
1 
 

                     Nieuwsbrief VWG  nr. 30 

        22 maart  2015 

Beste bewoner, 

Sinds  kort is het bestuur VWG een overleg gestart met Martin Bos, projectleider en Hans Brink gemeentelijk 
jurist, over  de gang van zaken m.b.t. de revitalisering. Tot nu toe zijn er drie overleggen geweest : 4 februari, 
13 maart en 20 maart jl.  Bij de eerste twee overleggen is ook bewoner Karel Hofman op ons verzoek aan 
geschoven. In deze nieuwsbrief doen we verslag van deze gesprekken met de gemeente. Hoewel het een dikke 
nieuwsbrief is geworden, hopen we wel dat je hem helemaal leest. 
Het eerste gesprek met de gemeente was min of meer een wederzijds kennismakingsgesprek.  Voor de 
gesprekspunten op 13 maart verwijzen we naar punten 0 t/m 9 in het toegevoegde verslag en de aanvullende 
bijlage van VWG m.b.t. 2,3,5,6,7 en 8.Tijdens de laatste bijeenkomst van 20 maart jl. hebben we nog  de 
volgende vragen, punten onder de aandacht gebracht:  
 
a. Waar is ruim 200.000 euro gebleven t.b.v. de riolering?  
Deze zou toch uit een speciaal afvalwateringsfonds  worden bekostigd en toch niet ten laste van de 
revitalisering?  Dit wordt bevestigd door een gemeentelijk schrijven.  Daarnaast laat de realisatie van de 
pompinstallaties op een aantal woonschepen nog steeds op zich wachten doordat er òf geen ruimte aan boord 
is òf de gemeente de daarvoor noodzakelijke verbouwingskosten niet wil vergoeden òf de bewoner zit nog 
steeds opgescheept met een oude pomp die niet gereviseerd of vernieuwd is. Bij tenminste één bewoner en 
vermoedelijk meerdere bewoners is een aparte, dus gescheiden installatiegroep vanwege het pompvermogen 
(en het is een zogenaamde natte groep zoals wasmachine, vaatwasser e.d.) niet uitgevoerd met alle risico’s 
zoals overbelasting van een zekering, brandgevaar etc. Er is ook door ons opgemerkt dat de wandcontactdoos 
aan de buitenkant van elk woonschip voor het warmtelint volgens de voorschriften absoluut  niet zo vlak boven 
het water  mag zijn aangebracht. De heren Bos en Brink hebben van deze zaken notitie gemaakt en toegezegd 
dit verder uit te zoeken. 
 
b. Hoe zit het met de taxaties die momenteel plaatst vinden door Selles & van Dijk? 
Volgens VWG is altijd sprake geweest van een bouwkundige opname van de woonschepen en niet van een 
taxatie (geldelijk bedrag) zonder ligplaats. De taxateur, dhr. Vos heeft hiertoe opdracht gekregen van de 
aannemer. De aannemer beweert hier niet van op de hoogte te zijn. Daarnaast zou de taxateur bij bewoners op 
de tuinen naar schuren e.d. gaan kijken in opdracht van de gemeente. Hiervan is niets bekend bij de heren Bos 
en Brink. 
 
c. Het inloopspreekuur van de aannemer   
De opmerking is gevallen dat  de inloopspreekuren  op woensdagavonden bij de aannemer het karakter van 
individuele gesprekken dienen te hebben. Dat een groepje bewoners daar gaat meepraten over bijv. de 
ligplaatsen van andere bewoners die dan niet aanwezig zijn, kan volgens het bestuur VWG nooit de bedoeling 
zijn. Ook VWG kan alléén gaan over algemene zaken en niet over iemands ligplaats, schip, tuin of schuur privé. 
Dat is en blijft een zaak tussen gemeente en betrokken bewoner zoals de heren Bos en Brink uitdrukkelijk 
bevestigen. Het probleem is ontstaan doordat de gemeente alles voorlopig heeft afgeschoven op de aannemer 
en de bewoners. 
 
d. Tijdige informatieverstrekking aan àlle bewoners 
VWG heeft bij beide heren op aangedrongen om belangrijke informatie veel eerder en met iedereen te delen, 
zowel schriftelijk als via een bewonersvergadering. VWG wil hier uiteraard aan meewerken en dit helpen 
organiseren. Als laatste punt vindt VWG net als jullie, dat onzekerheid en gebrek aan voldoende en juiste 
informatie naar iedereen (en niet alleen tijdens de woensdagavonden aan een beperkt groepje) onze grootste 
zorg is. We hopen dat we met deze 30

ste
 nieuwsbrief er iets aan kunnen doen. Als VWG doen we onze uiterste 

best, door in gesprek te blijven en kritische vragen te stellen. De eerste verantwoordelijkheid voor een tijdige 
en vooral juiste informatieverstrekking ligt echter bij  de gemeente en de aannemer. 
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Verslag gesprek VWG_ gemeente dd. vrijdag 13 februari 2015; 9.00-11.00 uur 
 Definitieve versie 06-03-2015 
 
Aanwezig: Hans Stok (vz. VWG), Nico Jongepier (bestuurslid), Mariëtte de Jong (secretaris VWG en notulist) , 
bewoner Karel Hofman (bewoner, geen bestuurslid VWG),Martin Bos (projectleider)en Hans Brink (jurist van 
de gemeente Groningen). 

 

0. VWG heeft op haar verzoek de ontbrekende blz. 25 (onderdeel plateau) uit de ‘Vraagspecificatie (I) 

producteisen werkcontract’  dd. 10 juni 2014 bij aanvang van de vergadering als nog uitgereikt gekregen van M. 

Bos. 

1. Hans Brink heeft (op zijn verzoek )ter plekke de statuten, inschrijving KvK en ledenlijst  van de Vereniging 

Woonschepenhaven ingezien. Hij benadrukt nogmaals dat het overleg met de VWG is bedoeld om als 

gemeente samen met de bewoners en de Vereniging Woonschepenhaven de revitalisering van de 

Woonschepenhaven zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen. 

2.VWG/HS benadrukt nog eens (zie ook bestemmingsplan Driebond dd. 1991) dat de Woonschepenhaven een 

woonwijk is met woonbestemming. Het bestuur VWG vindt het heel storend dat wethouder R. v.d. Schaaf de 

Woonschepenhaven een paar keer (zie ook vergadering raadscommissie Ruimte en Wonen dd. 4 febr. jl.) 

vergeleken heeft met Bruilwering waar tuinhuisjes staan voor de recreatie en zonder woonbestemming. Hans 

Brink geeft aan dat in het bestemmingsplan wordt gesproken over een bijzondere woonbuurt waar wordt 

gewoond. Er staat niet dat de woonschepenhaven een gewone woonwijk is. Actie Hans Brink: HB zegt toe de 

wethouder te melden dat de vergelijking met Bruilweering onterecht is en daardoor irritatie en argwaan bij de 

bewoners van de woonschepenhaven oproept. Argwaan omdat dit beelden oproept van sanering  van de 

woonschepenhaven op termijn.  Voor een aanvulling van VWG zie bijlage (ad2). 

3. De slechte staat van de schottenbeschoeiing van de binnenkant van de buitendijk (golfkering) Eemskanaal-

Woonschepenhaven maakt het onmogelijk om tot de gewenste baggerdiepte  te komen. Het Waterschap is 

eigenaar van  de dijk. De gemeente zal er  voor zorgen dat de aanpak hiervan op tijd gerealiseerd is integraal 

met de rest van de revitalisering.  Oplossing is noodzakelijk omdat dit de vaarroute betreft waar langs de 

woonschepen in en uit de Woonschepenhaven worden gebracht. Actie M. Bos: gaat in overleg vandaag met de 

aannemer om te kijken hoe de binnenkant van de buitendijk versterkt kan worden zodat daar voldoende diep 

(zo mogelijk tot 1, 40 m)  gebaggerd kan worden. Ook zal er naar budget gekeken dienen te worden omdat dit 

niet valt  binnen de opdracht van de aannemer.  Voor een aanvulling van VWG  zie bijlage (ad 3). 

4. Schuren en terrassen. Aannemer dient te stoppen met taxeren van  schuren en terrassen, want je kunt als 

bewoner voor dat bedrag nooit  een schuur/terras vervangen. Als dat nodig is dient de aannemer terrassen en 

schuren te verplaatsen/ vervangen zodanig dat ze  na afloop weer veilig gebruikt kunnen worden. Het 

antwoord van de gemeente is dat de aannemer op dit moment alleen nog maar aan het inventariseren is. Als 

daar afspraken met bewoners uit voortkomen over een vergoeding voor afbraak is dat mooi meegenomen. Bij 

die inventarisatiegesprekken meldt de aannemer da t er binnenkort een afspraak wordt gemaakt door een 

onafhankelijke taxateur en schade-expert die de huidige toestand van de woonboot zal vastleggen en 

daarnaast de staat en de waarde van de “bouwsels” zal bepalen.                                                                                                                                                        

Casus 1 : bewoner  van nr. 17 vooraan steiger 1 en langs de binnendijk is overeen gekomen met de aannemer 

dat zijn schuur tegen een vergoeding van 500 euro wordt verwijderd. De bewoner dient dan zelf te zorgen dat 

er weer een schuur komt. M. Bos merkt op dat hier niks mis mee is zolang bewoner akkoord gaat.                                                                                                                                             

Casus 2 op steiger 6 heeft bewoner een vergoeding aangeboden gekregen voor zijn schuur. Het  genoemde 

bedrag ligt dermate ver beneden de werkelijk waarde van de schuur dat bewoner er niet eens op in wil gaan bij 

de aannemer.                                                                                                                   Hypothese: stel een terras 

/schuur is dermate slecht dat herplaatsen niet mogelijk is, dan zal het terras/schuur vervangen dienen te 

worden door de aannemer zodat het gebruik ervan door de bewoner gecontinueerd kan worden. Vraag: dient 

het terras/schuur vervangen door de aannemer te voldoen aan het bouwbesluit? Antwoord van M. Bos:  de 

aannemer hoeft bij het terugplaatsen en eventueel gedeeltelijk vernieuwen van het bouwsel niet te voldoen 
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aan de bouwkundige eisen van het bouwbesluit. De bewoners blijven verantwoordelijk voor de bouwsels als 

eigenaar. 

VWG: de gemeente mag verwachten van de bewoners dat ze meewerken aan de noodzakelijke  

werkzaamheden door de aannemer. Daarentegen mogen de  bewoners van de gemeente verwachten dat die 

erop toe ziet dat: 

 de aannemer ervoor zorgt dat het gebruik van schuren en terrassen veilig gecontinueerd kan worden 

na afloop van de werkzaamheden; daarbij maakt het niet uit of het terras/schuur herplaatst of 

vervangen moet worden. Uitgangspunt is dat de bouwsels in dezelfde of vergelijkbare staat worden 

teruggeplaatst. Ingeval het bouwsel zo slecht is dat het niet teruggeplaatst kan worden wordt de 

vastgestelde waarde van het bouwsel aan de bewoner vergoed. De bewoner kan dan kiezen voor het 

geboden bedrag of vervanging van het bouwsel al dan niet met bijbetaling door de bewoner. 

 in het geval dat een bewoner zelf zijn schuur/ terras wil vervangen daar een redelijke vergoeding 

tegenover staat, die in verhouding is met de vervangingswaarde. 

N.B. De hoogte van de vergoeding dient niet af te hangen van de assertiviteit c.q. mondigheid van de 

bewoner in het gesprek met de aannemer. 

Hans Brink geeft aan dat waarschijnlijk het merendeel van de gesprekken tussen de aannemer en de bewoner 

tot beider tevredenheid zal verlopen.  

Ingeval de bewoner en de aannemer  er niet uitkomen of dat de bewoner zich achteraf geïntimideerd voelt, 

kan de bewoner dat melden bij dhr. Bos, projectleider . Op dat moment kan de gemeente daarin een rol spelen 

om tot een voor alle partijen goede oplossing te komen.   

N.B. Op de uitgereikte blz. 25 van Vraagspecificatie deel 1 is vermeld dat bij het vaststellen van het 

plafondbedrag rekening is  gehouden  dat het merendeel van de plateau’s vervangen dienen te worden. Hans 

Brink geeft aan dat dat een scenario/risico is waar de aannemer bij zijn berekeningen rekening mee moest 

houden. Hoeveel er vervangen moet worden zal pas tijdens de uitvoering blijken. Er wordt niet meer vervangen 

dan strikt noodzakelijk is. In principe wordt de bestaande toestand hersteld.  

5. Schanskorven langs de waterkerende binnendijk 

Casus 3: de eigenaar van de woonboot langs de binnendijk aan het begin van steiger 4 heeft te horen gekregen 
dat bij hem langs de dijk geen schanskorven worden geplaatst omdat de aannemer het niet nodig vindt om de 
schuur en het terras te verplaatsen.  
Voorop staat dat de schanskorven alleen een esthetische en geen waterkerende functie hebben. Derhalve 
zouden graszoden ook voldoen. Voor het aanzicht van de dijk is de opvatting van de gemeente tot nu toe 
steeds geweest dat schanskorven een mooie nette oplossing bieden. In het kader van de revitalisering hechten 
wij veel waarde aan het verbeteren van de uitstraling van de haven in het algemeen. Het aanbrengen van 
schanskorven is daarom in het contract met de aannemer opgenomen. Dit moet daarbij in alle redelijkheid wel 
mogelijk zijn en tot een betere uitstraling  leiden.  In sommige gevallen wordt die uitstraling wellicht ook 
bereikt door een andere oplossing dan het aanbrengen van schanskorven. Immers als bewoners de dijk hebben 
volgebouwd is het maar de vraag of het aanbrengen van schanskorven iets toevoegt aan de uitstraling. Het is 
evenwel niet aan de aannemer om af te wijken van het contract.  
Als, zoals in bovengenoemde situatie genoemd, het onlogisch is om schanskorven aan te brengen daar deze 
slechts een esthetische functie hebben en er veel overhoop gehaald moet worden om dat te realiseren, dient 
de aannemer hierover in overleg te gaan met de gemeente. 
VWG merkt op dat de schanskorven ervoor zorgen dat de grond op de dijk niet wegspoelt in de haven.  In de 
binnendijk zijn op 2 plaatsen al eerder enorme gaten geslagen (bij steiger 1 en 4). VWG heeft steeds gevraagd 
om  damwandprofiel  langs de binnendijk omdat het om een waterkerende dijk gaat en om zo de gewenste 
baggerdiepte van 1,40 langs de dijk te kunnen realiseren. De gemeente kwam echter met een ander voorstel  
namelijk plaatselijk verbreden (aankleien) van de binnendijk (bij steiger 1), schanskorven plaatsen (en  geen 
graszoden!) en slechts 1,20 meter uitbaggeren langs de dijk. Voor een aanvullend e reactie van VWG hierop zie 
bijlage (ad 5). 
  
6. Ondertekening afspraken tussen individuele bewoner-aannemer:  bewoners tekenen alleen indien de 

gemeente mede ondertekenaar is  van de afspraken. Bewoners willen achteraf bij eventuele schade of 
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verborgen gebreken ontstaan tijdens de revitalisering  kunnen claimen bij de gemeente en niet bij de 

aannemer. Actie : Hans Brink zegt toe te onderzoeken of de gemeente in wil gaan op het verzoek tot 

medeondertekening. Hij komt hierop terug bij VWG.  

 De aannemer heeft inmiddels aangegeven dat ondertekening van de afspraken voor hem geen noodzaak is. De 

aannemer maakt een verslag van het gesprek met de betreffende bewoner en stuurt dit vervolgens aan de 

bewoner toe. De aannemer verwacht dat ca 85% tot 90% van de gevallen binnen zijn opdracht gerealiseerd kan 

worden, over de overige gevallen gaat de aannemer met de gemeente in gesprek hoe op te lossen. Vervolgens 

wordt de oplossing, indien noodzakelijk samen, aannemer, bewoner en gemeente, besproken  

Hans Brink geeft ook aan dat de gemeente zich niet bemoeit met de afspraken tussen aannemer en bewoner 

behalve indien beide partijen er niet uit kunnen komen (zie ook hierboven onder 4).  

Ten aanzien van het optreden van door hem veroorzaakte schade geldt dat de aannemer daarvoor 

aansprakelijk is. Totdat het werk is opgeleverd dient schade bij de aannemer gemeld te worden die deze dan 

dient op te lossen. In principe dient alle schade dan afgedaan te zijn. Uiteraard kan de bewoner de schade ook 

richting gemeente melden die dan de aannemer zal aanspreken om de schade te herstellen. 

Eventuele verborgen gebreken vallen ook onder de aansprakelijkheid van de aannemer, ook na de oplevering. 

Deze schade kan ook dan gemeld worden bij de gemeente die de schademelding in behandeling zal nemen.  

Om discussies te voorkomen over het ontstaan van de schade wordt voorafgaand aan de  

werkzaamheden een opname van de boot inclusief foto’s gemaakt. Deze opname wordt bij de notaris 

gedeponeerd. Eventuele schade wordt achteraf met deze opname vergeleken.  

7. Riolering : geen persleiding, maar een vrije uitval wegens een hogere bedrijfszekerheid i.v.m. de huidige 

pompinstallaties aan boord van de woonschepen. VWG vraagt of de gemeente/aannemer bekend is met een 

persleidingsysteem in een dergelijke situatie elders in het land die al jaren naar behoren functioneert. Actie 

Hans Brink geeft aan dat het de bedoeling is dat er een bedrijfszekere installatie wordt geplaatst en zegt toe 

e.e.a. nader te onderzoeken en komt hier op terug bij VWG. Aanvullende info gemeente: De in het recente 

verleden op de schepen geplaatste pompen zijn indertijd geplaatst met de bedoeling om deze later op een 

persleidingsysteem aan te kunnen sluiten. De pompen en de persleiding zijn daarmee perfect op elkaar 

afgestemd. De gemeente is beheerder van het gehele persleidingsysteem en verantwoordelijk voor de goede 

werking daarvan. 

8. Meters niet in de kast op de wal, maar in de voorzieningenkast op de steiger naast je woonschip. VWG wil 

hierover een uitspraak voor aanvang van de werkzaamheden. De gemeente is verantwoordelijk voor het deel 

vanaf de kast op de wal. Bewoners willen hun meter op de steiger bij hun boot , dan kunnen ze zelf ook echt 

verantwoordelijk zijn. Een kast op de wal is niet van deze tijd. Bewoners willen een voorziening gelijkwaardig 

aan die van walbewoners. Bij de kast op de wal kunnen meerdere bewoners bij je meter  (privacy) en het levert 

ook onveilige situaties op: kasten staan regelmatig open, kinderen kunnen erbij.  Toestanden zoals bij steiger 6 

willen we niet weer. Ook moet er een mogelijkheid gegeven worden om een slimme meter te plaatsen (zoals 

alle gebruikers in Nederland), zeker als bewoner  zonnepanelen wil plaatsen. Actie Martin Bos zegt toe de 

contactpersoon van Enexis door te geven opdat VWG zelf  kan onderzoeken en bespreken wat de 

mogelijkheden zijn. 

Aanvullend door gemeente: de heer John Griep is de betreffende contactpersoon van ENEXIS.  Onderstaand 

staan de eisen die Enexis heeft gesteld aangaande de revitalisering en waar de aannemer rekening mee moet 

houden. 

- Hoofdinfra (Elektra en Gas) lopen tot aan de hoofdzekering (walkasten per steiger) waarin de meters 

zich bevinden. Dit is ook het overgangspunt v.w.b. eigendom. Hierna is de gemeente eigenaar van het 

net (Elektra en Gasleidingen). 

- De hoofdzekering dient ook op deze manier gehandhaafd te blijven, dus hoofdzekering incl. Elektra en 

Gasmeters (=overgangspunt) dient op vaste wal te blijven. 
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- K&L die in eigendom zijn van Enexis (dus tot de meter/hoofdzekering) hoeven niet vervangen te 

worden, dit is reeds in 2007 gedaan. 

- Vervangen van K&L (Elektra en Gas) v.w.b. het deel wat in eigendom is v/d gemeente (dus alles na de 

hoofdwalkasten) kan/mag door elke gecertificeerde installateur uitgevoerd worden. 

De aannemer is inmiddels in gesprek met Enexis over zijn ontwerp en bekijkt daarbij samen met Enexis of en 

hoe er een oplossing gevonden kan worden voor de toegang tot de meters. 

9. Zorg nu ook voor een reguliere afwatering (riool)langs de weg op de binnendijk. Dat was ooit een 
 sloot die niemand onderhoudt en nu grotendeels is dichtgegooid. Actie Martin Bos geeft aan dat het niet tot 
de opdracht aan de aannemer behoort. Hij gaat hierover in gesprek met Peter Homan en komt erop terug bij 
VWG.(N.B. deze kwestie is door VWG al veel eerder aangekaart bij Peter Homan.) 
 

Bijlage : aanvullingen van VWG op door gemeente bijgesteld verslag van het gesprek   d.d. 13 febr. 2015 (zie 
hiervoor) d.d. 06032015 
 
Ad 2 VWG wil hieraan vast koppelen dat het College van B&W ondersteund door de Raad een 
toekomstbestendigheid van dertig jaar als bindend voorwaarde heeft opgelegd i.v.m. onderhavige 
revitalisering. De hieruit voortvloeiende planning, voor-en na onderzoeken, realisatie, controles en bijsturing 
dienen dit als uitgangspunt te onderschrijven, waarbij de gemeente Groningen een nadrukkelijke rol hoort te 
spelen als opdrachtgever. Uit bewonersbijeenkomsten met de aannemer blijkt een ander beeld naar voren te 
komen. 
 
Het vigerende bestemmingsplan van 1991 heeft vanuit de bestemming industrie op de pagina’s 8,12 en 16 
wettelijk een uitzondering moeten aangeven t.a.v. de Woonschepenhaven en deze aangeduid met een 
specifieke woonbuurt en bijbehorende geluidszonering. Het beheer en onderhoud van de Woonschepenhaven 
is zonder beperkingen hierin vastgelegd bij de gemeente Groningen. 
Een vergelijking met het tuinencomplex Bruilweering  gaat op vrijwel alle punten manco. Laatstgenoemde 
heeft via een nieuw bestemmingsplan in 2014 aan alle legale en niet legale bewoners een tijdelijke vergunning 
afgegeven gekoppeld aan een hoofdbewoner, eindigend bij het overlijden van deze. Een dergelijke constructie 
bij de Woonschepenhaven in de nabije toekomst zal  op ethische en praktische gronden te verwerpen zijn. 
Landelijk wordt zeer recent het wonen op het water bijna gelijk geschakeld met het bouwbesluit. Daarnaast 
dient het gewoonterecht geen holle inhoud voor te stellen maar een onvervreemdbaar recht. In dit licht bezien 
maakt VWG zich terecht zorgen over bepaalde uitspraken van o.a. wethouder Roeland van der Schaaf die voor 
twijfel en onrust zorgen. 
 
Ad 3 VWG benadrukt t.a.v. de buitendijk dat i.v.m. de nautische vaar-en verplaatsingsroute vrijwel direct de 
gemiddelde diepte minimaal  op 1.40 meter dient te worden gebracht en de staat van de binnen beschoeiing 
dit technische mogelijk moet maken. 
De beschoeiing van de binnendijk heeft directe gevolgen voor de staat  en onderhoud van de openbare weg  
gelegen op dit dijklichaam met waterkerende functie. Naar onze mening is zeker hier een damwandprofiel de 
enige juiste oplossing. Ook t.a.v. de realisering van de geplande riolering kan het veiligheidsaspect bij mogelijke 
toekomstige lekkage worden gereduceerd tot nul. Het is zeer bevreemdend dat ondanks forse planningskosten 
en vooronderzoeken beide onderdelen niet of nauwelijks zijn meegenomen in de geplande revitalisering. 
Nogmaals een toekomstbestendigheid van dertig jaar wordt hiermee niet onderschreven en doet meer recht 
aan revitalisering dan achterstallig onderhoud en het gestelde op pag. 8 2

de
 alinea van het nu vigerende 

bestemmingsplan. 
 
Ad 5 Zie  het eerder gesteld onder ad 3 
Aanvullend wil VWG opmerken dat uit alle haar toegekomen stukken niet is gebleken dat de nu deels 
toegepaste schanskorven alleen maar uit cosmetisch oogpunt zijn geplaatst. Daarentegen is door de  gemeente 
bij herhaling aan VWG verzekerd dat toepassing van schanskorven op de bij ons toegepaste wijze volledig 
gelijkwaardig zou zijn aan damwandprofiel. Het bestuur VWG is daar nooit in mee gegaan en hebben bij 
herhaling een dergelijke vergelijking naar het land der fabelen verwezen. 
 
Ad 6  



6 
 

Aanvullende reactie van VWG: gezien het bijzondere karakter van de revitalisering waarbij ingrijpend wordt 

gehandeld door een private aannemer in opdracht van de gemeente Groningen in het private bezit van de 

huidige bewoners/eigenaars, is het zeer wenselijk dat de gemeente Groningen zich wat betreft de kwestie van 

aansprakelijkheid zich opstelt in eerste lijn en de aannemer in tweede lijn.  

 
De gemeente blijft niet geheel transparant t.a.v. mogelijke schade aan persoonlijke eigendommen zoals 
woonschepen(casco en inventarisatie), schuren, terrassen e.d. die kunnen ontstaan tijdens opzicht van de 
private aannemer bij voorgenomen revitalisering. In tegenspraak met wat dhr. M. Bos aangaf gaat een 
vergelijking met overige projecten in reguliere woonwijken totaal niet op. De vraag doet zich  nu terecht voor 
hoe zorgvuldig en met welk inzicht de gemeente met dit project omgaat. Welke rol mag de gemeente als 
publiekrechtelijk orgaan hierin doorschuiven naar de aannemer als private persoon? 
 
Ad 7 Bij de startbijeenkomst voor woonbootbewoners van het rioleringsproject in het Kasteel in aanwezigheid 

van wethouder Jannie Visser was sprake van een vervalsysteem en niet van een persleidingsysteem. Vraag: de 

riolering wordt nu ook bekostigd uit de 3 miljoen. Wat is er gebeurd met het geld van het afvalwateringsfonds?  

Ad 8  Reactie van VWG op aanvulling van gemeente: bovenstaande is een herhaling van zetten die niet 

getuigen van een belangrijke doelstelling van de beoogde revitalisering. Bewoners/eigenaren hebben reeds 

meerdere malen aangegeven dat de distributie van elektriciteit en vooral gas verbeterd moet worden wat 

betreft de volgende algemene beginselen: veiligheid, privacy en bedrijfszekerheid. Het oude gangbare 

distributiesysteem wordt enkel in een nieuw jasje gestoken zonder op de inhoudelijke tegenargumenten van 

de huidige bewoners/eigenaren in te willen gaan. Zo ontzegt u deze bewoners de mogelijkheid tot het effectief 

installeren van bijv. een slimme energiemeter, die alle gebruikers in de rest van het land wel tot hun 

beschikking worden gesteld. Daarnaast is een zware overweging om het toezicht van de energie leverende 

bedrijven door te trekken tot vlakbij of in de woonschepen. De huidige inspectie van de gemeente in het oude 

systeem laat veel te wensen over. Dit veiligheidsaspect en voorgaande dient te prevaleren boven de 

meerkosten van de door de bewoners gewenste uitvoering. 
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