


Welkom

1.Kennismaking

2. Coronacrisis – herstart 2022

3. 2014 – 2022 – crisis – succesvol – noodzakelijk sluitstuk

4. Upgrading/investeringen

5. Project Gemeentelijke visie op MP – Erik Hamhuis 

6. Vragen - aanvullingen

7. Rondleiding

Einde: 12.00 uur



Missie
MartiniPlaza staat nooit stil. Door een divers en uniek aanbod en onze 

gastvrijheid verrijkt MartiniPlaza Groningen – als grootste 

evenementenlocatie van Noord-Nederland – met muziek, theater, sport, 

beurzen en congressen.

Visie
MartiniPlaza is onmisbaar als bestemming voor plezier, ontmoeting, 

succes en ontwikkeling.

Kernwaarden: Creatie(f), Ambitieus, Groningen, Passie voor Live



Coronacrisis & herstart

• 2020 – start van beste jaar ooit….   maart lockdown

• Werkgelegenheidsgarantie vaste medewerkers

• Herorganisatie taken, projecten voor flex

• Exploitatiemodel werkt

• Creatief – nieuwe omzet – Zomerschool - positief resultaat

• 2021 – GGD – aangepaste programmering

• Verhuringen met hoge netto omzet

• Lage kosten

• Uitgebreid opleidingsprogramma

• Voorzieningen

• Coronacrisis: Positief resultaat - groei eigen vermogen 



Herstart 2022

• Q1 grotendeels in lockdown – slechte start 2022

• Consumentenvertrouwen laag

• Inflatie - hoge kosten - energiekosten!

• Vanaf medio maart voorzichtige start programmering

• Verschuivingen binnen programmering

• Najaar bemoedigend – verkoop positief

• Veel marketinginzet

• Omzet -/- 50%

• Resultaat -/- 600K

• Gemiddelde bedrijfsresultaat 2020 t/m 2022 positief!



Van crisis naar succesvol 

voor Groningen & noodzakelijk          

sluitstuk:

• 2014 – 2022 > 2030

‘Beter doen waar we goed in zijn’



Geschiedenis:

• Bestuurscrisis 2014

• Nieuw beleid vanaf najaar 2014

• Meer Jaren OnderhoudsPlan – vanaf 2014

• Reorganisatie

• Nieuwe kostenstructuur



Wat is er gebeurd.....

• Doel: gezonde exploitatie + continuïteit 

• Omzetgroei vanaf 2014: ruim 35%

• Bedrijfsresultaat 150 – 600K   

• Ontwikkelen eigen concepten - creatie

• Samenwerking/verbinding leggen

• Zichtbaar, betrokken bij stad/regio

• Meerjarenvisie/investeringsbeleid (MP)

• Theateralliantie  

• Groningen Congres Alliantie 

• Donar + MartiniPlaza #Together = Indoor Topsport

• Eventorganisatie  



Aanpak…….

• ‘Mediabedrijf’ – content naar groot publiek

• 4 productlijnen/PMC’s met eigen identiteit

• MartiniPlaza als verbindend merk 

• Partnerships om doelen te bereiken

• Voorwaarde: internationale allure 

• Sterke, compacte, wendbare organisatie

• Brede doelgroep: programmering toegankelijk



Positionering……. 

Welkom in Groningen

• Business & Entertainment & Topsport 

• De theater en eventlocatie (Noord) Nederland

• Toegankelijke programmering 

• Stad Groningen als belangrijke trekker

1. Congressen  – internationaal  

2. Event locatie – nationaal 

3. Topsportlocatie - internationaal 

4. Entertainmenttheater – nationaal  



Economisch belang

1. 500.000 bezoekers

2. 30/35 mln. euro economische spin-off 

3. 330 banen in de regio

4. 150 flexbanen

5. 60/70% bezoekers uit regio + landelijk

6. Bezoekers theater 80% uit regio (120.000) + (Live events 

60.000)

7. Congressen: regio/landelijk/internationaal (30.000)

8. Beurzen: 70% regio (95.000)

9. Topsport: 70% stad (135.000)

10. Examens/tentamens, exposities, vergaderingen (50.000)

11. Grootste theater (Noord Nederland) (incl. Flevoland/Overijsel)



Resultaten onderzoek

Bureau Punktlich

Bezoekers MP  















Markten - producten

• Congressen
Beste Congreslocatie van Nederland blijven

Congresorganisatie – Groningen Conventions

Upgrading congres-/vergadercluster – multifunctionele hal!

• Theater 

Top 3 entertainmenttheaters 

Eigen positie Groningen, Nederland 

• Topsport

Huis van …+ Trainingshal

Groningen indoor topsportstad – multifunctionele hal!

Beste indoortopsportlocatie - UEFA

• Beurzen/Events/Music

Eigen concepten/partnerships/drafbaan – multifunctionele hal!

















Urgentie…….

• Accommodatie: grenzen zijn bereikt

• Achterstand tot markt wordt steeds groter

• Plan Expohal + Borgmanhal (1969)

• Verbinding omgeving + ontwikkeling MTP

• Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) fase 3

• Duurzaamheid!

• MartiniPlaza Visie 2030

• Herinrichting Zuidelijke Ringweg



Plan upgrading

• Entree theater

• Restaurant bij entree

• Herinrichting zuidzijde (vergaderzalen)

• Springerzaal vergroten/renoveren

• Horeca theaterfoyer

Verwachte realisatie binnen budget 5 mln

• Zuidzijde/gevel/zalen

• Horeca voorzijde + entree









Voortgang MartiniPlaza 3.0 (15 juni 2022)

Erik Hamhuis - Projectleider

3.0



Waarom gemeentelijke visie MP?

1.Behoud positie MP & unieke functiemix

2.Programmering vereist ingrepen in vastgoed

3.Verhogen verblijfskwaliteit gebied 

4.‘Niets doen is geen optie’ 

Doelstelling



Congresmarkt & Onderzoek

1.Wat vraagt behoud/verbeteren positie congresmarkt?

2.Wat nodig voor Groningen/MartiniPlaza?

3.Effecten op economische (wervings)kracht stad en regio 

4.Benodigde organisatie en financiële middelen 

Congresmarkt



Onderzoek Topsport in MartiniPlaza

• Unieke middenpositie Nederlandse sportaccommodaties 

• Grotere vijver: vraagt investeringen

• Investering biedt economische spin-off voor de regio/stad

• Thuishonk voor meerdere (Top)sportclubs uit de stad?

• Trainingshal in fase MartiniPlaza 2.0 

Topsport



Op te leveren Programmering & Organisatie

• Visie per PMC (Product Markt Combinatie: Theater, 

Topsport, Events, Congressen)

• Doelstellingen MartiniPlaza; 

• Exploitatie programmering 2030 -2040; 

• Second opinion op verkenning 2030 - 2040; 

• Regionaal platform werving/facilitering congressen;

• Samenwerking met regio en provincie. 

Programma &

Organisatie



Omgeving



Omgeving



Op te leveren producten Omgeving

• Programma’s komende 10-15 jaar vanuit beleid (o.a. 

Wonen, Ruimtelijke Economie, Leefkwaliteit, EZ, Verkeer) 

• Verkenning programma’s van eisen (Ruimtelijk, 

Functioneel, Stedenbouwkundig, Beleving, Verkeerskundig)

• Stedenbouw- en verkeerskundige schetsmodellen (volume)

• Stedenbouwkundige schets vanuit voorziene 

programmering (scenario’s op volumestudie)

• Exploitatieverkenning

Omgeving



Vastgoed 

&

Programma



Vastgoedprogrammering en stedenbouw

1. Optimaliseren huidig programma MP congres en topsport 

(multifunctioneel gebruik incl. inzetbaar voor entertainment 

en events)

i. 5000 stoelen voor topsport of

ii. 8000 stoelen voor topsport

2. Aanvullend Stedelijk programma (kans positievere business 

case):
•Hotelfunctie

•Voorzieningen (maatschappelijk en/of commercieel)

•Kantoren

•Wonen

Vastgoed 

&

Programma



Scenario’s

A. Renovatie bestaand vastgoed (realisatie programma 1)

B. Nieuwbouw (realisatie programma 1 = doos voor doos 

principe)

C. Nieuwbouw (realisatie programma 1 + 2 = doos voor 

architectuur principe)

Vastgoed 

&

Programma



Uitvoering

203020292028202720262025202420232022

o Programmatische 
kaderstelling

o Verkennend PvE
vastgoed & omgeving

o Analyse 
vastgoedscenario’s A-C

o Stedenbouw- en 
verkeerskundige 
schetsmodellen 
(volumestudie)

o Exploitatie- en 
investeringsverkenning

o Risicodossier
o Second opinion

o Uitwerking PvE
vastgoed & omgeving

o Uitwerking 
voorkeursvariant

o Ontwikkel- en 
uitvoeringsstrategie

o Ruimtelijke 
hoofdlijnenvisie

o Investeringsraming
o Integrale businesscase
o Financieringsstrategie
o Risicodossier
o Second opinion

o Ruimtelijk 
structuurontwerp

o Voorbereiding 
ruimtelijke procedures

o Doorlopen ruimtelijke 
procedures

o Ontwerptraject vastgoed
o Huur- Koopcontracten
o Aanbestedingsprocedure
o Risicodossier
o Second opinion 

Vaststelling 
voorkeursvariant en 
aanbieden financiële 

verkenning

Oplevering
MartiniPlaza 3.0

Tijdlijn Martiniplaza 3.0 (2022-2030)
Planning

Verkenning Planontwikkeling

Vaststelling 
ruimtelijke visie/ 

investeringsbesluit

Uitvoeringsbesluit
MartiniPlaza 3.0

o Realisatie MartiniPlaza 3.0
o Inrichting openbare ruimte



Juni 2022
Werkbezoek/ 

technische sessie 
gemeenteraad 
MartiniPlaza

20302023Q4 2022Q3 2022Q2 2022

Opstellen 
programmatische 
doelstellingen, 
PMC's en 
programmakaders 
omgeving. 
Aanzet verkenning 
PvE's vastgoed & 
omgeving

Opstellen 
verkennende PvE's
vastgoed & 
omgeving, analyse 
vastgoedscenario’s. 
Eerste stedenbouw-
en verkeerskundige 
schetsmodellen

Exploitatieanalyse,
in beeld brengen 
investeringen & 
lasten, bepalen 
voorkeursvariant.
Opstellen 
verkennende 
integrale 
businesscase met 
second opinion

Vaststelling 
voorkeursvariant/ 
Doorvertalen naar 
investeringsbesluit 

door gemeente-
raad

Oplevering
Martiniplaza 3.0

Tijdlijn Martiniplaza 3.0 (2022-2023)

Planning


