
Van: Marjolein Vulpes
Verzonden: maandag 30 juli 2018 14:21
Aan: 'bbargboer@welkoop.nl'
CC: Linda Hoekstra; Loes Heeling
Onderwerp: Tijdelijke vestiging Welkoop

Goedemiddag meneer Bargboer,

Vorig jaar heeft u in verband met de brand op de Spilbergenkade tijdelijk (2 jaar) toestemming van de
gemeente gekregen om het pand aan de Houtmanstraat 36 te Hoogezand te betrekken. Deze tijdelijkheid
heeft te maken met het feit dat de vestiging van detailhandel op deze locatie in strijd is met het
bestemmingsplan.

Volgend jaar in juni 2019 loopt deze termijn af. Wij zijn benieuwd hoe ver u bent met de realisatie van een
nieuwe locatie voor de Welkoop. Mocht u hulp nodig hebben bij het vinden van een nieuwe locatie of bij het
vergunningentraject dat hiertoe lijdt dan kunt u contact met ons opnemen.

Graag horen wij van u hoe de plannen voor de Welkoop eruit zien vanaf juni 2019.

Met vriendelijke groet,

Van: Marjolein Vulpes [mailto:marjolein.vulpes@midden-groningen.nl]
Verzonden: vrijdag 12 januari 2018 09:07
Aan: Bart Visser <bvisser@qing.nl>
Onderwerp: Re: Mogelijkheden locatie Welkoop

Goedemorgen meneer Visser, Bart,

Omdat er een andere partij geïnteresseerd is in de locatie in Slochteren zou ik graag willen weten of deze
locatie voor de Welkoop nog een optie is.

Zou je mij dat op korte termijn kunnen laten weten?

Met vriendelijke groet,



Van: Marjolein Vulpes [mailto:m.vulpes@hoogezand-sappemeer.nl]
Verzonden: donderdag 7 september 2017 15:57
Aan: Bart Visser <bvisser@qing.nl>; 'w.malenstein@bergmanclinics.com'
<w.malenstein@bergmanclinics.com>
CC: Hans Holtkamp <hj.holtkamp@hoogezand-sappemeer.nl>; Linda Hoekstra <lj.hoekstra@hoogezand-
sappemeer.nl>; Martin Coerts <mk.coerts@hoogezand-sappemeer.nl>
Onderwerp: Mogelijkheden locatie Welkoop

Goedemiddag meneer Visser en meneer Malenstein,

Naar aanleiding van ons gesprek van vanmiddag stuur ik u een kort gespreksverslag.

Bij het gesprek waren namens de gemeente aanwezig:

• Martin Coerts, stedenbouwkundige

• Hans Holtkamp, bedrijvencontactfunctionaris

• Marjolein Vulpes, adviseur ruimtelijke plannen

We hebben de locatie besproken waar de Welkoop was gevestigd voor 10 juli 2017, op deze datum is het
gebouw waar de Welkoop in was gevestigd door brand verwoest. Het pand en het perceel werden door de
directie van de Welkoop gehuurd van de heer B. Visser en mevrouw Malenstein (namens mevrouw Malenstein
is de heer W. Malenstein aanwezig bij het verkennende gesprek).

Aangegeven wordt dat het pand destijds is aangekocht als beleggingsobject door partijen. De ontstane situatie
biedt de mogelijkheid om na te denken over een andere invulling van het perceel. Wij geven aan dat wij ook
hebben nagedacht over een andere invulling van het perceel in aanloop naar dit gesprek. Er is een setje
tekeningen gemaakt met een mindmap, bestemmingsplaninformatie en kadastrale gegevens. Deze vormen
het startpunt van het gesprek.

Wat is uitgesloten?
Wat in ieder geval uitgesloten is op dit moment is zelfstandige woningbouw en detailhandel (anders dan de
Welkoop deze valt onder het overgangsrecht).

Wat is eventueel mogelijk?
Vanuit de schetsen blijkt dat Lefier ook eigendom heeft dat grenst aan het genoemde perceel. Een
mogelijkheid kan zijn om gezamenlijk met Lefier op te trekken naar een andere woningbouwinrichting van het
gebied aangevuld met eventuele andere functies zoals bijvoorbeeld horeca en recreatie. In verband met het
geluid van de A7 kan de woningbouw niet dichtbij de kade gerealiseerd worden. Gekeken kan worden naar
een zelfstandige horecafunctie (bovenverdieping) gecombineerd met bedrijvigheid. Wonen in combinatie met
werken (maar hierbij is een partij als Lefier wel nodig ivm woningbouwcontingent).

Alternatieve locaties voor de Welkoop:
De vestiging van de Welkoop paste niet (meer) in het bestemmingsplan en het detailhandelsbeleid. Op de
locatie waar zij nu is gevestigd is dat eveneens het geval, dat is ook de reden dat de toestemming voor deze
locatie tijdelijk (2 jaar) is. Om het beleid van de gemeente te bestendigen is ook richting Welkoop aangegeven,
dat hoewel zij zich onder het overgangsrecht weer kunnen vestigen op de door brand verwoeste locatie de
voorkeur van de gemeente toch uit gaat naar een andere locatie. Een geschikte locatie kan het Winkelpark
(Visser vastgoed bv) zijn. Op het winkelpark is volumineuze detailhandel gevestigd en de vestiging van
Welkoop zou hier prima passen.

Kade
De kade is eigendom van de gemeente, navraag bij Ibor (integraal openbare ruimte) leert dat er geen
belemmeringen op de kade liggen.

Afspraken:



Afgesproken wordt dat de heer Visser en de heer Malenstein contact opnemen met Lefier en Visser vastgoed
om alle mogelijkheden te verkennen. Als er meer duidelijkheid is over een nieuwe invulling van het perceel,
maken wij graag een afspraak om dit verder te bespreken. Naar aanleiding hiervan kan een principeverzoek
ingediend worden, hierover zal het college van burgemeester en wethouders een standpunt in nemen.

Graag hoor ik van u of u nog aanvullingen heeft naar aanleiding van dit verslag.

Met vriendelijke groet,

Geachte heer Visser,

Inmiddels hebben we intern met elkaar om tafel gezeten om over de locatie Welkoop te praten. De gemeente
heeft op dit moment geen vastgelegde visie voor het gebied. Als u iets anders wilt realiseren dan wat er stond,
is het het mooist als er sprake is van een totaalaanpak van het gebied. Daarvoor zijn meerdere partijen nodig
die mee willen doen aan een upgrading van het gebied.
Vervangende woningbouw (in het geval de aangrenzende flats worden gesloopt) is mogelijk. Herbouw van de
Welkoop met daarboven appartementen ligt minder voor de hand (te dicht op de A7 en ruimtelijk lastiger
inpasbaar).

Ons secretariaat zal per e-mail contact met u opnemen om een afspraak te maken. Tijdens het overleg kunnen
we dan bespreken wat uw ideeën zijn en een eerste verkenning voor de betreffende locatie maken.

Overigens, als u hetzelfde wilt u bouwen als wat er stond, dient u binnen 2 jaar na de brand een aanvraag in te
dienen.

Mocht u vragen hebben, dan hoor/lees ik dat graag!

Met vriendelijke groet,



Memo

Van Datum
Marjolein Vulpes en Loes Heeling 25 juni 2017

Voor
José van Schie en Erik Drenth

Onderwerp
Welkoop tijdelijke huisvesting

Notitie

Naar aanleiding van het overleg op 20 juni met de heren Bargboer en Nijzing van Welkoop ontvangen jullie
een kort verslag.

Achtergrondinformatie

Zoals bekend is de vestiging van Welkoop aan de Van Spilbergenkade 2 te Hoogezand op zaterdag 10 juni door
een brand verwoest. De vestiging van Welkoop valt onder het overgangsrecht op deze locatie.

De locatie die hierboven is gemarkeerd heeft de enkelbestemming bedrijf. In het recente detailhandelsbeleid
welke gericht is op het concentreren van detailhandel in de drie kernen en het bestemmingsplan
‘Woongebieden’ is detailhandel op deze locatie wegbestemd.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor de hoofdfuncties:

• bedrijven genoemd in de Bedrijvenlijst of daarmee vergelijkbaar;

• bestaande bedrijven als genoemd in de Lijst bestaande bedrijven;

• dienstverlenende bedrijven en dienstverlenende instellingen;

• kantoren ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';

• Maatschappelijke voorzieningen:.

Doordat de Welkoop onder het overgangsrecht valt en de locatie door een calamiteit is verdwenen, kan op
deze locatie onder het overgangsrecht een nieuwe Welkoop gebouwd worden.



Kanttekening:

Welkoop (Agrifirm) zijn zelf geen eigenaar meer van de grond en het verwoeste gebouw. De huidige eigenaar
heeft al contact gehad met de gemeente over een eventuele andere invulling van de locatie (dit is nog niet
bekend bij de heren Bargboer en Nijzing).

Verslag gesprek

De heren Bargboer en Nijzing geven aan dat zij blij zijn met de medewerking van de gemeente en dat zij het
prettig vinden dat zij op gesprek zijn uitgenodigd. Zij geven aan dat het personeel ondersteboven is van wat er
is gebeurt en dat een aantal van hen hulp hebben gekregen bij het verwerken van het voorval. De meeste
medewerkers zijn al lang in dienst een aantal van hen al bijna 40 jaar. Bij een snelle heropening zal ook het
personeel soelaas hebben.

Tijdens het gesprek is het standpunt van het bestuur herhaald dat de gemeente mee willen werken aan een
goede en snelle oplossing voor de Welkoop. Wel wordt aangegeven dat er een aantal haken en ogen zitten
aan de locatie die zij op het oog hebben. Vooral op het gebied van het bestemmingsplan en het
detailhandelsbeleid.

Aquasport

Uitgelegd is dat een vestiging van Welkoop op de locatie van Aquasport niet in het bestemmingsplan past,
maar dat wij gezien de situatie wel willen meewerken aan de vestiging op deze locatie voor een maximale
periode van 2 jaar. Dit is mogelijk op basis van artikel 4 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht. De
onderbouwing om af te wijken van het bestemmingsplan zal worden geschreven door één van de adviseurs
van de afdeling Bop.

Om dit mogelijk te maken moet er wel op korte termijn een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor
het afwijken van het bestemmingplan. De heer Nijzing geeft aan dat hij dit zal verzorgen.

Aangegeven is door de heer Bargboer dat zij in de week van 26 juni de tijdelijke vestiging willen openen. Zoals
nu bekend geworden is zal de opening op woensdag 28 juni plaats vinden.

Nieuwbouw op de Van Spilberenkade 2

Aangegeven wordt door de heren Bargboer en Nijzing dat zij geen eigenaar zijn van de grond maar dat er wel
contacten zijn met de huidige eigenaar. De voorkeur van Welkoop is nieuwbouw plegen op de verwoeste plek,
dit is ook iets dat mogelijk is volgens het bestemmingsplan. Kantekening hierbij is wel dat er alleen voor de
Welkoop nieuwbouw gepleegd kan worden voor een detailhandelsfunctie.

Andere locaties: Winkelpark, Mixx en Jumbo (Hoofdstraat)

Winkelpark:

De heer Bargboer geeft aan dat zij contact hebben gehad met Visser Vastgoed om te bekijken of zij de
tijdelijke locatie op het Winkelpark zouden kunnen inrichten. Hiervoor had hij de lege locatie van voormalig
‘Beter Bed’ op het oog. Visser vastgoed heeft aangegeven dat zij dit niet willen omdat deze locatie bedoeld is
voor luxere detailhandel. De heer Bargboer geeft aan dat dit ook voor Welkoop een ongunstiger locatie is
omdat deze locatie dichter bij Veendam is. In Veendam heeft de Welkoop ook een winkel en zij willen niet hun
eigen concurrentie vormen. Ook geeft hij aan dat uit retailonderzoek blijkt dat ‘zijn’ klanten gewend zijn aan
de locatie aan de Van Spilbergenkade en dat een locatie 10 minuten verder op er voor kan zorgen dat zij deze
klanten verliezen.



Mixx:

Tijdens het gesprek wordt aangegeven dat de locatie waar de Mixx nu gevestigd is voor wat betreft de
gemeente ook een plek is waar de Welkoop gevestigd kan worden. De heer Bargboer geeft aan dat zij deze
locatie ook zullen gaan bekijken.

Jumbo (Hoofdstraat):

Vlak na de brand heeft de directeur van bovengenoemde locatie contact opgenomen en het pand aangeboden
aan de heer Bargboer. De heer Bargboer heeft hiervoor bedankt omdat de huurprijs significant hoger is dan
zijn huidige huurkosten.

Afspraken

Afgesproken wordt dat er zo snel mogelijk een aanvraag wordt ingediend voor de vestiging van Welkoop in het
pand van Aquasport. De onderbouwing wordt aangeleverd door de afdeling aan de ODG. Er wordt zolang de
vergunningprocedure loopt niet gehandhaafd. De ODG krijgt de opdracht om de aanvraag van de Welkoop
met voorrang te behandelen. Als er nog vragen zijn over de procedure is Marjolein de contactpersoon.


