
 

Amendement 
 
 
 

 Agendapunt 10 Detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda Midden-Groningen 

 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 19 december 2019 

 
In overweging nemende dat : 

 de consequenties van de Gemeentelijke detailhandelsvisie met uitvoeringsagenda te 
stringent zijn; 

 het winkelaanbod aantrekkelijk en toekomstbestendig moet worden gehouden; 

 het echter te ver gaat om de bestemming van leegkomende winkels buiten het 
centrumgebied reeds na één jaar daadwerkelijk aan te passen. Eigenaren van die winkels 
zouden daarmee onevenredig benadeeld kunnen worden. 

 

Stelt daarom voor om in het raadsbesluit onder punt 1 aan het verwoorde voorstel ‘de 
detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda Midden-Groningen vast te stellen’ toe te voegen: 

 

 ‘met dien verstande dat, uitgaande van een overgangstermijn van maximaal drie jaren, in elk geval 
in Siddeburen met eigenaren van leegkomende of reeds leegstaande winkels buiten het 
centrumgebied in overleg wordt getreden over de termijn en de voorwaarden waarop de 
bestemming van die winkels daadwerkelijk kan worden aangepast.’ 

 

 

 

Slochteren,   

Namens de fracties van: 
 
D66                                        GemeenteBelangen Midden-Groningen           CDA 
G.H. Renkema                        M. Ploeger                                                    A.P.A. van der Burg-  
                                                                                                                 Versteeg 
 
 

 
    overgenomen 
Het amendement   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                 verworpen                                                
 
fracties voor: 
 
fracties tegen:  
 
 

                                                                                                   ……….…………………., griffier. 
 

 



 

Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 
  



 

Toelichting amendement: 
 
In de detailhandelsvisie wordt op diverse pagina’s gesproken over de situatie in Siddeburen. 
 
Pagina 32 
Kansen liggen vooral in het blijven zoeken naar invulling leegstaande panden in het Koopcentrum. 
Verdere concentratie is een optie. 
 
Pagina 48 
Terugdringen overaanbod; compacte centra 
- veegactie bestemmingsplan leegstaande winkelpanden. Na een jaar van leegstand vervalt de 
bestemming detailhandel op het pand. 
- verplaatsingen winkels. Het achterblijvende pand kan dan getransformeerd worden. 
 
Pagina 53 
Geadviseerd wordt om de Hoofdweg tussen de Viskenijstraat en Molenlaan aan te wijzen als 
centrumgebied. 
Dit heeft consequenties voor de winkelpanden buiten het centrumgebied. 
Gelet op hetgeen op pagina 48 staat vermeld, zou na een jaar leegstand de bestemming 
detailhandel op het pand vervallen. 
 
Wellicht, wellicht wordt de soep niet zo heet gegeten.  
Maar het staat wel in de Detailhandelsvisie. 
En dan komt ook hier weer de vraag aan de orde: 
‘Welke betekenis moet aan een dergelijke visie worden gegeven, wat zijn de juridische 
consequenties etc.’ 
 
Voor D66, Gemeentebelangen en het CDA voldoende redenen om in het amendement bepaalde 
garanties in te bouwen voor in ELK GEVAL Siddeburen. 
Want het lijkt erop dat de Detailhandelsvisie er vanuit gaat dat juist in Siddeburen een 
centrumgebied moet worden aangewezen met mogelijke consequenties voor buiten dat gebied 
leegstaande/leegkomende winkelpanden. 

 


