
Aan alle fractievoorzitters Gemeente Groningen 

Betreft: ingekomen zienswijzen vaste ligplaats pannenkoekenschip Oosterhaven 

Datum: 14 juni 2022 

Geachte fractievoorzitters van de Gemeenteraad Groningen 

Er zijn vele zienswijzen ingediend m.b.t het ontwerpbesluit om een horecaschip permanent te plaatsen 
in de Oosterhaven. Als bijlage  een bevestigingsbrief van de ontvangst van een zienswijze. 
Hier staat niets vermeld over de gemeenteraad. Dit baart ons zorgen omdat we nu niet weten of aan 
de raad een bindend advies gevraagd gaat worden. 
Wij vinden dit erg belangrijk omdat wij willen dat de raad over zo’n grote ingreep in het 
bestemmingsplan zich uit moet kunnen spreken. 
Je verandert de bestemming van een historische haven in de binnenstad, vermindering van een echte 
havenfunctie en schept een precedent voor andere vaste ligplaatsen (nog afgezien van een grote 
uitbreiding van horeca). 
Verder willen we graag ook een oordeel van de raad over de private overeenkomst die met 1 
ondernemer is gesloten en daarmee andere ondernemers benadeelt. Hoe is het algemeen belang 
hiermee gediend? 
Uitzonderlijk omdat wethouder R. van der Schaaf keer op keer ons persoonlijk heeft gezegd dat het 
echte, authentieke schip aan het Schuitendiep niet weg hoeft, maar weg wil. Ons is door hem 
verzekerd dat er echt geen enkel andere reden is voor de private overeenkomst, wel vindt hij het fijn 
dat de kade aan het Schuitendiep zo ‘vrijgespeeld’ wordt.  Dit is niet juist omdat wij nog geen besluit 
hebben gezien om de horecabestemming aan het Schuitendiep in te trekken.  
Het bouwwerk wat de gemeente permanent wil plaatsen in de Oosterhaven is te groot, neemt 100 m. 
kade in en zorgt voor verkeersonveiligheid en overlast. 
Er is geen participatie van belanghebbenden geweest voordat deze private overeenkomst gesloten 
werd, pas op de dag van de persconferentie (18-03-21)  kreeg de omgeving een brief. 
Verder vinden wij het niet juist  dat de raad verkeerd geïnformeerd is, het is niet ‘om niet’, er worden 
wel degelijk kosten gemaakt door de gemeente om dit mogelijk te maken, ook zijn er wel schriftelijke 
afspraken met de Jachthaven en afspraken met een charterschipper over dit stuk kade. 
De manier waar op gecommuniceerd wordt met ons burgers in dit gehele proces verstoort de relatie 
tussen de  lokale overheid en de burgers in plaats dat die versterkt wordt. 

In vrijwel elke zienswijze komen bovenstaande punten terug. 

Belanghebbenden in en rond de Oosterhaven hebben zelf zienswijzen ingediend en ook 1 
gezamenlijke door een advocaat. Bij ons is bekend dat er minstens 144 personen een zienswijze 
hebben geschreven en/of ondertekend. 
Als bijlage sturen we er alvast één mee.  
We kunnen jullie er indien gewenst meer zienswijzen mailen. 
Wij nodigen jullie uit om persoonlijk af te spreken in de Oosterhaven om deze mail toe te lichten en 
standpunten uit te wisselen. 

Met vriendelijke groet, 
namens belanghebbenden Oosterhaven, 

Belangenvereniging Oosterkade/Oosterhaven 

Jachthaven Oosterhaven 
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