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Opluchting: soepeler
regels woonbotenregels
ROELOF VAN DALEN

GRONINGEN Minder regels, een vrij
gevoel. Veel woonbooteigenaren
kiezen er niet voor niets voor drij-
vend te wonen. Hun vrijheid dreig-
de beperkt te worden. Maar minis-
ter Blok komt ze tegemoet.

Alle woonboten illegaal. Door nieu-
we regels rondom woonschepen,
dreigden alle eigenaren plotseling
aan regels te moeten voldoen die
ook gelden voor ‘gewone’ woningen.
Dat plan is van de baan. Minister Stef
Blok (wonen) past het wetsvoorstel
aan. Een opsteker voor het Woon-
schepencomité Groningen dat zich
tegen de plannen verzette.

,,Door deze verandering raakt niet
alles in het slop’’, zegt Nico Tiel van
het Woonschepencomité. De belan-
genclub vreesde dat de nieuwe re-
gels het woonbooteigenaren knap
lastig zouden hebben gemaakt.
Sinds vorig jaar worden ‘drijvende
objecten’ als woonboten, watervil-
la’s en drijvende restaurants gezien
als bouwwerk waarvoor een omge-
vingsvergunning nodig is, net zoals
bij vaste woningen.

Door de verandering zouden bo-
ten aan eisen moeten voldoen, ter-
wijl dat soms onmogelijk is. Tiel:
,,Het Bouwbesluit is niet toegesne-
denop schepen. Dan zouden in som-
mige boten plafonds verhoogd moe-
ten worden, terwijl dat lang niet al-
tijd mogelijk is.’’

De overheid heeft nu bekendge-
maakt dat voor schepen die nog va-

ren helemaal geen omgevingsver-
gunning nodig is. Ze worden gezien
als schepen en niet als bouwwerk,
zoals dat altijd al het geval was. Voor
bestaande schepen die vastliggen
wordt de vergunning automatisch
omgezet. Voor nieuw te bouwen wa-
tervilla’s en arken moet wel een ver-
gunning worden aangevraagd.

Het comité in Groningen is daar-

om nog niet helemaal gerustgesteld.
,,Het is afwachten hoe streng ge-
meenten daarmee omgaan. Het kan
nog wel degelijk gevolgen hebben’’,
zegt Tiel.

Minister Blok heeft laten weten
dat bij nieuwe aanvragen niet alle re-
gels strikt hoeven te gelden. Eisen
voor hoogtes of de aanwezigheid
van een balkon, tuin of berging, kun-

nen bijvoorbeeld niet van toepas-
sing worden verklaard.

In het hele land zijn zorgen bij be-
langenverenigingen van woonsche-
penbewoners. Ze vrezen een inper-
king van vrijheid: eerder mochten
eigenaren bijna volledig zelf bepalen
hoe hun schip eruit zag. De nieuwe
regels lokten veel reacties uit. Blok
kwam daarom met een reactie.
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