
   

 

   

  Raadsbrief 
 

 

 

 

 

Datum: 10 april 2020 Verzenddatum: 22 april 2020 

Behandeld door: 

Zaak: 

Maarten van der Werff 

2020-013341 

 

Mailadres: 

Portefeuillehouder: 

 

maarten.vanderwerff@midden-groningen.nl 

José van Schie 

 

    

Onderwerp: Schriftelijke vragen GemeenteBelangen inzake Welkoop 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 6 april 2020 zijn door de fractie van Gemeentebelangen Midden-Groningen schriftelijke vragen 

gesteld over de ontwikkelingen inzake Welkoop. Onderstaand treft u de beantwoording van deze 

vragen aan.  

 

Vraag 

Meerdere keren is aangegeven (voormalige wethouder Woortman) dat er alternatieven worden 

onderzocht waarbij te denken viel aan combinatie woning-werk oftewel winkelvoorziening met 

woningen. Welke scenario’s zijn onderzocht? Kunt u deze nader omschrijven met onderbouwing van 

tekeningen etc. en tevens aangeven waarom deze niet als passend worden aangemerkt?  

 

In de raadsbrief van 30 maart jongstleden zijn 6 alternatieve vestigingslocaties verwoord. Dit 

betreffen de locaties buiten de zone van het Winschoterdiep. Deze locaties zijn door Welkoop 

afgewezen. Vervolgens hebben wij in overleg met Welkoop gekeken naar inpasbaarheid van een 

winkel in de voorgenomen ontwikkelzone langs het Winschoterdiep. Dit heeft geresulteerd in drie 

varianten.  

 

Dit betreffen de varianten waarnaar destijds werd verwezen en die nog in de verkennende fase 

waren: 

1. Realiseren van de aangevraagde Welkoop, met daarnaast een apart woonblok; 

2. Realiseren van de aangevraagde Welkoop, met daar bovenop woningen en een apart 

woonblok; 

3. Nieuwbouw/verbouw huidige tijdelijke locatie.  
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  Variant 1   Variant 2   Variant 3 

 

Voor alle drie varianten geldt dat wij hiervoor met architecten, stedenbouwkundigen, 

bouwkundigen en planeconomen afstemming hebben gehad om een volledige en correcte 

beoordeling te kunnen maken. Dit heeft per variant tot onderstaande beoordeling geleid.  

 

Varianten 1 en 2 betreffen een locatie die prominent onderdeel uitmaakt van de stadsentree en die 

samenhangende ontwikkeling vraagt.  

 

Variant 1 betreft de variant waarin Welkoop haar aangevraagde permanente winkel krijgt. Zoals 

bekend past dit niet binnen het overgangsrecht van het bestemmingsplan en het 

detailhandelsbeleid van de gemeente. Stedenbouwkundig is dit eveneens niet wenselijk, omdat het 

volume van een enkelvoudige Welkoop niet bijdraagt aan de gewenste uitstraling van de 

stadsentree op deze plek.  

 

Variant 2 kan op verschillende manieren worden uitgevoerd: 

 In één keer bouwen met Welkoop geïntegreerd in de plint van het totale bouwblok; 

 Gefaseerd bouwen waarbij eerst Welkoop wordt gebouwd op een zodanige wijze dat er 

later woningen bovenop gebouwd kunnen worden, dan wel waarbij Welkoop als tijdelijke 

winkel wordt uitgevoerd die weggehaald wordt op het moment dat de geïntegreerde 

oplossing wordt gerealiseerd. 

 

Voor beide uitvoeringen van variant 2 geldt dat de gemeente een combinatie van realiseren van 

appartementen op een tijdelijke winkelplint in de woningmarkt van Hoogezand commercieel niet 

haalbaar en voor de gewenste woonkwaliteit onwenselijk vindt. Stedenbouwkundig ontstaat er in 

de plint een niet transparante laag zonder voordeuren. Dit komt de kwaliteit van het woonmilieu 

op deze plek niet ten goede. Een tijdelijke winkelvoorziening levert hier in beide alternatieven een 

oplossing op waarbij het onduidelijk is welke alternatieve functie na opheffen van de 

detailhandelsfunctie in de plint ingepast kan worden. Voorts zijn de kosten voor de bouw hoger dan 

een solitair gebouw. De eigenaar heeft aangegeven niet zelf de (aanvullende) woningontwikkeling 

te willen doen. Een eventuele realisatie van een totaalplan is dus hoogst onzeker, waarmee de 

gefaseerde optie met grote mate van zekerheid neer zal komen op realisering van Welkoop en 

verder niet. Daarenboven zijn bij de gefaseerd oplossing aanzienlijke meerkosten gemoeid, 

waarvan Welkoop heeft aangegeven deze niet te zullen dragen.  

 

Variant 3 betreft de locatie c.q. het gebouw waar Welkoop nu de tijdelijke winkel heeft gevestigd. 

De locatie is niet direct aan de entree van Hoogezand gelegen en daarmee minder prominent 

zichtbepalend. Vanuit de historisch gegroeide situatie willen wij aan tijdelijke vestiging van 

Welkoop voor deze locatie meewerken. Detailhandel wordt dan, net als in de oude situatie, alleen 
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voor Welkoop juridisch-planologisch geschikt gemaakt. Wij hebben hierbij aangegeven een strook 

grond langs het Winschoterdiep aan te willen kopen om op termijn een boulevardontwikkeling 

mogelijk te blijven maken. Over deze optie zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar van de locatie 

en Welkoop als beoogd huurder. De gemeente acht deze optie bedrijfsmatig haalbaar, maar de 

afspraken zullen moeten worden gemaakt tussen huurder en eigenaar. De gemeente is daar nu 

verder geen partij in. Er is wel een planologische procedure nodig om dit scenario te realiseren 

(bestemmingsplan of afwijkingsprocedure). Bij vertrek van Welkoop kan opnieuw worden gekeken 

naar de wenselijke invulling, waaronder alsnog woningbouw of andere bedrijvigheid passend bij het 

voorzieningenbeleid van de gemeente Midden-Groningen.  

 

Vraag 

Hoe is het overleg geweest met mogelijke partners over inpasbaarheid van woningen met winkels, 

zoals woningbouwcoöperaties en kunt u dit middels verslagen onderbouwen c.q. inzichtelijk 

maken?  

 

Er is niet met andere mogelijke partners over de inpasbaarheid van woningen met winkels 

gesproken.  

 

Vraag 

Hoe betrouwbaar en empatisch is de gemeente? Is het inderdaad: “Spijkers op laag water zoeken? 

Een wethouder met “Njet op het voorhoofd”? Het College lijkt met twee maten te meten als het 

gaat om het vestigingsbeleid in deze gemeente. Herkent u deze negatieve beeldvorming en zo ja 

wat denkt u hieraan te doen?  

 

Wij betreuren het ten zeerste dat het beeld ontstaat dat de gemeente Midden-Groningen met twee 

maten meet. Op het gebied van vestigingsbeleid voeren wij een proactieve rol om ondernemers 

enerzijds aan te trekken en anderzijds te behouden. Dit doen wij onder andere door actief 

gesprekken te voeren met bedrijven, bijeenkomsten te organiseren en in te spelen op de wensen 

en behoeften van bedrijven.  

Ten aanzien van de situatie rondom Welkoop kunnen wij ons niet vinden in de opvatting dat met 

twee maten is gemeten. Gelet op de grote inspanning die is gepleegd om samen met Welkoop te 

kijken naar een geschikte vestigingslocatie met toekomstperspectief zijn wij van mening dat wij 

juist een zeer actieve houding hebben genomen.  

 

Vraag 

Er zijn aan Welkoop alternatieven aangeboden. Hoe kan het dat überhaupt deze locaties zijn 

aangeboden tegen het eigen beleid van dit College en de wil van de Raad? 

 

Bij het zoeken naar een alternatieve locatie voor Welkoop hebben wij ons breed georiënteerd. 

Uiteraard hebben we gekeken naar permanente vestigingslocaties conform het gemeentelijk beleid, 

maar vanwege de bijzondere situatie van Welkoop (overgangsrecht) hebben we ook gekeken naar 

locaties waar hernieuwde tijdelijke vestiging voor ons ruimtelijk acceptabel zou zijn. Wij wijken 

daarbij niet af van ons detailhandelsbeleid, maar we hebben gepoogd Welkoop weer in de situatie 

te brengen waarin de winkel zich ook voor de brand bevond.  
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  


