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Groningen, 22 juli 2015 

College van gedeputeerde Staten Groningen 
Martinikerkhof 
Groningen 

Schriftelijke vragen van de VVD fractie betreffende uitspraak van de Raad van State over vestiging 
Wereldbazaar in Winschoten. 

Geacht college, 

Vandaag 22 juli vernemen wij via de media dat de Raad van State de ontheffing die de provincie 
Groningen aan de Wereldbazaar heeft verleend, ongegrond verklaart. 
De reden daarvoor is gelegen in de eigen provinciale regels die namelijk geen grootschalige 
detailhandelsvestingingen toestaan buiten de stad Groningen. 
De VVD is van mening dat in de Omgevingsvisie van de provincie alleen planologische afwegingen 
in kansrijke economische clusters leidend moeten zijn om grootschalige detailhandel daar mogelijk 
te maken. 
Het college heeft aangegeven het concept - omgevingsplan de komende weken aan te passen. 

Dat leidt tot de volgende vragen; 

1. Is het College op de hoogte van de uitspraak van de Raad van State? 
2. Is het College, net als de VVD, teleurgesteld over deze uitspraak? 
3. Klopt het dat het College haar regelgeving te laat heeft aangepast aan de nieuwe 

omgevingswet waarin een ander beleid t.a.v. ontheffingen is geformuleerd? 
4. Is het College nog steeds van mening dat de Wereldbazaar zich mag vestigen in Winschoten? 

Zo nee, welke overwegingen liggen daaraan ten grondslag ? 
5. Is het College het met de VVD eens, dat nu de Raad van State ontheffingen van de provincie 

afkeurt ( hetgeen besloten ligt in de de nieuwe wetgeving) het zeer noodzakelijk is de hele 
concept- Omgevingsvisie opnieuw zorgvuldig na te lopen en zo nodig aan te passen om geen 
economische impulsen en andere ontwikkelingen te dwarsbomen? Zo nee, waarom niet ? Zo 
ja, aan welke hoofdstukken denkt het College? 

6. Gaat het College de concept Omgevingsvisie aanpassen m.b.t. vestiging van grootschalige 
detailhandel in kansrijke economische clusters? Zo ja, op welke wijze? 

7. Welke actie gaat het college richting de initiatiefnemers van de Wereldbazaar ondernemen ? 

In afwachting van uw antwoord namens de VVD statenfractie. 

Mirjam Wulfse 
Fractievoorzitter 


