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VRAGEN LEEFBAAR MIDDEN GRONINGEN (‘LMG’) AAN HET COLLEGE INZAKE DE SITUATIE 
WELKOOP EN GEWENSTE GRONDAANKOOP DOOR DE GEMEENTE VAN HET VOORMALIGE TERREIN 
ONDER DE LOCATIE VAN WELKOOP VOOR DE BRAND. 
 
I.Grondkwestie 
 
1.Vraag 
Is het College het met LMG eens dat de aankoop van de grond niet onder de rechter is en dit voor 
het College geen reden mag zijn om vragen niet te beantwoorden? (Dit nog even geheel los van de 
vraag of het “onder de rechter zijn” een (rechts)geldig excuus is). 
 
2.Vraag 
Eigenaar -van de grond onder het Welkoop-terrein voor de brand- geeft aan dat hij begin april 2020 
door of namens het College is benaderd en dat de gemeente een bod op de grond aan de van 
Spilbergenkade 2a heeft uitgebracht.  
Klopt dat? 
 
3.Vraag 
Klopt het dat het College het bod heeft uitgebracht nadat zij het advies van de Bezwarencommissie 
heeft ontvangen? 
 
4.Vraag  
Is het College het met LMG eens dat zij de verdenking op zich laadt dat ze bewust de grond koopt 
omdat en nadat Welkoop een sterkere positie ten aanzien van herhuisvestingswens heeft gekregen 
door het voor de gemeente negatieve advies van deze Bezwarencommissie? 
 
5.Vraag 
Is het College het met LMG eens dat de verkoper een zeer zwakke onderhandelingspositie heeft door 
het gedrag van de Gemeente? Dat wil zeggen dat verkoper de grond door het standpunt van de 
Gemeente niet kan gebruiken voor de exploitatie van een Welkoopwinkel. Woningbouw zal nog 
enige tijd op zich laten wachten.  
 
6.Vraag 
Is het College het met LMG eens dat op deze manier het College bij de onderhandelingen misbruik 
van haar positie heeft gemaakt door een bod te doen op de grond waarbij zijzelf de 
vergunningverlening ten eigen bate inzet en de waardestijging na kwalificatie als bouwgrond voor 
woningen - hoogbouw? 
 
7.Vraag 
Waar is het bod het College op gebaseerd? 
 
8.Vraag 
Klopt het dat dit bod tussen de €500.000,-- en €525.000,-- ligt?  
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9.Vraag 
Is dit bod gebaseerd op een taxatie? 
 
10.Vraag 
Zo ja, hoe hoog is de taxatiewaarde en hoeveel m2 zijn hierbij in acht genomen? 
 
11.Vraag 
Van welke bestemming of gebruik is uitgegaan in de hiervoor genoemde taxatie? 
(woningbouwgrond, bedrijfsgrond, detailhandelsgrond of wat dan ook). Op welke wijze heeft het 
College de voornemens in de Woonvisie hierbij betrokken? 
 
12.Vraag 
Welkoop heeft uitgerekend dat het “beheer”, bewaking, onderhoud en belastingen en heffingen van 
het door het College beoogde terrein circa €20.000,-- per jaar kost. Daarmee is al rekening gehouden 
met bepaalde mogelijke huuropbrengsten.  
Deelt het College deze feitenweergave? Zo nee, waarom niet?  
 
13.Vraag 
Wethouder Van Schie heeft eerder aangegeven dat de daadwerkelijk bouw van woningen een 
kwestie van lange adem is. Kan het College hier concreter over zijn? LMG wenst een globale indicatie 
ten aanzien van het aantal jaren dat het nog duurt voordat er gebouwd wordt. 
 
II. Welkoop 
 
14.Vraag 
Hebt u de combinatie van Wonen en werken (lees Welkoop) aan de van Spilbergenkade 2a (“oude 
locatie) na het publiceren van De Woonvisie steeds uitgesloten, en dat ook als zodanig uitgedragen? 
 
15.Vraag 
Welkoop heeft verschillende tekeningen en ‘artist impressions’ laten maken door het Noordelijke 
architectenbureau B+O architecten. Kunt u aangeven waarom het College deze alternatieven van een 
combinatie van wonen en werken niet fraai genoeg vond? 
 
16.Vraag 
Het College heeft eerder aangegeven dat zij op basis van extern juridisch advies het bezwaarschrift 
ongegrond heeft verklaard. Is dit extern advies afkomstig van iemand die geen enkel direct dan wel 
indirect commercieel belang heeft bij het besluit op het bezwaarschrift? Onder commercieel belang 
wordt ook verstaan het feit dat de “externe adviseur” geen enkel financieel belang heeft bij een 
eventuele juridische procedure.  
 
17.Vraag 
Wie heeft het genoemde “externe juridisch advies” gegeven? 
 
 
18.Vraag 
Is het juist dat voormalig wethouder Woortman in maart 2019 heeft aangegeven dat de Welkoop 
naar de “afgebrande locatie” terug mag, maar dat het pand dan wel een andere architectuur en 
uitstaling moet krijgen? 
 
19.Vraag 
Hoogleraar bestuursrecht Prof. Bröring heeft eerder naar aanleiding van het ongegrond verklaren 
van het bezwaarschrift van Welkoop het volgende opgemerkt: 'Dat doel (de woningbouw, red.) zou 
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niet mogen meespelen in de beslissing over de omgevingsvergunning. Je moet alleen naar het 
zogeheten overgangsrecht kijken.'” Deelt u de opvatting van Prof. Bröring terzake? 
 
20.Vraag 
In 2017, 2018 en begin 2019 was er op verschillende data redelijk intensief contact met voormalig 
wethouder Woortman en enkele ambtenaren over herbouw “op de oude locatie”. Van de zijde van 
Agrifirm werd dit overleg gevoerd door de heer Nijsingh (specialist wet- en regelgeving) en de heer 
Bargboer van Welkoop. Tijdens al deze contacten werd er met geen woord over gerept dat herbouw 
op de “oude” locatie niet mogelijk zou zijn in verband met mogelijk een andere bestemming van het 
terrein.  
Bent u het ermee eens dat deze wijze van communiceren gerechtvaardigde verwachtingen heeft 
opgewekt? 
 
21. Vraag 
Wat heeft bij u, wethouder Van Schie, een verandering in opvatting gemaakt na opvolging van 
wethouder Woortman rondom de herbouw van Welkoop? 
 
22.Vraag 
Zoals LMG heeft begrepen was de heer Nijsingh midden februari 2019 op wintersport in Oostenrijk. 
Hij ontvangt dan plotseling en geheel “out of the blue” een smsje van een ambtenaar mevrouw 
Vulpes met het verzoek direct contact op te nemen.  
Wat is de achtergrond, reden van dit sms-je?  
 
23.Vraag 
De heer Borg had zich ten opzichte van Welkoop niet bemoeid met de herbouw van de winkel. Er 
was vanuit het College intensief overleg met mevrouw Woortman. Dan belt op 25 februari 2019 
plotseling de heer Borg met de heer Nijsingh. In een raadselachtig telefoontje maakt de heer Borg 
een afgemeten en nerveuze indruk en geeft letterlijk aan dat “er plotseling problemen zijn met de 
vergunning en hij verzocht Welkoop om met spoed naar het gemeentehuis te komen”. 
Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen: 
a. Waarom komt plotseling de heer Borg naar voren en lijkt mevrouw Woortman geen rol meer te 
spelen (zie ook hieronder)? 
b. Is het College het met LMG eens dat dit een opmerkelijke manier van communiceren is? 
c. Wat werd nu precies met “plotselinge problemen” bedoeld? De “Woonvisie” kan het niet zijn want 
daar zal maanden over gesproken zijn. Dat kan niet “plotseling” zijn.  
d. Is het College het met LMG eens dat het ook redelijk “bizar” is dat de heer Nijsingh op 25 februari 
2019 krijgt te horen dat hij “met spoed naar het gemeentehuis” dient te komen terwijl partijen 
daarvoor gedurende bijna twee jaar op een constructieve wijze met elkaar in gesprek zijn geweest 
over de herhuisvesting op de oude locatie? 
 
24.Vraag 
Op verzoek van de heer Borg zijn de heren Bargboer en Nijsingh van Welkoop op 26 februari 2019 
direct naar het gemeentehuis gegaan. In een zeer kort “gesprek” gaf de heer Borg letterlijk aan dat 
de vergunning niet verleend kan worden in verband met de Woonvisie. Vervolgens konden de 
verbouwereerde heren Bargboer en Nijsingh gaan. Hoewel in het gehele voortraject mevrouw 
Woortman steeds de woordvoerder namens het College was had zij nu helemaal niets te vertellen zo 
begreep LMG.  
Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen: 
a. Kunt u met Welkoop meevoelen dat zij zich finaal “voor de gek gehouden voelen” door deze gang 
van zaken? 
b. Wat zijn precies de belangen van wethouder Borg in deze kwestie? 
c.  Welke belangen verklaren zijn opstelling in deze kwestie? 
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d.. Heeft het College, de gemeente of de heer Borg direct dan wel indirect belangen, in de meest 
ruime zin van het woord, bij de zes “alternatieven” die door het College zijn genoemd. Onder 
“alternatieven” worden hier verstaan andere locaties voor herhuisvesting van de Welkooplocatie. 
 
25.Vraag 
Volgens getuigen gedroeg wethouder Borg zich tijdens het in de vorige vraag genoemde gesprek op 
26 februari 2019 uiterst opgewonden en onprofessioneel. Zo sloeg sloeg hij met de vuist op tafel, 
verklaarde dat hij er alles aan zou doen om de door Welkoop aangevraagde vergunning te frustreren 
en verliet hij vervolgens de vergadering zonder deze af te ronden of een reactie te wachten. Door 
getuigen werd waargenomen dat wethouder Woortman met stomheid geslagen was en niets durfde 
te zeggen.  

a) Is het College van mening dat deze wijze van bejegening van ondernemers gepast en 
gewenst is? 

b) Is het College zich ervan bewust dat een dergelijke wijze van bejegening de schijn van 
belangenverstrengeling opwekt, omdat bij een professionele vervulling van de overheidstaak 
tenminste een bepaalde mate van distantie nodig is? 

c) Welke privé-belangen heeft de heer Borg bij het onderdeel Bedrijventerreinen in zijn 
portefeuille?  

d) Als deze er zijn; Hoe zijn die publiek gemaakt? 
e) Is het College het met LMG eens dat een dergelijk optreden van het College de gemeente in 

diskrediet brengt? 
 
26.Vraag 
Vindt het College dat er nog sprake is van een betrouwbare lagere overheid en integer handelen 
indien Welkoop twee á drie jaar lang te horen krijgt dat zij naar de oude locatie terug kan en dan 
vervolgens totaal verrast wordt met de mededeling dat het toch maar niet doorgaat?  
 
27.Vraag 
Welke bureaus, adviseurs, advocaten, taxateur, architecten en andere betrokkenen hebben 
werkzaamheden dan wel extra werkzaamheden verricht in verband met de discussie tussen de 
gemeente en Welkoop? 
 
28.Vraag 
Welke kosten hebben de hierboven genoemde bureaus, adviseurs, advocaten architecten en andere 
betrokken voor de hierboven bedoelde (extra) werkzaamheden in relatie tot Welkoop in rekening 
gebracht? 
 
29.Vraag 
Welke kosten verwacht de gemeente nog meer te moeten maken in relatie tot het Welkoop-dossier 
in verband met de inschakeling van externe bureaus, adviseurs, advocaten, architecten en andere 
betrokkenen? 
 
30.Vraag 
Hoeveel uren hebben de eigen ambtenaren tot nu toe besteed aan de oordeelsvorming, advisering 
en discussie, inclusief de bezwaarschriftenprocedure, naar aanleiding van het meningsverschil met 
Welkoop? 
 
31.Vraag 
Indien bovenstaande uren doorberekend zouden worden, om welke bedragen gaat het dan? 
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32.Vraag  
Is het College ervan op de hoogte dat Welkoop ook een sterke “buurtfunctie” heeft waar relatief veel 
oudere klanten met aangepast vervoer (rollators/scootmobielen) komen en dat Welkoop daarom 
van mening is dat zij op deze locatie moet blijven, mede gezien het feit dat Welkoop al zeer lang op 
deze locatie gevestigd is?  
 
33.Vraag 
Is het College ervan op de hoogte dat Welkoop een bepaalde minimum vloeroppervlakte nodig heeft 
om haar assortiment te kunnen voeren? 
 
34.Vraag 
Is het College ervan op de hoogte dat er bijna twintig mensen werken in en voor de Welkoop 
Hoogezand? 
 
35.Vraag 
Is het College ervan op de hoogte dat de Welkoop een belangrijke regiofunctie heeft? 
 
36.Vraag 
Is het College ervan op de hoogte dat Welkoop verschillende malen aan de adviseurs van het College 
heeft uitgelegd waarom de door het College genoemde alternatieven helemaal geen alternatieven 
zijn? 
 
37.Vraag 
Hoe verhoudt het voorgaande zich met de tekst uit de raadsbrief van de 23e maart 2020, op de 
agenda van de 7e mei zijnde: 
 
‘Alternatieve locaties 
In nauw overleg is met Welkoop gekeken naar alternatieve locaties voor nieuwvestiging.’ 
 
 
38. Vraag 
Is deze kwalificatie van ‘in nauw overleg met Welkoop’ in haar formulering niet misleidend nu het 
College in de praktijk juist getracht oplossingen te frustreren. Heeft de College hier de Raad 
opzettelijk op het verkeerde been willen zetten? Er wordt samenwerking en goede wil gesuggereerd 
die er in werkelijkheid niet was. 
 
39. Vraag 
Bij het behandelen van de Woonvisie is de Raad nooit geïnformeerd over deze Welkoop-
problematiek.  
Waarom heeft u de Raad niet geïnformeerd?  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


