie is een 

zorgvuldige  heroverweging van de huidige branchering met een volledige 

onderbouwing per branche dan ook op zijn plaats.  

In deze heroverweging is het met name van belang om voor eens en voor 

altijd helderheid te verschaffen over de mogelijke functies!  

 

De eigenaar van het Winkelpark doet met een zekere regelmaat pogingen 

een verruiming van de bestemmingen te bewerkstelligen. Dit is heel goed 

te begrijpen!  Echter! 

Vriend en vijand zijn van mening dat detailhandel op het Winkelpark niet 

mag worden toegestaan, om de eenvoudige reden dat dit onherroepelijk 

zal leiden tot een verstoring van de Detailhandelsstructuur.  

In de, ter goedkeuring, voor u liggende Detailhandels Visie wordt dit dan 

ook ten zeerste afgeraden.  



Laten we daarom ook gezamenlijk om tafel gaan zitten om te kijken wat 

in plaats van Detailhandel dan wel mogelijk is. Laten we gaan kijken naar 

de mogelijkheden van Wonen of Wonen en Werken.  

 


