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Bij deze maakt het WCG bezwaar tegen de hier aangehaalde ligplaatsvergunning.
Op basis van de foto die bij de vergunning is verstrekt en op basis van lokaal, persoonlijk uitgevoerd 
onderzoek komen wij tot de conclusie dat aan de eigenaar van de woonboot Deo Volente ten onrechte 
een ligplaatsvergunning is verstrekt.
Wij komen tot deze conclusie omdat de woonboot niet voldoet aan de definitie van niet-kwetsbaar 
schip zoals omschreven in de Verordening Openbaar Vaarwater 2006 (VOV), artikel 1, lid n onder 1 
en 2. Uit het Aanwijsbesluit van diezelfde VOV staat onder artikel 2a dat in het betreffende kanaalvak 
uitsluitend niet-kwetsbare schepen mogen worden afgemeerd.

Voorts betwisten wij dat het hier een woonschip betreft. Op grond van de informatie die wij hebben 
ingewonnen gaat het hier om commerciële  kamerverhuur.  Hoewel de VOV daar niet  expliciet  een 
verbod op geeft, achten wij het doelmatig commercieel verhuren van meerdere appartementen op een 
vergunningadres  als  het  innemen  van  een  ligplaats  voor  een  bedrijfsschip.  Aangezien  in  het 
betreffende kanaalvak uitsluitend ligplaatsen voor woonschepen zijn aangewezen en geen ligplaatsen 
voor bedrijfsschepen achten wij het gebruik van de ligplaats strijdig met het beoogde doel van zowel 
de  VOV  als  het  Bestemmingsplan  Openbaar  Vaarwater  art.  6.3.2  (zie  toelichting  blz.  74  onder 
gebruiksregels)  waarbij  het aantal  ligplaatsen voor bedrijfsschepen voor nu en de toekomst tot het 
bestaande minimum wordt beperkt in verband met de schaarste aan ligplaatsen voor woonschepen.

Op grond van vorenstaande achten  wij  dat  het  college  ten onrechte  een  ligplaatsvergunning  heeft 
verstrekt aan de eigenaar van de Deo Volente.
Verwachtend  u  hiermee  voldoende  te  hebben  geïnformeerd  en  in  afwachting  van  een  hoorzitting 
aangaande deze vergunning, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Bestuur Woonschepencomité Groningen

(w.g. Klaas Koetje)


