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Motivering verzoek 

 

Van meet af aan heeft D66 geen gevoel bij dit dossier 

Mede in relatie met de beantwoording technische vragen wil D66 dat nu eindelijk echt opening van 
zaken wordt gegeven over de gang van zaken die hebben geleid tot een juridische procedure. 

Belangrijk is daarbij duidelijk te krijgen of vanaf het moment fatale brand Welkoop in juni 2017 
verwachtingen zijn gewekt dat Welkoop op de oude locatie herbouw mocht plegen. 

Uit correspondentie van Welkoop blijkt hiervan sprake te zijn, enkele citaten: 

‘Vanaf de datum van de brand (direct een gesprek met de burgemeester) tot en met 25 maart 2019 is 
steeds door het college aangegeven dat Welkoop naar de oude locatie terug zou kunnen. Om slechts 
één voorbeeld te geven: op 20 juni 2017 vindt een gesprek plaats met twee ambtenaren Economische 
Zaken van de gemeente waarbij nogmaals wordt bevestigd dat Welkoop terug kan naar de oude 
locatie. Er zijn overigens meerdere gesprekken geweest waarbij de herbouw op de oude locatie is 
bevestigd. 

Op 30 oktober 2018 is het bouwplan klaar. Dit bespreekt Welkoop met de gemeente. Tijdens dit 
gesprek wordt met grote instemming van de gemeente kennis genomen van dit bouwplan. Vervolgens 
wordt het bouwplan met vergunningaanvraag ingediend.’ 

 

D66 wil niet alleen dat het college nu eindelijk echt opening van zaken geeft, maar wil ook het oordeel 
van alle partijen in de gemeenteraad vernemen over die gang van zaken. 

 

Voor de goede orde: 

Het gaat niet om het juridische conflict dat nu ter beoordeling bij de rechter ligt. 

Het gaat D66 om de gang van zaken die tot dat conflict hebben geleid.  

 

 



Doel: 

Opening van zaken met als doel dat het college op zijn schreden terugkeert. 

Zoiets als: ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.’  

 

 

 

(in te vullen door de griffier) 

 

Besluit burgemeester:     

 

 
 


