
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Met deze brief beantwoorden wij de vragen van mevrouw Akkerman(VVD) 

over het vertrek van de Voorwaarts Voorwaarts naar Düsseldorf. 

De brief met de vragen is als bijlage toegevoegd. 

 

Via bijgevoegd bericht op de website van RTVNoord hebben wij vernomen 

dat het voormalig vlaggenschip van de gemeente Groningen en van de 

provincie Groningen, de Voorwaarts Voorwaarts, blijkbaar in Düsseldorf 

terechtkomt als caféschip. Dat is natuurlijk jammer. Vooral omdat uit het stuk 

blijkt dat de ondernemer "geen enthousiaste reacties" kreeg van de gemeente 

toen hij voorstelde het schip in Groningen als caféschip dienst te laten doen. 

Dat verbaast ons, temeer omdat een caféschip een interessante en leuk 

toevoeging kan zijn aan het gebruik van het water in de gemeente. 

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de VVD-fractie de volgende 

vragen voor het college. 

1. Klopt het dat het college "niet enthousiast" heeft gereageerd op het 

verzoek van de betreffende ondernemer? Zo ja, waarom was het 

college niet enthousiast? En zo nee, kan het college dan verklaren hoe 

dit beeld bij de betreffende ondernemer is ontstaan? 

 

Nee dat klopt niet. Wij hebben op 13 september 2017 ambtelijk een gesprek 

gehad met de nieuwe eigenaar van de Voorwaarts Voorwaarts. Tijdens dat 

gesprek hebben wij aangegeven sympathiek te staan tegenover het toen 

genoemde initiatief om een restaurant met lokale producten te realiseren op 

de Voorwaarts Voorwaarts. De eigenaar van de Voorwaarts Voorwaarts gaf 

tijdens dat gesprek aan dat zijn voorkeur uitging naar een plek in het 

Verbindingskanaal naast de Werkmanbrug. Tijdens het gesprek is door ons 
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gezegd dat deze plek op korte termijn niet haalbaar is vanwege 

ontwikkelingen in het stationsgebied, nautische randvoorwaarden en 

ligplaatsen voor woonschepen. Wel is aangegeven welke andere plekken 

eventueel mogelijk zijn. De eigenaar heeft na dit gesprek nog een mail 

gestuurd waarin hij aangeeft toch vooral te willen gaan voor een plek in het 

Verbindingskanaal en geen energie gaat stoppen in een eventuele alternatieve 

locatie vanwege de te verwachten tegenstand uit de omgeving. Daarna is er  

nooit een concreet plan ingediend. 

 

2. Past het fenomeen "caféschip" op enige wijze in het beleid van de 

gemeente Groningen? Zo ja, waar zou dat eventueel kunnen? 

 

In de watervisie die uw raad heeft vastgesteld in 2017 hebben we de volgende 

ambitie opgenomen: ‘Groningen heeft de ambitie om zich sterker als stad aan 

het water te presenteren en de economische potentie en de belevingswaarde 

van het water in de stad beter te benutten. Het water zien we als belangrijke 

factor voor een leefbare en aantrekkelijke stad, nu en in de toekomst. We 

willen meer contact met het water, het water beter toegankelijk maken en 

meer kansen scheppen voor recreatie en varen. We koersen op een 

kwaliteitsverbetering voor wonen op water.’ In onze beleving past een café- 

of een restaurantschip bij deze ambitie. Om dit mogelijk te maken zou echter 

wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn.  

 

3. Ziet het college nog mogelijkheden om het tij te keren en de 

Voorwaarts Voorwaarts toch als caféschip voor Groningen te 

behouden? 

 

Wij hebben geen zicht op de afspraken die de huidige eigenaar van de 

Voorwaarts Voorwaarts heeft gemaakt, maar we zijn uiteraard bereid het 

gesprek met de eigenaar te hervatten. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten      Peter Teesink 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

  


