
De tragiek van burgerparticipatie
opinie � woonschepen oosterhamrikkanaal

De gemeente Groningen hield
woensdag een hoorzitting over bur-
gerparticipatie. De woonschepenbe-
woners aan het Oosterhamrikkanaal
hebben daar zes jaar lang ervaring
mee opgedaan en dat was volgens
hen geen onverdeeld genoegen.

Door de Bewonerscommissie
Woonschepen Oosterhamrikkanaal

Met de ontwikkelingsvisie De Radiaal
Wakker Gekust presenteerde het college
van B en W in 2003 een plan om het
Oosterhamriktracé te veranderen in
een grootstedelijke toegangsroute met
allure. Geïnteresseerd wierpen wij, de
bewoners van de woonschepen in het
Oosterhamrikkanaal, een blik op het
plan. Wat schetste onze verbazing: het
woord ’woonschepen’ kwam in het
plan niet voor!

Zo begon onze participatie. In de
vorm van het bezoeken van voorlich-
tingsavonden en de start van een bewo-
nerscommissie. We schreven brieven
met dezelfde vraag waar het nu, zes
jaar later, nog steeds om draait: Wij le-
ven midden in het plangebied, wilt u
a.u.b. ook rekening
houden met ons?

De eerste reacties
vanuit het gemeentelij-
ke ambtenarenappa-
raat varieerden van ne-
geren tot en met ontkennen dat wij
rechten hebben opgebouwd. In dezelf-
de tijd werkte het Woonschepencomi-
té Groningen (WCG) samen met de ge-
meente aan een gebruiksovereen-
komst wallenkanten. De gemeente
dreigde het eigendom van wallenkan-
ten te verliezen omdat bewoners die

al langjarig in gebruik hadden. 
Het WCG onderkende het belang van

de gemeente om de wallenkanten te
verbeteren. Dus werd bedacht dat een
tuin maximaal tweederde van een lig-
plaats kon zijn. Zo bleef er voldoende
ruimte voor de zo gewenste zichtlij-
nen. Iedere burger kon voortaan naar
water en schepen kijken zonder gehin-

derd te worden door hoge
hagen of schuttingen. De
gebruiksovereenkomst
zou ook voor de Ooster-
hamrikkade gelden.

Maar keer op keer werd
ons te verstaan gegeven dat in het Oos-
terhamriktracé tuinen en schuren bij
woonboten niet het gewenste beeld
zouden opleveren.

De tragiek van de burgerparticipatie
ontvouwde zich volkomen. Meerdere
malen hebben we naar voren gebracht
dat de gemeente informeren verwart

met participeren. 
Geen nood, de wethouder vindt par-

ticipatie ook belangrijk. We vroegen in
2006 om een aanvulling van de visie
met betrekking tot de vergeten woon-
schepen. Na een halfjaar wachten
bleek hij hiertoe niet genegen.

Het werd ons uitgelegd door de pro-
jectleider. Burgerparticipatie gaat zo:
wij maken de plannen, jullie mogen
bezwaar maken op de momenten die
ons inspraaksysteem biedt. Worden
die gegrond verklaard,dan passen wij
ons plan aan.

Dus maakten we bezwaar. Bij alle po-
litieke partijen was veel interesse voor
onze argumenten. Onder aanvoering
van CDA en SP onderschreef een meer-
derheid van de raad de redelijkheid
van onze wensen door in oktober 2008
een amendement in te dienen.

Men erkende de afspraak met het
WCG. Dat resulteerde in een wijziging

van het bestemmingsplan Waterrand
Oosterparkwijk. De tuin mocht twee-
derde van de ligplaats zijn en een
schuur drie bij vier meter. De inrich-
ting van de tuin zou met een bruikleen-
overeenkomst geregeld worden.

Wij blij, raad blij, WCG blij. Maar bij
RO/EZ aan het Zuiderdiep was men niet
zo blij. Een nieuw obstakel was snel ge-
vonden: een juridisch foutje in het
amendement. De raad trok op verzoek
van de wethouder het bestemmings-
plan terug. Waarna de hele discussie in
december weer heropend werd.

Het nieuwste argument: de provincie
zou het bestemmingsplan afkeuren als
de tuinen en schuren zo groot zouden
zijn. Vanaf dat moment volgden weer
gesprekken. Ditmaal gesteund door
CDA en SP. Er werd informatie inge-
wonnen bij de provincie. Het amende-
ment was op geen enkele manier strij-
dig met het bestemmingsplan. Het is
zeer onwaarschijnlijk dat de provincie
het plan daarop afkeurt. Het blijkt
geen kwestie van niet kunnen maar
van niet gunnen.

Inmiddels heeft de wethouder een
nieuw bestemmingsplan gepresen-
teerd. Daarin zijn onze tuintjes en
schuurtjes sterk gekrompen, Alles is
drie keer kleiner dan in eerste instantie
door de raad besloten. Op dit moment
ligt het lot van onze tuinen voor een
tweede maal in handen van de raad.
Volgende week weten we of ze een jaar
na dato achter het besluit blijft staan.

Burgerparticipatie is een mooi be-
grip, de overheid en de burger die sa-
men tot een plan komen. Een dergelijk
concept kan echter alleen werken van-
uit wederzijds respect voor elkaars be-
langen. 

Met dank aan Klaas Koetje

’Geen kwestie van
niet kunnen maar
van niet gunnen’

Een van de eerste artist impressions van het nieuwe Oosterhamriktracé. De woonsche-
pen bestaan in deze visie niet. Illustratie: Gemeente Groningen


