
Verzoek tot agendering via de agendacommissie 
 
 

 

Datum: 28 april 2020 

 

Naam indiener(s):        Hans Haze                                 

lid van de fractie          Gemeentebelangen Midden Groningen 

 

 

Agenderingsverzoek voor  raadscommissie van 7 mei 2020. 

 

 

 

Onderwerp:  -Raadsbrief 23 maart 2020: stand van zaken rondom ontwikkelingen Welkoop en 
Raadsbrief d.d. 10 april 2020, verzonden 22 april 2020 en ontvangen 28 april 2020: Schriftelijke 
vragen Gemeentebelangen inzake Welkoop. 

 

 

 

Motivering verzoek: 

Beide raadsbrieven roepen meer vragen op dan ze beantwoorden. 

 

Reden van agendering: 

De huidige visie c.q. het standpunt van het College in dezen gaat voorbij aan o.a. het advies van de 
commissie bezwaarschriften en wordt onvoldoende door het College weerlegt. Bovendien vragen wij 
ons af of het College haar taken op grond van het publiek recht niet onderhavig maakt aan de belangen 
die men op grond van privaat recht denkt te kunnen doen; nl aankoop strook grond langs het 
Winschoterdiep.    

Welke vragen worden aan de orde gesteld? 

1. Door het advies van de commissie bezwaarschriften naast u neer te leggen, zonder ons 

inziens voldoende onderbouwing, loopt de gemeente kans in een dure en vervelende 

juridische procedure terecht te komen. Heeft u een kosten- baten analyse gemaakt nu de 

gemeente ons inziens grote kans loopt door de rechter te worden terechtgewezen?Uit 

eerdere beantwoording van het College blijkt dat er geen kosten zijn die rechtstreeks 

gerelateerd kunnen worden aan Welkoop. Uit andere stukken maken wij op dat Trip 

Advocaten het College heeft bijgestaan t.o.v. de bezwarencommissie, kosten? Bureau Pau, 

kosten? Bureau Zwarte Hond, kosten? Bureau Sweco, kosten? Welke kosten heeft de gemeente 

inmiddels intern gemaakt, overigens zijn dit normale kosten die bij dergelijke procedures 

horen, maar het geeft wel inzicht in de totale kosten. 

2. Als het College op haar standpunt blijft zal er mogelijk sprake zijn van (gevolg)schade, 

geschat door Welkoop op € 500.000 tot € 1.000.000. Is duidelijk wie hier voor opdraait?  

3. Uit welke jurisprudentie maakt het College op dat “herbouw” op de huidige locatie niet 

mogelijk is? Graag afschrif(ten) hiervan. 

4. Waar komt plotseling de optie vandaan om “over te gaan” tot aankoop van gronden, zonder 

dat de Raad hiertoe, eventueel informeel,  is ingelicht. Uw College dient immers de Raad 



gevraagd en ongevraagd op de hoogte te stellen van dergelijke ingrijpende voornemens ? 

5. Om welke gronden gaat het hier? U heeft hier met de eigenaar over gesproken en stelt 

vervolgens dat mocht er sprake zijn van “afspraken” deze gevoerd moeten worden door 

huurder en eigenaar. In deze optie wordt de gemeente toch eigenaar en dient deze te 

onderhandelen? 

6. Wenst u daadwerkelijk deze gronden te kopen, of is het een afleidingsprocedure? Immers, de 

Raad zal moeten instemmen met aankoop van de gronden en zal dan al dan niet geregisseerd 

niet akkoord kunnen gaan dan wel niet instemmen met wijziging van het bestemmingsplan? 

7. Hoe wil het College voorkomen dat er een belangenconflict komt tussen de private en 

publieke rol gemeente van de gemeente in dezen, mede gelet op de uitspraak inzake de 

commissie bezwaarschriften. 

8. Naar verluidt is de firma Agrifirm voornemens ook te vertrekken per 1 oktober 2020 (DvhN 3 

maart 2020). Is uw College hiervan op de hoogte? Zo ja, is zij voornemens hier een 

initiërende rol te vervullen ten aanzien van de nadere invulling? 

9. Welkoop geeft middels citaten uit gesprekken en stukken aan dat het College niet integer 

handelt c.q. met onrealistische voorstellen komt om herbouw te frustreren c.q. onmogelijk te 

maken. Welke (imago)schade loopt het College c.q. de gemeente op door deze 

beargumenteerde c.q. onderbouwde vraag over integriteit?    

 

Doel: 

Helderheid over rol College van Burgemeester en Wethouders in dezen. 

 

 

 

 

(in te vullen door de griffie) 

 

Besluit agendacommissie:     

 

 


