
Aan: het College van B&W 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO betreffende mogelijke verplaatsing ’t Pannekoekschip 

  

Groningen, 11 juli 2022 

  

Geacht College, 

 

De gemeenteraad is geïnformeerd over het voornemen om ’t Pannekoekschip te verplaatsen, 

middels de brief ‘Stand van zaken verplaatsen ’t Pannekoekschip’. Deze brief heeft bij verschillende 

fractie nog vragen opgeroepen. Voor deze fracties is het bijvoorbeeld niet duidelijk hoe het proces 

rondom de verplaatsing van ’t Pannekoekschip eruit heeft gezien. Daarnaast heeft deze brief nog 

meer vragen opgeroepen. Dit heeft geleid tot de volgende schriftelijke vragen: 

 

1. Waarom moet het huidige ‘t Pannekoekschip vanuit het perspectief van de gemeente 

worden verplaatst?  

2. Waarom wordt er gesproken over verplaatsing van ’t Pannekoekschip terwijl het voornemen 

is om er een ander schip neer te leggen?  

3. Volgens de brief ‘Stand van zaken verplaatsen ’t Pannekoekschip’ is het nieuwe schip “iets 

groter”, dit terwijl het huidige schip 26 meter is en het nieuwe schip 50 meter. Is het college 

het met indieners van deze vragen eens dat “iets groter” een understatement is? 

4. Wat is de reden van het college om het huidige ’t Pannekoekschip “om niet” aan te kopen?  

5. Wat is het college van plan met ’t Pannekoekschip te doen?  

6. Welke kosten komen er kijken bij de plannen van het college ten aanzien van het huidige ’t 

Pannekoekschip?  

7. Welke kosten gaat de gemeente maken voor het gereedmaken van een mogelijk nieuwe 

locatie voor een ander schip? Kan de raad een overzicht hiervan krijgen met bijvoorbeeld de 

kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen, ondergrondse afvalcontainer, het doorboren 

van de kade enzovoort? 

8. Kan het college een tijdlijn geven met daarop de volgorde van gebeurtenissen omtrent dit 

dossier? Waarin ook wordt aangegeven hoe het participatietraject met belanghebbende en 

omwonende is verlopen? 

9. Er wordt gesproken over de komst van een authentiek schip, wat is de geschiedenis van dit 

schip en wat maakt dit schip authentiek?  

10. Volgens de brief ‘Stand van zaken verplaatsen ’t Pannekoekschip’ past een 

pannenkoekenschip aan de Oosterhaven binnen de kaders zoals deze in de Omgevingsvisie 

en Binnenstadsvisie zijn gesteId. Past het plaatsen van een nieuw Pannekoekschip ook 

binnen de Watervisie? Zo ja, kan het college dit motiveren? 

11. Volgens het bestemmingsplan openbaar vaarwater 2019 is een schip bedoeld om ter plaatse 

te functioneren als woning of ander bouwwerk een drijvend bouwwerk. Is het nieuwe schip 

volgens het college een drijvend bouwwerk? Zo ja, welke extra eisen brengt een drijvend 

bouwwerk met zich mee, voldoet dit mogelijk drijvend bouwwerk aan deze eisen?  

12. Is het college van mening dat de raad niet hoeft in te stemmen met de 

omgevingsvergunning?  

13. In het bestemmingsplan zijn meerdere regels over lengte, breedte en hoogte voor drijvende 

bouwwerken opgenomen. Zoals aangegeven in de brief ‘Stand van zaken verplaatsen ’t 

Pannekoekschip’ kan hier gemotiveerd van afgeweken worden omdat het volgens 

onderzoek geen effecten heeft op de omgeving betreffen: milieuaspecten, 



verkeersaantrekkende werking en het parkeren van bezoekers. Dit heeft volgens het college 

geen aantasting van het woon- en leefklimaat tot gevolg. Kan de raad dit onderzoek inzien?  

14. Voor drijvende bouwwerken is het opstellen van welstandsbeleid verplicht, is er 

welstandsbeleid ten aanzien van het mogelijk nieuwe ’t Pannekoekschip opgesteld? Zo, ja 

kan de raad dit inzien?  

15. Het college geeft in de brief ‘Stand van zaken verplaatsen ’t Pannekoekschip’ aan dat de 

huurovereenkomst met de jachthaven niet zal worden beïnvloed bij verplaatsing van het 

schip. Deze mededeling staat haaks op de gedeeltelijke opzegging van de 

huurovereenkomst, kan het college dit toelichten?  
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