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Concept verslag VBGW  
d.d. 25 januari 2017 

bij Cube050, Kadijk 1, Groningen 
Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Jeroen Dorreboom (penningmeester) 
Nico Borgman (Park-/verenigingsmanager) 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn/secretaris) 
Fokko Kip (Hoogkerk) 
Marlies Schipperheijn (secretariaat) 
Jaap Hut (gemeente Groningen) 
 
Afwezig mk: 
Harry Watermulder (Westpoort) 
Rob van Duuren (Zernike Campus)’ 
Joop Kruit (Hoendiep) 
Flip Roordink (Kranenburg) 
 
Gasten Beoordelingscommissie: 
Suzanne Riegen 
Astrid Haveman 
 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Extra agendapunten: BBOG en aanbieding GRQ. De voorzitter 
heet Suzanne Riegen en Astrid Haveman van de Beoordelingscommissie van harte welkom. Vanwege 
hun aanwezigheid zal het agendapunt Het Fonds als eerste besproken worden.  
 
2. Het Fonds: notitie verlenging 
Klaas Holtman: Het Fonds is intern geëvalueerd, en wordt besproken met de gemeente. Vandaag ligt 
de besluitvorming voor over de notitie verlening van het Fonds tot ultimo 2023. 
 
Astrid Haveman vraagt naar de Fondsmanager. Klaas Holtman licht toe dat dit zijn rol is; Berjo 
Wortmann is de voorzitter van Het Fonds. Astrid Haveman: wat wordt er bedoeld met eventuele 
uitbreiding naar de regio? Klaas Holtman: formeel zijn hier nog geen gesprekken over gevoerd. Het 
model van het Fonds kan in ieder geval ook na besluitvorming over de gemeentelijke herindeling zoals 
met Ten Boer worden toegepast. De OZB is daar nu nog wel op een andere manier geregeld maar dat 
zal onderwerp van de gesprekken zijn..  
Klaas Holtman geeft korte toelichting per pagina. Er wordt voorgesteld om de afgeronde projecten meer 
voor te evalueren en voor het voetlicht te brengen. Hier moet echter geen bureaucratisch systeem voor 
worden opgetuigd. Korte discussie over meerjarige projecten: er moet geld over blijven voor korte, 
eenmalige aanvragen. Jaap Hut licht toe dat de gemeente positief staat tegenover verlening van Het 
Fonds. 
Klaas Holtman informeert of de huidige informatie voldoende is en of alle aanwezigen akkoord kunnen 
gaan met het voorstel voor  verlening van Het Fonds conform de notitie.. Alle aanwezigen gaan 
akkoord. 
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3. Mededelingen 
Jeroen Dorreboom: met Green Accountants is 2016 en de rekening voor meerwerk geëvalueerd. De 
extra tijd zat in de verwerking van de mailbox en inrichting van de administratie van VBGW. 
Afgesproken is om allebei 50% van de extra kosten te bekostigen. Facturering 2017 is vastgesteld en 
de nota’s voor het lidmaatschap zijn verstuurd. 
Klaas Holtman: Fokko Kip en Joop Kruit zullen komende tijd bijdragen aan de aansturing van het SPD 
Nico Borgman: de reis naar de Hannover Messe in april is bijna rond. Er gaat binnenkort een 
uitnodiging de deur uit 
Stefan Mak: is de aanbieding van GRQ (reis Kopenhagen) voor 2 ondernemers van VBGW gratis voor 
de ondernemers? Klaas Holtman: nee. Na discussie wordt besloten deze wel aan te bieden. 
Marlies Schipperheijn: Wildsea heeft siteontwerp klaar. Korte toelichting: meer ingericht op beeld en 
activiteiten van de vereniging. De aanwezigen stemmen in met deze lijn. 
 
Actie Marlies:  

• versturen aanbieding GRQ aan de leden van VBGW 
• agenderen naamsverandering VBGW voor volgende vergadering 

 
 
4. Notulen en actiepunten 
De notulen worden vastgesteld. 
 
 
5. Het Fonds 
Zie boven. 
 
6. Notulen ALV november 2016 
Wordt uitgesteld naar de volgende vergadering. 
 
 
7. Groenvoorzieningen 
Nico Borgman licht de plannen toe op Corpus den Hoorn, Kranenburg en Hoendiep. Op Corpus den 
Hoorn wordt het plan breder dan de Sylviuslaan. Op het Hoendiep wordt het groenplan geïntegreerd in 
de algemene revitaliseringsplannen van het gebied. Jaap Hut licht toe dat de gemeente positief staat 
tegenover de plannen op Kranenburg. Op Corpus den Hoorn zijn er verbeterpunten. Op het Hoendiep 
wordt Cor Staal projectleider voor de upgrade van het hele gebied. 
Klaas Holtman: op Kranenburg liggen nog juridische vraagstukken. Zou vernieuwend zijn, als VBGW 
daar een rol speelt, wel het liefst in de ondersteunende rol.  
Nico Borgman: we zijn nu ook in gesprek met de provincie over een pilot voor een solarfietspad. Dit 
willen we graag testen op Kranenburg. 
 
8. Lopende gebiedsprojecten 
Corpus den Hoorn: zie boven 
 
MTP 
Klaas Holtman: Plannen zijn 2 jaar geleden stopgezet i.v.m. de discussie rondom MartiniPlaza. Nu zijn 
deze plannen opnieuw opgepakt i.s.m. de gemeente en Draaijer+ partners. Zij maken plan voor het 
binnenterrein. Het wachten is nu op een mogelijke investeerder. Jeroen Dorreboom: als de investeerder 
zich terugtrekt, komen er dan nieuwe plannen? De voorzitter beaamt dit. Nico Borgman wijst erop dat 
MartiniPlaza zelf nu ook stevig investeert in de locatie. Klaas Holtman: er zijn wel zorgen over de 
bereikbaarheid bij de nieuwe ringweg. Niet alle informatie over bereikbaarheid, mogelijk oponthoud etc. 
lijkt bij alle organisaties beschikbaar te zijn, en gedeeld te worden, welke zorg we bespreken met 
Groningen Bereikbaar. 
 
Zernike Campus 
Klaas Holtman: zeer goed dat er nu positief besluit ligt over de financiering van de aanpak van de 
Zernikelaan. Wel jammer dat innovaties rondom duurzaamheid weinig aandacht krijgen in de plannen. 
 
Hoendiep 
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Klaas Holtman: er moet een besluit worden genomen over het eindrapport van Broekhuis en Rijs. 
 
Actie Nico: organiseren gebiedsbijeenkomst Hoendiep 
 
9. Groningen Bereikbaar 
Zie boven. Jaap Hut vult aan, dat Groningen Bereikbaar zich zorgen maakt over de kleinere MKB 
bedrijven: zijn zij genoeg op de hoogte van alle aankomende veranderingen en verkeershinder? Klaas 
Holtman zegt dat het SPD in deze informatievoorziening meer gaat doen richting retailers. 
 
 
10. Eurosonic 
Klaas Holtman: succesvolle business club. Hierover is een notitie aangeleverd. Dit jaar zal weer worden 
geëvalueerd met de organisatie van Eurosonic. Er wordt naar gestreefd om de subsidie vanuit de 
bedrijvenverenigingen af te bouwen. Er zijn alternatieven nodig, zoals bijvoorbeeld een business club 
met lidmaatschap.. 
 
 
 
11. WVTTK 
 
Actie Marlies: brief van burgemeester op site plaatsen  
 
 
 
Het volgend overleg vindt plaats op 8 maart 2017 om 16.00 uur bij Cube050 aan de Kadijk 1, ruimte 
108-109.  


