
Geachte leden van de Raad,  
 
Namens wethouder De Rook informeer ik graag over hoe de gemeente Groningen het 
komende half jaar werkt aan een toekomstperspectief voor detailhandel en horeca.  
 
Retail (waarmee we horeca inclusief overnachtingenmarkt én detailhandel bedoelen) 
verkeert, aangejaagd door de coronacrisis, in een aanhoudende onzekerheid en ondergaat 
ingrijpende veranderingen. Hoewel de precieze impact nog onduidelijk is en de effecten per 
branche zeer verschillen, blijkt uit diverse onderzoeken dat covid-19 voor een versnelling 
zorgt van ontwikkelingen die al langer gaande zijn. Het gevolg is dat detailhandel en horeca 
op veel plaatsen in de gemeente Groningen onder druk staan.  
 
Omdat beide economische sectoren veel gemeen hebben, elkaar gebiedsgericht op veel 
vlakken raken, deels ook overlappende doelgroepen kennen en vermengen (blurren), kiezen 
we voor een integrale aanpak. We voegen daarom detailhandel en horeca samen in één 
geïntegreerd proces richting een ontwikkelstrategie en koppelen dit traject aan onze 
herijking van het uitvoeringsprogramma binnenstad. 
 
We zullen uw raad in een separate brief informeren over alle ontwikkelingen in de 
detailhandel en horeca, met specifieke aandacht voor de binnenstad en het Sontplein. 
 
De belangrijkste stappen voor de komende maanden zijn: 
 
1. Publicatie onderzoeken en lancering Projectwebsite voor betrokkenen 
Om alle belanghebbenden – zoals ondernemers, vastgoedpartijen, supermarkten, 
bedrijvenverenigingen - goed mee te nemen in het proces lanceren we 7 oktober de 
projectwebsite: https://www.broproject.nl/retailgroningen.  
 
Hierop publiceren we de dit jaar afgeronde onderzoeken naar detailhandel en horeca van 
BRO. Omdat de gevolgen van covid-19 zo’n impact hebben, voegen we een zogenoemde 
corona paragraaf toe. Naast de BRO-onderzoeken publiceren we ook het rapport 
‘Kenmerken van bezoek(ers) aan de binnenstad van Groningen’ (Sweco, 2020), het 
‘Economisch Binnenstedelijk Onderzoek Groningen’ (Sweco, 2020) en het al eerder 
gedeelde onderzoek naar de overnachtingenmarkt (Horwath HTL, 2019) op de 
projectwebsite. Zo borgen we een integrale aanpak met het binnenstad traject. 
 
NB:  
Het gaat hier nadrukkelijk niet om een gemeentelijke website, maar om een projectwebsite. 
Alle onderzoeken worden ook gepubliceerd via de databank van Onderzoek Informatie 
Statistiek (OIS) van de gemeente Groningen en zijn daarmee inzichtelijk voor iedereen.  
 
2. Enquête 
De onderzoeken worden op de projectwebsite vergezeld van een enquête, waarin aan de 
hand van stellingen opgaven en kansen voor de detailhandel en horeca worden voorgelegd. 
De stellingen richten zich in het bijzonder op de binnenstad, de wijkwinkel-, buurt en 
dorpscentra en perifere detailhandel.  
 

https://www.broproject.nl/retailgroningen


3. Bijeenkomst 
Via de projectwebsite kan men zich ook inschrijven voor een (coronaproof) bijeenkomst in 
november en uiteraard reageren op de onderzoeken.   
 
4. Opgavendocument 
Op basis van de onderzoeken, de enquête en de bijeenkomst wordt een Opgavendocument 
Detailhandel Horeca Overnachtingenmarkt opgesteld. In dit discussiestuk worden 
ontwikkelingsscenario’s en keuzes voor de korte, middellange en lange termijn uiteengezet. 
De hierin opgenomen opgaves vormen de opmaat naar nieuw beleid. Dit document 
bespreken we uiteraard met uw raad.   
 
Met vriendelijke groet, 
Lineke Bakker  
Bestuursadviseur wethouder De Rook 


