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Kopie brief  
Geacht college en geachte burgemeester van de gemeente Oldambt. 
Winschoten, 4 september 2020. 

Inleiding. 

Zoals u inmiddels wel bekend zal zijn, is de Retail Club Winschoten (RCW) een 
vereniging met ruim 120 leden-ondernemers in de retail c.a. in Winschoten. Een 
zeer groot deel ervan is gevestigd in en om het Koopcentrum van Winschoten. 

 Op grond van de daaruit voorkomende verantwoordelijkheid wenden wij ons met 
deze brief tot u over het in de raadsbrief van 27 augustus 2020 omschreven 
voorgenomen besluit om medewerking te verlenen aan verplaatsing van de 
coffeeshop De Groene Ster van Bosstraat 38 naar de locatie Venne 92 in 
Winschoten. 

Procedure tot nu toe. 

Al op 18 augustus 2020 is tot dat voornemen besloten. Zowel de direct 
belanghebbende ondernemers op en in de directe omgeving van de beoogde 
locatie, als RCW  hebben pas door actief te zoeken de raadsbrief kunnen vinden. 
Pas toen kon van deze zaak kennis worden genomen.  

Op 20/21 augustus 2020 hebben – meteen naar aanleiding van toen bekend 
geworden geruchten –  een lid en de voorzitter van onze vereniging bij een lid van 
uw college geïnformeerd naar de beoogde verplaatsing. Dat lid heeft tegen beiden 
heel uitdrukkelijk gezegd, dat hij daarvan in het geheel niets wist. Daarna is niets 
meer gehoord. Pas op 26 augustus 2020 heeft hij onze voorzitter in de marge van 
een gesprek over een andere zaak meegedeeld, dat RCW uitgenodigd zou gaan 
worden voor een bijeenkomst waarin hierover uitleg zou worden gegeven. 

Wij zien dit als een uiterst ongewenste gang van zaken. In de Nota Drugsbeleid 
gemeente Oldambt van 24 oktober 2017 staat onder 2.1 zelfs letterlijk: 'Ook geldt 
de actieve informatieplicht' (voor het college en de burgemeester).  

In deze kwestie is van wezenlijk belang dat alle mogelijk direct-belanghebbenden 
en, gezien de aard en omvang van onze vereniging, wij vroegtijdig en in een open 
dialoog inhoudelijk volledig betrokken worden in het besluitvormingsproces. 

Van zo'n betrokkenheid en een zelfde betrokkenheid ook van de voltallige 
gemeenteraad is ons hier echter, zeer tot onze spijt, in het geheel niets gebleken. 
Uit wat de wethouder op 26 augustus jl. gezegd heeft en de inhoud van de brief 
kunnen wij niet meer halen, dan dat de hier aangekondigde bijeenkomsten 
inhoudelijk/feitelijk niets meer inhouden dan uitleg/informatie geven over wat 
door de exploitant en u en de burgemeester hebben bedacht en geoordeeld. Dus 
uitsluitend een intern proces, dat geleid heeft tot het in de brief al vergaand 
uitgewerkt voornemen. 



Graag vernemen wij hierop de reactie van u, van de burgemeester en van de 
gemeenteraad. 

Naar aanleiding van de inhoud van het voornemen. 

Met in ieder geval de leden-ondernemers in de gehele omgeving van de locatie 
kan RCW zich beslist niet vinden in de voorgenomen verplaatsing van de 
coffeeshop.  

De beoogde verplaatsing betekent dat de 2 toegelaten, dus alle, coffeeshops in de 
gemeente Oldambt in Winschoten, volledig geconcentreerd worden in het 
Koopcentrum en direct aansluitend op het zogenaamde 'kernwinkelgebied' van de 
plaats.  

Daardoor zou de gehele druk van het 'coffeeshop-publiek en handel'' en de daaruit 
voortkomende activiteiten etc. volledig op het winkelgebied komen te liggen.  

Voor het winkelend publiek is het nu en al sinds jaren een crime om een 
parkeerplaats te vinden in de nabijheid van deze locatie op de Venne. Dat wordt 
alleen maar erger als daar het publiek voor de coffeeshop bij zou komen.  

Ook zijn een coffeeshop en de daarmee verband houdende activiteiten in de 
omgeving niet bepaald bevorderlijk voor het functioneren van vooral ook de 
detailhandel. Dat zal geen verder betoog behoeven. De ervaringen met de 
coffeeshop in de Torenstraat hebben dat overduidelijk aangetoond.  

Wij zien dan ook niet of en zo ja, hoe de voorgenomen verplaatsing te rijmen is 
met het gezamenlijk met de centrumondernemers ontwikkelde en vastgestelde 
beleid van uw gemeente dat gericht is op de versterking van de winkelfunctie c.a. 
in het centrum van Winschoten. 

Andere gemeenten/plaatsen, zoals bij voorbeeld in Assen met haar bijna 68.000 
inwoners heeft het aantal coffeeshops op 1 bepaald. In Oldambt met haar 
ongeveer 38.000 zijn dat er 2 in de kern van Winschoten (nog geen 20.000 
inwoners). Dat oorspronkelijke aantal van 2 dateert van voor het huidige verbod 
dat niet verkocht mag worden aan niet-ingezetenen van Nederland (toen vooral 
Duitsers). 

In onze ogen is de voorgenomen medewerking aan de verplaatsing van de 
coffeeshop een onevenredige en niet te rechtvaardigen belasting van het al onder 
druk staande Winschoter (geografisch kleine) 
Koopcentrum/'kernwinkelgebied'.  

Wij behouden ons alle rechten en verdere weren voor, indien en zodra onverhoopt 
besloten zou worden tot het afgeven van een gedoogbesluit en 
exploitatievergunning voor de verplaatsing naar de beoogde Vennelocatie.  

Slot. 

Er is nog wel meer tegen uw voornemen in te brengen, maar wij willen ons ten 
minste voor dit moment tot het voorgaande beperken. 

Een afschrift van deze brief hebben wij ter kennis van de gemeenteraad(sleden) 
gestuurd. 

Hopende u met het voorgaande voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij 
in afwachting van uw reactie.  

Hoogachtend, 

Bestuur van de Vereniging Retail Club Winschoten (RCW), 

 C.H. de Raaf, voorzitter 
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Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden. 

	

 


