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Geacht commissielid,

Het rapport Vaste Grond Onder De Voeten dat minister Blok heeft laten opstellen en dat in mei is 
gepubliceerd, kwam mij vandaag onder ogen.
In grote lijnen is het een zeer lezenswaardig rapport dat een goed inzicht geeft in de beleidsmatige 
en rechtspositionele praktijk van het waterwonen in Nederland.

Opmerkelijk is evenwel dat bij de geïnterviewde personen en tijdens de expertmeeting geen enkele 
Groninger is betrokken. Dat is vreemd omdat het rapport onderkent dat Groningen de tweede stad 
en derde gemeente van Nederland is als het gaat om het aantal ligplaatsen en dus waterbewoners. 
Daarbij is Groningen ook nog eens het enige publieksrechtelijke lichaam dat alle ligplaatsen in 
eigendom heeft.

Deze omissie leidt ertoe dat bij het onderzoeksbureau niet bekend is dat er in Groningen geen 
liggeld wordt geheven maar dat de Groninger waterbewoners sinds 2002 roerend zaakbelasting 
betalen over schip en (de waarde van de) ligplaats. Doordat dit feit niet is genoemd is er ook geen 
rechtspositionele beschouwing gewijd aan de roerend zaakbelasting als rechtvaardig instrument van
belastingheffing waarmee de gelijkwaardigheid tussen wal- en waterbewoners is gegarandeerd.

Ik zou dit feit toch graag onder uw aandacht brengen omdat deze heffing juist ook aansluit bij de 
aanbeveling van paragraaf 5.3.4 waarin men mijns inziens terecht opmerkt dat de rechtspositie van 
de waterbewoners het meest gebaat is bij een volledige publiekrechtelijke regeling van de 
ligplaatsen. Het gaat te ver om dat in dit bestek nader uit te leggen maar ik ben graag bereid u nader 
te informeren hierover.

Voorts kan de goede verstaander en aandachtige lezer, helaas alleen maar impliciet, eigenlijk niet 
anders dan concluderen dat in Groningen het waterwonen het beste is geregeld. Sinds 1994 is hier 
een Verordening Openbaar Vaarwater, sinds 1997 het eerste bestemmingsplan voor het openbaar 
vaarwater, waterbewoners krijgen planschadevergoedingen in voorkomende gevallen en zoals 
gezegd sinds 2002 de RZB in plaats van liggeld. Allemaal in ruim twintig jaar tot stand gekomen 
dankzij de deskundige inbreng van (bestuurs)leden van het WCG. Reden temeer om nog eens 
verbaasd te kijken naar de mensen die geconsulteerd zijn voor dit rapport.

Betekent dat dat alles pais en vree is in Groningen. Helaas niet. Er zijn altijd zaken voor verbetering
vatbaar. Maar wat vooral zorgen baart is, zoals het rapport heel terecht en herkenbaar vaststelt op 
bladzijde 58 paragraaf 5.2: Overheden en particulieren vinden hierdoor vaak opnieuw het wiel uit 
en zijn lang niet altijd op de hoogte van de wettelijke (on)mogelijkheden.

Het betekent dat we ook in Groningen voortdurend alert moeten zijn als waterbewoners zoals nu 
ook weer blijkt omdat nieuwe ambtenaren de roerend zaakbelasting willen afschaffen en als 
precario vijf keer zoveel aan inkomsten willen binnenhalen en het publiekrechtelijke stelsel dat wij 
in zoveel jaren hebben opgebouwd willen vervangen door privaatrechtelijk regelingen. Daarnaast 
kan en mag je van politici niet verwachten dat zij wel op de hoogte zijn waardoor zij op onjuiste 
gronden vaak onjuiste beslissingen nemen. Dat vergt veel inspanning van vrijwilligers als 
ondergetekende om steeds maar weer duidelijk te maken dat we het wiel al kennen en dat we zelfs 
kunnen fietsen.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest en ben altijd bereid om nadere vragen te beantwoorden



zowel per e-mail, telefoon als ter plekke bij uw commissie.

Hoogachtend,

Klaas Koetje
Zuiderpark 1007
9724 AK  Groningen


