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Geachte leden van de raad,

Op 11 en 17 april jongstleden hebben we u geïnformeerd over de gesprekken die we momenteel

voeren met de Welkoop. Die gesprekken gaan over verplaatsing van het bedrijf naar een andere

locatie of inpassing op de oude plek aan de Van Spilbergenkade. Uw raad vroeg ons om extra

informatie, met name meer inzicht in toezeggingen en gesprekken. We voegen de door u gevraagde

correspondentie bij, maar willen u middels dit schrijven de achtergrond meegegeven waartegen

deze correspondentie plaats heeft gehad. Er zijn namelijk in het verleden door de raad diverse

beleidswijzigingen vastgesteld die van invloed zijn op de manier waarop wij met Welkoop in

gesprek waren en zijn.

De belangrijkste aanleiding voor de recente gesprekken is de door u vastgestelde woonvisie, waarin

het opknappen van de entree van Hoogezand één van de belangrijkste ambities is. Daarin staat

omschreven dat we de entree van de A7-Kerkstraat op willen waarderen naar een gebied met een

hoge verblijfs- en woonkwaliteit. In dit gebied is op 10 juni 2017 de Welkoop aan de Van

Spilbergenkade verwoest door een brand. We zijn al lang met de Welkoop in gesprek over de

afwikkeling van de brand en een oplossing. Met het aannemen van de woonvisie kwam er naast

hervestiging elders vanwege het detailhandelsbeleid nog een aanleiding in beeld om te kijken of

het bedrijf elders terecht kan en wil. Ook inpassing in woningbouw op de huidige locatie kwam op

tafel.

Zoals we u op 11 april 2019 schreven was het vorige college voornemens om mee te werken aan

hervestiging aan de Van Spilbergenkade. Dit kunt u teruglezen in de bijgevoegde correspondentie,

die plaats heeft gehad op basis van de oude woonvisie van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Tegelijkertijd waren er toen ook al gesprekken over verplaatsing. We gaven toen aan dat na een

calamiteit op basis van zogenaamd bouwovergangsrecht binnen twee jaar herbouwd mag worden.
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Echter mag het gebruik – het gebruiksovergangsrecht - volgens het bestemmingsplan niet langer dan

een jaar gestaakt worden. En dat gebeurt nu al bijna twee jaar. Met name het gebruik van de

locatie als winkel is in strijd met het bestemmingsplan. Maar omdat we in ons schrijven aan

Welkoop dit onderscheid tussen bouwovergangsrecht en gebruiksovergangsrecht niet hebben

gemaakt voelen we ons verantwoordelijk om samen een oplossing te vinden.

Binnen de oplossingen gaat het om verplaatsen van het bedrijf of inpassing op de oude locatie. Het

scenario van hervestiging ligt voor om een aantal redenen. We hebben in 2013 afgesproken dat de

wijzigingsbepaling die detailhandel op de huidige locatie toestaat, te verwijderen. De brand en de

verhuizing, de aanvraag voor nieuwbouw en aangenomen woonvisie zijn voor het college aanleiding

deze beleidswijziging nu in te willen zetten. Er is nu formeel sprake van strijdig gebruik, zoals we

schreven in de bijgesloten ruimtelijke afweging. Dit college kiest voor het versterken van

bedrijvigheid in kernwinkelgebieden, bedrijventerreinen en het winkelpark. Ook zal de combinatie

van dichtere woningbouw met Welkoop leidden tot puzzels op het gebied van geluid,

beeldkwaliteit, verkeersveiligheid en door de woningbouw toenemende parkeerdruk. In hoeverre

de Welkoop zich verdraagt met deze dichtere woningbouw verdient nader onderzoek.

Nadat een aantal andere locaties waren afgewezen, schoven wij in ons bijgevoegde schrijven van

21 maart ook het Rengers-park naar voren. Een in onze ogen A-locatie, erg goed bereikbaar,

zichtbaar en slechts enkele honderden meters verwijdert van de Van Spilbergenkade. Ook deze

optie werd in het gesprek dat we met Welkoop en grondeigenaar op 25 maart hadden niet

interessant genoeg bevonden om verder te verkennen. Helaas konden we toen ook geen opening

vinden om verder te praten over de combinatie met woningbouw. Een prille verkenning op

beeldniveau deelden we op 21 maart met Welkoop. Graag hadden we vanuit een tijdelijke

vergunning daaraan gewerkt. Omdat een definitieve vergunning de ambities van de woonvisie zou

blokkeren, heeft het college ervoor gekozen die te weigeren. Deze vergunningsweigering is ook

bijgesloten.

Ook na de vergunningsweigering hebben we contact gehouden en omdat Welkoop in een schrijven

richting ons en u op 28 maart aangaf wél verder te willen praten over inpassing hebben we elkaar

op 16 april weer gesproken. Afgesproken is dat we nader gaan verkennen of het inpassen van de

Welkoop in onze woonvisie kan voldoen aan de ambities die wij met de entree hebben. Daarover

praten we de komende weken. Omdat de gesprekken hierover waarschijnlijk langer duren dan de

formele bezwaartermijn van onze vergunningsweigering gaat Welkoop wel in bezwaar tegen de

weigering.

Zoals we op 11 april richting uw raad schreven zijn we ons ervan bewust dat we in het verleden

stuurden op hervestiging op de oude locatie, de bijgesloten communicatie onderschrijft dat ook.

Maar er zijn ook al heel lang gesprekken over mogelijke verplaatsing. De oude toezeggingen en het

feit dat deze situatie is ontstaan door een nare brand, maakt dat we samen willen zoeken naar een

oplossing. Er is het college veel aan gelegen de Welkoop voor de gemeente te behouden en

tegelijkertijd gestand te doen aan onze woningbouwopgave.



Pagina: 3 van 3

Datum: 7 mei 2019

Zaak: 2019-013182

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder

Burgemeester Gemeentesecretaris
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