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Geachte heer, mevrouw. 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door mevrouw 
M.E. Woldhuis en de heer A.P.M. Banach gestelde schriftelijke vragen ex 
artikel 41 RvO over de zoektocht naar een alternatieve locatie of alternatieve 
pand(en) ter vervanging van de Big Building (PostNL). De brief van de 
vragenstellers treft u als bijlage aan. 

1) Is het college met de fracties van 100% en S&S eens dat 'The Big Building 
community' een enorm succes is gebleken en dal het initiatief bijdraagt aan 
een goed ondernemersklimaat voor starlende bedrijven in de gemeente? Zo 
ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

Ja, De locatie The Big Building biedt een plek om je als bedrijf (goedkoop) 
te huisvesten en vandaaruit te ondernemen. De community van The Big 
Building biedt een mogelijkheid voor ondernemers om te kunnen profiteren 
van eikaars kennis, netwerk en ervaring, omdat de community een diverse 
samenstelling kent, Groningen kent een goed ondernemersklimaat met een 
groot aantal starters. Er is een levendige 'start-up scene' en divers palet aan 
verschillende broedplaatsen, incubators en bedrijfsverzamelgebouwen 
beschikbaar, zoals het Launch Café, Het Kwadraat, De Pijp. de Printfabriek. 
The Rock, de Mediacentrale, Het Paleis, BackboneOSO, Boterdiep63, de 
Puddingfabriek, de Game Bakery, Het Werk, Kranepoort, House of Design 
en vele andere plekken. 

2) Heeft het college geconstateerd dat de berichtgeving in het Dagblad van het 
Noorden in grote lijn een juiste weergave is van de werkelijkheid? Zo ja, 
betreurt het college dat er geen alternalieve locatie is gevonden voor de Big 
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Building? Zo nee, wat is de status van de zoektocht naar een vervangende 
locatie? 

Naar het oordeel van het college geeft het krantenbericht op hoofdlijnen de 
werkelijkheid weer. Het feit dat er geen alternatieve locatie is gevonden 
betreuren wij. Wij zijn, na besluit over aankoop van het vastgoed van 
PostNL, al ruim 1,5 jaar met de initiatiefnemers van The Big Building in 
gesprek over een mogelijk vervolg van hun initiatief, ook na de door partijen 
overeengekomen einddatum van 1 juni 2018. 

3) 100% en S&S maken zich zorgen over de signalen die zij heeft ontvangen 
omtrent de 70 bedrijven die straks dakloos zijn en een zeer succesvolle 
community die uileen dreigt te vallen zonder een goed vestigingsklimaat. 
Deelt hel college deze zorgen? Zo ja waarom? Zo nee waarom niet? 

Nee. Een aantal van deze bedrijven heeft inmiddels al elders onderdak 
gevonden. Wij hebben contact met een aantal bedrijven uit de Big Building 
over hun huisvestingsvraagstuk. De stichting The Big Building voert zelf 
een inventarisatie uit welke partijen nog geen alternatieve huisvesting 
hebben gevonden. Wij vinden primair dat het aan bedrijven zelf is om elders 
onderdak te vinden, en daarbij hun eigen keuzes en afwegingen te maken, 
afhankelijk van de fase van ontwikkeling en prioriteiten. Op basis van onze 
signalen uit de markt blijkt dat er op dit moment nog voldoende 
huisvestingsruimte beschikbaar is. Onlangs zijn er ook diverse nieuwe 
mogelijkheden op de markt gekomen voor start-ups en scale-ups, zoals 
Myoffice en HetKwadraat. Daarnaast zien wij ook nieuwe initiatieven 
ontwikkeld worden, soms ook van tijdelijke aard zoals op het 
SuikerFabriek-terrein en in het voormalige V&D-pand. Mochten er partijen 
tussen wal en schip dreigen te vallen dan willen wij kijken of er voor deze 
bedrijven alternatieve huisvesting kan worden geboden. 

4) Tijdens de vergadering van de Gemeenlerekening 2017 heeft de wethouder 
toegezegd zich in te spannen voor een vervangende locatie. In de commissie 
van werk en inkomen heeft de wethouder dit herhaald. Deelt hel college de 
visie van 100% en StüS dat het standpunt van de wethouder nu anders is dan 
op de genoemde momenten? Zo ja, wat heeft dit standpunt doen veranderen? 
Zo nee, welke concrete acties heeft het college en/of de wethouder 
ondernomen om een alternalieve locatie te vinden? 

Nee. Vastgoed voor een succesvolle community moet volgens de stichting 
The Big Building aan bepaalde randvoorwaarden (qua locatie, grootte, prijs 
en termijn) voldoen. In de zoektocht naar nieuwe huisvesting hebben wij 
verschillende opties besproken en eigen panden aangeboden. Helaas kunnen 
wij hen niet bieden wat ze zoeken, ondanks een reeks aan opties die we met 
hen besproken hebben. Ook hebben wij actief bemiddeld tussen 
vastgoedeigenaren en de stichting The Big Building om te komen tot een 
geschikt alternatief 
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5) De fracties van 100% en S&S vinden het belangrijk dal de vele studenten in 
Groningen voldoende mogelijkheden hebben om hun opgedane kennis te 
verzilveren in Groningen. Tevens zijn de fracties van 100% en S&S van 
mening dat Groningen trots mag zijn op hel hoge niveau van de Groningen 
IT-seclor, mede dankzij de vele startups van oud-studenten. 100% en S&S 
zien dat de Big Building een belangrijke rol heeft gespeeld in deze 
ontwikkeling. Is het college dal met ons eens? Zo ja, op welke manier gaat 
het college de Noordelijk IT-sector ondersteunen? Zo nee, waarom niet? 

Ja. In 2016 hebben wij samen met onderwijsinstellingen en (IT)-bedrijven 
het programma Groningen Digital City opgesteld, met als doelstelling de 
Groninger IT-sector verder te versterken. Daarnaast investeren wij in het 
programma "Founded in Groningen", dat zich specifiek richt op 
zichtbaarheid van Groningse bedrijven en het versterken van het startup-
ecosysteem. 

Vervolg 
Op dit moment werken wij aan het opstellen van broedplaatsenbeleid waarin 
wij samen met ondernemers en vastgoedeigenaren de behoefte aan ateliers, 
broedplaatsen, incubators en multifunctionele bedrijfsverzamelgebouwen 
inventariseren. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen. 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Aan het college van B&W 

Schriftelijke vragen ex art RvO over: De zoektocht naar een alternatieve locatie of 
alternatieve pand(en) ter vervanging van de Big building. (Post NL) 

Groningen, maart 2018 

Geacht College, 

The Big Building community, gevestigd in het grote gebouw van PostNL voor startende 
ondernemers is een ongekend succes. Daarmee is het een voorbeeld van wat er kan 
ontstaan bij een goede samenwerking tussen particulieren en een meedenkende 
faciliterende gemeente. Driejaar na de opening hebben de lokale initiatiefnemers 15.000 m2 
gevuld met bedrijven, ideeën en succesvol ondernemerschap. 

Het is een hecht ecosysteem geworden dat enorm veel bijdraagt aan de Groningse lokale 
economie en aan de fascinerende startup scene in onze stad. De afgelopen jaren hebben 
pioniers tientallen innovaties op de markt gebracht en honderden hoogwaardige banen 
gecreëerd. 

1 juni 2018 zal het PostNL pand, conform eerder gemaakte afspraken gesloten worden. De 
wethouder heeft verscheidene keren een toezegging gedaan aan de raad dat het college 
ook graag wil meedenken met de zoektocht naar een andere huisvestingslocatie. De 
initiatiefnemers hebben de gemeente namelijk nodig om goed in beeld te kunnen krijgen 
welke alternatieven er in de gemeente mogelijk zijn qua panden of kale locaties. Ook zij 
willen na juni 2018 namelijk dolgraag verder. 

Het Launch Café en de Startupcity/CubeOSO op het Zernike zijn hierin logische locaties voor 
de huurders om naar te kijken. Alleen zijn deze locaties naar zegge qua capaciteit niet 
afdoende. Daarnaast zou een verhuizing naar deze bestaande projecten, gezien de groei 
van de start up scene, mogelijk nieuwe startups de ruimte kunnen ontnemen. Iets wat we 
niet zouden moeten willen. Vandaar dat de start up scene veel waarde hecht aan een 
nieuwe locatie dat net als de Big Building zorgt voor innovatie en synergie in de IT-sector. 

Tijdens de bespreking van de gemeentebegroting van 2017 heeft het college al aangegeven 
het belang van de The Big Building community te onderschrijven en mee te willen denken 
naar een oplossing. Nu kopt het dagblad op 28 februari: van Big Building naar NO building, 
en lezen wij dat de initiatiefnemers er niet in zijn geslaagd om een nieuw pand te vinden na 
1 juni 2018 daarom vragen wij middels deze schriftelijke vragen om een verduidelijking. 



De fracties van 100% en Student&Stad zijn namelijk van mening dat de gemeente -meer 
dan ooit- moet blijven investeren, faciliteren en meedenken in het creëren van een zo 
optimaal mogelijk startup klimaat. Daarom stellen wij de volgende vragen aan het college: 

1) Is het college met de fracties van 100% en S&S eens dat The Big Building community' 
een enorm succes is gebleken en dat het initiatief bijdraagt aan een goed 
ondernemersklimaat voor startende bedrijven in de gemeente? Zo ja, waarom? Zo nee, 
waarom niet? 

2) Heeft het college geconstateerd dat de berichtgeving in het Dagblad van het Noorden in 
grote lijn een juiste weergave is van de werkelijkheid? Zo ja, betreurt het college dat er geen 
alternatieve locatie is gevonden voor de Big Building? Zo nee, wat is de status van de 
zoektocht naar een vervangende locatie? 

3) 100% en S&S maken zich zorgen over de signalen die zij heeft ontvangen omtrent de 70 
bedrijven die straks dakloos zijn en een zeer succesvolle community die uiteen dreigt te 
vallen zonder een goed vestigingsklimaat. Deelt het college deze zorgen? Zoja waarom? Zo 
nee waarom niet? 

4) Tijdens de vergadering van de Gemeenterekening 2017 heeft de wethouder toegezegd 
zich in te spannen voor een vervangende locatie, In de commissie van werk en inkomen 
heeft de wethouder dit herhaald. Deelt het college de visie van 100% en S&S dat het 
standpunt van de wethouder nu anders is dan op de genoemde momenten? Zo ja, wat heeft 
dit standpunt doen veranderen? Zo nee, welke concrete acties heeft het college en/of de 
wethouder ondernomen om een alternatieve locatie te vinden? 

5) De fracties van 100% en S&S vinden het belangrijk dat de vele studenten in Groningen 
voldoende mogelijkheden hebben om hun opgedane kennis te verzilveren in Groningen. 
Tevens zijn de fracties van 100% en S&S van mening dat Groningen trots mag zijn op het 
hoge niveau van de Groningen IT-sector, mede dankzij de vele startups van oud-studenten. 
100% en S&S zien dat de Big Building een belangrijke rol heeft gespeeld in deze 
ontwikkeling. Is het college dat met ons eens? Zo ja, op welke manier gaat het college de 
Noordelijk IT-sector ondersteunen? Zo nee, waarom niet? 

Marjet Woldhuis Arjen Banach 
100% Groningen Student&Stad 


