
 

 

Beknopt  inhoudelijk verslag commissievergadering 3 december 2019 

 

Nr. raadscommissie  3 december 2019 (commissiekamer) 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 

 

2.  Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De voorzitter stelt voor om het agendapunt 6 

(detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda) te behandelen na agendapunt 4 (hamerstukken). De 

vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

De heren Van Rotterdam en Storteboom spreken in bij het agendapunt detailhandelsvisie en 

uitvoeringsagenda. 

 

4. Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken:                                       

 

De voorzitter vraagt of een lid van de commissie wil spreken over één van de volgende 

hamerstukken: 

A. Heffingsverordeningen 2020 

B. Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming 

C. Gedragscode Privacy en publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad 

 
Conclusie: 

Alle stukken bij agendapunt (4 a, 4b, en 4c) gaan als hamerstukken door naar de raadsvergadering 

van 19 december 2019. 

 

5.  Harmonisatie verordeningen burgerinitiatief en referendumverordening 

 
Dit onderwerp is in een eerder stadium besproken in het fractievoorzittersoverleg. Daar is 
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beschikbaar. 

 
 



 

 

  

  

  

  

 

afgesproken om aan de raad expliciet de keuze voor te leggen om de verordeningen die van 

rechtswege komen te vervallen niet te harmoniseren, omdat deze verordeningen zijn gebaseerd 

op oude wet- en regelgeving en niet passen bij de huidige praktijk. Pas in 2020 komt actuele 

informatie beschikbaar en is voorgesteld om In 2020 een bespreekstuk in de raad voor te leggen 

waarin aan de orde wordt gesteld of er een  verordening op het burgerinitiatief en een 

referendumverordening moet worden vastgesteld, zo ja wat de inhoud daarvan moet zijn, zo niet 

wat daarvoor als alternatief gehanteerd gaat worden.  

 

Tijdens de beraadslagingen bleek dat twee fracties (ChristenUnie en SP) graag de verordeningen 

van Hoogezand-Sappemeer hadden willen behouden. Beide fracties hebben echter aangegeven 

dat zij er geen bezwaar tegen hebben dat dit stuk als hamerstuk doorgaat, mits dit onderwerp in 

2020 voortvarend wordt opgepakt. De overige fracties gaven aan akkoord te gaan met de 

werkwijze zoals ook gedeeld is in het fractievoorzittersoverleg. 

 

Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 19 december 2019. 

 

6. Detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda Midden-Groningen 

 

De heren Van Rotterdam en Storteboom spreken in bij het agendapunt detailhandelsvisie en 

uitvoeringsagenda. De inspraakreacties zijn te lezen via de volgende link: 
https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2019/03-december/19:31 

De heer Storteboom biedt aan het eind van zijn inspraakreactie een petitie aan. De petitie zal 

worden doorgeleid naar de Raad. 

 

Eerste termijn commissie: 

De commissieleden geven een reactie in eerste termijn. Er worden diverse vragen gesteld en 

opmerkingen gemaakt. Als een vraag door slechts één fractie is gesteld, staat dat achter de vraag 

vermeld. De volgende zaken zijn gewisseld: 

 Het is goed dat er verschil wordt gemaakt tussen het stedelijke gebied en 

dorpen/buitengebied; 

 Aandacht voor leegstaande panden en verpaupering, graag flankerend beleid en 

faciliteren van herbestemming om verpaupering te voorkomen (D66) 

 Hoe zit het met de branchering op het winkelpark? (D66) 

https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2019/03-december/19:31


 

 

  

  

  

  

 

 Is het mogelijk een gezondheidscentrum te vestigen in winkelcentrum De Kei (D66) 

 Kunnen de supermarkten in de kleine dorpen worden gefaciliteerd? (D66) 

 Geen gedwongen concentratie van winkels, vooral voor starters moet er de mogelijkheid 

blijven zich te vestigen buiten winkelgebieden, daarom wordt het voorstel dat een pand 

na één jaar leegstand de bestemming detailhandel verliest door een aantal partijen te 

rigide gevonden; 

 Een toekomstbestendige detailhandelsvisie zou internet als kans moeten zien: hoe ziet de 

wethouder dit? (GL); 

 Gevraagd wordt naar de rol van de begeleidingscommissie en hoe de communicatie met 

de achterban is verlopen; 

 Opgemerkt wordt dat het MFC in Siddeburen in afbeelding 4.5 op pagina 31 op een 

verkeerde plaats is ingetekend (CDA)  

 Wat is het doel en welke middelen zijn beschikbaar voor vastgoedfonds Sappemeer, hoe 

realistisch is dit fonds?(CDA); 

 De dierenspeciaalzaak in Schildwolde heeft te weinig parkeermogelijkheid. Is het 

gebruiken van de carpoolplaats als parkeerplaats een optie? (CDA) 

 Gemeentebelangen Midden-Groningen doet een oproep aan de wethouder om met de 

provincie te spreken over de detailhandelsontwikkelingen op het  Sontplein in Groningen. 

Dit heeft gevolgen voor de detailhandel in Midden-Groningen. 

 Gesproken wordt over de heroverweging van de branchering Winkelpark, het is belangrijk 

dat de ondernemers snel duidelijkheid krijgen. Optie van Welkoop op Winkelpark wordt 

genoemd; 

 De PvdA geeft aan dat het aannemelijk is dat het aantal m2 winkeloppervlak in de 

komende tijd zal verkleinen. Langdurige leegstand moet voorkomen worden, dit moet 

bespreekbaar worden gemaakt met ondernemers, grenzen stellen is belangrijk. Ze wijst 

op financiële middelen die in het krimpfonds beschikbaar zijn (Regiodeal Oost-Groningen) 

en op herstructureringsmiddelen bij de provincie; 

 Gevraagd wordt om de uitvoeringsagenda samen met de ondernemers vorm te geven. 

(PvdA) 

 

Eerste termijn wethouder Borg 

De wethouder geeft aan dat er expliciet gekozen is voor een visie. Een visie is een denkrichting. 

De uiteindelijke daadwerkelijke details worden geregeld in het bestemmingsplan. Er heeft een 

zorgvuldig proces plaatsgevonden, samen met de begeleidingscommissie, ondernemers en 

raadsleden. Uitnodigingen voor ondernemersbijeenkomsten zijn verstuurd via 



 

 

  

  

  

  

 

ondernemersverenigingen en zijn gepubliceerd in de Regiokrant en op de gemeentelijke website 

en social media.  

 

Er lopen gesprekken over mogelijke invulling van De Kei. 

 

Verpaupering van leegstaande winkelpanden moet voorkomen worden. De gemeente treedt 

faciliterend op richting een pandeigenaar. Bij zorgelijk onderhoud van panden kan gebruik 

worden gemaakt van de excessenregeling. 

 

Starters zijn van harte welkom in één van de winkelgebieden in Midden-Groningen, het liefst in 

een leegstaand winkelpand. 

 

Ten aanzien van de effectanalyse branchering Winkelpark geeft de wethouder aan dat hij een 

zorgvuldig traject wil volgen, dit gaat boven snelheid. Concrete termijnen kan hij nu niet geven. 

 

Er wordt ambtelijk gekeken naar figuur 4.5. 

 

Ten aanzien van de genoemde termijn van een jaar waarop leegstaande panden de bestemming 

detailhandel verliezen geeft de wethouder aan dat hij niet tegen maatwerk ten aanzien van een 

iets andere termijn is, maar dat hij dit niet kan toezeggen omdat hij eerst ruggenspraak wil 

houden in het college en begeleidingscommissie. Bovendien komt dit thema ook weer terug bij 

het opstellen van bestemmingsplannen.  

 

Het gebruiken/faciliteren van de carpoolplaats als parkeerplaats voor de dierenspeciaalzaak in 

Schildwolde is geen onderdeel van de detailhandelsvisie. 

 

Het college ziet geen actieve rol, misschien een faciliterende rol voor de gemeente, maar de 

wethouder vraagt zich af of het faciliteren van webwinkels niet ten koste zal gaan van de 

bestaande fysieke winkels. 

 

Spreekrecht: 

De heer Storteboom maakt nogmaals gebruik van het spreekrecht om op te merken dat 

internetwinkels geen bedreiging hoeven zijn, maar een aanvulling op een fysieke winkel. 

 

De voorzitter schorst vergadering voor ongeveer vijf minuten 



 

 

  

  

  

  

 

Tweede termijn commissie 

 D66 vraagt of de wethouder coöperaties wil faciliteren; 

 Leefbaar Midden-Groningen stelt voor de termijn van een jaar te flexibiliseren; 

 Het CDA geeft aan dat de vraag over het vastgoedfonds niet zijn beantwoord en vraagt 

hoe het praktisch werkt met de termijn van één jaar bij bestemmingsplanwijziging; 

 GemeenteBelangen Midden-Groningen merkt op dat er op korte termijn wel meer 

jongeren zich zullen willen vestigen gezien de problematiek in de stad Groningen en dat 

dit het proces van ontgroening teniet doet; 

 De ChristenUnie vraagt of de wethouder toch niet een indicatie van een termijn van het 

gereedkomen van de visie branchering kan geven. 

 

Tweede termijn wethouder 

De wethouder beantwoordt de gestelde vragen en zegt dat hij een faciliterende rol voor de 

gemeente ziet, maar dat dit maatwerk is. De gemeente heeft geen financiële middelen voor een 

strategisch vastgoedfonds voor Sappemeer, deze maatregel is (op korte termijn) niet realistisch. 

Tevens geeft hij nogmaals aan dat hij geen termijn kan noemen in verband met het onderwerp 

branchering Winkelpark, wel zie ook hij het belang van voortgang maken. 

 

Conclusie: 

De voorzitter concludeert dat dit agendapunt op verzoek van alle aanwezige fracties als 

bespreekstuk door gaat naar de raadsvergadering van 19 december 2019. In de raadsvergadering 

zal gesproken worden over de vraag of het wenselijk is dat een pand buiten een winkelgebied al 

na één jaar leegstand de bestemming detailhandel verliest. In de petitie aangeboden door de 

heer Storteboom wordt hieraan gerefereerd. Daarnaast is de vraag of  het MFC in Siddeburen wel 

juist afgebeeld staat in de afbeelding 4.5 op pagina 31 ook een reden om het onderwerp als 

bespreekpunt te agenderen.  

 

7.  Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:24 uur 

 


