
 

Technische vragen 
 

 

Datum: 7 mei 2019 

 

Onderwerp : Welkoop 

 

I.v.m. behandeling agendapunt ‘Vergunningverlening Welkoop Van Spilbergenkade’ heeft D66 de 
volgende technische vragen: 
 
1) wat is de bestemming van de locatie waar Welkoop een nieuw pand ter vervanging van het door 

brand verwoeste pand wil realiseren?  
2) hoe zit het met die Wijzigingsbepaling die detailhandel ter plekke niet meer zou toestaan? Wie 

heeft dit besloten, publicatie, redenen etc.? 
3) biedt die bestemming de mogelijkheid om aan die wens tegemoet te komen? (Ja, tenzij?) Kortom: 

heeft Welkoop c.q. eigenaar locatie op grond Bestemmingsplan rechten? 
4) biedt die bestemming de mogelijkheid om juist NIET aan die wens tegemoet te komen? Kortom: 

heeft de gemeente op grond Bestemmingsplan rechten om medewerking te weigeren, danwel 
daaraan voorwaarden te verbinden? 

5) het college beroept zich in dit concrete geval op de Woonvisie: 
6) ligt het dan niet voor de hand dat bij de behandeling van de Woonvisie reeds melding te doen dat 

dit concrete geval actueel is? 
7) doen zich nog meer van zulke concrete gevallen voor waarbij op een beroep op de Woonvisie 

wordt gedaan? 
      Kortom: hoe zit het met de actieve informatieplicht van het college? 
 

 

………….…                  
Met vriendelijke groet, 
Gerard Renkema 
D66 MG 
 

 

 
Datum: 8 mei 2019 
 

 
De beantwoording door het college: 
 
 
1.wat is de bestemming van de locatie waar Welkoop een nieuw pand ter vervanging van het door 
brand verwoeste pand wil realiseren?  
 
De bestemming is ‘bedrijf’, zonder de aanduiding detailhandel.  
 
2.hoe zit het met die Wijzigingsbepaling die detailhandel ter plekke niet meer zou toestaan? Wie 
heeft dit besloten, publicatie, redenen etc.? 
 
De gemeente Hoogezand-Sappemeer, daarna Midden-Groningen, voert in ieder geval sinds 1996 
restrictief beleid als het gaat om het toestaan van detailhandel buiten de daarvoor aangewezen 
gebieden. Er wordt alleen meegewerkt aan het vestigen en het ontwikkelen van detailhandel binnen 
de grenzen van de aangewezen kernwinkelgebieden. De Van Spilbergekade valt buiten een van deze 



 
aangewezen kernwinkelgebieden. In het voorgaande bestemmingsplan Noorderpark/Margrietpark uit 
2007, was detailhandel ter plekke van Van Spilbergenkade 2 toegestaan. In 2013 is deze specifieke 
mogelijkheid (de wijzigingsbepaling) wegbestemd en zijn de detailhandelsactiviteiten van de 
Welkoop onder het overgangsrecht komen te vallen. Detailhandelsbeleid en bestemmingsplannen 
worden door de gemeenteraad vastgesteld.   
 
3.biedt die bestemming de mogelijkheid om aan die wens tegemoet te komen? (Ja, tenzij?) 
Kortom: heeft Welkoop c.q. eigenaar locatie op grond Bestemmingsplan rechten? 
 
Zie 4.  
 
4. biedt die bestemming de mogelijkheid om juist NIET aan die wens tegemoet te komen? Kortom: 
heeft de gemeente op grond Bestemmingsplan rechten om medewerking te weigeren, danwel 
daaraan voorwaarden te verbinden? 
 
Zuiver juridisch bekeken is het gebruiksovergangsrecht verlopen. Omdat we in het verleden echter 
mee wilden werken aan hervestiging is het de vraag of dit een houdbaar punt is. Daar kom je alleen 
voor een rechtbank achter, een situatie die we willen voorkomen. Een mogelijke uitkomst in de 
discussie over het overgangsrecht is ook hervestiging. Vraag drie en vier zijn op dit moment allebei 
nog mogelijke uitkomsten.   
 
5. het college beroept zich in dit concrete geval op de Woonvisie: 
- ligt het dan niet voor de hand dat bij de behandeling van de Woonvisie reeds melding te doen dat 
dit concrete geval actueel is? 
- doen zich nog meer van zulke concrete gevallen voor waarbij op een beroep op de Woonvisie wordt 
gedaan? 
Kortom: hoe zit het met de actieve informatieplicht van het college? 
 
Op 26 februari is er een bestuurlijk gesprek geweest met de Welkoop omdat toen duidelijk werd dat 
er bij de omgevingsdienst een vergunningaanvraag lag waarop een besluit genomen moest worden. 
Uiteindelijk was de uitkomst van dat gesprek dat er een maand uitstel werd verleend om samen tot 
een oplossing te komen. We hadden er op dat moment vertrouwen in dat we tot die oplossing zouden 
komen. Daarom is er niet aan gedacht om daar bij de besluitvormende raad op 28 februari over de 
woonvisie melding van te maken. De woonvisie is een document op hoofdlijnen, waarop ook externe 
partijen konden reageren. Deelplannen worden specifieker. Deze stellen we in nog nauwere 
samenspraak met belanghebbenden en omgeving op en daar komen normaliter dit soort issues in 
beeld. Daarvoor proberen we oplossingen te vinden waarbij we altijd belangen afwegen, met de 
woonvisie als richting.  

 
Wij zien geen vergelijkbare gevallen.  
 
De woonvisie is niet de enige aanleiding om te praten over verplaatsing of inpassing, ons 
detailhandelsbeleid en de bestemmingsplannen waren voor het vaststellen van de woonvisie al 
aanleiding tot gesprekken met Welkoop over verplaatsing.  
 

 
 

 
Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke informatie in het belang van 
zijn of haar raadslidmaatschap. 
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal is ingeregeld) De griffie 
mailt (outlook) de vraag (in dit  format) naar de professional in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en 
directeur. De professional zorgt voor beantwoording van de vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder. 
Afhankelijk van de vraag neemt hij de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De 
professional mailt de beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende mail aan 
de griffie duidelijk aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de afstemming met portefeuillehouder is 
gegaan en om welke vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de 



 
beantwoording naar de gehele raad wordt gestuurd. 

Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen.  Wanneer de vragen gaan over 
voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de vragen tijdig (voor de desbetreffende 
raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.                           
De antwoorden op de gestelde technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties. 

De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/

