
 

 

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. Drie jaar 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/Cube050 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 

 

 

 

 

 

 


