
Vragen exploitatie Dudok na 1 juni 2022 tot 8 juli 2022 

 Vraag Antwoord 

1 Is er al meer bekend over de 

maandelijkse financiële lasten die 

vast zitten aan deze locatie? 

 

Het is de bedoeling dat u zelf een huurvoorstel neerlegt voor de huur van het object en het terras. 

Andere belastingen en heffingen zijn op te vragen bij de desbetreffende instanties. 

2 Wat voor faciliteiten zijn er aan de 

steiger om boten voor beperkte tijd 

aan te leggen? 

Op de rand van het smalle deel van de vlonder worden bolders gemonteerd. Dat kan niet over de 

gehele lengte van de vlonder in verband met de doorvaartbreedte en de mogelijkheid om op deze 

locatie de rondvaartboot te draaien bij hoge waterstanden. 

 

3 Financiert de Gemeente de 

verbouwing? 

De gemeente renoveert het casco. 

4 Als mensen bij Dudok een biertje kopen 

en dat dan aan de waterkant gaan 

drinken, mag dat? 

Als er in het Dudok gebouw een horecazaak komt met een alcoholvergunning en een 

terrasvergunning voor het terras rondom het gebouw, dan mag daar alcohol gedronken worden. 

De houten vlonder aan het water is openbare ruimte. In Groningen is het verboden om op 

aangewezen plaatsen in de openbare ruimte alcohol te nuttigen. Het gebied rondom het Dudok 

gebouw is aangewezen. Daar mag buiten de terrassen dus geen alcohol worden genuttigd 

5 Na het lezen van de stukken heb ik 

een vraag over de huur/pacht van 

Dudok. De financiële haalbaarheid 

van de plannen is erg belangrijk, om 

hier meer duiding aan te geven, zou 

ik graag vernemen hoe de gemeente 

de invulling van de pachtprijs wil 

vaststellen. 
 

Het is de bedoeling dat u zelf een huurvoorstel neerlegt voor de huur van het object en het terras. 

Andere belastingen en heffingen zijn op te vragen bij de desbetreffende instanties.  

6 Wanneer mag je het plan opsturen en 

waarheen. 
Voor 5 september naar binnenstad@groningen.nl Onder vermelding van ‘aanmelding 

voorselectieprocedure exploitatie Dudok aan het Diep’. Voor de eisen aan het uiterlijk 5 september 

2022 in te dienen plan, zie par. 3.2 en bijlage 1 van procedureomschrijving (‘DOG2101R001 

voorselectieprocedure prijsvraag exploitatie Dudok aan het Diep 20220506’). Vergeet ook niet de 

overige gevraagde stukken mee te sturen (zie par. 3.1 en bijlage 1). 
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De vier partijen met de beste plannen worden uitgenodigd voor de prijsvraagprocedure, om daarin 

hun plan verder uit te werken. 

 


