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Stad Groningen
krÍjgt er nog
eens 68o
hotelkamers bij

kale overheid dat het goed ls voor de
we*gelegenheid gaat niet op. Pe6o'
neel van hoteh die ln de concunen-
tiedag moeten duiten veBchuift .

De hotellerie in de sadcrcningen
wachtal jaren opeen gêactqàlisêer
de versie van het hotelbeleid. ,,Hêt is
nu allemaal nattevingeMerk. Dege
meente kiih naa. de inkom$en uit

Zgrgen over bouw van
vier nieuwe hotels
GRONINCÊN De stad Grcdngenen
haar &.te omgfling telt tweÈ
duizend hobkmeÉ om b€rhbn
en zakIib gdên k ontue8ên.
Etnnen tuee jaar komen tur nog
bijna zaênhondéd hets bii.

,,Het gemeentebestuu. van Gronin
gen predikt een vrije marktwerking
en laat het aan de branche over om
te bepalen of wel of geen ruimte b
voor utbreiding van het aantal ho
telhmers. De komst van nog eens
680 kameru, een toename van bijna
30 prccent, baart eniSe zorgen.

Áan het woord is Fred Dàlenbout,
d'e naa* de druktêvan êen e;genho
tel in de binnenstad ook voorzitter is
van het stedelijke hoteloverleg.,,we
moSen wn de autoriieiten geen in'

formatie over de bezettingsg.aad
uitwtsselen, maar ab ikdêgeluiden
in de ma.kt goed interyreteer zisen
we in croningen nu op een bezer
tingsgraad van 60 procent. '

volgend jaar moet bij het tansfe-
dum Hooglerk dê bouw van een van
der valk met r3o bmeB en een veÈ
gaderaccommodatie beginnen. voL
Bend jaar hoopt Àpollo Eotel aan het
vrijheidsplein een niêuwe vêíiging
met rc5 kameÉ te openen en gaat de
eerstê paal voor fre Student Hotel
b65kamers) aan het Boterdiepinde

,,op langere termiin zal ook nog
een hotel aan de crote Markt komen
en ongeveer tachtiS hmeB gaan
aanbieden. Binnên het hoteloveilêg
leeft dê mag of croningen dêze
enorme groei van accommodaties
wel aankan- Het a.gument En de lo-

de toeristenbelasting en baseert
daarop de gedachte dat er nog wel
ruimte b. Met de branche wordt niet
or nauwelijks overlegd. '

Het *oort de $edelijke hoteuerie
dat een wethouder van buurge-
meente Tynaarlo zonder blikken of
blozen du.ft te stellen dat in cronin-
gen behoefre b aan meer hoteb en
dus groen lidtgeeftvoo.een nieu-
we van dervalkbii Hoogkerk, màar
wel op D.ents g.ondgebiêd.

De aanwas van hotelkamers
houdt geen gelijketred metde lichte
g.oeivan het toeisme nàarstad en
provlncie Groningen.,,Niemand
weet hoeveel Sasten van stad en
ommeland in een illegàal cncuit te-
rechtkomen. De seneênte heeft cij
fers ovêr dê hotelbran hê, maar niet
over bijvoorbeeld bed & breakfest',
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