
 
Nummer Vraag 

 
Antwoord  

1 Kunnen er ligplaatsen en elektrische oplaadpalen voor 
sloepen worden gerealiseerd? 

De vlonder is een openbare plek en geen onderdeel van de te exploiteren ruimte. 
Iedereen mag zijn/haar bootje even aanleggen op de daarvoor bestemde delen. 
Er is dus geen ruimte voor (elektrische)oplaadpalen voor de verhuur van boten. 
  

2 Is het ontwerp van de kade/steiger al definitief? Gezien de 
vraag is; de omgeving zo goed mogelijk te laten aansluiten, 
dan zou dit ook wederzijds fijn zijn voor de ondernemer. Is dit 
mogelijk? Dus is de kade en de steiger nog aanpasbaar om 
beter bij het plan van de ondernemer te laten aansluiten?  
 

Het definitieve ontwerp voor zowel het vlonderlandschap als de inrichting van 
kade is zo goed als afgerond. Het doel van de herinrichting bij Dudok is dit gebied 
te transformeren tot een openbare plek met meer ruimte voor groen, meer 
verblijfskwaliteit en meer kansen voor ontmoeting en recreatie op en aan het 
water. De exploitatie van het Dudok-gebouw draagt bij aan die transformatie, de 
gemeente hecht daarbij veel waarde aan de betekenis van een openbare plek. 
Dat betekent ook dat we de plek vooral willen inrichten als een openbare plek en 
dat het gebouw en het eventuele terras hier onderdeel van is. De exploitabele 
ruimte voor de nieuwe gebruikers is getracht zorgvuldig in te passen in het 
ontwerp, zonder dat de ruimte niet te exploiteren is. Het uitgangspunt is daarom 
dat de omringende omgeving niet aangepast wordt op het nieuwe gebruik. In 
een latere fase kan het ontwerp en de inrichting wellicht in details op elkaar 
afgestemd worden. 
 

3 Zijn er permanente parasols te plaatsen die afsluitbaar zijn in 
de winter? 

Momenteel wordt gewerkt aan precieze terrasregels voor dit gebied, die bij 
aanvang van fase 2 van de prijsvraagprocedure zullen worden verstrekt. Daarin 
zullen openheid en transparantie van het rijksmonumentale Dudok-gebouw 
belangrijke randvoorwaarden zijn. De overige regels zullen in lijn liggen met de 
huidige regels voor horecaterrassen. Volgens deze regels is er nu geen 
mogelijkheid om permanente en afsluitbare parasols te plaatsen. Gezien het 
open karakter van het ontwerp en de plek, verwachten wij niet dat zulke 
mogelijkheden zullen worden toegevoegd. Voor deze fase van de prijsvraag kan 
aldus uitgegaan worden van de huidige regels voor horecaterrassen. 
 

4 Is het mogelijk om in te schrijven als startende onderneming? Ja. Iedereen mag zich aanmelden voor de voorselectieprocedure van de 
prijsvraagprocedure voor de exploitatie van het Dudok-gebouw en het 



bijbehorende terras. Zowel startende ondernemingen als ondernemingen die al 
jaren meedraaien zijn van harte welkom om mee te doen. Alle partijen moeten 
logischerwijs wel aan de eisen voldoen en ook kan de mate van ervaring 
meespelen bij de uiteindelijke keuze voor een exploitant, als onderdeel van 
criterium B (haalbaarheid).  
 

5 Is het mogelijk om telefonisch vragen te stellen? ` Nee, dit is niet mogelijk. Vragen kunnen alleen via het aanmeldformulier worden 
gezonden. Alle ontvangen vragen worden verzameld en beantwoord in één 
document. Dit document wordt uiterlijk 15 juli 2022 op de website  
ruimtevoorjou.groningen.nl/exploitatie-dudok/ geplaatst. Ook wordt dit 
document naar iedereen gestuurd die zich tot dat moment heeft geregistreerd.   
 

6 Is er een mogelijkheid om binnen te kijken?  Nee, daarvoor kan en zal geen gelegenheid worden georganiseerd. Het is wel 
mogelijk om op eigen gelegenheid te kijken. 
 

7 Wanneer is de prijsvraag?  
 

Zie de planning op de website  
ruimtevoorjou.groningen.nl/exploitatie-dudok/ 
 

 


