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Geachte omwonenden omgeving Oosterhaven/Oosterkade, 

Met deze brief willen wij u informeren over het gezamenlijke initiatief om het bedrijf 
’t Pannekoekschip te verplaatsen naar noordzijde van de Oosterhaven, nabij de 
Oosterhavenbrug. 

De ondernemers van ’t Pannekoekschip hebben te kennen gegeven hun activiteiten te 
willen voortzetten op een ander schip, de Johanna. Dit schip is iets groter dan hun 
huidige onderkomen, met een modernere inventaris en een verzonken terras op het 
dek. Het is echter niet mogelijk om dit nieuwe schip op hun huidige locatie in het 
Schuitendiep te krijgen. Samen met de ondernemers hebben wij geconcludeerd dat de 
locatie in de Oosterhaven, zoals op het kaartje is aangegeven, hiervoor de meest 
geschikte locatie is. 

Om de vestiging van ’t Pannekoekschip ook daadwerkelijk mogelijk te maken, dienen 
diverse vergunningen aangevraagd te worden. Onder andere dient een 
omgevingsvergunning afgegeven te worden, waarvoor de zogeheten “uitgebreide 
voorbereidingsprocedure” geldt, waarop ook zienswijzen worden opgevraagd. 
Momenteel zijn de initiatiefnemers bezig met het opstellen van de benodigde 
documenten voor deze vergunningen. Zodra de gemeente een besluit heeft genomen 
over deze vergunning, is het mogelijk om hierover een zienswijze in te dienen. In 
aanvulling op onze gebruikelijke werkwijze zullen wij, binnen de termijn dat u een 
zienswijze kunt indienen, een informatiebijeenkomst houden. Wij willen dan graag 
samen met de ondernemers van ’t Pannekoekschip de plannen toelichten. Hierover 
wordt u nog geïnformeerd. 

Naast de vergunningen zullen er ook beperkte aanpassingen nodig zijn om het schip 
op een goede wijze te kunnen afmeren en exploiteren. Hierbij moet u denken aan 
nutsvoorzieningen, een extra ondergrondse afvalcontainer en een afmeerconstructie. 
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Met deze brief willen wij u in een vroeg stadium op de hoogte stellen van 
het initiatief tot vestiging van het nieuwe Pannekoekschip in de 
Oosterhaven. Naast deze brief wordt het initiatief donderdag ook via de pers 
bekend gemaakt. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief 
dan kunt u een email sturen naar binnenstad@groningen.nl.  
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