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Onderwerp: Stand van zaken rondom ontwikkelingen Welkoop 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen rondom Welkoop. Zoals u weet is door 

Welkoop een bezwaarschrift ingediend tegen de weigering voor het verlenen van een 

omgevingsvergunning voor herbouw aan de Van Spilbergenkade 2 te Hoogezand. Gelet op de 

inzichten die daarbij een rol speelden hebben wij gesprekken gevoerd met Welkoop over 

alternatieven. In deze brief gaan wij in op twee zaken. Enerzijds brengen wij u op de hoogte van 

het proces rondom de alternatieven en anderzijds informeren wij u over het bezwaarschrift.  

 

Alternatieve locaties 

In nauw overleg is met Welkoop gekeken naar alternatieve locaties voor nieuwvestiging. Vanaf het 

begin zijn twee opties besproken. Enerzijds het permanent vestigen van Welkoop op een locatie 

binnen de gemeente en anderzijds zoeken naar locatie voor tijdelijke vestiging. Bij tijdelijke 

vestiging wordt alleen Welkoop toegestaan en daarna mag op die locatie geen detailhandel 

terugkomen.  

In dit traject zijn de nodige locaties  voor permanente vestiging besproken en uitvoerige 

beoordeeld op onder andere financiële haalbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en beleid. Hierbij zijn 

zes locaties buiten de betreffende ontwikkellocatie voorgelegd: 

1. Bedrijventerrein Korenmolendreef Slochteren 

2. Bedrijvenpark Rengers 

3. Meint Veningastraat 87 (voormalig Gamma) 

4. Hoofdstraat 76 (Pand Mixx) 

5. Hoofdstraat 258/Kees de Haanstraat (voormalig Jumbo) 

6. Winkelpark 

De bovengenoemde 6 locaties voldoen niet aan de wensen van Welkoop.  
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Vervolgens is in overleg met Welkoop gekeken of tijdelijke vestiging binnen de ontwikkelzone 

haalbaar is. Hierbij zijn drie opties beoordeeld: 

1. Realiseren aangevraagde Welkoop met apart woonblok 

2. Realiseren aangevraagde Welkoop met op de verdieping woningen en met apart woonblok 

3. Nieuwbouw/verbouw huidige tijdelijke locatie Welkoop 

 

De eerste 2 benoemde opties verhouden zich niet goed met het uitgangspunt van het 

overgangsrecht waarvoor in het bestemmingsplan is gekozen. In het geldende bestemmingsplan is 

expliciet gekozen om Welkoop onder het overgangsrecht te brengen. Hiermee is bij de vaststelling 

van het bestemmingsplan nadrukkelijk aangegeven dat voor de onderhavige locatie een andere 

ruimtelijke kwaliteit gewenst is. In de eerste 2 opties neemt Welkoop een prominente plek in bij 

de entree, dit biedt niet de gewenste ruimtelijke kwaliteit. Financieel zijn deze ontwikkelingen 

ook niet haalbaar, zo is gebleken uit uitvoerige studies.  

Optie 3 is een haalbare optie, omdat het een minder prominent zichtbepalende locatie betreft.  

Vanuit de historisch gegroeide situatie willen wij aan tijdelijke vestiging van Welkoop voor deze 

locatie meewerken. Detailhandel wordt dan, net als in de oude situatie, alleen voor Welkoop 

juridisch-planologisch geschikt gemaakt. Wij hebben hierbij aangegeven om een strook grond aan 

te kopen om op termijn een boulevardontwikkeling mogelijk te maken. Op basis van onderzoek 

achten wij deze optie commercieel en financieel haalbaar, waarbij de eigenaar van de locatie en 

Welkoop afspraken moeten maken. Hierin zijn wij geen partij. Deze optie 3 ziet Welkoop echter 

niet zitten.   

 

In de zoektocht naar geschikte alternatieve locaties zijn door ons de nodige inspanningen gepleegd 

richting Welkoop om te komen tot een duurzame vestiging binnen onze gemeente. In dit proces 

hebben wij zorgvuldig hun belangen afgewogen. Uiteindelijk heeft Welkoop het proces gestaakt en 

aangegeven dat zij het gesprek niet langer met ons willen voeren en de oplossing gezocht in het 

juridische proces.  

 

Beslissing op bezwaar 

Op 24 maart 2020 hebben wij besloten om het bezwaarschrift van Welkoop gericht tegen de 

weigering van de omgevingsvergunning ongegrond te verklaren. Dit doen wij op zuiver juridische 

gronden, waarover wij gedegen extern juridisch advies hebben ingewonnen. Onderstaand treft u 

een nadere uiteenzetting aan.  

 

In het geldende bestemmingsplan Woongebieden uit 2013 is voor de betreffende locatie bepaald 

dat detailhandel niet is toegestaan. Vanaf 1996 wordt al een restrictief detailhandelsbeleid 

gevoerd. Dit is vertaald in het geldende bestemmingsplan, waarbij detailhandel ter plaatse niet 

meer is toegestaan. Welkoop mocht op grond van het overgangsrecht haar detailhandelsactiviteiten 

ter plaatse uitoefenen. Dit overgangsrecht is er op gericht om functies die niet meer passen in hun 

ruimtelijke omgeving te laten uitsterven. Voor deze constructie is destijds bij de vaststelling van 

het bestemmingsplan bewust gekozen om ervoor te zorgen dat functies beter aansluiten op hun 

omgeving.  Dit betekent voor Welkoop dat haar detailhandelsactiviteiten in het geldende 

bestemmingsplan niet permanent mogelijk gemaakt zijn. In dit licht hebben wij moeten besluiten 

om de aanvraag omgevingsvergunning te weigeren. De reden hiervoor is dat het bouwplan van  

Welkoop voorziet in een moderne winkel met een permanent karakter dat toekomst besteding is. 

Dit past niet binnen de uitgangspunten van het bestemmingsplan om ter plaatse geen detailhandel 
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meer mogelijk te maken.   

 

Naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift is een hoorzitting bij de commissie 

bezwaarschriften op 11 juli 2019. Tijdens deze hoorzitting heeft Welkoop samen met ons ingestemd 

om de behandeling van het bezwaarschrift op te schorten lopende de gesprekken over 

alternatieven. Uiteindelijk heeft Welkoop op 20 december 2019 aangegeven dat zij de behandeling 

van het bezwaarschrift voortgezet wenst te hebben. In navolging hierop heeft op 26 februari 2020 

een aanvullende hoorzitting plaatsgevonden. Aan de hand van de hoorzittingen, pleitnota’s en 

dergelijke heeft de commissie een advies aan ons college afgegeven. De strekking van dit advies is 

om het bezwaar gegrond te verklaren.  

 

Wij zijn van mening dat de commissie bezwaarschriften voorbij gaat aan het feit dat een nieuwe 

modernere Welkoop op de oude locatie strijdig is met jurisprudentie voor vergelijkbare gevallen. 

Bovendien verhoudt de herbouw van Welkoop op de oude locatie zich niet met het gemeentelijk 

beleid, zoals dat in het geldende bestemmingsplan met betrekking tot het overgangsrecht is 

vastgelegd. Verder is in de Woonvisie is uitgesproken om de kwaliteit van de entree van Hoogezand 

op te waarderen met een andersoortige invulling, waarbij meer de nadruk komt op wonen. De 

andersoortige invulling van detailhandel die Welkoop biedt past hier niet bij. Mede op basis van 

extern juridisch advies komen wij tot de conclusie dat omgevingsvergunning op goede gronden is 

geweigerd. Op basis van die conclusie hebben wij besloten om het bezwaarschrift ongegrond te 

verklaren.  

 

Wij vertrouwen erop u met deze raadsbrief voldoende te hebben geïnformeerd over de 

ontwikkelingen rondom Welkoop.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 


