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Betreft WestCord Market Hotel Groningen/ Gemeente Groningen (inrichtingsplan 

De Grote Markt) 

Uw kenmerk 

Geachte Raad, geacht College, 

Cliënte, Market Hotel Groningen B.V., gevestigd aan de Grote Markt 31 (9712 GS) te Groningen, 

heeft mij verzocht haar belangen te behartigen in de navolgende kwestie. 

Zoals u welbekend is, heeft uw college het concept-inrichtingsplan voor de Grote Markt 

vastgesteld. Morgen, 22 december 2021, staat vooralsnog vaststelling van het definitieve plan 

door uw Raad op de agenda. 

Cliënte heeft kennisgenomen van de laatste twee vergaderingen en betreurt vooralsnog dat haar 

zwaarwegende bezwaren tegen het inrichtingsplan niet serieus worden genomen, althans dat is 

het gevoel dat zij na uw vergaderingen heeft gekregen. Te meer, omdat zij naar haar mening 

nooit enige constructieve inspraak op het inrichtingsplan heeft kunnen leveren, dan wel dat zij het 

gevoel heeft dat serieus naar haar belangen wordt geluisterd. 

Cliënte meent dat zij in het verleden altijd een goede relatie met uw gemeente heeft gehad en wil 

dat ook graag zo behouden, zeker wat betreft de ontwikkeling van haar hotel. Zoals u weet is het 

hotel van cliënte gevestigd op een van de belangrijkste locaties in Groningen. Gasten van het 
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hotel stappen en kijken vooralsnog direct uit op het bruisende standshart. De gevelpartij is 

eveneens een zeer belangrijk onderdeel van het hotel. 

Ten aanzien van de herontwikkeling van de oostwand is daarin veel door cliënte geïnvesteerd en 

heeft zij in het verleden naar alle wensen van uw gemeente geluisterd. Zo heeft zij ook iedereen 

van uw gemeente daar actief bij betrokken. Zoals Wethouder Paul van Rook zelf schreef: 

"Dit hotel is een mooie aanvulling op de voltooiing van de nieuwe oostwand van de Grote Markt. 

Architect Thomas Müller heeft de stad en collega-architecten bij zijn ontwerpproces betrokken. Ik 

kijk er zeer naar uit om straks het eindresultaat te zien. " 

Cliënte heeft nu het gevoel dat zij in haar hemd wordt gezet met een gebrek aan betrokkenheid 

en het feit dat er helemaal niet naar haar belangen wordt geluisterd. 

Niet alleen heeft cliënte enkele zwaarwegende bezwaren tegen het plan, maar haar mening 

daarover wordt eveneens gedeeld met de oud adviseurs van de gemeente Groningen, de 

architect van het Vindicat en het hotel, de heer Thomas Müller en ook de monumentencommissie 

en de stadsarcheologen. Cliënte snapt derhalve niet dat het plan zoals het er nu ligt gereed is om 

doorgedrukt te worden en dat haar bezwaren daartegen kennelijk geen enkel geluid geven. 

Om u nog eens doordrongen te maken van de situatie dat het plan voor cliënte zal creëren 

worden nogmaals tweede foto's bijgevoegd als bijlage bij deze brief. Deze schetsen van de 

architect geven naar de mening van cliënte een desastreus beeld van de nieuwe situatie. De 

schade die cliënte zal ondervinden is enorm. De bomenpartij zal in zijn geheel afbreuk doen aan 

het hotel. Het hotel waar cliënte met uw gemeente zo hard voor heeft gewerkt. 

In voornoemd kader benadrukt cliënte nogmaals dat haar belangen in deze zwaar wegen. Cliënte 

verzoekt dan ook aan uw raadsleden om haar hierin te ondersteunen en rekening te houden met 

haar zwaarwegende belangen. Voorts wordt met klem verzocht hierover nogmaals met het 

college in overleg te treden. Meer specifiek wordt verzocht: 

• ten aanzien van het inrichtingsplan alsnog nader zorgvuldig onderzoek in te stellen; 

• daarbij alle betrokken belangen in kaart te brengen, met klem die van cliënte; 
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• te bezien of er alternatieve mogelijkheden zijn om - in dit geval binnen beperkte 

aanpassingen - ook de belangen van de terrasexploitatie en continuïteit van de 

bedrijfsvoering van cliënte te kunnen borgen; 

• gelet op voorstaande nog geen definitief besluit nemen over het inrichtingsplan, laat 

staan een onomkeerbaar besluit! 

Cliënte is niet per se tegen groen in het plan, maar meent wel dat daarvoor elders geschiktere 

plekken zijn of dat het groen mogelijk beperkt kan worden. Zij staat open om hierover een actief 

dialoog te voren met uw gemeente. Vanzelfsprekend houdt cliënte haar alle rechten voor. 

eïnformeerd. 

\) 
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