
VERSLAG HOORZITTING REGELGEVING BINNENSTAD GRONINGEN 

 
Datum:  30 november 2010 

Plaats:   nieuwe raadzaal 

Tijd:   20.00-21.25 uur 

 

Aanwezig: dhr. J.P. Rehwinkel, voorzitter (burgemeester), mw. C.E. Bloemhoff (PvdA), dhr. J.M. van 

Keulen (VVD), mw. S.A. Koebrugge (VVD), dhr. B. Leemhuis (GroenLinks), mw. A.M.J. Riemersma 

(Stadspartij), dhr. J.P. Dijk (SP), dhr. J.H. Luhoff (D66), dhr. J. van Rooij (Student en Stad), dhr. G.J. 

Kelder (Partij voor de Dieren) 

Namens de griffie: mw. M. Wechgelaer (commissiegriffier Ruimte en Wonen) 

Wethouder: mw. J.A. Visscher (publieke tribune) 

Afwezig met kennisgeving: mw. I. Jongman-Mollema (CU), dhr. J. Seton (CDA) 

Verslag: Jorrit Bosma (Notuleerservice Nederland) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Blok 1 Terrassen en uitstallingen 
Sprekers: Maarten Burger (Koninklijke Horeca Nederland), Ronald Verheijen (Het Heerenhuis), 

Arvid Jongkamp (Brasserie Groen), Jan Marc van ’t Lindenhout (op persoonlijke titel), Martin van de 

Wardt-Olde Riekerink (bewonersvereniging Hortusbuurt), Bart Willem Jansen (restaurant Bij Jansen), 

Bart Kempinga (ondernemersvereniging Ebbingekwartier) 

 

Dhr. Burger (Koninklijke Horeca Nederland): 

• Stelt dat verouderde regelgeving voor terrassen ondernemers belemmert innoverend in te 

spelen op wensen van gasten, wat leidt tot een verarming van de binnenstad. 

• Pleit voor flexibelere ja-mitsregels zonder in te boeten aan kwaliteit van het straatbeeld en 

andere functies van de openbare ruimte. 

• Somt aandachtspunten voor verruiming van regels op: materiaal en terrasmeubilair (niet 

alleen rotan); soort terrasmeubilair (gevel- en hoekbanken, statafels); terrasgebonden 

accessoires (menuborden, afscheiding, variatie van parasols), water- en eilandterrassen; 

eindtijden (ruimer bij tropendagen). 

 

Dhr. Verheijen (Het Heerenhuis): 

• Spreekt ook namens café De Toeter, House of Spice, winkeliersvereniging Ebbingekwartier 

en bewonersvereniging Hortusbuurt. 

• Wijst op de jarenlange wens, ook van de gemeente, van terrassen aan het water van 

Spilsluizen en Turfsingel. Dat verbindt de Nieuwe en Oude Ebbingestraat, maakt Groningen 

aantrekkelijker, verbetert het ondernemersklimaat en de leefbaarheid. 

• Nodigt de raadsleden graag uit om hopelijk in het nieuwe seizoen te genieten op de drie 

terrassen, die een gelijke uitstraling zullen krijgen met kleuren en producten die in het 

straatbeeld passen. 

 

Dhr. Jongkamp (Brasserie Groen): 

• Wijst op de veelbesproken en beschreven zaak van zijn terrasstoelen, die te veel aluminium 

zouden bevatten volgens de gemeente. Definitief antwoord laat op zich wachten. 

• Hoort van veel medehorecaondernemers dat zij terugschrikken voor sancties van de nogal 

gesloten dienst RO/EZ. 

 

Dhr. Van ’t Lindenhout (op persoonlijke titel): 

• Woont en werkt als zelfstandige in het centrum. 

• Pleit voor een tropischweerscenario als in Amsterdam. Wanneer de voorspelling voor de 

volgende dag 28 ºC of hoger is, zouden terrassen langer open moeten kunnen blijven dan 2.00 

uur. Het is dan te warm binnen en niet gastvrij om mensen weg te sturen. Ook horeca zonder 

terras zou een paar stoelen buiten moeten kunnen zetten. Natuurlijk mag dit niet leiden tot 

overlast of de hulpdiensten belemmeren. 



 

Dhr. Van de Wardt-Olde Riekerink (bewonersvereniging Hortusbuurt): 

• Laat een foto zien van de Ebbingebrug vroeger en nu. De entree van de wijk is weinig 

bruisend. Dat kan anders met waterterrassen, eventueel op een schip, en meer activiteiten op 

de Ossenmarkt. 

 

Dhr. Jansen (Bij Jansen): 

• Had liever gewerkt dan in te spreken, maar heeft een probleem met de dienst RO/EZ. 

• Gebruikt een bakfiets met het bedrijfslogo die vaak bij zijn bedrijf gestald staat. De dienst 

RO/EZ betitelt deze bakfiets als reclame en verzamelt foto’s. De familie gebruikt de fiets 

echter voor kindervervoer en inkoop. 

• Kreeg een boete van 1000 euro en na negen weken nog geen antwoord op zijn bezwaarschrift. 

• Ontving per telefoon het advies niet moeilijk te doen, omdat hij de dienst nog nodig zou 

hebben in de toekomst voor vergunningen. 

• Kent veel andere ondernemers die dergelijke conflicten met de dienst RO/EZ hebben. 

• Wijst op de gemeente Delft, die bakfietsen subsidieert in plaats van beboet. 

 

Dhr. Kempinga (ondernemersvereniging Ebbingekwartier): 

• Zet zich met zijn vereniging al jaren in om het Ebbingekwartier te ontwikkelen met creatieve 

industrie en gespecialiseerde detailhandel. Voorbeelden van ontwikkelingen zijn Het Paleis, 

winkelcentrum De Beeren, overlap Ebbingekwartier en het stadsstrand. 

• Ziet graag een aantrekkelijker overgangsgebied naar het centrum met publieke functies. 

• Bepleit een experimentele zone met meer vrijheid op het gebied van bijvoorbeeld 

uitstallingsbeleid om de creatieve industrie de ruimte te geven. 

 

Dhr. Kelder (Partij voor de Dieren) 

• Vraagt hoe de terrassen aan de Diepenring eruit zouden gaan zien. 

 

Dhr. Verheijen (Het Heerenhuis): 

• Laat op een luchtfoto de locaties zien. De natuurlijke uitstraling van grasvelden moet terug te 

zien zijn op de terrassen en er blijft groen over voor mens en dier. Een opklapbare bar maakt 

bediening goed mogelijk. 

 

Mw. Riemersma (Stadspartij): 

• Is benieuwd of in de stapels papier van de heer Jansen een brief zit die uitlegt welke regel hij 

precies heeft overtreden. 

 

Dhr. Jansen (Bij Jansen): 

• Antwoordt dat de dienst RO/EZ door de bezwarencommissie ook onder vuur werd genomen. 

Eerst zou het gaan om een reclame-uiting, maar later veranderde de dienst zijn standpunt en 

zou de bakfiets ‘niet noodzakelijk’ zijn. 

 

Blok 2 Toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers 
Sprekers: Martin van de Wardt-Olde Riekerink (bewonersvereniging Hortusbuurt), mevrouw A.C. 

Winter (vervangt Marlieke de Jonge voor het Groningse Gidsproject en de gehandicaptenadviesraad), 

Roelof Jonker (Wmo-platform), Màrria van Winkel en Foppe Nieuwenhuis (Fietsersbond Groningen) 

 

Dhr. Van de Wardt-Olde Riekerink (bewonersvereniging Hortusbuurt): 

• Laat foto’s zien van een schone, lege en een volle, geblokkeerde Nieuwe Ebbingestraat. Er is 

weinig tot geen handhaving ten aanzien van geparkeerde fietsen en auto’s. 

• Pleit voor acceptabel fietsparkeren met voldoende verspreide rekken én genoeg loopruimte, 

zeker in verband met de nieuw te openen Albert Heijn. 



• Ziet graag een soepelere regelgeving. Maakt een ondernemer een reclamebord iets groter, dan 

moet hij een hele nieuwe vergunning aanvragen. Dat komt de levendigheid en het 

ondernemen niet ten goede. 

• Oppert kort parkeren beter te regelen door duidelijk aan te geven waar het mag en de 

parkeertijd terug te brengen van twee uur naar een half uur. 

 

Mw. Winter (Groningse Gidsproject en gehandicaptenadviesraad): 

• Leest de bijdrage van Marlieke de Jonge voor die haar been heeft gebroken. 

• Stelt dat een bereikbare binnenstad juist voor gehandicapten van belang is om mee te doen 

aan de maatschappij. Overleg is een betere oplossing dan regelgeving. 

• Somt aandachtspunten op: een vrije strook van anderhalve meter; uitstallingen en terrassen op 

voorspelbare plekken; geen rode lopers; wel ribbeltegels; beter gemarkeerde op- en afritten; 

fietsen in de rekken; geen knipperende lichtreclame (in verband met epilepsie). 

• Concludeert dat de horeca zich behulpzaam opstelt. De gehandicaptenraad is voor gevarieerd 

terrasmeubilair, zolang het niet uitsteekt. 

 

Dhr. Jonker (Wmo-platform): 

• Ziet fietsen en auto’s als de grootste obstakels in de binnenstad. 

• Pleit voor een toegankelijke stad voor iedereen, waar rolstoelers kunnen winkelen, visueel 

gehandicapten niet struikelen en mensen met een psychische aandoening een rustig 

straatbeeld ervaren. 

• Denkt niet dat een toegankelijke binnenstad zonder regels bereikt kan worden. 

 

Mw. Van Winkel (Fietsersbond): 

• Vraagt aandacht voor de onduidelijke verkeersinrichting van de Folkingestraat met 

cosmetische stoepjes. Bij drukte beseffen voetgangers niet dat er ook fietsen zijn. De 

fietsdoorsteek bij de Korenbeurs is in trek bij voetgangers. Dat zal ook bij de doorsteek bij het 

Stadhuis gebeuren als de inrichting niet helder is. 

• Noemt de zuidzijde van de Vismarkt als knelpunt voor fietsers, die hinder ondervinden van 

voetgangers en auto’s. 

• Wijst erop dat bij de Groninger Museumbrug verkeerstechnisch niks is geregeld. Ook hier 

hebben voetgangers niet door dat fietsen is toegestaan. Een goede weginrichting is cruciaal. 

 

Dhr. Niewenhuis (Fietsersbond): 

• Stelt dat het probleem van slordig fietsparkeren verholpen kan worden door voldoende 

geschikte klemmen te plaatsen waaraan makkelijk een frame vast te zetten is. 

 

Blok 3 Overige zaken 
Sprekers: Mevrouw A.C. Winter (Groningen City Club), Johan Nies (Evangeliegemeente ‘De Deur’) 

en Bernd Ziengs (Androesja, namens ondernemers Brugstraat) 

 

Mw. Winter (Groningen City Club): 

• Is van mening dat het masterplan Ruimte voor Ruimte uit 1991 succesvol is geweest. De 

kernbegrippen ‘beheerst, karakteristiek, verscholen en expressief’ passen nog steeds goed. 

• Adviseert regels elke vijf tot tien jaar aan trends aan te passen, bijvoorbeeld wat betreft 

terrasmeubilair en reclame-uitingen. 

• Vindt gedetailleerde regelgeving niet nodig, want dergelijke regelgeving beperkt de 

creativiteit van ondernemers. Regels moeten kaders aangeven voor de openbare ruimte per 

deelgebied, zodat in overleg mooie projecten kunnen ontstaan zoals aan het Gedempte 

Kattendiep. 

• Hecht belang aan handhaving naar de geest van de regelgeving: geen wildgroei van borden, 

wel een antiek vat wijn als onderscheidende reclameuiting. 



• Uit kritiek op de welstandscommissie, die niet altijd constructief meedenkt. Zo moest de 

Coffee Company een monumentale trap intact laten, terwijl uiteindelijk alleen bepaalde 

speldjes bewaard werden. 

• Is van mening dat ondernemers veel tijd kwijt zijn met het aanvragen van vergunningen. Eén 

contactpersoon die het traject begeleidt, kan tijd en geld schelen. 

• Sluit zich aan bij de bijdrage van Koninklijke Horeca Nederland in het eerste blok. 

 

Dhr. Nies (Evangeliegemeente ‘De Deur’): 

• Begrijpt niet waarom het verboden is visitekaartjes uit te delen. Waarom valt dat onder het 

flyer- en sampleverbod in de APVG? 

 

Dhr. Ziengs (ondernemers Brugstraat): 

• Betreurt dat weinig mogelijk lijkt te zijn aan de Brugstraat. 

• Spreekt drie wensen uit. Ruimere regelgeving bij openingen, want nu is vrijwel niets 

toegestaan. Meer toegestane decoratieve accessoires aan de straat dan enkel een bloempot. 

Vaker toestemming voor speciale evenementen die de winkelstraat bevorderen. 

 

Dhr. Van Keulen (VVD): 

• Informeert naar de achtergrond van de golfkar in de Brugstraat. 

 

Dhr. Ziengs (ondernemers Brugstraat): 

• Plaatste het mooie object ter decoratie. Het staat er nog, omdat een reactie uitbleef. 

 

Mw. Bloemhoff (PvdA): 

• Vraagt hoe de ondernemers in de Brugstraat aankijken tegen de verkeerssituatie. 

• Is benieuwd of de evangeliegemeente voortdurend visitekaartjes uitdeelt. 

 

Dhr. Ziengs (ondernemers Brugstraat): 

• Onderkent de gevaarlijke verkeerssituatie. De smalle straat en bussen veroorzaken problemen. 

 

Dhr. Nies (Evangeliegemeente ‘De Deur’): 

• Poogt niet het flyerverbod te omzeilen, maar overhandigt graag na een gesprek op straat zijn 

contactgegevens. 

 

Dhr. Van Keulen (VVD): 

• Vraagt of de Groningen City Club nu wel of niet tevreden is over de regelgeving. 

 

Mw. Winter (Groningen City Club): 

• Is over het algemeen tevreden over de regels, maar noemt de handhaving te strak. 

Kaderstellende regelgeving kan de welstandcommissie meer ruimte laten geven. 

 

De voorzitter: 

• Dankt de sprekers hartelijk voor hun inbreng. De raad en het college hebben goed geluisterd. 

Alle sprekers zullen het verslag ontvangen. 

• Sluit de hoorzitting om 21.25 uur. 


