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Retailvisie: detailhandel/horeca
00:00:51

Voorzitter: Welkom allemaal op deze qua tijd al wat te laat beginnende meningsvormende 

sessie over de vaststelling van het "detailhandels en horecabeleid" tussen haakjes ruimte 

voor retail. We hebben een aantal mensen digitaal en het is een beetje mijn gewoonte om 

gelijk even te kijken of alle verbindingen kloppen. Nou weet u het ondertussen wel, maar ik 

ga het toch even vragen. Meneer Ubbens, u bent erbij.

00:07:46

De heer Ubbens: Ja.

00:07:46

Voorzitter: Hartstikke mooi, mevrouw de Vries van de VVD.

00:07:51

Mevrouw de Vries: Ja.

00:07:51

Voorzitter: Ja, meneer van Zoelen. U bent er ook nog bij! Hartstikke mooi en meneer 

Rebergen. Ook daar meen ik toch een teken van leven...

00:08:03

De heer Rebergen: Oh, u hoort me niet?

00:08:10

Voorzitter: Dank u wel. Goed, over dit onderwerp is vorige week al ingesproken, dus we 

kunnen gelijk met het debat beginnen. Geen feitelijke vragen meer, geen technische vragen 

en gezien het late tijdstip wil ik eigenlijk aan iedereen vragen om het toch een beetje te 

houden op de essentiële punten. Laten we beginnen. Wie wil er wat zeggen. Ja, natuurlijk. 

Meneer Loopstra van de Partij van de Arbeid. Gaat uw gang.

00:08:51

De heer Loopstra: Dank u, voorzitter. Nou, onze fractie is erg blij met de nieuwe visie. 

Horeca, winkels, alles zit erin, en dat kan op onze steun rekenen. Onze fractie is altijd tegen 

de verbrokkeling van ons stadshart, het centrum, geweest en wij lezen dat het college met 

nieuwe innovatieve en creatieve concepten wil komen. Nou, dat is mooi, want dan wordt 
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het over [onhoorbaar] en dat zou heel mooi zijn. Alleen wij zijn wel benieuwd naar welke 

instrumenten het college voor zich ziet om dat te realiseren.

00:09:33

Voorzitter: Meneer Loopstra, dank u wel. U had een interruptie van de heer Brandenbarg, 

SP.

00:09:36

De heer Brandenbarg: Nou meer een vraag, want de PvdA stelt dat ze tegen de 

verbrokkeling van de binnenstad is en overal graag moderne, hippe, nieuwe winkels wil. Wat 

is er mis met de blokken, zou ik aan de heer Loopstra willen vragen. En wat denkt u dat de 

consequentie daarvan is voor de bezoekers van de binnenstad?

00:09:56

De heer Loopstra: Nou, daar ben ik helemaal niet zo bang voor. Waar het om gaat, is dat wij 

het jammer zouden vinden als de stad Groningen, de binnenstad, precies hetzelfde was als 

de gemeente Leeuwarden en de stad Delft. Dus dat voorkom je door wat authentieke 

bedrijven te hebben. Natuurlijk zijn we blij met de Blokker en dat soort winkels. Alleen dat je 

een beetje authenticiteit hebt. Dat zou mooi zijn. Dus daar hopen we op en vragen we aan 

het college wat voor instrumenten zij daarvoor zien. Winkels en horeca, daar heeft onze 

fractie ook al een jaar of vijf geleden al gezegd: "Die verhouding begint wat scheef te lopen." 

En het college zegt nu: "Ja, wij hebben gekeken in andere steden en daar is het ook zo." Nou, 

dat vinden wij een beetje makkelijk, want dat betekent niet dat als het in andere steden ook 

zo is, dat dat goed is. Want de inwoners van onze stad, die klagen wel steeds dat het toch te 

veel horeca is en er steeds meer horeca is ten opzichte van winkels. Dus wij willen toch 

graag dat het college zich daarover uitspreekt en wij zouden het prettig vinden als het 

college ook niet makkelijk zegt: die andere steden, daar gebeurt het ook. Nee, dat wij hier 

daar wat aan gaan doen. Werkgelegenheid is voor de fractie natuurlijk ongelooflijk belangrijk 

en onze zorgen liggen dan ook vaak in het feit dat veel banen in de detailhandel en vooral in 

de horeca door studenten worden gedaan, terwijl Mbo’s ze hiervoor opgeleid hebben. Ik 

wijs altijd op de Weva waar dan de heer Dalebout een heel ander beleid voert en MBO de 

kans geeft. Dat vind ik een voorbeeld en wij willen graag zien, daar hebben we ook in het 

GGC laatst gezegd, dat dat ook gebeurt in onze gemeente en wij willen ook graag dat het 

college zich er over uitspreekt en welke instrumenten wil het college daarop inzetten. Dan 

nog één punt. Dat is de bezorgdiensten. Die worden expliciet genoemd, en dat gaat vooral 

over die flits bezorgdiensten die voor veel problemen, zorg en overlast zorgen, voor stoepen 

en dergelijke. Maar onze fractie ziet juist dat die flits bezorgdiensten die nog maar net 

begonnen zijn... Maar wij zien vooral overlast van al die restaurants in de stad, waarbij 

restaurants in de binnenstad ook allemaal bezorgen en in [onhoorbaar] heb je restaurants 

waar op de stoepen allemaal die bezorgers staan en als ze dus ook nog vertrekken met hun 

fiets of brommer, is het vaak ook levensgevaarlijk. Dus we willen graag dat het collega daar 

toch wel wat rekening mee houdt. Niet alleen met die flits bedrijfjes, maar gewoon met alle 

bezorgers in onze binnenstad. Want de retail is belangrijk, maar als het ontsierd wordt door 

allemaal gillende brommers en fietsen die heel snel gaan, dan lijkt ons dat geen goede zaak. 

Ook daar graag een reactie op van het college.
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00:13:13

Voorzitter: De heer Loopstra, dank u wel. U heeft twee interrupties dan wel vragen. Ik wil 

graag beginnen met mevrouw Nieuwenhuijsen van GroenLinks. Pardon, Nieuwenhout 

natuurlijk.

00:13:27

Mevrouw Nieuwenhout: Hartelijk dank. Inderdaad Nieuwenhout. Is de heer Loopstra het 

met ons van mening dat het dan een goed idee zou zijn als het college zou kijken naar 

Amsterdam, waar ze tegenwoordig via het bestemmingsplan dark stores van flitsbezorgers 

aanpakken?

00:13:43

De heer Loopstra: Nou, als u dat zo vertelt, dan willen we willen er graag over meedenken. 

Ja, zeker.

00:13:49

Voorzitter: Meneer Claassen van D66.

00:13:52

De heer Claassen: Ja, dank u wel, voorzitter. Even om het goed te begrijpen over deze 

bezorgers. Zegt u nu dat eigenlijk restaurants die in deze tijd met moeite proberen toch 

nieuwe concepten te bedenken en daarmee ook het eten brengen met bezorgdiensten naar 

mensen die dat graag willen, dat dat moet stoppen?

00:14:13

De heer Loopstra: Nee dat zeg ik niet, maar als we met zijn allen op het voetpad niet meer 

veilig kunnen lopen. Dan denk dat dat wel een aandachtspunt is.

00:14:27

Voorzitter: Goed, de vraag is: wie wil als volgende met de woordvoering?

00:14:32

Mevrouw de Vries: Voorzitter, ik had ook al een tijdje mijn hand omhoog voor een 

interruptie.

00:14:37

Voorzitter: Oprechte excuses mevrouw de Vries. Gaat uw gang.

00:14:43

Mevrouw de Vries: Het is een beetje gebaseerd op wat meneer Claassen ook al vroeg. Ik 

begrijp niet zo goed wat de PvdA nu wil, want ik lees in het stuk dat er gekeken wordt naar 

het weren van bezorgfietsers en scooters [onhoorbaar]. Dat vind ik nogal ver gaan en ik vind 

het ook wel pijnlijk als je kijkt naar hoe de lokale ondernemingen zich inderdaad herpakt 

hebben en vanuit noodzaak ook zijn gaan kijken naar bezorgconstructies, ben ik erg 

benieuwd naar hoe PvdA dan naar de lokale ondernemers kijkt. Hoe moeten die hun eten 

bezorgd krijgen behalve dan dat ze uiteraard hun personeel eropaan moeten spreken dat ze 

niet te hard op de stoep mogen rijden, maar dat ze zachtjes op de straat moeten rijden.

00:15:28

De heer Loopstra: Nou, dat laatste vind ik al een goede aanzet, dus daar steunen wij u ook in. 

Maar wat betreft die flitsbezorgdiensten. Nee, die hoeven helemaal niet in de binnenstad. 
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En dat weet u ook, want die kunnen zo goed in een buitenwijk fietsen, want die bezorgen 

toch door heel de stad. Het hoeft niet. En wat betreft restaurants. Ja natuurlijk, het is 

geweldig dat die door bezorgen hun hoofd boven water houden, maar het gaat wel om de 

juiste balans tussen veilig kunnen fietsen en lopen en het belang van die restauranthouder. 

En in de [onhoorbaar] gaat het op verschillende plekken gewoon mis.

00:16:10

Voorzitter: Ik kijk nog even naar mevrouw de Vries, want ik geloof dat het een bevredigend 

antwoord was, en dan kijk ik om me heen. Mevrouw Nieuwenhout, gaat uw gang.

00:16:20

Mevrouw Nieuwenhout: Hartelijk dank en hartelijk dank aan de wethouder voor het maken 

van deze visie voor alle retail in Groningen. GroenLinks verwelkomt het dat de gewenste 

ontwikkelingen hierin gefaciliteerd worden en ongewenste ook worden tegengegaan. In dat 

kader zijn we heel blij te zien dat de wethouder wil kijken naar het stallen van bezorgfietsen 

op straat, want dat is voor ons ook inderdaad problematisch. En we zijn blij om te zien dat er 

bij supermarkten wordt gestuurd op de zogenaamde mandjessupermarkten, waar mensen 

dus gewoon meerdere keren per week gewoon voor een kleine boodschap niet met de auto 

hoeven heen te gaan. Verder zijn we blij dat de wethouder de nachthoreca wil beschermen 

tegen opkopen en ombouwen. We zijn het daarmee eens, maar hebben wel twee vragen. 

Ten eerste, hoe zorgt het college ervoor dat ook de diversiteit van de nachthoreca 

gewaarborgd wordt? En ten tweede: moet er ook voor andere sectoren worden nagedacht 

over het beschermen van deze sectoren via het bestemmingsplan. We hebben bijvoorbeeld 

winkelpanden. Verder zijn we blij dat er ondertussen een alternatieve locatie is gevonden 

voor de regionale markt. Tegelijkertijd zouden we het wel waarderen als er op veel meer 

plekken in de stad en in de dorpen ruimte komt voor streekproducten en ook voor circulair 

winkelaanbod zou nog veel meer aandacht mogen komen, zodat er in alle wijken en in het 

centrum volwaardig aanbod aan zowel second life kleding als spullen komt. De vraag aan de 

wethouder is of daar in de verdere uitwerking van de visie dit meegenomen kan worden. In 

de voorbereiding op dit dossier heb ik ook met de winkeliers uit de binnenstad gesproken en 

een van de dingen die werd aangegeven was dat het onwenselijk was dat er op zoveel 

verschillende dagen vuilniscontainers van de bedrijven worden opgehaald en dat die dus van 

meerdere verschillende bedrijven zijn. Dat maakt me op zich niet uit, maar dat er dus vijf 

keer per week zo een vuilniswagen langskomt, dat dat vooral heel erg vervelend is voor de 

binnenstad en dat de containers zelf natuurlijk ook plek innemen op straat en dat het 

eigenlijk wel zonde is dat de schaarse publieke ruimte voor zoiets als een vuilniscontainer 

wordt gebruikt. Dus de vraag is of het college, dat hoeft niet vandaag, maar wil na gaan 

denken over hoe dit verder gestroomlijnd kan worden, zodat de overlast van 

vuilniscontainers zo min mogelijk nodig is. Verder hoorden wij bij de ondernemers ook 

terugkomen dat de binnenstad blij is met de geveltuintjes. Wat GroenLinks betreft mag er in 

de binnenstad en in de omliggende wijken veel meer vergroend worden nog. De voordelen 

spreken voor zich, maar in dit geval kan ik ook in ieder geval zeggen dat de straten er 

gezelliger van worden en het dus voor iedereen bijdraagt aan de fijne winkelsfeer. Tenslotte 

is er relatief weinig aandacht voor de dorpen en daarin heb ik nog een specifieke vraag voor 

Hoogkerk. In deze visie staat wel het kopje "versterken van de verblijfskwaliteit" en ik denk 
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dat veel mensen in Hoogkerk er heel blij om zullen zijn, want dat kwam ook naar voren in de 

wijk top-drie, het centrum van Hoogkerk, maar als ik het stukje zo lees, dan zie ik nou niet 

helemaal of het college dat ook echt wil gaan versterken op korte termijn of niet. En zo ja, 

wanneer dan wel. Dus dat is dus een vraag aan de wethouder. Daar zou ik het graag bij 

laten.

00:19:51

Voorzitter: Dat komt mooi uit mevrouw Nieuwenhout, want ik was op zoek naar een 

opening. Uw buurman, de heer Claassen van de D66, die heeft een vraag.

00:19:59

De heer Claassen: Ja, een hele korte vraag hoor. Die gaat over inderdaad het vergroenen. U 

heeft toch ook gelezen hopelijk net als onze fractie, dat onder andere in het centrum van 

Haren, de ambitie is om juist daar ook meer groen te realiseren, zodat dat kerngebied ook 

aantrekkelijker wordt. Dus ik vroeg mij af of u dat ook gezien heeft?

00:20:18

Mevrouw Nieuwenhout: Dat hebben wij zeker gezien en dat juichen wij helemaal toe. Maar 

tegelijkertijd ben ik bijvoorbeeld af en toe in het winkelcentrum van Vinkhuizen. Nou, daar 

zie ik bijvoorbeeld niet zo heel erg veel groen. Hetzelfde geldt voor best wel wat andere 

winkelcentra in de wijken en ik denk dat die er ook een hoop in sfeer op vooruit zouden 

gaan als dat ook meer groen zou zijn.

00:20:42

Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Nieuwenhout. Ik kijk naar eventuele woordvoeringen. De 

heer Brandenbarg, SP. Gaat uw gang.

00:20:55

De heer Brandenbarg: Ja, dank, voorzitter. Twee dingen, denk ik, maar misschien worden het 

er wel meer, dus we gaan even kijken hoe dit gaat. Voorzitter, u weet van mijn fractie dat wij 

ons al enige tijd druk maken over de bezoekersaantallen in de winkelstraten, vooral in de 

binnenstad. Daar is ook in het vorige debat over gegaan en ook de heer Koks heeft daar bij 

de binnenstadvisie vaker wat over gezegd. Wij hebben hiervoor ook al gepleit voor een 

onderzoek naar of en waarom mensen nou de binnenstad mijden en of ze ook ergens anders 

in de stad terechtkomen. Dus die vraag naar het onderzoek herhaal ik hier. Maar toch denkt 

mijn fractie dat het deels ook wel te maken heeft met het aanbod. Dan doen we alvast een 

voorschot op wat er misschien uit een onderzoek kan komen: met het aanbod in de 

binnenstad, qua retail, qua winkels. Want als mijn fractie door de binnenstad loopt, dan zien 

we vooral veel Pop-up stores, bakkerijen met een q, pepernoot fabrieken met een q, 

markten met een q en zo gauw die bedrijven allemaal een q in hun naam stoppen, dan weet 

je zeker dat je vier keer zo veel voor een burger betaalt dan bij een andere zaak. Dus wij 

vragen ons af of dat nou een goede ontwikkeling is. En dan lezen wij in het stuk dat het 

college zegt: "Ja, we willen het bestaande aanbod verrijken en moderniseren met 

innovatieve en creatieve concepten. We willen een place to be zijn voor Noord-Nederland. 

Er moet een modern aanbod komen voor alle doelgroepen." Dat laatste is mijn fractie heel 

erg voor, maar bij al die andere nieuwe innovatieve concepten zijn wij vooral bang voor nog 

meer onbetaalbare pop-up stores met een q in de naam, en wij vragen ons af of dat het 
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aanbod voor alle doelgroepen in de binnenstad gaat betekenen op termijn. Maar goed, we 

horen graag de visie van het college daarover. Dan nog even over de bezorgdiensten, daar is 

het ook al veel over gegaan. Er werd hiervoor in dit debat tussen de PvdD en GroenLinks ook 

even over in gegaan. Mijn fractie ziet het probleem ook met de verrommeling van de 

binnenstad, met de scooters die overal staan. Tegenwoordig zijn het elektrische bakfietsen 

die overal staan, maar ook de druk die dat levert op de binnenstad. En wij zijn wel benieuwd 

of het niet een mogelijkheid kan zijn om toch weer locaties aan de randen van de stad te 

vinden waar we dat soort bedrijvigheid tegenwoordig moeten gaan huisvesten. Vroeger 

hadden we ook botenterreinen in Groningen, misschien is het wel iets om zoiets weer terug 

te brengen voor deze nieuwe vorm van bodenarbeid. Dat en dan het laatste punt, ik maak er 

toch drie van. Wij lezen in de inspraaknotitie eigenlijk van vrij veel verenigingen, 

buurtverenigingen, zelfs de Groningen City club, dat ze zich zorgen maken over de inspraak 

van deze visie. Zij zeggen dat ze die onvoldoende hebben geacht. Het college reageert 

daarop met nee hoor, er was wel een brief en er is wel een mogelijkheid geweest. Maar toch 

bestaat dat gevoel en dat maakt mijn fractie toch ook wat zorgen, omdat dat ook niet de 

eerste keer is dat we bij fusies en bij plannen van betrokken inwoners horen dat ze de 

inspraak onvoldoende vinden. Dus we vragen ons af of dat hierbij toch niet wat beter 

opgepakt nog kan worden. En dan laat ik het daarbij laten.

00:24:42

Voorzitter: Dank u wel, meneer Brandenbarg. Ik zie de heer Claassen van D66 voor de 

woordvoering. Gaat uw gang.

00:24:48

De heer Claassen: Ja, dank u wel, voorzitter. Complimenten aan het college en de organisatie 

voor dit beleid. Een beleid dat niet in beton is gegoten en wat ons betreft in goede 

samenwerking en participatie met belanghebbenden tot stand is gekomen. Partij als de 

Koninklijke horeca Nederland, de Groningen City club en bijvoorbeeld ook Ondernemend 

Haren zijn echt actief betrokken bij de totstandkoming van dit voorstel. En dat is goed, want 

het zijn deze mensen die hun klanten en ook hun klanten en gasten het beste kennen. Onze 

fractie heeft wel bijzondere aandacht voor het onderscheid tussen...

00:25:20

Voorzitter: Meneer Claassen, u heeft een vraag van of een interruptie van de heer van 

Zoelen, Partij voor de Dieren.

00:25:29

De heer van Zoelen: Ja, mijn microfoon doet het. Als het gaat om participatie noemt u 

allemaal ondernemers en als we ook de reactie van het a-kwartier lezen, vindt u ook dat er 

genoeg gesproken is met de bewoners van de binnenstad, mensen die daar wonen?

00:25:49

De heer Claassen: Ja, ook de mensen in de stad zijn volgens mij betrokken wel bij dit proces. 

Of dat voldoende is geweest, dat is aan deze mensen zelf. Wat ik zie hier vooral, is dat waar 

we het hier hebben over de detailhandel en over de horeca, dat de partijen die die 

ondernemers vertegenwoordigen, dat die goed zijn gehoord. Onze fractie heeft wel een 

bijzondere aandacht voor het onderscheid in het stuk tussen de daghoreca en de reguliere 
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horeca. Ten eerste het uitgangspunt dat daghoreca ondersteunend is aan functies overdag 

als bijvoorbeeld winkels. Maar de vraag die ik u namelijk ook wil stellen: het feit dat de 

daghoreca in de binnenstad is, leidt tot meer ondersteuning van de winkels. Ten tweede 

vragen we ons af of het onderscheid tussen daghoreca en reguliere horeca wel van deze tijd 

is. We zien meer in een goede verhouding van het aanbod van regulering op bijvoorbeeld 

zwak-alcoholische dranken en kleinere maaltijden. Daarom ook twee vragen aan het college. 

Hoe we omgaan met de leegstand en de wijze waarop we met de komst van nieuwe 

horecazaken in detailhandel zorgen voor de juiste balans tussen het aanbod en de vraag. Dat 

is een. En twee of er wellicht ook een evaluatie onze kant op komt waarin we dat 

onderscheid tussen de daghoreca en de reguliere horeca op de uitvoerbaarheid in de 

praktijk eens kunnen toetsen? D66 kijkt uit naar de plannen van het college voor het 

winkelgebied...

00:27:02

Voorzitter: Meneer Claassen, ik interrumpeer even voordat u met een heel nieuw hoofdstuk 

in uw woordvoering begint. U heeft een vraag van mevrouw de Vries van de VVD.

00:27:12

Mevrouw de Vries: Ja, dank u wel. Ik hoorde D66 heel veel moeilijke woorden gebruiken, 

omdat dit denk ik ook wel een lastig punt is in dit stuk. Maar daar wil ik dan toch even op 

doorvragen, want hoe het plan er nu ligt, is dat de wethouder voor u ook als liberaal gaat 

bepalen op welk terras u wel een wijntje mag drinken en op welk terras dat niet mag. Wat 

vindt u daarvan?

00:27:38

De heer Claassen: Nou ja, of de wijn wordt geschonken of niet of maaltijden worden 

genuttigd, volgens mij is dat uiteindelijk aan de mensen die die horecaonderneming runnen. 

Dus volgens mij is daar niet zo heel veel verschil. Wat ik met heel veel woorden hier probeer 

uit te leggen is dat wij het fijn zouden vinden dat we de focus meer leggen op een goede 

verhouding tussen het aanbod, dan dat we wellicht gaan reguleren op bijvoorbeeld het 

aanbieden van zwak-alcoholische dranken en kleinere maaltijden. Dat is wat ik heb 

geprobeerd te duiden. Dan kijk ik even uit naar het antwoord van het college.

00:28:10

Mevrouw de Vries: Zou D66 dan ook met de VVD een motie in willen dienen die dit plan wat 

aangepast in die zin dat de alcoholische dranken en het verbod voor alleen de daghoreca, 

dat is heel bijzonder, dat we die er weer uithalen.

00:28:29

De heer Claassen: Nou dat weet ik niet. Ik nodig u uit om een mooie motie schrijven en dan 

kijk ik graag met u mee. Waar ik wel nog even bij wilde stil staan is het winkelgebied in 

Haren. Hier staat dat het winkelgebied en de randen daarvan net als in de binnenstad meer 

en meer leegstand ontstaat. De ambitie om te komen tot een compacter centrum in dat 

dorp lijkt ons ook een logische stap en, zoals net al genoemd, het aanpakken van het 

centrum door onder andere meer groen te realiseren, lijkt ons een heel goed uitgangspunt 

om dit gebied nog aantrekkelijker te maken voor klanten uit onze regio. Onze fractie ziet net 

als het college dat onze gemeente een bovenregionale verzorgingsfunctie heeft. Het heeft er 
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dan ook alle vertrouwen in dat dit beleid wordt versterkt. En is het ook niet tijd vinden wij 

als fractie om na te denken hoe we een mooi economisch centrum als [onhoorbaar] goed 

kunnen verbinden met het centrum? Graag een reactie van het college daarop. Tenslotte, 

D66 wil dat het college met dit beleid aan de slag gaat zodat er meer internationale en 

regionale klanten en gasten onze mooie gemeente bezoeken. Overdag genietend van een 

heerlijke [onhoorbaar] met een kop koffie en hopelijk kunnen we snel weer tot in de vroege 

ochtend samen dansend en sjansend door de Peperstraat. Dank u wel.

00:29:37

Voorzitter: Dat lijkt me een heel goed idee. U had nog een vraag van de heer Brandenbarg 

van de SP.

00:29:43

De heer Brandenbarg: Ja, dank, voorzitter. Mijn fractie constateert dat het aantal bezoekers 

in de binnenstad wat terugloopt en dat misschien ook wel de demografie van die bezoekers 

wat verandert. Constateert de fractie van D66 dat ook en heeft ze ook een idee hoe dat 

misschien zou kunnen. Of vindt u ook dat zo een onderzoek wel zou moeten komen?

00:30:01

De heer Claassen: Nou, of daar een heel onderzoek voor nodig is, dat weet ik niet. Wat ik wel 

constateer is dat onze economie verandert. Dat ook het aanbod daarmee dus ook verandert 

en daarmee en dat is volgens mij de ambitie, dat we ons dus niet alleen meer focussen op de 

mensen uit onze eigen gemeente, maar dat de stad Groningen, dat heeft het al een tijd, zich 

ook richt op regionale en internationale klanten. En welk aanbod daarbij hoort, dat dat 

divers moet zijn, dat dat voor verschillende partijen en mensen en bezoekers interessant 

moet zijn. Dat onderstrepen wij volledig.

00:30:33

De heer Brandenbarg: Dus D66 zegt: "Bij zo een internationale ambities voor de binnenstad 

hoort het dat mensen die de portemonnee niet zo makkelijk kunnen trekken, eigenlijk geen 

plek meer hebben in de binnenstad."

00:30:43

De heer Claassen: Nou, nu legt u mij woorden in de mond die ik helemaal niet heb gezegd. 

De stad Groningen en het centrum is van iedereen, of je nou heel veel geld hebt of niet, en 

ik gun iedereen een prachtige, mooie binnenstad met een divers aanbod waar voor iedereen 

een plek is.

00:30:59

Voorzitter: Wat een prachtige woorden. Ik kijk om me heen. Volgens mij is mevrouw de Vries 

van de VVD dan toch eindelijk aan de beurt. Gaat uw gang.

00:31:09

Mevrouw de Vries: Wat fijn, dank u wel. Een aantal punten in algemene zin. Goed dat er een 

plan ligt voor het centrum. Ook goed dat er veel is afgestemd met de 

ondernemersorganisaties, maar ook hier hebben we weer een aantal aandachtspunten. 

Eerst en dat heb ik net ook al gezegd in de interruptie, Groningen is een prachtig mooie stad. 

Het is een progressieve stad waarin volgens mij heel veel creatieve en nieuwe ideeën 

8



Retailvisie: detailhandel/horeca

ontstaan, ook op het gebied van ondernemerschap en wij willen daar graag alle ruimte voor 

geven. Dan denk je aan dingen als een kopje koffie bij de kapper, maar misschien is een 

glaasje wijn bij de kapper ook wel leuk. Maar met het nieuwe plan mag dat niet. Op terras A 

kun je een glas jus bestellen en op terras B een glas wijn en over en weer kan dat dan bij 

elkaar niet, want de alcohol is verboden bij de daghorecatent. Dat is voor mensen niet uit te 

leggen. Daar zijn wij niet blij mee. Het tweede is dat het centrum zoals het plan er ligt, wordt 

geen centrum voor winkelen, maar voor beleven lezen we. Maar als mijn fractie het zich 

goed herinnert dan was een van de belangrijkste argumenten om bepaalde typen winkels 

van het [onhoorbaar] te weren dat er concurrentie zou zijn voor het winkelschap van het 

centrum, maar als de visie op het centrum daarin wijzigt, zou dan de visie [onhoorbaar] ook 

niet moeten wijzigen.

00:32:50

Voorzitter: Mevrouw de Vries, u heeft een vraag van de heer Loopstra, Partij van de Arbeid.

00:32:57

De heer Loopstra: Dank u wel, voorzitter. Want daar ben ik even verbaasd over, want ik kan 

me zo goed herinneren dat de heer van Keulen, de geweldige wethouder van economische 

zaken van uw partij, dat die op een bepaald moment heel erg sterk vasthield aan die 

Sontplein afspraken. En u zegt nou gewoon: gooi die maar in de prullenbak.

00:33:16

Mevrouw de Vries: Dan heeft u niet goed geluisterd. Dat heb ik niet gezegd meneer 

Loopstra. Ik heb een vraag gesteld hoe het kan dat het argument voor het Sontplein, dat het 

geen concurrentie voor de winkels moet zijn. En dat op het moment dat naar het centrum 

moet worden gekeken, en dan zijn we een paar jaar verder, of dat moet leiden tot 

veranderingen op andere plekken. Dat wil niet zeggen dat ik vind dat we allerlei kleine 

winkeltjes moeten toestaan op het Sontplein, maar ik ben oprecht benieuwd hoe zich dit tot 

elkaar verhoudt. Ook om te voorkomen dat misschien juridische procedures nadelig kan 

werken voor ons. Ik wil me graag aansluiten bij de SP, want het verbaast mij in positieve zin 

dat die mee wil kijken hoe je bezorgondernemers op een positieve manier op een andere 

plek aan kan bieden. Nou, dat lijkt me inderdaad de juiste manier om dit aan te vliegen. Daar 

willen we de wethouder ook naar vragen om dat op een positieve manier op te pakken. We 

willen nadrukkelijk aandacht vragen voor...

00:34:18

Voorzitter: Ja, mevrouw de Vries, het roept toch vragen op uw instemming met de woorden 

van de heer Brandenbarg.

00:34:24

Voorzitter: Nee, niet zo zeer vragen hoor. Deze opening is natuurlijk fantastisch, maar u 

begrijpt natuurlijk wel dat de SP uiteindelijk, als we dan die bodenterreinen voor 

bezorgondernemers hebben, ook een gemeentelijk bezorgbedrijf daarbij wil.

00:34:38

Mevrouw de Vries: Ik was daar al bang voor. Daar zijn wij het dan weer niet mee eens. Ik wil 

nog aandacht vragen voor de lokale ondernemers waar ik net in de interruptie van de PvdA 

ook wat over zei. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat ondernemers die net geïnvesteerd 
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hebben in duurzame bezorgfietsen, nu uit het centrum geweerd gaan worden. We hopen 

dat we dat toch verkeerd begrepen hebben. Ik sluit me aan bij wat gezegd werd over de 

participatie van bewoners. En dan als laatste punt lezen we in het stuk dat het op het 

centrum van Haren dat de investeringen daarin gekoppeld worden aan de uitvoering van het 

[onhoorbaar], maar we hebben natuurlijk eerder een motie aangenomen een aantal weken 

geleden waarin we toch echt een aantal concrete punten uit die actiepuntenlijst van Haren 

alvast gaan realiseren komend jaar. Klopt dat inderdaad, [onhoorbaar]. Dank u wel.

00:35:38

Voorzitter: Dank u wel, mevrouw de Vries. Ik kijk nog even om me heen en ik zie de heer 

Moerkerk van, ik ben het eigenlijk een beetje kwijt. Ik geloof de Stadspartij. Zal ik het zo 

noemen? Gaat uw gang.

00:36:00

De heer Moerkerk: Dank u wel voorzitter. We zijn in de basis blij met deze notitie, vooral op 

het gebied van retail. Wat we wat jammer vinden is dat de horecacomponent bij deze notitie 

ingeschoven is en wat dat betreft en wat ons betreft nog wat onderbelichte delen heeft. En 

dan bedoel ik vooral dat horeca toch echt wat anders is dan winkels en spelen. Er spelen 

veel problematiekzaken als drugs, drankmisbruik, agressie, criminaliteit. Het is echt een heel 

andere tak van sport. Ik spreek ook wat collega horecaondernemers en die geven mij ook als 

ik het stuk zo geef: heb ik hier nou genoeg houvast om te weten waar ik de komende jaren 

aan toe ben. Terrassen worden heel belangrijk gevonden, maar de gemeente verhoogde de 

precariobelasting vorig jaar fors of twee geleden. Mag ik nou een terras aanvragen in 

bepaalde gebieden buiten het centrum, hoe werkt dat dan? Welke prioriteiten liggen daar? 

Dus het is knap lastig voor ondernemers die iets willen gaan doen om houvast te vinden op 

het gebied van horeca in deze notitie. Die hadden graag een afgesplitste notitie gezien, zeker 

nu de horecaondernemers ook een donder krijgen tijdens deze crisis. Dit sluit een beetje aan 

...

00:37:17

Voorzitter: Meneer Moerkerk, u heeft een vraag van de heer Claassen.

00:37:23

De heer Claassen: Ja, een hele korte. U noemt net dat het college weinig duidelijkheid geeft 

als het gaat over bijvoorbeeld ook de precariobelasting, maar heeft u vandaag ook 

meegekregen dat hetzelfde college de wethouder vandaag gezegd heeft dat op 1 april 2022 

de precariobelasting niet wordt geïnd.

00:37:40

De heer Moerkerk: Ik had dat vernomen. Ik heb niet alle vergaderingen bijgewoond vandaag, 

maar dat is een tegemoetkoming in corona-tijd, maar als die over is over een paar maanden 

mogen we hopen, gaat die gewoon weer naar het oude niveau verder. Ik ben daar heel blij 

mee dat de gemeente die handreiking doet aan de horeca. Maar goed, die hebben het ook 

echt nodig. De heer Loopstra noemde net al het instrumentarium en daar ben ik wel 

nieuwsgierig naar wat dat is en dat deel ik eigenlijk ook. Welke tools ha je gebruiken om 

mensen over de streep te trekken om ondernemer te worden. Want we willen niet altijd 

franchise, we willen echt individuele ondernemers die [onhoorbaar] gaan creëren in de stad. 
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Daar hebben we heel veel ondernemers voor nodig, die gaan durven en iets gaan doen. 

Maar wij zitten hier te mokken over fietsen en dingen die in de weg staan en precario die 

omhoog moet en venstertijden en je moet elektrisch rijden. Je moet dit en je moet dat en 

dat zijn op zich allemaal hele legitieme argumenten, maar we maken het niet heel erg 

uitnodigend allemaal bij elkaar. Dus welke echte constructieve instrumenten gaat individuen 

over de streep trekken om een individueel hip zaakje, hopelijk zonder q, te openen?

00:38:53

Voorzitter: Dank u wel, meneer Moerkerk. U zag het al, u hebt nog een vraag van de heer 

Claassen. Gaat uw gang.

00:38:58

De heer Claassen: Ja, ik ben toch wel nieuwsgierig waaruit u opmaakt dat er in deze visie 

geen enkele ruimte is voor nieuwe concepten zowel in de retail als in de horeca, om hier in 

Groningen ondernemend aan de slag te gaan. Ik zie niet, kunt u dat duiden waar u dan ziet 

waar deze ruimte absoluut niet van toepassing is.

00:39:17

De heer Moerkerk: Er is juist heel veel ruimte om heel veel dingen te gaan doen. Maar wie 

gaat het doen? Je moet nogal wat lef hebben in deze tijd en waarschijnlijk ook de komende 

jaren, om gewoon te zeggen: ik ga ondernemen en ik ga het pandje huur in de Oosterstraat 

en ik ga het gewoon doen. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar welk instrumentarium 

daarvoor boven water komt. Dus de horeca vind ik wat onderbelicht en op het gebied van 

hoe motiveren we mensen echt te gaan ondernemen die nu dat niet doen of opnieuw 

moeten gaan doen, daar heb ik wel mijn bedenkingen over. Ik wil nog een korte opmerking 

maken over die harde splitsing, dag en nacht, u deed dat ook overigens. Ik vind het jammer 

dat een mooie dagzaak om vijf uur of zes uur sluit en dan een leeg donker stukje in een plint 

veroorzaakt ergens in een stad waarvan je eigenlijk kan denken: als omwonenden dat 

kunnen, als overlast beperkt is, enzovoort, enzovoort. Waarom draait dat niet rustig door? 

Dan hebben we gewoon meer horeca die ook gewoon levensvatbaar is en waar gewoon ook 

meer geïnvesteerd in kan gaan worden. Dat was mijn laatste opmerking.

00:40:24

Voorzitter: U heeft nog een vraag van mevrouw Nieuwenhout.

00:40:28

Mevrouw Nieuwenhout: Met betrekking tot dat laatste punt, het verschil tussen dag en 

nacht horeca, wordt daarom niet juist ook in het stuk aangegeven als oplossing dat de 

horeca die wel graag door willen lopen gedurende de 24 uur ook gewoon dan een 

vergunning voor een nacht horeca kunnen aanvragen?

00:40:46

De heer Moerkerk: Dat heb ik ook gelezen, maar de daghoreca mag geen alcohol schenken, 

niet dat dat voor al die zaken zo belangrijk is, maar laten we het niet zo strikt scheiden. 

Laten we gewoon zeggen: je hebt een horecavergunning en daarin mag je gewoon 

ondernemen. Daarin mag je vanaf twaalf uur een glaasje wijn of een glaasje bier op tafel 

zetten. En wil je sluiten met winkels, omdat je in het midden tussen alle winkels zit in een 
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stukje stad waar dat gewoon niet rendabel is om horeca te hebben, dan ga je dicht. Maar zit 

je op een mooi puntje waar nog wel traffic is, ga je door. Laat dat vrij.

00:41:21

Mevrouw Nieuwenhout: Maar het is toch ook niet gegeven dat je, als nachthoreca absoluut 

niet open mag voordat de zon onder is. In de drie gezusters kan je overdag toch een wijntje 

doen en 's nachts een wijntje doen.

00:41:31

De heer Moerkerk: Nee, maar die hebben ook een volledige vergunning en dat is geen 

daghorecazaak.

00:41:35

Mevrouw Nieuwenhout: Dat bedoel ik. Als je als daghorecazaak wil uitbreiden richting de 

nacht, dat je dan prima daarvoor een vergunning kan aanvragen.

00:41:44

De heer Moerkerk: Maar goed, wat zijn de criteria om hem te krijgen.

00:41:48

Mevrouw Nieuwenhout: Ja, we willen niet de hele stad vol met kroegen. Dat lijkt me ook wel 

weer logisch en daarom is het toch goed dat dat onderscheid juist gemaakt wordt?

00:41:57

De heer Moerkerk: Maar ik vind het verwarrend en ik vind het enigszins ook betuttelend dat 

ondernemers zo op die manier grenzen getrokken worden, dat er een handhaving op de 

stoep staat en zegt:" Het is vijf uur, je moet dicht". Terwijl het een mooie dag is en je terras 

nog vol zit. Ik vind dat daar wat meer lucht gegeven kan worden aan conceptontwikkeling. 

Dank u, voorzitter.

00:42:18

Voorzitter: Dank u wel, meneer Moerkerk. De heer Bosch van Student en Stad. Gaat uw 

gang.

00:42:25

De heer Bosch: Ja, dank u wel voorzitter. We hebben een aantal onderwerpen, een drietal 

punten die we willen bespreken. We beginnen met de horeca en dan wel de nachthoreca. 

We sluiten ons volledig aan bij de vraag van GroenLinks voor meer diversiteit hierin. Wat er 

nu over in staat is dat het cluster wat we hebben rondom de Peperstraat behouden wordt. 

En nou uiteraard moeten we die goed en levendig houden. Maar als daarbuiten de 

nachthoreca mogelijk is, dan wordt er gekeken door een aparte commissie, als ik het goed 

heb, er was een term voor, die gaat kijken of het een kwalitatieve toevoeging heeft. En ja, 

dat dat heel erg goed is, maar we moeten kijken of dat dan die diversiteit is wat er bedoeld 

wordt of is het een ander soort kwalitatieve toevoeging? Kan je heel veel verschillende 

interpretaties over hebben en ik denk als we dat vaststellen, dat de raad daar ook wel wat 

van mag vinden, welke nachthoreca je dan wel en niet toevoegt en volgens mij sluit dat ook 

aan op de voorgaande discussie. Waar geef je nou wel extra ruimte aan in die nachthoreca 

en waar niet. Dus wanneer dat er uitgebreid wordt, praten wij daar graag over door. En dan 

over de daghoreca en nachthoreca, wij sluiten ons eigenlijk aan bij wat de VVD hier ook over 
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heeft gezegd. Denk niet dat dat harder onderscheid en dan het verbieden om alcohol te 

schenken, dat dat is wat je zou moeten willen, en dat vind ik vrij betuttelend van de 

gemeente. Dan over de bezorgeconomie. Daarin delen wij de insteek van de VVD en de SP. 

Het was leuk om die zin uit te spreken, en daar hebben wij als toevoeging dat we zien wat 

het probleem is van die bezorgfietsen op straat. Maar volgens mij moeten we heel goed 

kijken hoe we daar een onderscheid kunnen maken tussen grote en kleine ondernemers en 

dat de horecazaken die inderdaad een aantal fietsen voor de deur hebben staan omdat ze in 

deze tijd uitgebreid zijn. Dat dat nog wel mogelijk is, maar 50 fietsen op de straat van een 

flitsbezorger, dat is iets wat je liever niet hebt in een krappe binnenstad. Maatwerk is daar 

denk ik essentieel en ik hoop dat dat gegeven kan worden als we nu op basis van de APVG 

gaan zoeken naar een oplossing hiervoor. Daarover graag een reactie. En dan tot slot de 

supermarkten. We moeten niet meer supermarkten in de binnenstad, we hebben er al 

genoeg staat er. Kan ik me iets bij voorstellen, maar de discrepantie tussen het probleem, 

namelijk er zijn te veel bezorgingen en dat is onveilig en dat er veel supermarkt zijn, zien wij 

niet direct. Stel dat een supermarkt wil uitbreiden, en zal daarbij een groot gedeelte van zijn 

magazijn groter maken, dan krijg je juist een positieve impuls. Dus wordt daar ook gekeken 

naar welke exacte uitbreiding van de supermarkt gepland is. Dat maatwerk lijkt ons ook wel 

gepast. Tot zover. Dank je wel.

00:45:41

Voorzitter: Dank u wel, meneer Bosch. U heeft nog een vraag van de heer Loopstra.

00:45:45

De heer Loopstra: Dank u. Ik dacht dat u mij niet gehoord had.

00:45:47

Voorzitter: Nee, ik heb het de hele tijd zitten denken.

00:45:49

De heer Loopstra: Ik snap uw opmerking niet over die supermarkten, want als ik in de 

binnenstad sta en ik kijk naar links zie ik een supermarkt. Ik kijk naar rechts en zie een 

supermarkt. Dus wilt u nog meer supermarkten?

00:46:00

De heer Bosch: Volgens mij is dat niet wat ik heb gezegd. Wat ik heb gezegd is dat er een 

probleem wordt geschetst, namelijk onveilige situaties met bezorgen en dat komt omdat er 

een te kleine bezorgmagazijnruimte is bij de supermarkt, staat in het stuk. Terwijl op het 

moment dat je een supermarkt wil uitbreiden, hoeft dat niet per se te betekenen dat er ook 

meer bezorgingen komen. Het kan ook zo zijn dat ze uitbreiden en daarbij hun magazijn ook 

groter wordt. Dus dat er niet per se meer bezorgingen bijkomen en volgens mij is het dan 

niet een direct probleem van die uitbreiding. En moeten we daarom kijken naar dat 

maatwerk zodat je niet met hagel gaat schieten op een veel specifieker probleem.

00:46:48

Voorzitter: Gevaarlijke termen meneer Bosch. Met hagel schieten. Ik zie de heer Ubbens van 

het CDA, die graag een woordvoering wil houden. Gaat uw gang.
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00:47:01

De heer Ubbens: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan het wel kort houden. We vinden het een 

heel goede visie die nu voorligt. Daar kunnen we wel mee instemmen eigenlijk. Het enige 

wat wij ons afvroegen was of en waarom er eigenlijk niet geschreven wordt over de vraag of 

wij niet meer moeten doen om bijvoorbeeld de ongezonde voeding, om daar beleid voor te 

gaan maken. Ik zag afgelopen week een programma over Deventer waar men ook worstelde 

met een vestiging van McDonalds. Nou zeg ik niet per se dat wij daar zo snel mogelijk een 

verbod op moeten leggen. Dat zeker niet, maar het is toch een discussie die ook in heel 

Nederland zit aan komen van hoe gaan wij daarmee om. Je ziet dat het enorm toegenomen 

is, ongezonde voeding, fastfood. In dat programma kwam naar voren, dat die zich richten op 

mensen met lagere inkomens in die wijken. Daar lees ik eigenlijk helemaal niets over. Dat 

zou misschien best een goede zijn om daar toch naar te gaan kijken.

00:48:15

Voorzitter: Het is een mooi pleidooi, maar de heer van Zoelen heeft er toch een vraag over.

00:48:21

De heer van Zoelen: Ik ben het daar roerend mee eens voorzitter. Ik vraag me ook af of we 

misschien ook iets moeten doen, een plan uitwerken zodat we horecaondernemers kunnen 

stimuleren om meer plantaardige voeding op het menu te zetten. Zodat we ook daarin 

trainen en creativiteit en dat zien, want dat is een stuk gezonder dan al die fastfood. Dus wat 

vindt u daarvan? Bent u het met mij eens? Zouden we bijvoorbeeld ook in die richting 

moeten denken?

00:48:53

Voorzitter: Een reminder meneer van Zoelen. U spreekt eigenlijk tot de voorzitter. Ik stel me 

niet al te prominent op inderdaad, maar even voor de mensen die thuis zitten. Meneer 

Ubbens, gaat uw gang.

00:49:07

De heer Ubbens: Ik denk niet gelijk aan een training voor ondernemers, als een ander type 

beleid. Ik denk dat op zich ondernemers wel weten wat gezond of ongezond is. Er zijn allerlei 

opties om te kijken naar hoe je ervoor kan zorgen dat het voedingsaanbod divers blijft, en 

het staat wel in de notitie genoemd dat het belangrijk is, divers en gezonde voeding. Maar 

ja, wat we er verder aan gaan doen lees ik eigenlijk niks over. Dus ik vraag vooral aan de 

wethouder of dat overwogen is, of dat misschien om een of andere redenen afgevallen is, of 

dat dat iets is voor de nabije toekomst om daar eens een keer onderzoek naar te laten doen, 

of dat uitzoeken en daar laat ik het bij.

00:49:43

Voorzitter: Dank u wel, meneer Ubbens. Ik zie een hand bij de heer Rebergen van de 

ChristenUnie. Gaat uw gang.

00:49:57

De heer Rebergen: Ik had willen beginnen met de situatie bij de horeca [onhoorbaar]. En ook 

heer Claassen over de precariobelasting die niet geheven gaat worden. Als je kijkt naar de 

visie die voorligt kunnen we ons vinden in de ambities en daaruit voortgekomen 

uitgangspunten. Twee punten die we daar even uit willen halen zijn de leefbare dorpen en 
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wijken. Wanneer het winkelaanbod in een wijk of dorp wordt gecentreerd, dan kan het 

elkaar versterken. Maar voor iedereen moet wel de mogelijkheid zijn om dicht bij huis 

boodschappen te doen, en dan bij voorkeur zowel de dagelijkse als de belangrijkste niet-

dagelijkse boodschappen. Daarbij is het logisch het aanbod af te stemmen op behoefte. Ook 

is een stuk aandacht voor het verblijf in deze gebieden, zoals de herinrichting van het 

Koopmansplein [onhoorbaar]. Het tweede punt is de bruisende binnenstad. Die kan 

natuurlijk ook niet onbenoemd blijven. We willen inzetten op beleving. Daghoreca maar ook 

voorzieningen als vrije bankjes maken daarvan een belangrijk onderdeel uit. Omdat die 

verblijfskwaliteit steeds belangrijker wordt en om de binnenstad voor iedereen te laten zijn, 

is divers winkelaanbod belangrijk. Dan wil ik mij nog graag aansluiten bij de vraag van de 

heer Brandenbarg van de SP over de bezorgdiensten en voor wat betreft het winkelgebied 

Haren sluiten we ons graag aan bij de opmerking hierover van de heer Claassen van D66 en 

mevrouw de Vries van de VVD. Tot zover.

00:51:33

Voorzitter: Wat een harmonie in deze commissie. De heer van Zoelen, Partij voor de Dieren. 

Gaat uw gang.

00:51:44

De heer van Zoelen: Ja, dank, voorzitter, en ook dank voor deze uitgebreide visieruimte voor 

retail. Eerst hadden we eigenlijk hoe wij tegen retail aankijken. Dat is dat retail duurzaam 

moet aansluiten op de behoeften van bewoners en aansluiten op Groningen als 

verzorgingscentrum van de regio. We zien een grote focus op de binnenstad en er staan in 

de visie trouwens goede en slechte dingen, maar er is veel focus op de binnenstad en één 

ding wat opvalt is de binnenstad als place to be, een belevingscentrum, een 

belevingseconomie, een bruisende stad. En wat ook opmerkelijk is te lezen, is bezoekers die 

tijdens hun verblijf in de stad Groningen hun geld in de stedelijke economie uitgeven en 

bijdragen aan een goed ondernemersklimaat. Dus er moeten mensen naar de stad worden 

getrokken en het gaat ons eigenlijk om hun portemonnee. En zo'n stad kan nooit een 

gastvrije stad zijn. Dus ik denk dat het een achterhaald idee is, maar het valt wel in grotere 

lijn. Leonard [onhoorbaar] heeft er ook een mooi boek over geschreven. Grand Hotel 

Europa. We zijn eigenlijk een soort belevingspretpark aan het bouwen van onze steden en zo 

verliezen ...

00:53:03

Voorzitter: Meneer van Zoelen, excuses dat ik u moet onderbreken, maar u heeft net iets 

gezegd dat nogal wat vragen oproept. Ik begin met mevrouw Nieuwenhout van GroenLinks. 

Gaat uw gang.

00:53:14

Mevrouw Nieuwenhout: Ja, hartelijk dank, want ik meen op te maken dat de heer van Zoelen 

niet helemaal blij is met de belevingseconomie, maar zoals GroenLinks het ziet is een 

beleving op zich veel fijner dan dat we alleen maar focussen op alleen maar meer spullen 

kopen, wat uiteraard nog veel grotere klimaat en grondstoffen impact heeft. Dus is de heer 

van Zoelen het niet met ons eens dat belevingseconomie niet per se iets slechts hoeft te zijn 

als ook maar de beleving van de niet-economische kant meegenomen wordt.
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00:53:53

Voorzitter: Gaat uw gang, meneer van Zoelen.

00:53:59

Mevrouw Nieuwenhout: We hebben bijvoorbeeld een schoenenwinkel gehad en dan stap je 

binnen en komt een hipster met een baard naar je toe en doet het voor hoe de schoenen 

worden geproduceerd. In de winkel zijn allemaal attributen naar de schoenenfabriek en je 

komt thuis en de schoen is gemaakt in China en dan heb je toch het idee, dit was niet echt. 

Je bent iets op zoek naar een soort authenticiteit en je ziet dan ook dat zo een winkel of zo 

een concept, dan zo lang duurt als de beleving duurt. En dan komt er weer wat nieuws en 

dat leidt weer tot leegstand. Het is het dus geen nieuw concept en het sluit ook eigenlijk niet 

aan met waar ik mee begon met mijn woordvoering dat retail eigenlijk moet aansluiten op 

de behoeften van de bewoners en ook aansluit op het verzorgingscentrum van de regio. En 

misschien is dat ook wel een antwoord op de vraag van de heer Brandenbarg waarom hij 

zich afvraagt waarom het dan minder druk is, omdat er een andere soort mensen in de stad 

komen. Maar dat komt omdat die functie verdwijnt en daar zetten we dan ook gericht op in 

en wij zijn daar eigenlijk niet zo'n groot voorstander van.

00:55:06

Voorzitter: Meneer van Zoelen. Pardon, dat ik u opnieuw onderbreek, maar de heer Claassen 

van D66 wilde u ook wat vragen. Ik zie mevrouw de Vries ook van de VVD dan komt u 

daarna.

00:55:18

De heer Claassen: Dank u wel voorzitter, ik hoorde de heer van Zoelen spreken over het idee 

dat mensen hier geld komen uitgeven en dat dat slecht zou zijn voor onze retail en onze 

horeca. Ik snap wel uw verhaal als het gaat om een andere manier van kijken van hoe wij 

duurzaam kunnen omgaan met onze grondstoffen. Maar stelt u nou voor dat in onze stad er 

ondernemers zijn en mensen die in de retail zitten, die op een duurzame en circulaire wijze 

hun bedrijfsvoering doen. Bent u het dan ook niet met ons eens dat het dan juist goed zou 

zijn als daar geld aan uitgegeven wordt en op die manier uiteindelijk ook deze bedrijven 

economisch rendabel zijn.

00:56:03

De heer van Zoelen: Dank, voorzitter, even kijken. Ja, wij zijn voorstander van duurzame 

ondernemingen en nieuwe concepten daarin zijn ook zeer welkom, maar het staat letterlijk 

in het plan op wat ik net heb gezegd van wij willen een toeristische waarde en sfeergebieden 

in de stad creëren voor een toeristische bestemming en er staat gewoon in het plan: we zijn 

geïnteresseerd in hun portemonnee. En het punt wat ik wil maken, zoiets daar zit niks 

menselijks aan. Dat gaat om geld en dat stimuleert uiteindelijk ook niet de economie en de 

belevingsomgeving van de stad? Ik hoop dat ik daarmee de vraag een beetje beantwoord, 

maar wij zijn dus zeker voor duurzame ondernemers en nieuwe concepten en zeker als het 

gaat om plantaardige voeding, daar is echt ontzettend slag te slaan.

00:57:00

De heer Claassen: Maar u snapt toch ook dat dat concept niet gratis is. U begrijpt toch ook 

wel dat daar geld voor nodig is om die economie draaiende te houden, dat het van dit geld 
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wat mensen hiernaartoe brengen rekeningen betaald kunnen worden die de ondernemers 

moeten betalen, hun personeel moeten betalen, dat personeel dat vervolgens weer dankzij 

die inkomsten hun vaste lasten kunnen betalen. U begrijpt toch wel dat dat niet kan zonder 

dat er euro's naar deze stad komen.

00:57:25

De heer van Zoelen: Ik snap de vraag in die zin niet helemaal. Ik vind dat een ondernemer 

voor zijn product een eerlijke prijs moet krijgen, waarbij rekening wordt gehouden met wat 

het product ook daadwerkelijk heeft gekost op allerlei aspecten. Dus als iemand iets nodig 

heeft, dat die koopt uit behoefte en niet dat we die behoefte en die consumptie aanjagen en 

dat voor dat product van die ondernemer een goede prijs wordt betaald en dat die 

ondernemer daardoor ook duurzaam kan blijven bestaan. Dat is ook waar ik in het begin 

mee begon, dus dat retail duurzaam moet aansluiten op de behoeften van de bewoners.

00:58:04

Voorzitter: Dat is een mooi statement, maar mevrouw de Vries wilde u zonet al wat vragen. 

Dus ik stel voor dat we haar die kans geven nut toch even geven. Gaat uw gang, mevrouw de 

Vries.

00:58:16

Mevrouw de Vries: Dank u wel. Ik wil toch nog heel even reageren op wat meneer van 

Zoelen over de ondernemers zei en die haalt er dan ook specifiek een aan. Ik weet niet of 

dat nou zo handig is in zo'n vergadering, want dat u iets geen echte beleving vindt, betekent 

natuurlijk niet dat anderen dat niet vinden. Dat betekent niet dat anderen dat misschien wel 

zo ervaren. Uiteindelijk is het zo dat we een economie hebben waarbij zaken wel of niet kort 

bestaan aan de hand van of er voldoende mensen in hun producten geïnteresseerd zijn. Dus 

kennelijk zijn er voldoende mensen die dit als product ervaren dat ze graag willen kopen of 

het een beleving vinden en daarom loopt dat. Is meneer van Zoelen het ook met mij eens 

dat daar ook ruimte voor moet zijn, dat mensen zelf mogen kiezen waar ze heen gaan en 

waar ze hun geld aan uitgegeven.

00:59:11

De heer van Zoelen: Zeker ben ik het met mevrouw de Vries eens, voorzitter, dat men vrij 

moet zijn waar ze hun geld aan uitgegeven, maar het punt wat ik heb proberen te maken is 

dat een belevingsconcept net zolang duurt zolang de beleving er is en daarna stopt zo'n 

concept. Het duurt zo lang als de beleving duurt en dan krijg je weer nieuwe panden, en dat 

is ook gebeurd met de ondernemer die ik net genoemd heb. Maar ik ben het misschien wel 

met u eens dat ik misschien niet dat bij naam had moeten noemen.

00:59:40

Voorzitter: Meneer van Zoelen, u hebt ook nog een vraag van de heer Moerkerk.

00:59:45

De heer Moerkerk: Dank, voorzitter. Kijk, als er een nieuw concept ontstaat, een heel 

duurzaam en circulair en prima zoals u het ziet, maar die heeft ook dat stukje beleving in de 

stad nodig. Dat moet een mix zijn tussen horeca en gezelligheid en een terras. En dan trekt 

dat mensen naar de stad en ook diegenen die niet echt consumptief iets willen, maar 

misschien gewoon iets duurzaams willen halen in een verantwoorde winkel, enzovoort. Het 
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heeft elkaar nodig. Ook die ondernemer die niet met een heel duurzaam concept probeert 

zijn tent overeind te houden. Die heeft ook dat café nodig die een eindje verder een kopje 

koffie schenkt. Dus wat is er mis met het park, het feestje, het continue festival in de 

binnenstad wat we aan het organiseren zijn. Dat heeft elkaar nodig.

01:00:33

Voorzitter: Gaat uw gang, meneer van Zoelen.

01:00:35

De heer van Zoelen: Dank voorzitter, misschien kan ik die vraag beantwoorden, waarmee ik 

voor al die interrupties was geëindigd met het boek van uw [onhoorbaar] Grand Hotel 

Europa, waarin hij ook goed beschrijft dat mensen op zoek zijn naar iets echt, naar 

authenticiteit en dat zijn mensen die in een stad of omgeving, wijk of dorp leven en die 

willen graag een kopje koffiedrinken in de daghoreca of die willen naar de kapper. Die willen 

iets wat daaruit op aansluit. Dat is echt, mensen die leven. De woonfunctie van een gebied 

en dat begint de binnenstad te verliezen. Dat was eigenlijk een beetje het kopje waar ik nu 

dan nog even wat punten nog wel op wil doorgaan. Want er zijn nog wel andere puntjes die 

ik wil noemen, want ik zal ook door de tijd heen zijn. Nou ja, de punten staan ook wel goede 

dingen in. Bijvoorbeeld de daghoreca om daar toch regels op alcohol schenken, staan wij 

positief tegenover. Ook de aanpak van bezorgdiensten, dan moet je gaan kijken of je die 

goed kan lokaliseren, goed kan plaatsen. Waarom moet dat in de binnenstad, met al die 

fietsen op het trottoir? Ja, we zijn er eigenlijk wel benieuwd naar de tijdelijke 

terrasverruiming die niet langer is toegestaan straks, dat is volgens mij al afgelopen in 2022. 

We zijn benieuwd van wat daar dan aan gaat gebeuren. Ik wil mij graag aansluiten bij de 

opmerking van de heer Ubbens voor de gezonde voeding en ook dat we daar samen 

optrekken om bijvoorbeeld horeca meer te stimuleren om te laten zien wat voor lekkers je 

allemaal kan doen met plantaardige grondstoffen. Dus misschien dat ik het hiermee moet 

laten.

01:02:15

Voorzitter: Dat is een prachtige samenwerking. Dank u wel meneer van Zoelen. Volgens mij 

zijn wij door de woordvoering. En dan is het nu tijd voor het college om te beginnen met de 

beantwoording. En ik wil u vragen om dat een beetje bondig te doen als dat zou kunnen. 

Volledig natuurlijk, maar...

01:02:40

De heer Ubbens: Dan mag het college hier gezonde soep van koken.

01:02:46

Voorzitter: Uitstekend.

01:02:47

Wethouder Benjamins: Nou, vanaf 2019 zijn we al bezig om een geactualiseerde versie van 

ons detailhandel en horecabeleid naar uw raad te kunnen brengen en vanavond bespreken 

we dan de ruimte voor retail. Zoals uw raad weet, zijn detailhandel en horeca fundamentele 

onderdelen van onze samenleving. Niet alleen voor wat betreft de lokale en bovenregionale 

winkel en verblijfsfunctie van de historische binnenstad waar we verblijven, winkelen en 

uitgaan, maar ook in de winkelgebieden in de wijken en dorpen waar we onze dagelijkse 
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boodschappen doen en elkaar ontmoeten. Ook onze wijkwinkelcentra hebben uiteraard een 

belangrijke maatschappelijke functie in onze woon en leefomgeving en vervullen 

bijvoorbeeld als ontmoetingsplek een rol die van niet te onderschatten belang is. Bovendien 

bieden detailhandel en horeca ook veel praktisch geschoolde werkgelegenheid en het type 

werkgelegenheid waarvan ook uw raad weet hoe belangrijk dit binnen onze 

gemeentegrenzen is. Het deels ontbreken van de functies tijdens de wereldwijde pandemie 

hebben dat belang en dus ook de uitdagingen waar we voor staan nog meer onderstreept. 

Om aantrekkelijke winkelgebieden te behouden waarin zowel lokale als ook andere 

ondernemers de ruimte hebben om te ondernemen en te zorgen voor een modern en 

aantrekkelijk aanbod voor alle doelgroepen moeten we in deze gebieden blijven investeren. 

En onze hoofduitgangspunten zijn daarbij als volgt. Een: het faciliteren van de dynamiek. 

Twee: de next city. Drie: de bruisende en gastvrije stad. Vier: leefbare wijken en dorpen. Vijf: 

doelgericht kopen. En zes: de perifere sanering van verspreid aanbod. De gemeente 

Groningen deed het maken van deze visie niet alleen. We kregen onder andere door middel 

van het betrekken van inwoners de Groningen City club, Koninklijk horeca Nederland en de 

bedrijvenverenigingen een compleet beeld van de actuele situatie en konden met hun 

inbreng dan ook de nodige verbeterslagen maken. Ik wil hen vanaf deze plek voor deze 

medewerking dan ook hartelijk danken. Het gaat in veel straten in de binnenstad, voorzitter, 

eigenlijk heel goed voor wat betreft het retail aanbod, maar een binnenstad is meer dan 

alleen winkels en horeca. Dat is eigenlijk meteen ook een antwoord op de vraag van de heer 

Loopstra, want omdat we de binnenstad minder primair bezoeken om te winkelen, worden 

andere publiekstrekkers belangrijker. Winnende winkelgebieden hebben een ruime mix van 

activiteiten, cultuur, diensten, horeca, winkels, leisure, markten, sociaal ondernemerschap 

en mengvormen hiervan. Het forum en Groothandelshuis zijn daarvan straks mooie 

voorbeelden en klachten van inwoners op het gebied van de verhouding tussen horeca en 

winkels, daar zijn de inwoners helaas zelf debet aan. Ik ondersteun hier dan ook de oproep 

die de heer Loopstra ongetwijfeld zou willen doen dat men weer meer fysiek lokaal zou 

moeten gaan winkelen in plaats van al die online aankopen te doen. Ik ga even wat 

specifieker in op de daghoreca. Zoals de VVD wellicht weet, is voor het verstrekken van 

alcohol een specifieke vergunning meer nodig, en die regels zijn er volgens mij niet voor 

niets. Wij vinden de daghoreca echt heel waardevol, maar daghoreca mag nu gewoon bij 

recht overal en de nadrukkelijke wens van uw raad was juist om dit aan te pakken. De exacte 

criteria voor groei, kwaliteit en randvoorwaarden gaan we juist komend jaar nog uitwerken 

verder samen met de GCC en Koninklijk horeca Nederland. En er is inderdaad de afgelopen 

jaren veel daghoreca bijgekomen. Volgens mij ook wel vaak interessante toevoegingen in 

het eten en drinken aanbod die veel binnenstad bezoekers omarmen, maar die inhaalslag 

was eigenlijk ook wel broodnodig. Er zijn in de afgelopen jaren namelijk ook heel veel 

nieuwe winkels bijgekomen. Ook in tijden van corona. Zowel ketens, franchisen als 

zelfstandigen en dat zegt ook iets over het vertrouwen van de retailers en de 

aantrekkelijkheid van winkelstad Groningen, en dat zeg ik dan maar even weer in de richting 

van de SP als het gaat over de binnenstadbezoekers. Voor corona waren binnenstadcijfers, 

de bezoekerscijfers erg goed, en ze bleven stijgen, en ze kwamen ook uit onze wijken en 

dorpen. En je ziet door corona dat die cijfers weer heel hard teruggelopen, zoals de 

afgelopen lockdown ingegaan is op 28 november jongstleden. Je ziet een keldering van het 

19



Retailvisie: detailhandel/horeca

aantal bezoekers en je ziet een keldering van de omzetcijfers van onze 

binnenstadondernemers helaas, en je ziet weer een toename bij de wijkwinkelcentra. Maar 

goed, er zijn een hoop winkels bijgekomen. Aan de Herenstraat en de Waagstraat openden 

in de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld de Guess, de Normal, De Calzedonia en Intimissimi. 

[Onhoorbaar] terug en je kunt burgers eten bij Burger en koffiedrinken bij Cecil. En dat zijn 

beide lokale ondernemers. Stad Groningen kreeg er zelfs een sigarenwinkel aan de 

Waagstraat bij en een veel grotere Rituals. Op een positieve manier de bezorgeconomie 

aanpakken, zeg ik tegen de SP en de VVD en er waren er nog één of twee die zich erbij 

aansloten uiteindelijk. Maar dat is volgens mij ook de insteek van dit college. Want de 

bezorgeconomie, ik noemde het net eigenlijk al, is here to stay. Het gaat niet meer alleen om 

flitsbezorgers, maar juist ook over de Albert Heijns van deze wereld. De Thuisbezorgers, de 

CoolBlues, noem ze maar op. Dan nog even 100 procent Groningen die het over precario wilt 

hebben. Ja, het gebruik van de ruimte, het is al een paar keer genoemd, kost natuurlijk wel 

gewoon geld. En uw vraag waarom daghorecazaken sluiten om vijf of zes uur, is aan de 

ondernemer zelf. De ondernemer krijgt de ruimte zo meteen om tot tien uur open te blijven. 

Dus er is een eigen keuze van de ondernemer, wat volgens mij best een liberaal principe is 

waarvan ik u net hoorde zeggen dat u daar best achter staat, denk ik dat het goed is dat u 

weet dat dat tot tien uur mag en dat ze zelf die keuze kunnen maken. En dan over de 

nachthoreca zelf, want daar heeft u ook nog specifiek iets over gevraagd. Nachthoreca stelt 

hele andere eisen aan het pand, aan de ondernemer. Het is een heel ander type bedrijf en 

met een andere bedrijfsvoering. Dan hebben we nog de Partij voor de Dieren, die het had 

over het geld dat wij uit de portemonnee van de mensen zouden willen kloppen. Nou, dat is 

volgens mij niet het geval. Wij willen graag een aantrekkelijke leefomgeving bieden en 

vooral ook een aantrekkelijk verblijfsklimaat creëren en daar hoort wat ons betreft heel veel 

niet-commerciële zitruimte bij. Dat willen wij met zijn allen creëren en dat betekent nog 

steeds ruimte, heb ik net al gezegd, kost wel geld, dus we proberen daar een ideale mix voor 

te vinden. En dat is een zoektocht waar we met zijn allen volgens mij voor staan. Maar dat is 

een zoektocht die altijd al vele jaren duurt en waarschijnlijk nog wel heel veel jaren ook 

voort zal duren. Ik ben denk ik een heel eind op streek. Er was nog een vraag van de Partij 

voor de Dieren over de terrasverruiming. Die houdt inderdaad op te bestaan, maar dat heeft 

ook te maken met het feit dat wij graag weer de openbare ruimte willen herwinnen en 

volgens mij is dat een mooi bruggetje naar wethouder Van der Schaaf die op de ruimtelijke 

vragen in ieder geval in zal gaan.

01:10:18

Voorzitter: Ja, dank u wel, de heer Benjamin. Voor de mensen die meekijken, in beeld stond 

zonet de naam Broeksma. Dat is de naam van een andere wethouder. U heeft net geluisterd 

naar de heer Benjamin. Er waren twee vragen naar aanleiding van de beantwoording. Ik wil 

graag beginnen met mevrouw Nieuwenhout van GroenLinks en daarna de gelegenheid 

geven aan de heer Ubbens van het CDA om ook nog een vraag te stellen. Gaat uw gang.

01:10:49

Mevrouw Nieuwenhout: Ja, hartelijk dank. Volgens mij ik nog niet heel specifiek gehoord hoe 

de diversiteit van de nachthoreca nou gestimuleerd kon worden.
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01:11:01

Wethouder Benjamins: Ja, ik vraag me ook af of wij daar als college hiertoe in staat zijn om 

de nachthoreca te diversifiëren. Je ziet juist een gebrek aan diversiteit in de nachthoreca. 

We zijn ook in gesprek met nachthorecaondernemers hierover, maar je ziet gewoon dat er 

kennelijk te weinig markt voor is. Laat ik maar even plat zeggen, dus we zijn zeker met ze in 

gesprek, maar in hoeverre weet ik niet. Dus ja, we voeren het gesprek. Ja, wij erkennen dat 

het een wat magerder aanbod wordt, maar hoe daar nou helemaal exact op te reageren, dat 

is een vervolgvraag voor de toekomst wat mij betreft.

01:11:59

Mevrouw Nieuwenhout: Nou, dat lijkt me inderdaad een mooie uitnodiging om daar in de 

toekomst ook de raad bij te betrekken als daar meer ideeën over zijn.

01:12:07

Voorzitter: Ja, en als GroenLinks een idee heeft kan ze dat toch ook zelf een keer doen.

01:12:11

Mevrouw Nieuwenhout: Zeker, doen we dat ook een keertje. Prima.

01:12:15

Voorzitter: Ik wil graag de gelegenheid geven aan de heer Ubbens om een vraag te stellen en 

daarna aan mevrouw de Vries van de VVD. Meneer Ubbens, gaat uw gang.

01:12:23

De heer Ubbens: Kan zijn dat ik het gemist heb, maar ik had een heel korte woordvoering 

met maar een onderwerp. Daar heb ik de heer Benjamin niet op in horen gaan of ik heb het 

gemist.

01:12:32

Wethouder Benjamins: Uw gezonde voeding vraagstuk daar heb ik volgens mij in de 

begrotingsdiscussie met de heer van Zoelen al een antwoord op gegeven. Wij willen heel 

graag meedenken in hoe wij wat creatiever die gezonde voeding onder de aandacht zouden 

kunnen brengen, maar eigenlijk heb ik ook in mijn woordvoering al een antwoord gegeven 

op die vraag, omdat ik heb gezien dat w dus een inhaalslag hebben meegemaakt de 

afgelopen jaren, die ook broodnodig was, en dat vraagt verdere vooruitgang, zou ik zeggen, 

en daar moeten we mee aan de slag.

01:13:03

Voorzitter: Dank u wel, meneer Benjamin. Mevrouw de Vries, gaat uw gang.

01:13:09

Mevrouw de Vries: Ik zag niet dat meneer Van der Schaaf er ook zat, maar ik hoop dat die 

mijn vraag gaat beantwoorden. Dus ik wacht nog even.

01:13:19

Voorzitter: Meneer Van der Schaaf, was u van plan om nog wat te zeggen?

01:13:23

Wethouder Van der Schaaf: Ja, ik heb ook nog twee punten genoteerd van mevrouw de 

Vries. Dus de kans is groot dat ik bij haar ook uitkom. Een paar dingen aanvullend, denk ik op 

de woordvoering van de heer Benjamins. Even kijken. Ja, in zijn algemeenheid over welke 
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instrumenten hebben we nou? Een aantal vraagstukken die u geadresseerd hebt van de 

bezorgeconomie tot aan hoe gaan we nou om met de verhouding horeca, daghoreca et 

cetera. Over dat soort vraagstukken heeft de heer Benjamins al een en ander gezegd. Twee 

belangrijke momenten zijn er meer een wat hardere regelgeving. Ook in de APV is ook 

aangegeven, kunnen we een aantal zaken regelen. Dan komen we uiteraard met u over te 

spreken en ook als het gaat om het bestemmingsplan. Nou, we hebben al aangegeven dat 

we de komende jaren ook in het kader van de nieuwe omgevingswet alle omgevingsplannen 

tegen het licht moeten houden. En we geven daarbij juist prioriteit aan die gebieden 

waaronder de binnenstad, waar er een aantal urgente vraagstukken spelen. Dus daar komen 

we de komende jaren zeker met u over spreken, daar heeft de raad natuurlijk [onhoorbaar], 

omdat u die omgevingsplannen moet vaststellen. Heel veel zeggenschap over. Mevrouw 

Nieuwenhout had het nog over de supermarkten, dacht ik. En Student en Stad had het daar 

ook over van hoe zit het nou eigenlijk met die... Hebben we er eigenlijk genoeg. Dat is ook 

echt iets wat uiteindelijk moeten regelen in zo'n omgevingsplan. Wat we wel zien, is dat er 

een enorme toename is geweest en dat het inderdaad wel zo is dat die toename wel echt 

meegaan met grote overlast en ook dat het aanbod zich slecht verhoudt tot de krappe 

binnenstad. En want de heer Bosch zegt klopt op zich wel. Stel dat die supermarkt een 

uitbreiding van het magazijn wil om groter te maken, dan zou dat misschien wel handig zijn, 

maar het is precies andersom. We zien juist dat de magazijnen verdwijnen en dat daar nog 

meer winkelruimte wordt toegevoegd en dat juist de straat bijna als magazijn wordt gebruikt 

door grote wagens die daar komen te staan. We zien eigenlijk een tegengestelde 

ontwikkeling. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de economische verdienmogelijkheden. 

Winkels zijn nou eenmaal groter dan het magazijn. Allemaal heel begrijpelijk. Dat betekent 

wel dat wij, zeker gezien de hoeveelheid supermarkten, daar toch wel paal en perk aan 

willen stellen. Dan de geveltuintjes kwamen nog even voorbij.

01:15:44

Voorzitter: Meneer Van der Schaaf, ik ben dol op geveltuintjes, maar de heer Bosch wilde 

toch nog even ingaan op het vorige wat u zei.

01:15:53

De heer Bosch: Een korte vraag, voorzitter, maar het antwoord is dus eigenlijk dat het 

maatwerk daarop hoe die supermarkt wil gaan uitbreiden, dat dat niet mogelijk is?

01:16:03

Wethouder Van der Schaaf: We zien zelden aanvragen van een supermarkt van we willen 

groter worden, want we willen de magazijnfunctie uitbreiden. Het is eerder andersom, dus 

ik denk dat het een beetje een theoretische situatie is die u schetst. Maar als het een 

oplossing zou zijn door de magazijnfunctie groter te maken, waardoor er dus inderdaad 

minder grote wagens zijn, is daar zeker over te praten als het daarover gaat. We zien juist de 

tegengestelde beweging. Dan de geveltuintjes even kort om te noemen. De binnenstad is 

toch behoorlijk ... U zegt bijvoorbeeld dat de geveltuintjes een mooi effect hebben, naast het 

feit dat het daar ook beter gaat na een lange slechte periode van die straat met zowel de 

winkels als de horeca. Dan het thema Sontplein, ook door mevrouw de Vries genoemd, ook 

door de heer Claassen. De heer Claassen wijst op het belang van een verbinding voor de 

ontwikkelingen van het Sontplein en de binnenstad. Dus dat die twee elkaar kunnen 
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versterken. We hebben eigenlijk een unieke situatie dat wij zo een type locatie als het 

Sontplein zo dicht tegen die binnenstad aan hebben liggen. Daar kunnen we ook kan 

profiteren. We hebben ook met de ontwikkeling van Stadshavens met de mogelijke 

positionering daar van een casino, met bijna binnenstedelijke functies op dat Sontplein 

versterken we dat als het ware. Er zijn inderdaad twee bewegingen waarin wij die 

versterking zien. In fysieke zin, we proberen de Oosterhavenbrug... Die zou toch zeker ook 

voor voetgangers een aantrekkelijker karakter moeten krijgen. Dus daar hebben we ook 

middelen voor om te kijken hoe we dat kunnen doen. En ten tweede denken we er ook over 

om te kijken of we met name de Oosterhaven een veel aantrekkelijker en dynamischer 

karakter kunnen geven waar we ook al een aantal stappen in hebben gezet en dat zou 

kunnen betekenen dat we ook meer gaan doen en ook minder parkeren gaan parkeren daar. 

Maar dat is ook iets op lange termijn waarmee we ook met bewoners en ondernemers daar 

zullen spreken. De andere vraag van mevrouw de Vries over het Sontplein. Ze zegt dat de 

binnenstad niet alleen maar winkelen is, maar ook beleving is. Dat dit een argument tegen 

de richting is die we kiezen voor het Sontplein. Nee, dat is het naar ons idee niet, hoewel we 

de vraag op zich kunnen begrijpen. Wij zeggen niet dat de binnenstad geen koopcentrum 

meer is, maar dat het daarnaast ook echt veel meer een belevingscentrum wordt en dat 

type beleving wat je in de binnenstad wil, dat is gebaat bij ook voldoende winkels en 

voldoende variëteit. Waar ook net door een aantal van u iets over gezegd is. Er zijn nu een 

aantal sectoren die daar eigenlijk heel erg bij de binnenstad passen en ook essentieel zijn 

voor die binnenstad en die heel erg bedreigd zouden zijn als we daar te veel ruimte voor 

zouden geven aan het Sontplein. Dus vandaar dat we dat scherpe onderscheid op die 

vlakken eigenlijk willen handhaven. Dat gaat niet ten koste van het Sontplein. Dat betekent 

helemaal geen leegstand. Alles is verhuurd en het behoudt juist dat brede karakter van de 

binnenstad. Haren is wel zo dat het Haderaplein en de aanpak daarvan een belangrijke 

kostendrager is ook voor de aanpak van de binnenstad. Maar wat ik ook heb gezegd tijdens 

het raadsdebat is dat wij ook nu al samen met de ondernemers starten met de uitvoering 

van het actieplan wat gemaakt is. Dus daar wachten we niet op. Volgens mij heb ik alles 

gehad.

01:19:13

Voorzitter: Nou, daar denkt mevrouw Nieuwenhout heel anders over. Zegt u het maar 

mevrouw Nieuwenhout.

01:19:18

Mevrouw Nieuwenhout: Ja, ik had ook nog een vraag over het [onhoorbaar], namelijk 

Hoogkerk. Ik heb het ondertussen iets specifieker opgezocht, want er staat wel iets in over 

wanneer de aanpak van de verblijfskwaliteit in Hoogkerk geagendeerd staat, maar ik snap 

eigenlijk niet zo goed waarom dat samen moet lopen met de ontwikkelingen van 

supermarkten in De Held en Suikerzijde, want het is toch eigenlijk juist logischer om het niet 

allemaal tegelijkertijd aan te pakken, maar juist eerst het een te doen en dan het andere aan 

de westkant van de stad.

01:19:49

Wethouder Van der Schaaf: Nou, het punt is, ik snap uw vragen. Voorzitter, ik snap de vraag 

van mevrouw Nieuwenhout, maar het zal effect hebben op het moment dat de ontwikkeling 
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van Suikerzijde en De Held, daar komen meer mensen wonen, daar komen ook meer 

winkelvoorzieningen. Dat zal waarschijnlijk wel de positie van Hoogkerk kunnen veranderen. 

Dus voor de keuzes die we daar gaan maken, is het wel van belang van wat er feitelijk 

gebeurt. Er is niks op tegen om te kijken samen met ondernemers hoe kunnen we het leuker 

en gezelliger maken? Het kan altijd, maar echt meer fundamentele ingrepen ook tegen hoge 

kosten. Ja, die kunnen we pas goed beschouwd als we goed uitgewerkt hebben wat we in 

Suikerzijde en De Held gaan doen.

01:20:30

Mevrouw Nieuwenhout: Maar is het niet juist ook andersom dat als het centrum van 

Hoogkerk aantrekkelijker is, dat dat dan ook helpt om het gedrag van de mensen in De Held 

of Suikerzijde te beïnvloeden?

01:20:42

Wethouder Van der Schaaf: Zeker, en daarom moeten we het ook in samenhang bekijken.

01:20:48

Mevrouw Nieuwenhout: Wachten op zo een ontwikkeling die nog jaren gaat duren...

01:20:52

Wethouder Van der Schaaf: Misschien niet letterlijk dat alles klaar is, want zeker Suikerzijde, 

daar zijn we over een aantal jaren mee bezig, want het gaat om het uitwerken van dat plan. 

Een beetje een beeld hebben van wat gaan we nou in De Held drie bijvoorbeeld en ook in 

Suikerzijde doen op het gebied van winkels en voorzieningen. Vooral voor De Held Drie is dat 

al duidelijk. Een van de punten van discussie die we hebben met de andere grondeigenaren 

daar. Dan hebben we ook een goed beeld van wat we in Hoogkerk kunnen doen. Dus het is 

niet zozeer dat we moeten wachten tot De Held Drie en Suikerzijde helemaal zijn 

uitontwikkeld. Dat duurt veel te lang, maar wel een wat scherper beeld hebben van wat daar 

mogelijk is en wat er kan en dat we dat in samenhang bekijken met wat we in Hoogkerk 

hebben.

01:21:30

Mevrouw Nieuwenhout: Sorry dat ik het er zo door zeg hoor, maar gaat het dan wel meer 

om bijvoorbeeld 2022 waar we het dan over hebben? Dit is dit jaar in de wijk top drie 

gekomen, maar het is een langgekoesterde wens.

01:21:42

Wethouder Van der Schaaf: Nee, ik snap uw punt. Ik weet dat het leeft omdat ik bij 

wijkwethouder West ben en dat die in de top drie terecht is gekomen. Dus we zijn er ook 

mee bezig met het gebiedsteam en kijken of we daar op de een of andere manier wat 

prioriteit aan kunnen geven om in ieder geval alvast iets te doen.

01:22:03

Voorzitter: Ik zie dat het college op wonderbaarlijke wijze alle vragen weer heeft 

beantwoord en dat iedereen tevreden huiswaarts kan keren volgens mij. Toch maar even 

voor de zekerheid een vraag. Zijn er fracties die nog een amendement of motie overwegen? 

Ja, die zijn er. Dan moet ik geloof ik voor de zorgvuldigheid eventjes vragen waar u dat 
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precies over zou willen doen. Ik zie alleen mevrouw de Vries of wilde meneer van Zoelen ook 

het een en ander doen?

01:22:43

De heer van Zoelen: Ja, maar ik weet nog niet precies waarover. Ik hou hem even in mijn 

achterhoofd en dan geven we dat nog wel aan.

01:22:51

Voorzitter: U geeft het nog wel aan. Nou, daar kijken met belangstelling naar uit. Mevrouw 

de Vries van de VVD, had u het iets meer omschreven? Dat is misschien handig voor andere 

partijen dat ze alvast een beetje weten waar ze zich op voor kunnen bereiden.

01:23:11

Mevrouw de Vries: Ja, iets met het recht op wijn op het terras of zo, maar hoe dat precies 

wordt, dat komt nog.

01:23:16

Voorzitter: Wijn in op het terras. Ja, dat lijkt me een goed idee om met die woorden af te 

sluiten. Dat het maar snel weer zo ver mogen zijn. Ik geloof dat we kunnen afsluiten en ik 

hoop dat iedereen weer veilig thuiskomt en lekker slaapt. Ook de mensen thuis. Tot ziens.
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