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Buren vrezen café in PomphuisBuren
MENNO HOEXUM

GRONINGEN Het Noordelijk Scheep-
vaartmuseum moet zijn plannen
voor de bouw van een brasserie op-
nieuw op de lange baan schuiven.

De Raad van State sprak vorige week
uit dat de gemeente Groningen bij
het vaststellen van een bestem-
mingsplan onvoldoende oog had
voor de bewoners van twee boven-
woningen, in het rechtergedeelte
van het Pomphuis aan de Kleine der
A. De gemeente moet het bestem-
mingsplan aanpassen en de plannen
voor een brasserie opnieuw in pro-
cedure brengen.

Het Noordelijk Scheepvaartmuse-
um kocht het Pomphuis twee jaar
geleden en ontvouwde vrij snel daar-
na de ideeën voor een brasserie met

beperkte expositiemogelijkheden.
Het gebouw is gelegen aan de Kleine
der A en pal aan de stadsgracht waar
ook het museumschip Emma een
ligplaats heeft ingenomen. Met deze
extra locatie hoopt het museum
meer bezoekers te verleiden tot een
bezoek.

Vrij snel na de aankoop dienden
de eerste problemen zich aan. Een
van de huurders van een bovenwo-
ning weigerde te vertrekken. Deze
deed een beroep op de huurbescher-
ming. Het duurde al met al twee jaar
voordat de onwillige persoon bereid
was te verkassen. Nu blijkt dat twee
andere huurders vanaf het begin
problemen hadden met een horeca-
bedrijf pal naast de deur.

Zij vrezen vooral overlast, omdat
het eerste ontwerp van de brasserie
laat zien dat de nu nog gescheiden

vrezen
begane grond en eerste verdieping
één grote ruimte worden met een vi-
de. De gemeente creëerde in het be-
stemmingsplan deze mogelijkheid
door middel van een uitzonderings-
clausule. De Raad van State vindt dat
de gemeente dit besluit onvoldoen-
de heeft gedeeld met de buren.

De raadsheren in Den Haag heb-
ben bepaald dat de gemeente maxi-
maal twintig weken de tijd mag ne-
men om het bestemmingsplan aan
te passen en de communicatie met
de buren op orde te brengen. Het be-
stuur van het Noordelijk Scheep-
vaartmuseum sprak onlangs nog de
hoop uit begin 2016 de brasserie in
het Pomphuis te kunnen realiseren.
Gesprekken over de financiering zijn
gaande.
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