
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 17 november 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Vaststelling detailhandels- en horecabeleid (ruimte voor retail)

Raadsvoorstel - vaststelling detailhandels- en horecabeleid (ruimte voor retail)

Bijlage 1 - inspraakrapportage

Bijlage 2 - uitvoeringsprogramma 

Bijlage 3 - ruimte voor retail visie

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
E. Deenen (beleidsmedewerker) / 050 3678263 / erik.deenen@gronigen.nl

Petra Maaskant (bestuursadviseur) / 050 3678567 / petra.maaskan@groningen.nl

Korte samenvatting:
Het nieuwe detailhandels- en horecabeleid, dat van 1 juli t/m 11 augustus 2021 ter inzage heeft 

gelegen, wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Deze visie vormt een beleidskader 

met een onderbouwd en afgestemd toekomstbeeld voor de detailhandel en horeca in de gemeente 

Groningen, en op hoofdlijnen, welke maatregelen nodig zijn om deze visie te realiseren. Samen met 

de visie wordt de inspraakrapportage en het uitvoeringsprogramma ter kennisgeving aangeboden.

Aanleiding voor het nieuwe detailhandels- en horecabeleid is een toezegging aan de raadscommissie 

om het beleid op deze onderwerpen te actualiseren. Een gezamenlijk verzoek daartoe kwam van 

Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Groningen) en de Groningen City Club. Andere 

bedrijvenverenigingen schaarden zich later achter dit verzoek. Ook de economische groei en 

centrumfunctie van Groningen, de groeiende bevolking, de recente herindeling van de gemeente en 

de vele trends en ontwikkelingen in de sectoren in het algemeen geven aanleiding voor een nieuwe 

visie. Op weg naar de visie zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de detailhandel en horeca 

(inclusief overnachtingenmarkt) in de gemeente Groningen, zoals het koopstromenonderzoek, 

horeca- en detailhandelsonderzoek, analyse overnachtingenmarkt en het onderzoek naar de effecten 

van corona.

Vermeld op LTA?
X Ja 

Item nr. 2019-326 / 2019-327 / 2019-328

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststelling-detailhandels-en-horecabeleid-Ruimte-voor-Retail.pdf
mailto:petra.maaskan@groningen.nl
mailto:erik.deenen@gronigen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-3-Ruimte-voor-Retail-visie.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-2-uitvoeringsprogramma-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-inspraakrapportage.pdf


Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie

Voorgeschiedenis

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsfracties alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven voor al aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De 

voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

In geval van spreektijden: maximaal 3 minuten per fractie, college 12 minuten.

Nadere informatie
…
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