
 
 

 
 
Aan het College van Gedeputeerde Staten van Groningen  
Martinikerkof 12  
9712 JG Groningen 
 
 
Datum:  17-11-2016 
 
Betreft: Schriftelijke vragen VVD-Statenfractie naar aanleiding van uitspraak 

Raad van State inzake Wereldbazar. 
 
 
Geacht College, 
 
De Statenfractie van de VVD Groningen heeft kennis genomen van de uitspraak van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarbij het de besluiten heeft 
vernietigd die de Wereldbazar in Winschoten mogelijk moeten maken.  
 
De VVD-fractie heeft naar aanleiding van deze uitspraak de volgende vragen aan het 
College van Gedeputeerde Staten: 
 

1. Wat vindt uw college van de uitspraak van de Raad van State van 22 juli 

2015?1 

 

2. Wat vindt uw college van de uitspraak van de Raad van State van 5 

oktober 2016?2  

 

3. Is uw college het met de VVD eens dat initiatieven die werkgelegenheid 

kunnen opleveren voor de inwoners van onze provincie, moeten kunnen 

rekenen op medewerking van de provincie? Zo nee, waarom niet? 

 

4. In de uitspraak staat uw college ontheffing verleende op grond van de 

artikelen 4:4 lid 2 jo. 4:8 lid 4 van de omgevingsverordening 2013. Klopt 

het dat u ontheffing verleende voor een factory outlet center? 

 

5. In de nota “zienswijzen en commentaar omgevingsvisie”3 heeft u de 

Staten geïnformeerd over de ingekomen zienswijzen op de ontwerp 

omgevingsvisie- en verordening. Een indiener verzoekt u expliciet om de 

vestiging van een Wereldbazar expliciet mogelijk te maken. U overweegt 

dat: “(…) de Omgevingsverordening zich niet op voorhand verzet tegen de 

vestiging van een ‘overdekte markt/bazar in het intensieve leisure segment’ in 

Winschoten of elders.”. Om die reden wijst u het verzoek van de inspreker 

af.  De Raad van State oordeelt dat de huidige omgevingsverordening de 

vestiging van een Wereldbazar juist niet toelaat. Wat vindt het college van 

de manier waarop zij onze Staten geïnformeerd heeft? 

 

6. Waarom vindt u dat u, met het niet overnemen van deze zienswijze, een 

goede afweging heeft gemaakt? 

 

7. Is uw college van plan om de omgevingsvisie- en verordening opnieuw 

tegen het licht te houden, omdat ook andere ruimtelijke plannen in onze 
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provincie het gevaar lopen om door de rechter vernietigd te 

worden vanwege strijd met de provinciale 

omgevingsverordening? Zo nee, waarom niet? 

 

8. Wat gaat uw college doen om de gevolgen voor de initiatiefnemer van de 

Wereldbazar te herstellen? 

 
 
Namens de VVD-Statenfractie,  
 
 
Matthijs Oosterhuis 


