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Weg met de misbaksels
OPINIEOPINIE

Elk jaar weer beklagen toeristen zich bij de gemeente Gro-
ningen over de kwaliteit van de woonboten in de Diepen-
ring. Natuurlijk, digitaal zeuren en klagen is wel erg mak-
kelijk in deze tijd, maar we krijgen het als Woonschepen-
comité toch maar voor de voeten geworpen.

DIRK VAN DRIEL

Als je kritisch door de Die-
penring vaart, dan valt op
dat met name langs de
Turfsingel en het Schui-

tendiep inderdaad verschillende
misbaksels liggen afgemeerd die ie-
dereen liever kwijt dan rijk is. Het
gaat hier vrijwel zonder uitzonde-
ring om boten van kamerverhuur-
bedrijven, de zogenaamde bootjes-
melkers. Een paar handige jongens
hebben in de jaren negentig van de
vorige eeuw voor een appel en een ei
bescheiden woonbootjes opgekocht
en vervangen door veel grotere,
gammele ‘dozen’ waar zoveel moge-
lijk studenten in ‘gehuisvest’ kon-
den worden. Regelgeving bestond
niet, alles mocht en de veiligheid
was ver te zoeken.

De gemeente keek toe en deed
niets. Nou ja, ze bedacht regelgeving
waardoor het vrijwel onmogelijk
was om een woonboot te vervangen.
En dat is dan ook nauwelijks meer
gebeurd. En de oude troep bleef lig-
gen. De nuttige regels die er waren,
zoals voor de aanpak van verwaarlo-
zing, werden niet gehandhaafd. En
zo is de stad opgescheept met een er-
fenis van dertig jaar gemeentelijke
geklungel en nalatigheid op een pro-
minente plek.

Het Woonschepencomité is van
mening dat voor een fractie van de
kosten van het Forum de Stadjers
een zeer groot plezier gedaan kan
worden:
– koop alle ongewenste woonboten
op of bied de eigenaren een alterna-
tieve ligplaats aan. De laatste oplos-
sing is veruit het voordeligst. Suiker-
unie, Meerstad, Noord-Willemska-
naal, Winschoterdiep: keuze ge-
noeg.
– verwijder alle geparkeerde auto's
langs de Diepenring. Volgens de ge-
meente kost dat 450.000 euro op
jaarbasis, maar daar staat tegenover
dat het water dan pas echt ontsloten
wordt voor iedereen. En er is ruim
voldoende parkeergelegenheid in de
nabij gelegen parkeergarages.

‘De gemeente
keek toe en
deed niets’

– stel regelgeving op waarmee ge-
wenste ontwikkelingen gestimu-
leerd worden in plaats van de huidi-
ge regelgeving die de boel op slot zet.
– compenseer alle te verdwijnen lig-
plaatsen op een andere locatie. De
gemeenteraad heeft besloten dat
het totale aantal ligplaatsen voor
woonboten niet mag afnemen. Ster-
ker nog: gezien de groeiende popu-
lariteit van wonen op het water is
uitbreiding van het aantal ligplaat-
sen sterk gewenst.

De minister heeft onlangs beves-
tigd dat een niet varende woonboot
als bouwwerk moet worden aange-
duid. Dat gaat vooral voor nieuwe
woonboten betekenen dat ze aan de-
zelfde regelgeving als gewone hui-
zen moeten gaan voldoen. Dit biedt

voor de gemeente aanknopingspun-
ten om bijvoorbeeld op nieuwe loca-
ties de zaken beter in de hand te
houden. Daarnaast kunnen voor be-
staande kamerverhuurbedrijven ei-
sen gesteld gaan worden met betrek-
king tot de veiligheid. Een prima
handvat om de grootste misstanden
aan te pakken.

Het Woonschepencomité (WCG)
wordt door de gemeente nauw be-
trokken bij nieuw te formuleren be-
leid. Dat is een goede zaak, maar ge-
zien de lange geschiedenis van wei-
nig succesvol woonbotenbeleid is
het WCG enigszins sceptisch.

Maar... met goede wil, een heldere
visie en vooral voldoende financiële
middelen zal er uiteindelijk toch een
doorbraak moeten komen.

En kunnen steeds meer Stadjers,
toeristen en waterbewoners opti-
maal genieten van het vele water dat
Groningen heeft.

Dirk van Driel, voorzitter Woonsche-
pencomité Groningen
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