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Noorderhaven vooral gebaat bij realistische benadering

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college

Naar aanleiding van de bespreking van de aanpak van de Noorderhaven in de raadscommissie 
Ruimte en Wonen op 7 februari het volgende.

De gemeente en de Noorderhavenbewoners komen totaal niet bij elkaar als het gaat om de 
toekomst van de Noorderhaven.
De gekozen aanpak van het college voor de Noorderhaven, gebaseerd op het idee van een 
vrijhaven met in- en uitvarende schepen, staat ons inziens ver buiten de realiteit. De 
Noorderhaven heeft al meer dan 25 jaar primair een woonfunctie voor de 67 ingeschreven 
woonschepen. Slechts een klein deel van de schepen vaart nog af en toe. 
De aangekondigde handhavingsactie van de gemeente raakt wat ons betreft kant noch wal. De 
huidige bewoners zullen daardoor niet gaan varen, ze worden hooguit op onnodige kosten 
gejaagd. En voor wat ? Om te kunnen varen, terwijl de schepen niet hoeven te varen ? 
De Noorderhaven is wellicht de enige plek in Nederland waar woonschepen geen vergunning, 
contract of ontheffing nodig hadden. Het WCG heeft dit principe van "vrijhaven" altijd 
verdedigd. Echter, de wetgever stelt nu dat de woonschepen in de Noorderhaven vanaf 1 januari
van rechtswege een omgevingsvergunning krijgen. Slechts het handjevol schepen dat 
daadwerkelijk vaart wordt in de wet uitgezonderd. En daarmee is het (helaas) einde vrijhaven.

De voorgestelde, repressieve aanpak van het college zal leiden tot veel verzet, een (juridische) 
strijd om elk schip dat men weg wil hebben en uiteindelijk bevriezing van de huidige situatie. 
Het WCG zet in op een vergunning voor alle schepen in de Noorderhaven. Het sluit aan bij de 
(wettelijke) realiteit en het is volgens ons de enige manier om een kwaliteitsslag te maken. 
Dankzij een vergunning kan eindelijk een hypotheek worden verkregen op deze woonschepen, 
waardoor ze normaal verkoopbaar worden. Dan wordt het voor de eigenaren ook interessant om
in de schepen te investeren. Het WCG denkt dat deze benadering de realistische en positieve 
weg is om de Noorderhaven als uniek en toeristisch fenomeen in stand te houden.......en te 
verbeteren......

Voor meer informatie:
WCG-persbericht van 12 januari
Nieuwsbrief WCG voor de Noorderhaven van 27 januari

Met vriendelijke groet namens het bestuur en hopelijk tot woensdag,

Dirk van Driel,
voorzitter Woonschepencomité Groningen
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