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Concept-voorstel Verbeterplan Wonen op het water in de Diepenring en 
Noorderhaven voor advisering door besturen van belangen- en bewoners-
organisaties rond de Diepenring en Noorderhaven.            versie  24-2-2010 
 

 

Uw raad heeft in mei 2009 goedkeuring gegeven aan een projectplan om het wonen op het 

water in Diepenring en Noorderhaven te verbeteren. 

 

In dat projectplan zijn de opgaven en doelstellingen voor deze beide gebieden omschreven en 

een negental deelprojecten benoemd. De deelprojecten gericht op praktische oplossingen zijn 

uitgevoerd. In het overige deel van de projecten is voorgesteld nader onderzoek te doen en 

een afweging te maken. 

In deze rapportage geven we de opbrengsten aan tot nu toe en we stellen uw raad enige 

verbeter- en vervolgvoorstellen voor. 

 

Het proces om tot uitwerking te komen heeft met de volgende betrokken belangenorganisaties 

van woonbootbewoners plaatsgevonden: Woonschepencomité Groningen, de Groninger 

Schippers en de vereniging Historische Zeilvaart Groningen in de vorm van een participatie 

en overleg (zie bijlage 1). De hier gepresenteerde voorstellen geven op hoofdlijnen de richting 

aan waarin oplossingen kunnen worden gevonden. Voor zover daarmee door de besturen van 

deze organisaties wordt ingestemd dan wel daarop aanmerkingen of verschillen van mening 

zijn geuit wordt dat aan het eind van dit voorstel (nog) vermeld. 

 

We kijken terug op een intensief, ambitieus en soms stevig discussieproces waaruit valt op te 

maken dat het nodig blijft nu een duidelijke koerswijziging in te zetten en op de lange termijn 

goed op wonen op het water te blijven inzetten en investeren. Het is van cruciaal belang voor 

het welslagen dat er keuzen worden gemaakt, voor de lange adem wordt gekozen en 

voldoende capaciteit wordt vrijgemaakt om tot uitvoering over te gaan. Belangen liggen deels 

verschillend vanuit de optiek van gemeente en bewoners, maar er zijn zeker veel punten 

waarop we elkaar zullen kunnen vinden. 

 

Voor de informatieve functie zullen bewonersorganisaties van aanliggende wijken en de GCC 

worden geïnformeerd en krijgen zij gelegenheid hun mening te geven over wat nu voorligt. 

 

Voor het ontwikkelen van ideeën en het kijken naar andere oplossingen zijn o.a. excursies 

gehouden naar Leeuwarden en Amsterdam en is kennis van stedelijke en diverse landelijke 

woonbootorganisaties gebruikt. Dit is nuttig geweest en er is dankbaar gebruik van gemaakt 

van de deskundigheid van andere steden. 

 

Omdat het belangrijk is de opgedane ervaring en kennis niet te laten verwateren, zullen we 

voorstellen doen om het ingezette beleid te borgen. We bepalen hiermee als 2
e
 woonbotenstad 

van Nederland een nieuwe koers. 

 

Met deze voorstellen kan de gemeenteraad kennis nemen van opbrengsten tot nu toe en het 

college en de organisatie richting geven op hoofdlijnen en punten die om nadere uitwerking 

vragen. Voor een deugdelijke verbeterslag is het nodig de samenhang tussen de diverse sets 

aan maatregelen te behouden en de diverse elementen in een verband tot uitvoering te 

brengen. 
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Inleiding 
Na de raadsopdracht van november 2007 is er een knelpunteninventarisatie gemaakt rond 

woonboten in de Diepenring. De structuurschets Watergang is als beleidskader hiervoor als 

uitgangspunt gekozen. De gemeenteraad heeft bij vaststelling in april 2008 een Verbeterplan 

voorgesteld aan de hand van een Werkconferentie. Deze conferentie is begin november 2008 

gehouden met raadsleden, verantwoordelijk wethouders, belangenorganisaties en betrokken 

ambtenaren. Daar zijn tal van ideeën en knelpunten geïnventariseerd die uitgangspunt waren 

om tot een Verbeterplan te komen. Dit verbeterplan is in april 2009 aan de raad voorgelegd en 

heeft aanleiding gegeven in de gemeentebegroting van 2009 € 275.000 te reserveren binnen 

het 1 miljoen voor de Binnenstadsvisie en stadsdeelbudget Binnenstad en is er nieuw 

beleidsgeld 2010 voor € 100.000. 

 

In juni 2009 is er een kick-off bijeenkomst geweest met de verantwoordelijke projectleiders 

voor de 9 deelprojecten die in dit verbeterplan in het geding zijn. Daar zijn afspraken over de 

aanpak en de planning gemaakt en zijn werkgroepen geformeerd waarin enkele 

vertegenwoordigers van WCG en Groninger Schippers deelnamen. 

 

De hier voorliggende voorstellen zijn uitwerkingen van die werkgroepen zoals onder 

verantwoordelijkheid van de gemeentelijke (deel-)projectleiders verwoord. 

 

Een deel van de verbetermaatregelen is met kleine aanpassingen  in bestaande werkprocessen, 

beheerplannen en organisatie op te nemen. Voor andere doen we hier het voorstel het beleid, 

beleidsregels of de werkwijze te wijzigen met eerste ramingen in termen van capaciteit en 

kosten. Waar hoofdlijnen nadere uitwerking vragen zal op een later moment bij keuze voor 

beleidswijziging of verandering van taken een voorstel met nadere raming volgen. 

 

Van groot belang is bij dit alles in het oog te houden dat er afstemming in inhoud en planning 

nodig is bij de verschillende lopende waterprojecten en de voorgenomen uitvoering van de 

visie Diepenring voor dit project. Ook vanuit de visie van betrokkenen wordt er over teveel 

schijven en op teveel momenten beslist en gewerkt binnen de eigen sector. Het is van belang 

daar de samenhang in de coördinatie te verbeteren. 

 

De context waarin gewerkt is heeft betrekking op woonsituaties van inwoners van de stad.  

Voor het tot een goed eind brengen van veranderingen is vooraf bij de start van het proces 

aangegeven dat daarom de volgende voorwaarden golden: 

 

Voorwaarden  
Het verbeterplan is tweeledig: het gaat om een aanpak Diepenring (kanaalvakken tussen 

Steentilbrug en Kijk in ’t Jatbrug) en een aanpak Noorderhaven.  

 

Uitgangpunten bij het maken van de nieuwe plannen waren: 

a) eindbeeld en overgangsperiode 

Er is gewerkt aan een wenselijk eindbeeld en voor ontwikkeling daar naartoe is een 

overgangsregiem aan de orde dat rechten en afspraken in de tussentijd zal regelen. 

 

b) eigen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid gemeente en bewoners  

Gemeente en bewoners(organisaties) hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid 

waarvoor zij staan en we hebben geprobeerd in gezamenlijkheid resultaten te halen. 

 

 



 3 

c) de plannen zijn met de huidige bewoners / gebruikers gemaakt 

Met de (vertegenwoordigers van de) huidige bewoners zijn door de gemeente plannen 

gemaakt. Er is besloten in een latere fase ook omwonenden en andere partijen te 

horen. 

 

d) de huidige functies waren uitgangspunt. Voor functies of situaties die niet langer 

inpasbaar of toelaatbaar worden geacht, geldt een overgangsregiem of worden functies 

mogelijk elders gelokaliseerd 

Het gaat ging hierbij om de woonfunctie, bedrijfsschepen, het tijdelijk in de 

Noorderhaven kunnen verblijven, onderhoud in de Noorderhaven. Deze waren 

vertrekpunt voor oplossing van knelpunten, en als er ander beleid wordt vastgesteld 

geldt een overgangsregiem of worden alternatieven geboden op andere plekken. 

 

e) bij het vinden van oplossingen is een groter zoekgebied betrokken 

Oplossingen hoefden niet per se binnen het beschreven actiegebied worden getroffen 

maar konden ook elders worden gesitueerd. 

 

f) huidige aantal ligplaatsen en de overdraagbaarheid van de ligplaatsvergunning is 

uitgangspunt 

Er is binnen deze context gewerkt waarbij het stedelijk totaal aan plekken het 

uitgangspunt was en bij particuliere verkoop van boten vergunningen overgedragen 

konden blijven worden, binnen de regels van de VOV 2006. 

 

Als nieuwe voorwaarde wordt daar nu aan toegevoegd: 

g) de gevraagde aanpak betekent dat er voldoende capaciteit over langere termijn wordt  

aangewend om de voorgestelde maatregelen uit te werken en uit te voeren 

Om succesvol aan verbeteringen te kunnen werken is het noodzakelijk dat er een  

projectteam wordt ingesteld dat in de lijn van het verbeterplan praktische uitwerking  

kan geven aan de hier geschetste voorstellen voor maatregelen. 

 

 

 

Verbeterplan 
Zoals gezegd valt de aanpak van dit verbeterplan in twee gebieden uiteen: De Diepenring en 

de Noorderhaven. 

 

Als hoofdopgave is voor de Diepenring ervoor gekozen de woonkwaliteit te versterken. 

Wonen op het water moet meer aandacht krijgen. Daarbij is de ondermaatse onderhouds-

toestand van diverse schepen en arken het grootste aandachtspunt. Stimuleren van onderhoud 

en beheer van bewoners- en gemeentezijde is belangrijk item de komende tijd. Er is gezocht 

naar middelen om haveloze en onwenselijke (verhuur-) situaties op het water aan te pakken en 

te saneren.  

Er is tevens gekeken naar kansen om op deze manier de beeldkwaliteit van de Binnenstad 

terug te winnen, want zoals tijdens de discussies met diverse belanghebbenden terugkerend 

thema bleek: het oog wil ook wel wat. 

 

Voor de Noorderhaven werd als opgave vastgesteld om een duurzaam havenprofiel op te 

stellen dat in elk geval regelt dat varende bewoners en bezoekers op authentieke schepen er 

kunnen verblijven.  
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Hier vloeit vervolgens uit voort welke beeldkwaliteit we voorstaan, waar voorzieningen 

worden ingericht en welke spelregels gelden voor bewoners van schepen die langer in de 

Noorderhaven verblijven. Daarbij zal de rol van gemeentelijke diensten bij onderhoud, 

toezicht en beheer een impuls krijgen. Een aantal functies moet vanwege de belasting voor de 

woonomgeving elders gesitueerd worden. En voor de chartervaart zal gekeken worden of er 

voldoende overwintervoorzieningen zijn of nog moeten worden gezocht. 

 

Om op snelle en goede manier uitwerking te geven aan de onderliggende onderwerpen is de 

keuze gemaakt om diverse deelprojecten te benoemen. Dat maakt het mogelijk vanuit de 

bestaande organisatie en functies de uitwerking te doen en later een goede plaats te geven. 

 

De 9 deelprojecten 
Vanuit de vastgestelde knelpunten en doelstellingen is de volgende keuze gemaakt. Daarbij 

was het doel om de maatregelen elkaar te laten versterken. 

 
1. Schone wallenkanten en wateromgeving (Schoon) 

2. Dagelijks beheer en onderhoud (Heel) 

3. Veiligheid op het water (Veilig) 

4. Meer beeldkwaliteit op het water 

5. Onderhoudsstimulering Diepenring 

6. Kamerverhuur in de Diepenring 

7. Gereguleerde vrijhaven Noorderhaven 

8. Toezicht en handhaving 

9. Waterorganisatie en loket 

 

Per deelproject is een omschrijving vastgesteld van de opdracht en de uitwerkingsrichting 

benoemd in het verbeterplan van april 2009. 

 

Aan de hand hiervan worden de hoofdpunten van actie en voorgestelde maatregelen 

behandeld. 

 

 

Deelproject 1 Schone wallenkanten en wateromgeving (Schoon) 
De eerste maatregel die ingezet is betreft het verbeteren van het beheer en schoonhouden van 

de directe wateromgeving. Stadsbeheer en Milieudienst hebben een inventarisatie gemaakt 

van knelpunten op dit vlak. Die vragen zowel om verbetering van het schoonhouden als om 

aanpassing van de inrichting waardoor vervuiling voorkomen kan worden en gemakkelijker 

aangepakt. 

Door het inmiddels uitgevoerde herstel van de bestrating langs de Diepenring is er minder 

onkruid en verrommeling. 

 

De Milieudienst heeft inmiddels een extra schoonmaakbeurt uitgevoerd van de ebkades. 

Er is onkruid weggebrand en naar aanleiding van 2 omgevingsschouwen zijn oude rommel en 

fietsen verwijderd. Aan de wallenkant van de Diepenring zal meer dagelijks beheer en 

onderhoud plaats moeten vinden, want nu wordt vooral de gevelzijde schoongehouden. 

De structuur met parkeervakken plus de inrichting met verschillende voorzieningen, bomen 

en lichtmasten is daar mede debet aan. Het is moeilijk en arbeidsintensief het onderhoud uit te 

voeren. 
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De uitgifte van huisvuilpasjes bleek in praktijk niet afdoende te zijn geweest waardoor er 

onnodige opslag van huisvuilzakken is. Het feit dat er kamerverhuur plaatsvindt en er veel 

wisseling is van bewoners is hier debet aan. De bewonerswerkgroep Diepenring heeft 

aangegeven waar er nog hiaten in het systeem bestonden. Deze zijn opgelost. Er blijft controle 

nodig op het op schepen en in de gangen aan de buitenzijde Schuitendiep opslaan van 

afvalzakken. Inmiddels een schoonmaak en handhavingsproject gangen Schuitendiep gestart 

met de Milieudienst. 

 

Wat betreft het water blijkt dat de diepen als afvalbak gebruik worden door binnenstads-

bewoners en -bezoekers. De wekelijkse inzet van de drijfvuilboot is ontoereikend, mede 

omdat er soms grote, zware stukken in het water liggen en ook omdat drijfvuil tussen wal en 

schip moeilijk weg te halen is.  

Er wordt een systeem opgezet waarbij zowel het groot als klein afval regelmatig wordt 

verwijderd. Enkele woonbootbewoners hebben zich bereid verklaard zich hiervoor te willen 

inzetten. Bedacht is om het schema van de drijfvuilboot Rodina boot aan boot te verspreiden, 

bewoners hulpmiddelen te verstrekken zodat zij vuil naar het midden van het kanaalvak 

kunnen verschuiven. Op voorstel van de WCG wordt gekeken naar de mogelijkheid een 

buurtconciërge met behoud van uitkering in te zetten.  

 

Ook zal meer handhaving en het toezicht vanuit de Milieudienst op dit punt worden gevraagd. 

In het digitale vragenloket (e-loket) zal een onderdeel hierover worden opgenomen. 

 

Op 25 april 2009 is een Lentekriebelactie uitgevoerd, bewoners hebben een ponton gehuurd 

en hebben enthousiast heel veel (groot) afval verzameld. De ervaringen hieruit opgedaan 

worden meegenomen in het systeem van schoonmaken door de gemeente.  

 

 

Maatregelen: 

1. Stadsbeheer en milieudienst krijgen opdracht in hun beheerplan afspraken te laten 

opnemen om Diepenring en Noorderhaven stelselmatig beter schoon te houden aan de 

waterzijde. 

2. Een buurtconciërge vanuit reïntegratiemiddelen aan te stellen voor de binnenstad met 

als actiegebied de Diepenring. 

3. Elk jaar stadsbeheer een omgevingsschouw te laten houden rond beheer en onderhoud 

met betrokken bewoners(organisaties). 

4. Voorlichting te geven over de wekelijks schoonmaakrondes via een kalender aan  

Diepenring/Noorderhaven-bewoners en hulpmiddelen ter verwijdering van drijfvuil  

beschikbaar te stellen. 

 

 

Deelproject 2  Dagelijks beheer en onderhoud (Heel) 
 

Ook aan de waterkant komen struikeltegels voor door wortelopdruk van de bestrating, blijkt 

er sprake van te vervangen straatmeubilair of functioneren voorzieningen niet altijd naar 

behoren. Vanwege de krappe inrichting zijn boomspiegels niet optimaal te onderhouden en is 

er onkruid in de bestrating (naast prachtige kadenflora). Zoals aangegeven is met schouwen in 

juni en augustus 2009 de onderhoudstoestand gedetailleerd vastgesteld en zijn maatregelen 

getroffen voor onderhoud op de korte termijn. Dit heeft betrekking op alle aspecten (bomen, 

kades, onkruid, parkeervoorzieningen, aanmeerpunten, stroomkasten, tappunten, verkeers- 

borden, hondenpoep etc.). 
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Stadsbeheer heeft vanuit diverse disciplines en onder aansturing van wijkbeheer de bestrating 

in orde gebracht waar dat mogelijk was en voorzieningen als stroomkasten en brievenbussen 

gerepareerd. Doordat trappen en steigers deels verankerd zijn aan of liggen op de kade is 

onderhoud soms problematisch, wat ook geldt in situaties dat de kade voor opslag gebruik 

wordt. 

 

Bij de verbeterslag van kadenmuren die momenteel plaatsvindt zijn dit punten van aandacht. 

Ook de voorzieningen aan de kadebinnenzijden (reddingstrappen, borden, aansluitingen e.d., 

aanmeervoorzieningen) krijgen hierbij aandacht. 

 

Dit klein onderhoud en dagelijks beheer vraagt, even afgezien van de grote projecten 

Kadenherstel en Herinrichting Diepenring, om jaarlijkse aandacht. Vanaf dit jaar zullen 

jaarlijkse schouwen worden georganiseerd. 

 

Voor eind 2009 is zoveel mogelijk het achterstallige onderhoud weggewerkt. Grotere 

ingrepen zullen bij mogelijke latere uitwerking van de herinrichting Diepenring ingebracht en 

meegenomen dan wel worden opgenomen in het groot onderhoudsprogramma voor de 

binnenstad en aanliggende stadsdelen. En wanneer mogelijk (o.a. vanwege de kosten) zal bij 

de lopende grote projecten aan worden gehaakt, zoals kadenverbetering en het project 

rioleringsaansluiting woonboten. 

 

 

Maatregelen: 

5. Stadsbeheer krijgt opdracht voor het onderhoudsprogramma vanaf 2010 tevens de 

situatie rond en vanaf de Diepenring waterzijde nader inspecteren en zal daarbij 

verbetermaatregelen voorstellen voor zover er voor de middellange termijn geen grote 

ingrepen op stapel staan. 

6. Daar waar onderhoudsknelpunten opgelost kunnen binnen de grote lopende projecten 

riolering en kadenmurenherstel zal naar afstemming en middelen gezocht worden in 

die projecten. 

7. Diverse beheerders en toezichthouders (Stadsbeheer, Milieudienst, Havenwezen, 

Bouw- en Woningtoezicht) langs de Diepenring zullen meer bij elkaar signaleren 

onder regie van de stadsdeelbeheerder binnenstad. 

 

 

Deelproject 3 Veiligheid op het water (Veilig) 
 

Het is nodig voor brandveiligheid nadere eisen te formuleren, in het bijzonder als het gaat om 

kamerverhuur op woonarken en in de Noorderhaven waar grotere clusters van schepen zijn 

afgemeerd. De vraag is gesteld of hier vanuit andere regelgeving of mogelijk te stellen nadere 

verzekeringseisen verbetering in kon worden gebracht. 

 

Er is een richtlijn van het Nibra over fysieke veiligheid op woonboten waar andere steden als 

Amsterdam zich op oriënteren bij het stellen van regels. Het gaat hierbij tevens over de 

onderlinge afstand van boten, toegankelijkheid/bereikbaarheid voor de brandweer en de 

inrichting van woonboten in termen van vrije vluchtwegen. In Groningen wordt een 

onderlinge afstand van 5 meter geëist en lijken voorziening voor het werk van de brandweer 

afdoende. Wel is de vraag of er nadere beleidsregels nodig zijn op het vlak van de 

brandwerendheid van constructie-onderdelen. Daarbij speelt de moeilijkheid dat 

woonschepen en arken uitzonderingspositie hebben bij de Woningwet en niet vallen onder het 
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Bouwbesluit. Het is aan vooral de verhuursector om zorgvuldig en naar behoren op dit en 

andere veiligheidsaspecten het beheer en onderhoud in acht te nemen. Middels voorlichting 

en informatie en het aangrijpen van momenten dat er contact is tussen toezichthouders en 

beheerder met bewoners zal hier op worden geadviseerd. 

 

Bij de opgave een duurzaam profiel voor de Noorderhaven vast te stellen zal ook uit oogpunt 

van (brand)veiligheid naar de inrichting en het plaatsen van voorzieningen rekening gehouden  

worden hiermee. In dit verband kan het dan gaan om de opslag van gasflessen en veilig 

gebruik van electriciteit door het bijplaatsen van extra stroomkasten. Er is inmiddels een 

beperkte veiligheidsscan gedaan.  

 

Aan het stellen van verzekeringseisen zitten wat betreft de schepen en arken op vaste 

ligplaatsen in de stad de nodige haken en ogen op grond waarvan wij ons afvragen of deze het 

doel dat wordt beoogd zullen dienen. Verondersteld kan worden dat velen zich verzekerd 

hebben, de reikwijdte en vorm van verzekering dermate uiteenlopend is naar behoefte en 

omstandigheden van betrokkenen dat het stellen van uniforme minimale eisen al met al 

ingewikkeld is. Daarbij zijn kostenoverwegingen voor betrokkenen als de controlewijze 

vooralsnog aanleiding naar andere middelen te zoeken om een ondergrens van veiligheid te 

borgen. Dat we daarbij vooral ook het onderhoud zelf als eerste aangrijpingspunt moeten 

nemen is inmiddels helder geworden. Op het punt van preventieve werking als het gaat om 

brandveiligheid en drijfwaardigheid is de verzekeringseis een indirect middel en heeft 

preventieve inspectie op opslag van gasflessen en gevaar op mogelijke verwrakking/zinken de 

voorkeur. 

 

Voor de Noorderhaven kunnen wel nadere eisen gesteld worden als het gaat om het aantonen 

van certificaten en papieren waaruit blijkt dat er keuring heeft plaatsgevonden. Dit wordt 

voorgesteld bij toelating en vraag ook om nadere uitwerking. Gezien de clustering van 

schepen is dit niet onredelijk uit oogpunt van fysieke veiligheid. In de toekomst, vanaf 2018, 

wordt het certificaat van onderzoek vereist voor schepen langer dan 20 meter. Daarmee wordt 

de veiligheid op diverse punten veel beter geregeld. 

 

Een ander aspect van veiligheid betreft de veilige toegang tot schepen en arken. Deels speelt 

hier ook de beschadiging van monumentale kaden door het vastmaken van loopplanken en 

trappen middels eigen voorzieningen. Beide aspecten geven aanleiding een werkgroep 

uitwerking te laten maken van veilige en qua aanzien voor omgeving en schepen/arken goede 

oplossingen. Voorstel is om zodra er een keuze kan worden voorgelegd aan 

woonbootbewoners voor alternatieven, deze op te nemen als nadere beleidsregels in de 

Verordening Openbaar Vaarwater. In latere instantie kan bezien worden of hier een financiële 

tegemoetkoming in de kosten mogelijk is binnen dit project. 

 

Omdat er een relatie ligt met veiligheid is zijn risico’s bij het stoken met houtkachels op 

schepen (smoren en onvolledige verbranding/binnenmilieu) en in de omgeving onderwerp van 

aandacht. 

In september 2009 is door de gemeente op voorstel van de Milieudienst beleid gemaakt over 

het stoken van houtkachels. 

Daaraan ten grondslag ligt een onderzoek van Buro Blaauw dat een modelstudie heeft 

gemaakt voor onder meer de Noorderhaven. Kijkend vanuit bestaande normen en uitgaande 

van zekere veronderstellingen zijn er berekeningen gemaakt over de luchtkwaliteit. Bij goed 

stookgedrag is er geen normoverschrijding. Daarmee wordt voorkomen dat er uitstoot van fijn 

stof, gevaarlijke stoffen en geurhinder is, wat voor alle Noorderhavenbewoners bijdraagt aan 
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een goed leefmilieu. Met voorlichting in de Woonschepenkrant 2009 en in de huis-aan-

huisbladen is hierover informatie gegeven. Deze voorlichting zal regelmatig worden herhaald. 

In verband met de uitwerkingen van het thema duurzaamheid in de Noorderhaven wordt nog 

bezien of roetfilters voor houtkachels die momenteel op de markt zijn een bijdrage kunnen 

leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. 

 

Het stoken en koken op propaan en andere gassen brengt met zich mee dat er opslag is van 

gasflessen. Hieraan zijn weliswaar strikte veiligheidseisen gesteld, maar de hoeveelheid 

hiervan op schepen opgeslagen moet nader bekeken worden met het oog op de veiligheid. 

De brandweer zal hierop regelmatig controleren. 

 

Wat betreft de reddingsvoorzieningen is een inventarisatie van gebreken gemaakt en opdracht 

gegeven uitklimtrappen te verlengen tot 40 cm onder de waterlijn en reddingsmiddelen bij 

brugwachtersposten langs de Diepenring in orde te brengen. Bij de voorgestelde herinrichting 

van de Noorderhaven zal dit aspect in het bijzonder meegenomen in de voorzieningen en bij 

het maken van de eventueel aan te leggen balkons (zie verderop deelproject 7). 

 

 

Maatregelen: 

8. Er wordt voor schepen in de Diepenring vooralsnog geen verzekeringsplicht gesteld, 

maar wel voor toegelaten schepen in de Noorderhaven. Bij inspecties en contact-

momenten met woonbootbewoners zal gewezen worden op brandveiligheid en 

installatiekeur. 

9. Bij het instellen van een onderhoudsfonds Diepenring (verderop) kan mede vanwege 

de veiligheidsrisico’s beroep worden gedaan op subsidie of  lening vanuit een globaal 

onderhoudsplan. 

10. Bij de herinrichting van de Noorderhaven en omgeving wordt naar de bereikbaarheid 

van schepen, brandveiligheid en reddingsvoorzieningen gekeken. 

11. Over het stookgedrag in de Noorderhaven zal regelmatig voorlichting worden 

gegeven. Gevaar bij opslag van brandstoffen is aandachtspunt bij schouwmomenten 

en voorkomende brandweerinspectie. 

12. Voor de Noorderhaven wordt onderzocht of schepen die voor hun warmtevoorziening 

op houtkachels stoken zijn te voorzien van roetfilters. 

 

 

Deelproject 4 Meer beeldkwaliteit op het water 
 
De Diepenring met de Noorderhaven is een van de visitekaartjes van de stad. Aan de 

beeldkwaliteit van dit historisch beschermd stadsgezicht wordt afbreuk gedaan door het 

aanzien van een deel van de woonschepen en de wijze waarop de kanaalvakken in Diepenring 

en Noorderhaven zijn ingericht en worden gebruikt. Van veel kanten wordt er aangedrongen 

op enige regels om het aanzien te verbeteren. Vooral als het gaat om verbouwingrepen is tot 

nu toe vanuit de VOV nauwelijks een duidelijk kader gesteld. 

 

De eisen met betrekking tot authenticiteit in de VOV zijn niet zodanig omschreven dat 

daarmee op de gewenste verwachting omtrent behoud van orginele schepen en op goed 

gebouwde arken kan worden gestuurd.  

 

De uitdaging is daarbij om met zo min mogelijk regels en een simpele definitie een beter 

aanzien te bereiken, want het oog wil ook wel wat. 
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Als het gaat om het aanzien van schepen in de Diepenring worden begrippen en het doel van 

welstand, beeldkwaliteit en onderhoud regelmatig door elkaar gebruikt. Er is in de discussie 

met betrokken organisaties duidelijk geworden dat welstandsregels bedoeld zijn om een 

ondergrens te bewaken en een kader aan te geven waarbinnen verbouw van arken en schepen 

kan worden getoetst. En daarmee is het niet de bedoeling, zoals sommigen denken, op een 

(bevroren beeld van een) museumhaven of een Anton Pieckbeeld te sturen. 

 

De nu gestelde vereisten voor authenticiteit van schepen laten ruimte voor interpretatie bij 

toelating, vervanging en verbouwingrepen. Om helderheid te geven over het voorgestane 

beeld stellen we voor de kwaliteit die we willen behouden in het aanzien van schepen in de 

historische Diepenring nader te gaan omschrijven. Daarbij willen we naast authentieke 

schepen ruimte maken voor arken vanuit de realiteit dat ook woonarken al tientallen jaren 

mede het beeld van de binnenstad bepalen en daar in zekere voorbeelden een positieve 

bijdrage aan leveren. 

 

De oriëntatie in Leeuwarden en Amsterdam heeft ons geleerd dat er meer en helderder te 

sturen valt op wat we met elkaar willen. Dat hier noodzaak toe is en tijd voor nodig blijkt uit 

bezoeken aan deze voorbeeldsteden. Daar wordt geleidelijk aan over een periode van 10 tot 

15 jaar zichtbaar dat de kwaliteit van schepen en arken kan verbeteren. 

 

We stellen daarom voor objectiverende voorschriften te maken en een kleine commissie in het 

leven te roepen die met meer scheepsdeskundigheid gaat adviseren. Deze commissie zal 

tevens als schouwcommissie bij toetsmomenten voor toegang tot Noorderhaven en toelating 

en vergunningverlening voor verbouw in de Diepenring een besluitvoorbereidende rol dienen 

te spelen. 

 

Om recht te doen aan Groningen als jonge, moderne architectuurstad vinden we dat het 

mogelijk moet zijn binnen enkele kanaalvakken buiten locaties waar aanzicht sterker van 

belang is goed gebouwde interessante arken toe te laten. Daarmee wordt lucht gegeven aan de 

behoefte die vanuit dit segment bestaat aan wonen op het water. Tevens geeft dit de 

mogelijkheid in een sneller tempo naar een betere beeldkwaliteit te komen. 

 

En hiermee wordt de woonvorm serieuzer en volwassener behandeld dan we tot nu toe doen. 

Vermeden moet worden dat in de uitwerking van dit kader het beeld van overdetaillering en 

schoonheidsvoorschriften wordt opgeroepen.  

 

Voor wat betreft het door de gemeente gestelde en gehandhaafde authenticiteitseis is het 

dienstig een paar heldere regels toe te voegen die ook voor betrokkenen meer handvaten 

geven om te kunnen beoordelen of zij een geschikt schip hebben voor Diepenring en 

Noorderhaven. Deze zullen een beter verdedigbare toelatingstoets mogelijk maken dan de 

huidige beschreven eisen uit de VOV en de toepassingswijze daarvan. Daarbij is van cruciaal 

belang dat de maatvoering bij schepen uitgangspunt is en een evenwichtige verhouding tussen 

casco en opbouw in het oog wordt gehouden. Nadere regels rond scheepsmaten leveren een 

middel op sturen op (on-)gewenste typen en kan deze voorkomen worden dat schepen te zeer 

door ingrijpende verbouw van het oorspronkelijk beeld gaan afwijken.  

We zullen hier nader op ingaan bij het project 7 Noorderhaven. 
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Maatregelen: 

13. Opdracht te geven voor een nadere uitwerking van de gewenste beeldkwaliteit van 

schepen in het beschermde stadsgezicht. En nadere regels te stellen in dat verband 

voor authenticiteit van schepen in Diepenring en Noorderhaven. 

14. Een kleine toetsingcommissie in het leven te roepen die hierover adviseert en besluiten 

voorbereidt voor nieuwe toelatings- en toetsregels voor schepen in de Diepenring en 

Noorderhaven. Daarin hebben een scheepsdeskundige, een stedenbouwkundige, de 

havenmeester en een juridisch medewerker zitting en zij adviseren B&W in het kader 

van de beeldkwaliteit. 

15. Gemotiveerd ruimte te bieden voor versoepeling van de vervangingseis voor arken 

naar authentieke schepen binnen nader aan te wijzen delen van kanaalvakken in de 

Diepenring. Dit strict gekoppeld aan toetsingscriteria voor nieuwe, goed gebouwde en 

interessante arken en bij verbouwingsingrepen. 

16. Een beperkt aantal heldere regels op te stellen die objectieve kaders aanreiken 

voor verbouw- en nieuwbouw van o.a. arken. 

17. Bij dit alles de huidige richtlijnen rond maatvoering uit de VOV 2006 als vertrekpunt 

en minimum te nemen bij het formuleren van beeldkwaliteitseisen. 

 

 

Deelproject 5 Onderhoudsstimulering Diepenring 
 

Een beter aanzien en vooral ook een beter bestand aan woonboten in de Diepenring is tevens 

te bereiken door verbetering van het onderhoud. Uit een visuele inspectie en op grond van 

inschattingen van Bouwtoezicht verkeert een aanzienlijk deel van de schepen en arken in 

slechte onderhoudsstaat. Hieronder zijn schepen en arken waarvan door diverse partijen wordt 

geconstateerd dat ze geen voldoende woonkwaliteit kunnen waarborgen. Er is een kennelijke 

desinteresse maar ook gebrek aan vakkennis voor het uitvoeren van het meest noodzakelijke 

onderhoud. Verder wordt verondersteld maar ook gerapporteerd door bewoners dat er 

cascogebreken zijn die met lapmiddelen worden verholpen. Het minimaal benodigde 

onderhoud wordt door sommige eigenaren blijkbaar niet uitgevoerd. 

 

In dit deelproject is nagaan of er een fonds voor onderhoudsstimulering is te maken dat kan 

bijdragen aan een betere onderhoudskwaliteit. Dit geeft financiële voorzieningen boven de 

grens van een minimumniveau waarop eigenaren zijn aan te schrijven.  

 

Het voorgestelde fonds moet 3 doelen dienen: bewustwording vergroten onder eigenaren voor 

het belang van goed onderhoud. Ten tweede willen we eigenaren die daadwerkelijk iets willen 

doen aan het onderhoud van hun woonboot ondersteunen. En ten derde willen we eigenaren 

van woonboten die excessief achterstallig onderhoud vertonen en dat niet willen verhelpen 

gaan aanschrijven. 

 

Gerichtheid is in eerste instantie op woonboten op vaste ligplaatsen in de Diepenring. Daarbij 

is ook voor de Noorderhaven een mogelijkheid onder bijkomende, nadere voorwaarden in 

verband met het varend karakter, gebruik van het fonds een optie. In een latere fase zou ook 

voor andere kanaalvakken in de stad een afweging kunnen worden gemaakt voor gebruik van 

een dergelijk fonds. Deze beslissing is mede afhankelijk van een positieve evaluatie na een 

jaar functioneren van het fonds. 

 

Uitgangspunt is dat aan alle huidige VOV voorwaarden moet worden voldaan, dat er geen 

sprake is van illegale situaties, illegale verhuur etc. De eigenaar moet eerst de situatie in 
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overeenstemming met de regelgeving hebben gebracht alvorens recht te hebben op 

ondersteuning. Ook is een BKR toets vereist voor het aangaan van een lening. Deze toets 

wordt door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten uitgevoerd. 

 

De eigenaar blijft verantwoordelijk voor het onderhoud. Daarvan zullen we met voorlichting 

de bewustwording gaan vergroten. Een extern gecertificeerd bureau zal worden ingeschakeld 

hiervoor en deze zal een onderhoudsscan uitvoeren. Daarvoor is een subsidiëring mogelijk tot 

maximaal € 250 per scan. De geraamde kosten van de bewustwording en de onderhoudscan 

worden geschat op ca. € 40.000 en worden ten laste gebracht van het project Wonen op het 

water Diepenring.  

 

Wanneer de scan aanleiding geeft tot maatregelen en de eigenaar tot dit onderhoud bereid is 

stellen wij financiële ondersteuning beschikbaar. Deze scan is een vereiste voorwaarde. 

Het fonds richt zich op de bovenbouw. Voor het onderhoud van de onderbouw zullen de 

VOV-regels tegen het licht worden gehouden en zonodig aangevuld. 

Een nadere definitie van categorieën binnen dit onderhoudsplan is nodig. 

 

Voorgesteld wordt om zogenaamde zachte leningen, met een aantrekkelijk rentepercentage, 

beschikbaar te stellen voor maatregelen die meer dan € 5.000 bedragen uit het Revolverend 

Fonds Volkshuisvesting. Met het oog op de aanpak wordt € 250.000 bij SVN gereserveerd, 

plus een reservering van € 500.000 voor de vervolgaanpak in de rest van de stad na positieve 

evaluatie. 

 

Om te garanderen dat de onderhoudskwaliteit over een aantal jaren goed blijft is er voor het 

verkrijgen van een dergelijke lening een globale meerjarenraming van het onderhoud nodig. 

De hiervoor te maken kosten zijn uit de middelen voor dit project te dekken en belopen ca.  

€ 10.000. 

 

Voor lichte onderhoudsingrepen tot € 2.000 stellen we voor deze 50% te cofinancieren. 

Daarvoor stellen we voor een lichte administratie op te zetten voor deze vorm van eenmalige 

subsidies. De voorwaarden waaronder deze subsidies worden verleend worden nog nader 

bepaald. 

 

Voor beide bijdragen geldt de gemeentelijke subsidieverordening als kader. 

 

De onderhoudsexcessen zullen na uitwerking van een minimumonderhoudsniveau in de 

nieuwe VOV worden gehandhaafd. 

 

Zoals gezegd wordt gewerkt met een pilot van een jaar voor de Diepenring en de  

Noorderhaven. De totale kosten hiervan voor dit project (scans, voorlichting, onderhoudsplan 

en eenmalige subsidies tot maximaal € 1.000) worden geraamd op maximaal € 80.000 en ten 

laste van het project gebracht. 

 

 

Maatregelen: 

18. Een onderhoudsfonds Diepenring en Noorderhaven in te stellen en daarvoor 

bovenstaande subsidiesystematiek aan te houden. Een maximale subsidiebijdrage van 

€ 1.000 en een subsidie op onderhoudsplan bij leningen tot maximaal € 500. Deze 

revolverend leningen tegen zachte rente beschikbaar te stellen tot een maximum van  

€ 25.000 per lening. Beide voor opbouw. 
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19. De dienst RO/EZ opdracht te geven de nadere voorwaarden voor het onderhoudsfonds 

uit te werken. 

20. Onder nadere voorwaarden dit fonds in de Noorderhaven beschikbaar te maken voor  

schepen die volgens de te houden toelatingscan voldoen en tegen een maximale 

investering van € 25.000 kunnen gaan voldoen aan de gestelde (aangepaste) VOV 

regels. 

21. In dit kader een lijst met excessen in achterstallig onderhoud uit te werken in de VOV 

en daarop woonbooteigenaren te gaan aanschrijven. 

22. € 250.000 bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) te reserveren 

ten behoeve van het fonds, een nadere reservering te maken van € 500.000 voor een 

mogelijk vervolg en ROEZ deze taak te laten uitvoeren in samenwerking met een 

gecertificeerd bureau en SVN. 

23. € 80.000 vanuit het Verbeterplan Wonen op het Water in de Diepenring en 

Noorderhaven te reserveren voor uitvoering van de scans, plannen en maatregelen met 

betrekking tot onderhoud. 

24. Hierbij mogelijkheden en slimme voorstellen van kostenbesparing en gezamenlijk 

onderhoud in beeld te brengen en te benutten. 

 

 

 

Deelproject 6 Kamerverhuur Diepenring 
 
Kamerverhuur op het water is vanuit de huidige aangeboden woonkwaliteit kwetsbaar. Toch 

is deze in toenemende mate beeldbepalend voor het wonen in de Diepenring. Hiaten in de 

regelgeving en handhaving hebben ertoe geleid dat deze sector zich zo manifesteert. De 

doelgroep klaagt ondanks de krappe situatie op de woningmarkt en de tijdelijkheid van het 

verblijf steeds meer over het geleverde product. Het streven om het wonen op het water 

gelijkwaardig aan het wonen op de wal te behandelen lijkt hier op grenzen te stuiten. 

Inzet is om de verhuur van kamers op woonschepen in de Diepenring te limiteren en zo 

mogelijk te beëindigen. De wettelijke mogelijkheden voor striktere regels op het gebied van 

commerciële kamerverhuur en van een uitsterfbeleid worden nog in kaart gebracht. 

 
Over dit project valt onder eenzijdige gemeentelijke verantwoordelijkheid en is daarom niet in 

samenwerking met belangenorganisaties besproken. Het valt daarom buiten de scope van deze 

voorstellen. Er zal een afzonderlijk voorstel aan B&W worden voorgelegd waarbij de 

commerciële kamerverhuur aan de orde komt. 

 

Voorstel: 

25. De dienst ROEZ opdracht te geven op korte termijn met een separaat voorstel hierover 

te komen. 

 

 

Deelproject 7 Gereguleerde vrijhaven Noorderhaven 
 

Uit bovenstaande verbeteropgave blijkt duidelijk dat alle betrokkenen een aantrekkelijke 

Noorderhaven voorstaan waar het goed vertoeven is en die reuring laat zien, goed functioneert 

en waarvan ook omwonenden en toeristen kunnen genieten. 

Er is gewerkt aan de opdracht van de raad om een nieuw havenprofiel of anders gesteld 

‘concept’ met betrokkenen op te stellen dat duurzaam is, bijdraagt aan de omgevings- en 
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leefkwaliteit, levendigheid, vaar- en terugkeermogelijkheid regelt en afgeleid daarvan 

voorzieningen biedt waarom gevraagd wordt. 

Daar is er een nieuw indelingsvoorstel voor noodzakelijk, evenals het vaststellen van het 

huidig gebruik van de haven en een aanvulling op de regelgeving en instructies van 

havenwezen. De nadere regulering van de vrijhaven vraagt om concretisering en moet 

verloedering die optreedt van te lang onbewoond en ter verkoop liggende schepen tegengaan.  

Uitwerking van nadere lig- en toelatingsregels blijkt urgent om ongewenste en onomkeerbare 

ontwikkelingen te voorkomen. Tevens is nagegaan of er plaats is voor een charterschip en –

opstapvoorziening. Uitgaande van de woonfunctie is al in mei 2009 aan de raad gemeld dat 

het de intentie is het bedrijfsschip elders een plaats aan te bieden. 

Ook verzekerings- en veiligheidseisen en gebruiksregels zij aan de orde geweest. Bewoners 

pleiten voor een aanwezige en actieve Havendienst. Buiten de Noorderhaven is inmiddels een 

klussensteiger met betere voorzieningen gerealiseerd. 

De kosten van de totale operatie zullen nog nader in beeld worden gebracht. Voor de 

financiering ervan zal verbinding worden gezocht met andere lopende projecten (riolering, 

Diepenring en kadenherstelaanpak).  

 

Nieuw profiel 
Omdat een samenhangend nieuw concept nodig is om de voorzieningen, de identiteit, functie 

en de beeldkwaliteit van de haven te verbeteren zijn er mede in voorgaande deelprojecten (4 

en 5) voorstellen gedaan die bijdragen aan verbetering. 

 

Partijen hebben uitgesproken dat een goede haven heeft alleen kans zich te ontwikkelen als er 

wordt gestuurd naar een eindbeeld van een haven voor varende authentieke schepen die door 

hun eigenaren bewoond worden. De daartoe gestelde eisen van de VOV 2006 geven vanuit 

Watergang een handvat dat in eerdere jaren en sindsdien niet op ieder moment bij toelating en 

verblijf goed in acht is genomen of nadien gehandhaafd. Om ontwikkelingen te keren van 

verkoop met oneigenlijke vaste ligplaats, onbewoond, leeg- en stil liggen en vertroeping van 

beeld en achteruitgang in onderhoud van schepen is er door ons voor gekozen betere regels 

voor te stellen omtrent de toelating en het onderhoudsstimulering mogelijk te maken. 

 

Een nieuwe toelatingstoets van 6 regels met een aanvulling op bestaande regels rond varen, 

authenticiteit, bewoning, papieren moet hierin gaan voorzien. Daarmee kan stuur worden 

gezet op de ontwikkeling en het gebruik van de haven. Voor de combinatiefunctie varen en 

wonen blijft richtpunt en er wordt op verzoek van schippers de voorziening getroffen dat er 

een terugkeerrecht kan worden geclaimd voor ingeschrevenen binnen 3 maanden na uitvaren. 

Dit schept tevens mogelijkheden aan passanten die Groningen aandoen een tijdje af te meren 

in de Noorderhaven. 

 

Onderzoek naar de inschrijving, handhaving van huidige regels, zaken die rond de wachtlijst 

spelen en de ontwikkelingen van de afgelopen tijd hebben aangetoond dat het noodzakelijk is 

nadere gebruiksregels af te spreken. Een van de belangrijkste daarvan is dat bij verkoop -om 

de haven goed te laten functioneren- schepen de haven dienen te verlaten. Daarna is het 

mogelijk om voor de beschikbare zone geïnteresseerde gegadigden binnen nadere 

toelatingsregels (inschrijving eigenaar-bewoning, varen, de betere authenticiteitseis, 

onderhoud, onderliggende documenten rond keuring en verzekering) toe te laten op een 

nieuwe vergunning. Dit middels publicatie in de bladen en zonder daarvoor een nieuwe 

wachtlijst in het leven te hoeven roepen. 
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De VOV moet daarbij worden gewijzigd in de zin dat voor huidige schepen en hun eigenaren 

die binnen dit nieuwe profiel passen er een vergunning (in plaats van nu een toestemming) 

wordt verleend. 

Voor de eigenaar-bewoners van schepen in het huidige bestand die niet volledig voldoen aan 

de nieuwe criteria bestaat de mogelijkheid alsnog binnen 2 of 3 stappen van enkele jaren te 

komen tot beter onderhoud, authenticiteit en varen. Belangrijk onderdeel van dit participatie 

proces was gelegenheid daarvoor te bieden daarin mee te kunnen komen en niet bij voorbaat 

een deel van de schepen te diskwalificeren. Voor schepen en bewoners die respectievelijk 

buiten de huidige en de nadere toelatingseisen vallen zal op maatwerk en naar ieders rechten 

een redelijke termijn van overgang worden gesteld. En waar mogelijk alternatieven worden 

geboden. 

 

Als voorwaarden voor dit proces geldt dat voor alle aanwezigen per datum 15 juni 2009 die  

niet naar een ligplaats vetrokken zijn sindsdien dit overgangsregiem geldt dat rechten en 

afspraken regelt. Dit volgens gebruikelijke wettelijke  termijnen in redelijkheid en rekening 

houdend met bijzondere omstandigheden. 

 

Deze beleidswijziging vraagt om een helder proces van toesting en gesprek met betrokkenen. 

Daarin zal per situatie een beschikking worden vastgesteld waarin (onoverdraagbare) rechten 

en gebruiksmogelijkheden voor de haven en de afspraken rond de inzet op de nieuwe eisen 

(authenticiteit, onderhoud, varen) worden vastgelegd. Daarin passen ook de mogelijkheden en 

rechten om van het onderhoudsfonds Diepenring en Noorderhaven gebruik te kunnen maken. 

 

Omdat ook de beeldkwaliteit punt van aandacht is voor gemeente en diverse belangengroepen 

in de stad en er meer en betere voorzieningen door bewoners en belangenorganisaties zijn 

gevraagd is een herinrichtingsplan voor de haven getekend. Dat heeft meerdere functies: het is 

een locatiepan voor (meer) voorzieningen, bestemt de schepen naar lengte in zones en geeft 

mogelijkheden de Noorderhaven optimaler te beleven.  

Over de definitieve invulling wordt nog nagedacht. Bewoners oriënteren zich momenteel op 

de indelingsmogelijkheden en de vraag of bijzondere plekken aan de Noorderplantsoenkant 

en de Kijk in’t Jatbrug beeldbepalende locaties zijn. Voor wat betreft de capaciteit van de 

haven wordt afhankelijk van het aanbod aan schepen en het eindbeeld een bandbreedte tussen 

45 en 55 schepen aangehouden en geopteerd voor voormalige bedrijfschepen vanaf minimaal 

18 meter. 

 

Definitieve herinrichting van de haven, met 2 balkons en het moment van ligzoneverandering 

worden nog uitgewerkt en bepaald. Voorgesteld wordt om deze herinrichting te combineren 

met kadenaanpak en herinrichting naar aanleiding van de visie Diepenring als deze aan de 

orde komt.  

 

Voor de voorzieningen wordt voorgesteld geen vaste riolering aan te leggen, omdat dit niet in 

het havenconcept past. Wel op een locatie een verzamelpunt daarvan en enkele steigers toe te 

voegen voor bijboten. Afgewogen moet worden onder welke voorwaarden een 

tegemoetkoming in kosten bij plaatsing van IBA’s mogelijk is voor schepen die binnen het 

profiel in de haven blijven. Voor het overige wordt gezocht naar meer en goed geïntegreerde 

stroom/water/kabel en brievenbus-oplossingen, mogelijk in combinatie met 2 balkon/steigers. 

 

Verder wordt er wordt binnenkort een zoektocht uitgevoerd naar stallingsmogelijkheden voor 

fietsen en opslag van spullen in de directe Noorderhaven omgeving omdat dit bijdraagt aan de 
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woonkwaliteit. Want er is mogelijk te weinig opslagcapaciteit voor scheepsbewoners en er is 

ruimtegebrek op (kleine) schepen waardoor mede vertroeping in het beeld ontstaat. 

 

Wat betreft de uitgevoerde handhavingsacties kunnen we constateren dat het met de huidige 

regels lastig is niet-bewoning aan te tonen, dat er veel overinschrijving is zonder dat er 

schepen in de haven zijn, dat er gebruik wordt gemaakt van de haven met inschrijving op 

andere ligplaatsen of adressen en dat de administraties niet goed afgestemd zijn tussen 

havendienst, bevolkingsadministratie en belastingafdeling. Er wordt een voorstel gemaakt 

voor systematisch handhaven hierop en het beter inschrijven van bewoners Noorderhaven 

binnen voorgestelde zones. 

 

Qua duurzaamheid staan wij verbetering van stookvoorzieningen voor, zoals verwoord onder 

het deelproject Veiligheid, waarbij het gaat om o.a. roetfilters. Wellicht zijn er andere 

mogelijkheden in de nabije toekomst voor betere energievoorziening of gezamenlijke inkoop 

van schonere brandstof. 

 

Bedrijfsfuncties in onderhoud en reparatie brengen verschijnselen met zich mee die beperkend 

en belastend zijn voor de directe woonomgeving en de ruimte in de haven. 

Inmiddels is een klussensteiger gerealiseerd waar door havenbewoners onder nader te stellen 

regels gebruik van kan worden gemaakt. Daarmee wordt voor de omgeving belastende groot 

klus- en onderhoudswerk mogelijk buiten de Noorderhaven. Aan het Oude Winschoterdiep 

zijn hiervoor de juiste voorzieningen aangebracht. Kosten hiervoor zijn uit het project 

Bornholmstraat/Watergang ligplaatsen gefinancierd. 

 

Gezien de vaarmogelijkheden zal er ruimte zijn voor een charter en andere rondvaartscheepjes 

om tijdelijk ligplaats in te nemen. Voorzieningen voor opstap moeten hierbij bezien worden. 

Voor het overige is het nodig naar andere charterligplekken te zoeken in andere kanaalvakken 

en havens rond de (binnen)stad. 

 

 

Maatregelen: 

26. Een nieuw havenprofiel vast te stellen voor op door eigenaar bewoonde en varende, 

authentieke schepen en daarbij 6 nadere objectieve regels voor toelating te stellen in 

de Verordening Openbaar Vaarwater. 

27. Vanuit dat nieuwe havenprofiel een havenindelingsplan concreet uit te werken dat 

toevoeging beschrijft van gewenste voorzieningen, waterbeleving en beeldkwaliteit 

met een gegarandeerde capaciteit voor 45-55 schepen van minimaal 18 meter lengte. 

28. Voorzieningen voor de Noorderhaven uit te breiden op het gebied van electra/water, 

aanmeren, reddingstrappen, rioolverzamelpunt, brievenbussen en opslag en fietsen. 

Vooralsnog is voor dit doel € 100.000 beschikbaar. 

29. Keuze te maken voor beëindiging van bedrijfsmatige functies die belastend zijn voor 

de omgeving. De ligplaats voor het bedrijfsschip op te heffen en elders een alternatief 

aan te bieden. 

30. Een toetsmoment te kiezen direct na vaststelling van de nieuwe maatregelen in de 

VOV op huidige en nieuw toe te laten schepen rekening houdend met de voorgestelde 

havencapaciteit. Dit toetsmoment door een schouwcommissie als onder deelproject 4 

te laten uitvoeren binnen de voorwaarden die voor dit project gelden in termen van 

redelijke termijnen van overgang en mogelijkheid voor schepen om in stappen aan het 

nieuwe profiel te kunnen gaan voldoen. 
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31. Deze afspraken in de vorm van (onoverdraagbare) vergunningen en beschikkingen 

voor het liggen in de Noorderhaven in een bepaalde zone en met bepaalde rechten vast 

te leggen. 

32. Alternatieve woon- of liglocaties te zoeken voor situaties na de termijn voor het 

overgangsregiem. 

33. Beëindiging van de op slot regeling die momenteel geldt per 1 april en bij toelating 

van nieuwe gegadigden in de Noorderhaven vanwege het besluit tot instelling van 

nieuwe regels en uitvoering van de toelatingstoets een tijdelijke vergunning na 

melding te verstrekken. 

34. Administratie van de inschrijving met rechten en ligmogelijkheden zodanig vorm te 

geven bij havenwezen dat hierop betere controle mogelijk is en hier het systeem voor 

registratie, meldingen en acties Bouw- en woningtoezichtsysteem op aan te sluiten. 

35. Capaciteit te organiseren in de vorm van een uitvoeringsprojectteam dat het komende  

jaar de overgang vorm geeft en gesprekken met betrokken bewoners voert. 

36. Havenwezen en BWT overeenkomstig deze nieuwe afspraken mandaat te verlenen 

op nieuwe regels te kunnen handelen. 

37. Reuring in de Noorderhaven in de vorm van andere activiteiten dan wonen en varen te 

bevorderen en te stimuleren. 

38. Voor een charter en andere rondvaartscheepjes ruimte en voorzieningen in te richten 

aan de plantsoenkant voor het vaarseizoen. 

 

 
Deelproject 8 Toezicht en handhaving 
 

Vanuit de behoefte aan meer beschikbaarheid van toezichthouders en handhavers op het water 

is ervoor gekozen naar een nieuw concept voor de handhaving over te gaan. Er zal meer 

vanuit gastheerschap en begeleiding in de eerste (contact)fase en na handhaving (terug in de 

genormaliseerde situatie) worden gewerkt. Afdelingen havenwezen en Bouw en 

Woningtoezicht zullen met Stadsbeheer en Milieudienst deze nieuwe opzet rond het water 

wonen uitwerken. Meer samenwerking en een betere rolverdeling zullen daarbij aan de orde 

zijn. Ervaringen en voorbeelden die we in Amsterdam en Leeuwarden hebben meegekregen 

worden daarbij gebruikt.  

 

Kritiek bestaat vanuit diverse kringen is dat de huidige regels al niet voldoende uitgevoerd 

worden en dat het simpelweg handhaven van de bestaande regels niet tot de gewenste situatie 

leidt. Er worden (hierboven) daarom nieuwe regels en instrumenten voorgesteld, die beter 

werken als het gaat om Noorderhaven, Beeldkwaliteit en Onderhoud. 

 

Bij besluitvorming over (uitwerking van) bovenstaande deelprojecten zal een nieuwe VOV en 

een daarop afgestemde handhaving vorm worden gegeven binnen de staande organisatie. 

Daarbij zal wel prioritering nodig zijn in het handhaafprogramma, ook voor preventief 

onderzoek naar verwaarlozing. Aandacht is nodig voor de kwaliteitsontwikkeling en 

capaciteit van havenwezen. 

 

De eerste tijd bij de invoering, voorlichting en uitvoering ervan is goede communicatie nodig. 

Het lijkt nodig hierbij een deskundig projectleider te belasten die een rol speelt bij het 

overgangsproces rond Noorderhaven, de voorlichting rond het onderhoudsfonds en de 

samenstelling en opdrachtdefinitie van de schouw- en welstandscommissie woonboten. Deze 

zal in samenwerking met de watercoördinator en de afdeling BWT het komende jaar de regie 

op dit proces moeten houden en sturing geven aan het handhaversoverleg op het water. 
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Maatregelen: 

39. Een nieuw handhavingsconcept uit te werken met de verschillende toezichthouders en 

handhavers waarin gastheerschap, begeleiding en voorlichting belangrijke punten van 

aandacht zijn. Daarbij de kwaliteit en capaciteit van havenwezen te verhogen. 

40. Vanaf de fase van vaststelling van de nieuwe VOV een projectleider te belasten met 

het invoeren van nieuwe regels en werkwijzen. De watercoördinator te betrekken en 

deze projectleider sturing te laten geven aan het handhaversoverleg. 

 

 

 
Deelproject 9  Waterorganisatie en loket 
 

Er is een brede behoefte aan een helder loket voor adequate beantwoording van vragen van 

bewoners en goed gecommuniceerde oplossing van gemelde problemen.  

Bewoners hebben het idee dat al hun vragen door Havenwezen zou moeten worden 

opgevangen, terwijl de bestaande loketten van de gemeente anders ingericht zijn. De structuur 

van wijkbeheer met wijkposten en loketten (bijvoorbeeld Loket Beheer en Verkeer) zijn bij 

bewoners onvoldoende bekend en daarom wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van deze 

ingangen. 

 

Samen met bewonersvertegenwoordigers zijn de belangrijkste vraagpatronen in kaart gebracht 

en zijn de antwoorden op deze vragen geformuleerd. Voorgesteld wordt om deze vragen en 

antwoorden met achtergrondinformatie en verwijzingen op het gemeentelijke e-loket te 

plaatsen. Het gaat in april proefdraaien met vragen die met bewoners zijn uitgewerkt onder 

het themablad “Wonen op het water”. De diverse disciplines hebben vanuit hun vakkennis 

antwoorden op standaardvragen op gebied van omgeving, klachten, technisch beheer, 

vergunningen en overige vragen uitgewerkt. 

 

De watercoördinator van de gemeente heeft dit project onder zijn beheer en zal in de loop van 

de tijd samen met WCG, Groninger Schippers en Historische Zeilvaart Groningen evalueren 

en de inhoud van het systeem verder uitbouwen en actualiseren. 

 

Daarbij blijft het nodig afstemming te houden met signalen die toezichthouders en anderen 

rond het waterwonen afgeven naar verantwoordelijke afdelingen en dat deze ingebracht 

worden in onderhouds- en beheerprogramma, dan wel bij beleidsverantwoordelijke afdeling 

worden neergelegd. 

 

 

Maatregel: 

41. Een e-loket voor watervragen verder uit te bouwen en de signalen die dit oplevert via 

de watercoördinator regelmatig bij verantwoordelijke beheer, onderhoud en 

beleidsafdelingen neer te leggen. 

 

 

Hieronder volgt het advies van besturen van WCG, Groninger Schippers en Historische 

Zeilvaart Groningen, bewonersorganisaties A-kwartier, Binnenstad-Oost, Hortus en 

Groningen City Club op dit verbeterplan. 

Het bijgestelde concept-raadsvoorstel komt ter vaststelling terug in het DB alvorens het naar 

het gecombineerde sectoroverleg MSB/RO gaat en naar B&W. 
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Bijlage 1 

 

Overzicht van het besluitvormings- en participatieproces met betrokkenen 

 

 

juni 2008 Knelpuntennotitie woonboten vastgesteld in raad. Daarbij de visie van 

betrokken belangenorganisaties verwoord (WCG bestuur, werkgroep 

Noorderhaven, Groninger Schippers en vereniging Historische Zeilvaart 

Groningen). 

 

oktober 2008  Vooroverleg over inhoud en voorwaarden werkconferentie met WCG,  

GS, HZG. 

 

5 november 2008 Werkconferentie wonen op het water (WCG, GS, HZG, politieke  

partijen, wethouders Visscher en de Vries, betrokken ambtenaren) 

   Inventarisatie van knelpunten en wensen Diepenring en Noorderhaven. 

 

november 2008- Vooroverleg over de uitwerking van opdrachten in het Verbeterplan  

februari 2009  met WCG, GS, HZG op 21 november, 13 januari en 4 februari. 

 

februari 2009  Informatie-avonden over Verbeterplan voor bewoners Diepenring en  

Noorderhaven 23 en 25 februari. 

 

maart-april 2009 Conclusie uit reactie voor definitief verbeterplan met WCG, GS, HZG 

   17 maart en 8 april 

 

13 en 27 mei 2009 Verbeterplan vastgesteld in de raad. Inspraakreacties WCG in  

gecombineerde raadscommissie R&W en Beheer en Verkeer. 

 

juni 2009-  Uitwerking voorstellen in deelprojecten en in plenaire projectgroep 

januari 2010  met WCG en GS. 23 juni kick-off, 24 en 30 september, 15 oktober, 

4 en 19 november, 27 januari. 

 

juni/augustus 2009 Schouwen Diepenring en Noorderhaven. 

 

september 2009 Tussentijdsgesprek wethouders Visscher en de Vries met bestuur WCG. 

 

oktober 2009  Bezoeken aan Leeuwarden en Amsterdam met werkgroepen  

Noorderhaven en Beeldkwaliteit. 

 

december 2009 Bestuurlijk overleg met WCG, GS en HZG over de hoofdlijnen van de   

januari 2010 voorgestelde maatregelen binnen het verbeterplan. 

 

februari 2010  Presentatie plannen aan bewoners Noorderhaven en Diepenring op  

   2 informatie-avonden 9 en 10 februari. 

 

februari 2010 Notitie in de vorm van een concept raadsvoorstel vastgesteld in directie 

ROEZ gemeente uit voor advies naar WCG, GS, HZG, Hortus, A-

kwartier, Binnenstad-oost, GCC 24 februari – 10 maart. 

 


