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Geachte heer Meiboom,

U heeft op 5 oktober 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het 
plaatsen van een schip t.b.v. horeca aan de Oosterhaven. De locatie is kadastraal bekend als 
gemeente Groningen, sectie H, perceelnummer 4048 en bevindt zich aan de kade tussen de 
jachthaven en de Oosterhavenbrug. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 202176549.

Wij hebben besloten de vergunning te verlenen. Het besluit inclusief de motivering hebben 
wij als bijlage toegevoegd.
Deze beschikking treedt in werking 6 weken na de dag na de publicatiedatum. Indien er tegen 
deze beschikking een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank wordt 
ingediend, treedt de vergunning niet eerder in werking dan nadat er op het verzoek is beslist.

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met C. Woldhuis van de afdeling VTH, 
telefoon 14 050 en e-mail chris.woldhuis@groningen.nl.

Bijlagen
• Besluit omgevingsvergunning inclusief motivering;
• Zienswijzennota

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

secretaris,
Christien Bronda

burgemeester, ' 
Koen Schuiling

mailto:chris.woldhuis@groningen.nl
mailto:chris.woldhuis@groningen.nl
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Buigemeestei en wethoudeis van de gemeente Giomngen;

Gezien de aanvi aag van 
Meiboom Holding 
Reigeilaan 19 
9765 TG Pateiswolde

Besluit omgevingsvel gunning

Buigemeestei en wethouders van de gemeente Giomngen hebben op 5 oktobei 2021 een 
aanvraag vooi een omgevingsvel gunning ontvangen vooi het plaatsen van een schip t b v. 
horeca aan de Oosterhaven De locatie is kadastiaal bekend als gemeente Giomngen, sectie H, 
perceelnummei 4048 en bevindt zich aan de kade tussen de jachthaven en de 
Oostei havenbi ug. De aanviaag omgevingsvel gunning is aangeviaagd dooi Meiboom Holding 
en geiegistreeid onder nummei 202176549.

Verlenen omgevingsvergunning
Wij hebben besloten gelet op de artikelen 2 1 1c en 2 12.1a 3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvel gunning te veilenen.

De omgevingsvel gunning woidt veileend ondei de bepaling dat de in de bestandenlijst 
genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning.

De activiteit waarvoor u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd en die aan u wordt 
verleend, is'

1 Strijdig gebruik art 2 1 lid 1 onder c Wabo 

In de bijlage heft u vooi de hieiboven genoemde activiteit de afzondeihjke motivenng aan

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
In het kader van de Unifoime openbare Voorbeieidingsproceduie (afdeling 3 4 van de 
Algemene wet bestuuisrecht) is de vooi genomen omgevingsvergunning vanaf 27 april 2022 
geduiende zes weken tei inzage gelegd Gedurende deze termijn zijn meeideie zienswijzen 
naai voren gebracht

Zienswijzennota
Met betiekkmg tot onze icactie op de ingebiachte zienswijzen vei wijzen wij u naai de bijlage 
‘Zienswijzennota’

Wijziging t.o.v, ontwerpbesluit
Dit besluit is op één onderdeel gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het betieft de 
toepassing van de Categoïieenhjst verklaiing van geen bedenkingen zoals vastgesteld door de 
gemeenteiaad op 26 juni 2019 Het ontweipbesluit hebben wij gebaseerd op categorie R van 
deze categoïieenhjst. Dit hebben wij gewijzigd naar categorie U

Inwerkingtreding
Deze beschikking heedt in weiking 6 weken na de dag na de publicatiedatum Indien er tegen 
deze beschikking een vei zoek om een voorlopige vooiziening bij de lechtbank wordt 
ingediend, treedt de vei gunning niet eeider in weiking dan nadat ei op het verzoek is beslist
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Rechtsbescherming
Tegen dit besluit kunt u beroep instellen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dat 
moet dan binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit. Hoe dit moet, 
kunt u lezen op https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Omgevingsvergunning.

Beroep leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast 
beroep instellen ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site voor de precieze voorwaarden.

Het besluit wordt door ons gepubliceerd op https://www.ofFicielebekendmakingen.nl.

Bijlagen
• bestandenlijst behorend bij beschikking van dossier 202176549;
• motivering per deelactiviteit;
• zienswijzennota

Datum: 8 maart 2023

Nummer; 202176549

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester, 
Koen Schuiling

secretaris, 
Christien Bronda

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Omgevingsvergunning
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
https://www.ofFicielebekendmakingen.nl
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Bestandenlijst behorend bij beschikking van dossier OVA 202176549

Bestandsnaam Datum aanmaak
6415551 1633421729482 papieienformuhei pdf 10-11-2021
6415551 1633421729494 pubhceeibareaanviaag pdf 10-11-2021
6415551_1633341896541_1.1_- 

luchtfoto locatie in te nemen ligplaats png
10-11-2021

6415551_1633341897381_3 2 2_- 
pannekoekschip ]ohanna algemeen plan pdf

10-11-2021

6415551_1639488702651_NIEUW_- 
A1 Situatie schets 211012 v2.pdf

14-12-2021

641555 ]_1646297613055_Hoieca_Oosteihaven_te_Gi oningen_v03-03- 
2022 - mimteh)ke ondeibouwing.pdf

03-03-2022

6415551_1646300279499_Bijlage_wijzigmg_kadastiaal_nummei_aanv 
laag omgevingsvergunning 4048.pdf

03-03-2022

6415551_1676361571649_Rappoit_AERIUS-
beiekening Hoieca Oosteihaven te Gionmgen incl bijlage.pdf

14-02-2023
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Motivering omgevingsvergunning

Dit ondeideel maakt deel uit van de omgevingsvel gunning verleend op 7 maait 2023. De 
aanviaag betieft het plaatsen van een schip t b v hoieca aan de Oosterhaven De locatie is 
kadastraal bekend als gemeente Gionmgen, sectie H, peiceelnummer 4048 en bevindt zich aan 
de kade tussen dejachthaven en de Oosterhavenbmg. De aanvraag omgevingsvel gunning is 
aangeviaagd dooi Meiboom Holding en geiegistreeid onder nummer 202176549.

Activiteit strijdig gebruik (artikel 2 1 lid 1 sub c Wabo)

Gelet op aitikel 2 1 en 2 12 van de Wabo is de omgevmgsveigunning vooi de activiteit stüjdig 
gebiuik (aitikel 2 1 lid 1 sub c Wabo) verleend

De aanviaag is getoetst aan het van toepassing zijnde bestemmingsplan ‘Openbaar Vaai water 
2019’.

Buitenplanse afwijking artikel 2.12,1a 3 Wabo
De aanviaag is in stiijd met de bepalingen van het bestemmingsplan ‘Openbaai Vaatwater 
2019’ omdat een ligplaats vooi een hoiecaschip alleen is toegestaan ter plaatse van de 
aanduiding 'horeca' Deze aanduiding is met aanwezig op de bedoelde plek in de Oostei haven 
De tweede strijdigheid is het oveischujden van de maximale lengte en breedte van een schip 
(respectievelijk 26 en 5,1 metei). Het gewenste schip is namelijk circa 51,5 metei lang en 6,5 
metei bieed Voor zovei de bestaande lengte en bieedte groter zijn dan zijn de legaal 
bestaande lengte en bieedte toegestaan Bestaand is m het bestemmingsplan gedefinieerd als 
op het tijdstip van inweikingtiedmg van het bestemmingsplan bestaand. Op de peildatum was 
ei geen bestaand schip op deze plek met een afwijkende lengte en breedte

Vooi deze stnjdigheden is geen binnenplanse afwijking mogelijk Op grond van aitikel 2 12, 
eerste lid, onder a, ondei 3 van de Wabo kunnen wij echter afwijken van het bestemmingsplan 
‘Openbaai Vaaiwatei 2019’ Dit kan op basis van de dooi de laad aangegeven categoneen van 
gevallen, mits het pioject, waai voor de afwijking benodigd is, vooi zien is van een goede 
luimtelijke ondei bouwing

De gemeentelaad heeft, ter voldoening aan aitikel 2.12, eeiste lid, ondei a, ondei 3 van de 
Wabo, op 26 juni 2019 de categoueënlijst verklaring van geen bedenkingen vastgesteld.
Hierin zijn categoneen van gevallen vastgelegd waarvooi zondei voorafgaande verklanng van 
geen bedenking van hun college op giond van vooinoemd aitikel afwijking kan woiden 
vei leend. Voor deze aanvraag is toepassing gegeven aan categoi ie U Procedui eel van de 
categorieènlijst Ovei toepassing van deze categoïie heeft de gemeentel aad op 21 decembei 
2022 besloten

Initiatief
De eigenaien van ’t Pannekoekschip hebben de wens om hun exploitatie op een andei schip, 
de Johanna, voort te zetten. Het nieuwe schip is te groot vooi de huidige locatie aan het 
Schuitendiep Vandaar dat een andei e locatie is gevonden Het initiatief gaat in feite om het 
verplaatsen van (de exploitatie van) ’t Pannekoekschip.

Gemeentelijk beleid
Wij hebben de laatste jaien in ons beleid beschieven een impuls te willen geven aan de 
binnenstad. Het binnenstadsgebied wordt niet meei gezien als alleen het deel binnen de 
diepemmg. Ook in aangienzende delen van de stad vinden ontwikkelingen plaats die van
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invloed zijn op het functioneren van de binnenstad, zoals de aanpak van het hoofdstation en 
nieuwe woningbouwlocaties als de Suikerzijde en Stadshavens
De ontwikkeling van de Eemskanaalzone sluit aan bij het vei beteren van de kwaliteit van het 
binnenstadsgebied Een aantiekkelijk openbaai gebied tussen de nieuwe woonwijk 
Stadshavens en de diepennng past in de visie De Oosteihaven maakt daai ondeideel van uit 
Naast de ambitie voor de binnenstad bestaat ook de ambitie om meer dynamisch gebruik te 
maken van het water in de stad. Daaibij hooit het betei benutten van de openbaie ruimte langs 
en in de nabijheid van watei

De toevoeging van horeca op het watei, in de vorm van een pannekoekschip, past in het 
gemeentelijk beleid en kan daarom gezien woiden als een gewenste toevoeging op de 
vooi gestelde locatie in de Oostei haven

Bovenstaande blijkt uit de omgevmgsvisie ‘The Next City’, de watei visie ‘Koeisen op watei ’ 
en de visies ‘Bestemming Binnenstad’ en ‘Actualisatie Bestemming Binnenstad 2021’

Ruimtelijke afweging
Om mee te kunnen werken aan een afwijking van het bestemmingsplan moet onderzocht en 
beooideeld worden of ei met het initiatief sprake is van een goede ruimtelijke ordening 
Hierover is dooi aanvragei een iiiimtelijke ondeibouwing ingediend

Het schip De Johanna is een driemastei en gebouwd in 1939 Het heeft de uitstialing van een 
authentiek schip en laat zich goed inpassen aan de Oostei kade. Juist deze locatie biedt dooi de 
schaal van het brede water, de kade en ruime afstand tot de bebouwing de goede condities 
voor een schip met deze afmetingen Het schip kan gezien worden als passend in het stiaat- en 
bebouwingsbeeld

De woonsituatie van omwonenden zal niet onevemedig aangetast woiden Met name de 
afstand van het schip tot de woningen aan de Oosteikade, en de woningen aan de zuidzijde aan 
de Oosteihaven, is vooi binnenstedehjk gebied luim te noemen Een (lichte) hoiecafunctie 
past daarnaast in het gebied met gemengde functies.
De uiiintelijke effecten van het schip, zoals geluid, geur en veikeersbewegingen zijn in de 
iiiimtelijke ondeibouwing voldoende onderzocht en beschieven Hieiuit blijkt dat zich 
uiimtelijk geen onacceptabele situatie vooidoet Ei tieedt geen hinder vooi omwonenden op 
die zal leiden tot een onverantwooide aantasting van het woon- en leefklimaat

Ook dient beooideeld te woiden of het vestigingsklimaat van bestaande en nieuwe bednjven 
als gevolg van het initiatief niet onevenredig woiden aangetast Dooi de mime afstand van het 
schip tot de aanwezige bebouwing op de kades (Oosterkade en Oosteihaven) en de geinige 
effecten, zoals beschieven in de iinmtelijke onderbouwing, blijft de uitvoenng van 
bedrijfsmatige activiteiten, evenals het vestigen van nieuwe bedrijven, in de directe omgeving 
zondermeer mogelijk

Dooi de komst van het pannenkoekschip wordt het wateraieaal dat thans gebiuikt wordt door 
de jachthaven veikleind Met de exploitanten van de jachthaven is een huurovereenkomst 
afgesloten voor een perceel water ter giootte van 2950 m2 Het peiceel waar het 
pannenkoekschip is gepiojecteerd valt buiten het feitelijk verhuuide perceel en is zonder 
nadeie schriftelijke afspiaak in gebruik genomen Daarnaast geldt dat de hum overeenkomst uit 
1994 met de exploitant van de jachthaven jaai lijks opzegbaar is.
De overeengekomen gebruiksi uimte van de jachthaven woidt door de komst van het 
pannenkoekschip met beïnvloed. De nabijheid van hoieca kan de jachthaven aantrekkehjkei 
maken voor passanten die in de jachthaven veiblijven
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De plek waar het Pannenkoekschip is gepiojecteeid is momenteel in de wintel maanden m 
gebmik als locatie vooi ovei wmteiende chaitei schepen Dit gebiuik vindt plaats op basis van 
beschikbaie uiimte en vioegtijdig overleg met de pai tijen die zich aanmelden De gemeente 
spant zich in om de eigenaien van de betieffende schepen een passende alternatieve ligplaats 
aan te bieden.

In de iiiimtelijke onderbouwing is in de paiagiaaf ovei veikeeisveiligheid beschieven op 
welke mamei bezoekeis naai het pannenkoekschip zullen komen Vooi bezoekeis die met de 
auto komen is de parkeeigaiage Damsteidiep op acceptabele loopafstand aanwezig Bezoekeis 
kunnen te voet het schip vanuit de binnenstad goed bereiken, alsook lopend vanaf een 
bushalte In de zienswijzennota is beschieven dat door de gemeente nabij het havenkantooi in 
de openbaie ruimte vooiziemngen vooi het stallen van fietsen aangebiacht zullen worden.
Op het gebied van vei keersbewegingen en het stallen van auto’s en fietsen zien wij een 
situatie die ruimtelijk geooiloofd is en niet tot hinder zal leiden

Onder sociale veiligheid woidt verstaan; een omgeving maken waai men zich vuj van de 
dieiging van of een confrontatie met geweld kan bewegen. Het begrip sociale veiligheid kent 
twee kanten de onveiligheidsgevoelens en de werkelijke onveiligheid De factoren die kunnen 
bijdiagen aan meei veiligheid zijn infoimeel toezicht, peisoonhjke contiole en het imago van 
het gebied.
De plaatsing van een permanente schip op deze locatie, waarbij geen sprake is van 
nachthoreca maai van een restaurant, zal meer leunng/activiteit in het gebied tot gevolg 
hebben De sociale veiligheid zal hierdooi verbeteien

Een hoiecaschip zal effect hebben op de miheusituatie In de iiumtehjke ondeibouwing is 
daaiom beschieven of die effecten verantwooid zijn Op basis van een akoestisch ondeizoek is 
aangetoond dat de maximale geluidsniveaus niet overschieden worden Het schip zal gebruikt 
worden als restaurant, waarbij hoogstens achtergrondmuziek woidt gedraaid. Mogelijke 
geluidhinder kan optieden als gevolg van het ten as op het dek In het akoestisch onderzoek is 
daaiom een inschatting gemaakt van het geluidsniveau dat zal optieden bij ‘normaal’ spieken 
van bezoekers op het dek van het schip Hieruit blijkt dat aan de grenswaaiden uit het 
Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Ei kan daarom uitgegaan woiden van een vooi een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat acceptabele geluidssituatie

Ovenge aspecten zoals iuchtkwahteit, externe veiligheid en bodem zijn beooideeld en 
beschreven in de uiimtelijke ondeibouwing. Ei is geen reden aan te nemen dat op die gionden 
spiake zal zijn van een onveiantwoorde of negatieve miheusituatie Vooi het lozen van 
afvalwater zal het schip op de rioleiing aangesloten woiden.

De plaatsing van het schip heeft geen gevolgen voor de nautische eisen Zo zijn er geen 
gevolgen vooi de dooi vaarmogelijkheden van de Oostei haven, de vaarweg woidt met 
belemmeid dooi de ligging van het schip. Ook de lemmmgswerken van de Oosterhavenbiug 
en de kade blijven goed toegankelijk vooi beheer en ondeihoud 
Vooi het overige grenst het schip niet aan niet-openbare percelen en blijven de 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden onveianderd aanwezig.

Conclusie
Op basis van de bij de aanviaag mgediende uiimtelijke ondeibouwing 
(‘Omgevingsvelgunning Horeca Oostei haven te Gioningen”) kan geconcludeerd woiden dat 
de afwijking van het bestemmingsplan met leidt tot een onevemedige aantasting van het 
straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie van omwonenden, de veikeeisveihgheid, de
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sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebiuiksinogehjkheden van aangrenzende gronden 
Het initiatief voldoet deihalve aan een goede unmtelijke oidenmg


