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Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State over de Wereldbazar te Winschoten 

Geachte heer Zwiers, 

Bij brief van 11 oktober 2016 heeft u ons, namens de Statenfractie van de Partij voor het Noorden, een 
viertal vragen gesteld over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 
5 oktober 2016, waarbij (onder meer) de door ons bij besluit van 21 september 2015 verleende ontheffing 
van de Omgevingsverordening 2009 voor de vestiging van de Wereldbazar in Winschoten is vernietigd. 

Bij brief van 1 november 2016 hebben wij u laten weten dat wij de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn 
van vier weken kunnen beantwoorden en dat wij ons zullen inspannen om deze vóór 1 december 2016 te 
beantwoorden. 

Wij beantwoorden uw vragen als volgt. 

Samenvatting van de uitspraak 
Naar het oord eel van de Afdeling bestuursrechtspraak is de ontheffing in strijd met het ontheffingscriterium in 
de Omgevingsverordening 2009 verleend. Volgens dit criterium kan ontheffing uitsluiten d worden verleend 
"voor zover de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wegens bijzondere omstandigheden 
onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen". 
Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak moet de provincie met "grote terughoudendheid" met 
deze ontheffingsmogelijkheid omgaan. Ontheffing kan alleen worden verleend voor uitzonderlijke situaties 
die zich incidenteel voordoen. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak voldoet de 
voorgenomen vestiging van de Wereldbazar niet aan dit criterium, omdat het ontheffingsbesluit uitsluitend is 
gebaseerd op algemene verwachte positieve effecten van de Wereldbazar, namelijk een verwachte 
versterking van de economische structuur, toename van de werkgelegenheid en verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit. 

Als gevolg van de vernietiging van het ontheffingsbesluit zijn ook het besluit van de gemeenteraad van 
14 december 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan en de besluiten van het college van 
burgemeester en wethouders van 22 december 2015 tot verlening van de omgevingsvergunning voor de 
bouw van de Wereldbazar vernietigd. 

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak staat ook de door Provinciale Staten op 1 juni 2016 
vastgestelde (nieuwe) Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 in de weg aan de komst van de 
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Wereldbazar. Daarin zijn geen regels meer opgenomen over grootschalige detailhandel, uitgezonderd de 
vestiging van een factory outlet center buiten de stad Groningen. De Afdeling Bestuursrechtspraak ziet hierin 
echter geen aanleiding gezien om de rechtsgevolgen van de verleende ontheffing in stand te laten, omdat 
het bestemmingsplan "De Wereldbazar te Winschoten" planologisch niet uitsluit dat de Wereldbazar een 
factory outlet center is of kan worden. Bovendien voldoet de geplande Wereldbazar in de ogen van de 
Afdeling bestuursrechtspraak aan de omschrijving van een factory outlet center in de toelichting bij de 
nieuwe Omgevingsverordening. 

Vraag 1 
De ondernemers zijn ruim 10 jaar bezig met het maken van plannen en kunnen nu stoppen. Dat is een 
ondernemingsrisico, maar dit is niet uitnodigend voor nieuwe initiatieven. Hoe kijkt het College aan tegen de 
uitspraak van de Raad van State? 

Antwoord 
De uitspraak heeft ons verbaasd, te meer omdat naar oordeel van de Voorzieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State - die het samen met de beroepen ingediende 
schorsingsverzoek heeft afgewezen - er wel sprake was van bijzondere omstandigheden die het verlenen 
van ontheffing van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 rechtvaardigden. 

Vraag 2 
Waar in dit lange traject is het fout gegaan volgens het College? En is het fout gegaan volgens het college? 
Valt de Provincie Groningen of de gemeente Oldambt hierin iets te verwijten of is alles volgens procedures 
verlopen? Hoe denkt het College in de toekomst dergelijk lange procedures te voorkomen? 

Antwoord 
De Afdeling Bestuursrechtspraak is van oordeel is dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden die 
het verlenen van ontheffing van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 rechtvaardigden. Dat 
wij daar, evenals de gemeente Oldambt, anders over dachten, kan ons, mede gelet op de eerdere 
genoemde uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, in redelijkheid niet worden verweten. 

Wij verwachten dat in de toekomst minder aanvragen om ontheffing zullen worden ingediend, omdat de 
Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 aan gemeenten meer beleidsruimte biedt, waaronder de 
mogelijkheid om in bepaalde gevallen - met toepassing van de maatwerkbenadering - van regels af te 
wijken. 

Vraag 3 
Gaat het College nog met de gemeente Oldambt en de initiatiefnemers om de tafel? Om bijvoorbeeld te 
kijken naar alternatieve locaties? Of ligt hiervoor het initiatief bij de oorspronkelijke initiatiefnem er? 

Antwoord 
Wij zijn met de gemeente Oldambt en met de initiatiefnemers van de Wereldbazar in gesprek over het, met 
inachtneming van de uitspraak, te nemen nieuwe besluit. Alternatieve locaties zijn daarbij vooralsnog niet in 
beeld. 

Vraag 4 
Los van de Wereldbazar vraagt de Partij voor het Noorden aandacht voor het plaatsingsbeleid ten aanzien 
van dit soort initiatieven. Hoe kijkt het College hier tegenaan? Wij zijn van mening dat niet alle grote 
investeringen en ontwikkelingen naar de stad Groningen moeten, maar ook het ommeland moet meer 
profiteren. Is het College het hiermee eens? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Het beleid dat ten aanzien van dergelijk initiatieven staat in de door Provinciale Staten vastgestelde 
Omgevingsvisie 2016-2020. 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

, Gedeputeerde Staten van Groningen: 
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