
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op vragen ex art. 38 RvO van 

GroenLinks over de recente sluiting van zalen of zalencentra in het centrum 

in Groningen. De brief van de vragenstellers, de heren J. ten Hoorn en B. 

Leemhuis, treft u als bijlage aan. 

 

De berichtgeving over de recente bedrijfsbeëindigingen in de Groninger 

horeca staat niet op zichzelf. Na een jaar met beperkingen door Corona 

worden de economische gevolgen in de binnenstad steeds meer zichtbaar en 

voelbaar. Veel winkelpanden in de binnenstad staan leeg of wisselen van 

eigenaar en formule en veel horecabedrijven staat het water aan de lippen. 

Voor de mate van steun die noodzakelijk is, zijn landelijke steunpakketten 

onontbeerlijk. Voor ons als gemeente is het onmogelijk om alle ondernemers 

te behoeden voor economische schade. Bij veel ondernemers spelen 

bovendien nog andere factoren een rol dan de door Corona teruggelopen 

omzet. Naast alle landelijke steunpakketten proberen we als gemeente voor 

elke ondernemer zo mogelijk maatwerk te leveren, wat altijd begint met korte 

communicatielijnen.  
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1. Is het college het met de fractie van GroenLinks eens dat deze zalen een 

belangrijke rol vervullen in de Groninger samenleving? 

 

Dit soort zalen speelt onmiskenbaar een belangrijke rol in het sociale en 

culturele leven van Groningen. De stad heeft wat dat betreft een naam hoog te 

houden. Enkele zalen hebben een lange roemruchte geschiedenis, maar het 

zijn toch vooral de ondernemers die een waardevol en onderscheidend 

cultureel aanbod creëren. 

  

2. Was het college op de hoogte van deze recente sluitingen van deze  

zalen/zalencentra? En is er hieromtrent contact geweest met de uitbaters? 

 

Nee, deze specifieke gevallen hebben we uit de media moeten vernemen, we 

waren niet op de hoogte van de op handen zijnde sluiting. De genoemde 

bedrijven hebben geen contact met ons gezocht.  

 

We zijn permanent in gesprek met ondernemers uit horeca en cultuur en 

hebben een goed beeld van hun zorgwekkende situatie. Er is contact met 

culturele ondernemers die in de problemen zitten, met name uit de 

popmuziek, evenementen-organisatoren en zzp’ers. Er zijn ook gesprekken 

met amateurkunstverenigingen over hun behoefte aan grotere oefenruimtes. 

Daarnaast hebben we regelmatig contact met bijvoorbeeld branchevereniging 

KHN en nachtburgemeester Merlijn Poolman.  

 

3. Heeft het college de ondernemers met raad en daad kunnen bijstaan voor 

het behoud van deze belangrijke functies? Hebben deze ondernemers 

voldoende mogelijkheden gekregen binnen de coronasteunpakketten om het 

hoofd boven water te houden? 

 

De belangrijkste steunpakketten vallen onder landelijke regelingen en diverse 

ondernemers, waaronder de uitbaatster van Lola, hebben aangegeven dat dit 

in veel gevallen onvoldoende is. Vergelijkbare geluiden horen we van de 

branchevereniging voor de horeca, KHN, en van individuele 

horecaondernemers. De horeca heeft onze bijzondere aandacht en met de 

continuering van de maatregelen van 2020 ondersteunen we de branche. Van 

de door GroenLinks genoemde ondernemers weten we dat ze gebruik hebben 

gemaakt van de TOZO-regeling en dat één ervan begeleiding heeft van het 

Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK).  

 

De genoemde ondernemers vallen onder horeca, maar hun bedrijvigheid is 

van groot belang voor de cultuursector. In het Sociaal Steunpakket Cultuur 

2021, dat op 24 en 31 maart in uw Raad is behandeld, is € 710.000,- 

gereserveerd voor een noodfonds voor culturele ondernemers. Dit fonds is 

gericht op cultureel en maatschappelijk onvervangbare Groningse  
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ondernemers die (in 2019) minimaal 70% van hun omzet uit culturele 

productie / programmering haalden. De voorwaarden worden momenteel 

uitgewerkt en vanaf medio april kunnen aanvragen bij het noodfonds worden 

ingediend.  

  

4. Is het college van mening dat het verlies van deze zalen voor de stad 

Groningen een gevoelige aderlating is? En, zijn bij het permanent verdwijnen 

van deze zalen voldoende gelijkwaardige alternatieven in en om de stad om 

de eerder geschetste bijeenkomsten te organiseren? 

 

De genoemde zalen spelen inderdaad een belangrijke rol in de Groninger 

samenleving. Het is spijtig te zien dat deze zalen, vaak met een lange historie, 

verdwijnen uit Groningen, maar gelukkig zijn dit niet de enige 

laagdrempelige en toegankelijke locaties in Groningen, waar dergelijke 

kleinschalige activiteiten kunnen worden georganiseerd.  

 

De organisaties van evenementen zijn creatief en vindingrijk bij het vinden 

van locaties. Een deel van deze bijeenkomsten en evenementen zal wellicht 

ook in de toekomst kleinschaliger of online blijven. In brede zin zien we 

overigens de afgelopen vijf jaar een toename van nieuwe binnenlocaties voor 

evenementen, bijvoorbeeld op het Suikerterrein. In de toekomst proberen we 

meer regie te voeren op de ontwikkelingen in de binnenstad. In het nieuwe 

omgevingsplan willen we de balans tussen wonen en andere functies in en 

rondom de binnenstad beter kunnen borgen. Ook in ons broedplaatsenbeleid 

proberen we de mogelijkheden voor creatieve en culturele functies te 

vergroten.  

 

5. Ziet het college mogelijkheden om er voor te zorgen dat deze zalen 

behouden blijven voor Groningen? 

 

Zie de inleiding.  

 

6. Is het college bereid zich actief in te zetten om deze en vergelijkbare zalen 

te behouden voor de gemeente Groningen?  

 

Binnen de hierboven geschetste mogelijkheden zullen we ons zeker inzetten 

om zo veel mogelijk bedrijvigheid te behouden, zoals we dat ook al doen.  

 

7. Als uitbaters van zalen met een vergelijkbare functie, grootte en prijsklasse 

in de gemeente Groningen ook in de problemen lijken te geraken, kunnen die 

dan op raad, hulp en steun van de gemeente Groningen rekenen om het hoofd 

boven water te houden? Zo ja, hoe? 

 

Jazeker, zie vraag 6. Dat geldt voor alle ondernemers in Groningen. We 

proberen daarbij altijd maatwerk te leveren. Ze kunnen daarvoor contact met 

ons opnemen via de bekende kanalen, en informatie over de belangrijkste 

mogelijkheden en steunpakketten is te vinden op de website van de gemeente. 
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Daar zijn ook de contactgegevens te vinden van het loket voor heroriëntatie, 

werk en hulp bij schulden.  

 

Wij gaan ervan uit de vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


