
D66 vindt het belangrijk dat deze kwestie in alle openheid wordt besproken. 

In ons verzoek tot bespreking ingekomen stuk is dit gemotiveerd. 

Tevens heeft D66 aangegeven wat ons het doel van de bespreking is. 

Het gaat er in elk geval om duidelijkheid te krijgen of vanaf het moment fatale brand Welkoop in 

juni 2017 verwachtingen zijn gewekt en/of toezeggingen zijn gedaan dat Welkoop op de oude 

locatie herbouw mocht plegen. 

Uit correspondentie van Welkoop die D66 voortdurend in alle openheid met het college i.c. de 

wethouders Woortman en Borg en later ook wethouder Van Schie heeft gedeeld lijkt hiervan sprake 

te zijn. 

D66 heeft ook gevraagd of er vooroverleg heeft plaatsgevonden. 

Hiervan was geen sprake volgens de beantwoording van het college. 

Hoe moet in dit verband de door Welkoop genoemde bespreking van 30 oktober 2018 worden 

gezien? 

Tijdens dit gesprek wordt - aldus Welkoop - met grote instemming van de gemeente kennis 

genomen van het bouwplan. Vervolgens wordt het bouwplan met vergunning aanvraag  op 31 

oktober 2018 ingediend. 

Wat is de reden dat het college hiervan in de beantwoording geen melding heeft gedaan? 

D66 wil ook graag weten wat de gang van zaken is geweest toen Welkoop de Omgevingsvergunning 

op 31 oktober 2018 heeft aangevraagd. 

Kennelijk is er sprake geweest van termijnoverschrijding/opschorten beslissingstermijn. 

Wat was hiervan de reden en hoe is dit gemotiveerd richting Welkoop? 

Speelde de inmiddels op handen zijnde Woonvisie, die in de verleng-termijn actueel werd, hierbij 

een rol? 

De Woonvisie geeft - aldus het college - richting aan de ontwikkeling zoals die door de gemeente 

wordt voorgestaan. Het is geen juridisch bindend document.  

Als het vorenstaande klopt, dan vraagt D66 waarom in de raadsvoordracht over de Woonvisie op 

generlei wijze de kwestie Welkoop als kanttekening of risico is genoemd? 

En als het gaat om een proces ‘van buiten naar binnen’ is D66 benieuwd naar de wijze waarop de 

gebruikers/ondernemers van locaties aan het Winschoterdiep hierbij zijn betrokken en/of 

geïnformeerd? 

 

Tenslotte: 

Het was de bedoeling om de raadsbrief te bespreken in de commissievergadering van 7 mei j.l. 

In dat licht bezien is het volstrekt logisch dat deze kwestie ook nu in een fysieke 

commissievergadering wordt besproken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard Renkema 

Fractievoorzitter D66MG  

 


