
VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING RUIMTE EN WONEN

Datum: 7 februari 2018
Plaats: oude raadzaal
Tijd: 20.02 – 22.18 uur

Aanwezig: mevrouw K.W. van Doesen-Dijkstra (voorzitter, D66), de dames M. van Duin (SP),
S. Brouwer (PvdA), P. Brouwer (GroenLinks), I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie), M.E. Woldhuis
(100% Groningen), de heren B.N. Benjamins (D66), T. Rustebiel (D66), C.T. Schimmel (D66) tot B3,
J.P. Dijk (SP), M. van der Laan (PvdA) tot B3, D.S. Ruddijs (PvdA) vanaf B3, M. van der Glas
(GroenLinks), M.D. Blom (VVD), P. Spoelstra (VVD), R. IJtsma (Stad en Ommeland), H.P. Ubbens 
(CDA),
A.P.M. Banach (Student en Stad), W. Pechler (Partij voor de Dieren)
Namens de griffie: mevrouw A. Weiland (commissiegriffier)
Namens het college: de heren R. van der Schaaf (PvdA)
Inspreker: de heren Adriaanse (op persoonlijke titel), Van Driel (namens Woonschepencomité Groningen),
Koetje (namens negentien bewoners Noorderhaven)
Verslag: de heer J. Bosma (Notuleerservice Nederland)

B.1. Aanpak Noorderhaven (collegebrief 18 januari 2018)

Dhr. Van Driel (inspreker namens Woonschepencomité Groningen):
  Wordt absoluut niet vrolijk van de aangekondigde handhavingsacties, die alles te maken hebben met

de recente wetswijziging.
  Verwacht enorme weerstand bij bewoners en geen enkele medewerking. De gemeente weet precies

wat er ligt in de Noorderhaven. De boten liggen er met toestemming.
  Stelt dat een varend schip wettelijk gezien niet stilligt. Het doet niet ter zake of en hoe een schip

daadwerkelijk kan varen.
  Wijst erop dat de Noorderhaven geen vrijhaven meer is, maar primair een woonfunctie heeft.
  Voegt toe dat de wetgever permanent stilliggende schepen als drijvende bouwwerken ziet, die van

rechtswege een omgevingsvergunning zouden moeten krijgen.
  Roept het college op mee te bewegen met de wetgever en vergunningen te verstrekken aan de

schepen in de Noorderhaven. Het voorkomt jarenlange stilstand en procedures. Bovendien zullen
vergunningen leiden tot verkoopbaarheid en investeringen, en daarmee tot een kwaliteitsslag.

Dhr. Adriaanse (inspreker op persoonlijke titel):
  Stelt dat alle schepen varend zijn zodra de trossen los zijn.
  Vindt het merkwaardig aan een inventarisatie en beoordeling te beginnen zonder criteria wat nu wel

en niet een varend schip is volgens de gemeente.
  Leerde uit navraag dat de gemeente zonder toegang tot een schip deze alsnog beoordeelt.
  Roept op zorgvuldig om te gaan met de schepen en hun bewoners. Zou de gemeente ook zo

handelen als het om gewone huizen ging? Eerst moet het proces duidelijk zijn.
  Leest dat de gemeente zorgvuldig om zal gaan met ieders woonwensen en situatie, maar dat blijkt

niet uit de werkwijze.
  Roept op eerst definities, criteria en een proces doordacht op te stellen.
  Oppert de subsidie die zo'n vijf jaar geleden is aangeboden weer van stal te halen om schepen op te

knappen. Dit is een schijntje op de totale begroting. Ook hier geldt dat het onduidelijk is hoe de
gemeente 'verwaarloosd' definieert.

Dhr. Koetje (inspreker namens negentien bewoners):
  Heeft de gemeente met negentien bewoners verzocht de rechtspositie op schrift te stellen.



  Brengt in herinnering dat een uitspraak van de Raad van State in 2014 alle woonboten in een klap
illegaal maakte. De wetgever heeft daarop sinds 1 januari 2018 voor rechtszekerheid gezorgd en
stelde overgangsrecht in, dat voor alle huidige woonboten geldt, ook in de Noorderhaven. Dit
betekent gelijkstelling met een omgevingsvergunning.
  Wijst erop dat in het voorbereidingsbesluit bestemmingsplan openbaar vaarwater in een voetnoot de

wet en het overgangsrecht ten volle erkend worden voor vergunde en niet-vergunde ligplaatsen.
  Hekelt dat het college vasthoudt aan een kattenbelletje van de stadsadvocaat van 8 november 2017,

waarin hij als eerste gedachte formuleert dat het overgangsrecht niet zou gelden voor de
Noorderhaven.
  Stelt dat de wet zes criteria noemt. Voldoet een schip aan één dan is het al een varend woonschip.

Dhr. Ubbens (CDA):
  Ziet dat de gemeente steeds meer tegenover de bewoners komt te staan.
  Leest dat het college zorgvuldig om wil gaan met woonwensen, het karakter van vrijhaven wil

behouden én een kwaliteitsslag wil maken. Is de gekozen werkwijze wel realistisch?
  Wijst erop dat er al jaren niet-varende schepen in de Noorderhaven liggen en dat de gemeente al die

tijd niet gehandhaafd heeft. Ook geeft de gemeente geen definitie. Hoe gaat het toetsen dan?
  Ziet als consequentie van het niet handhaven dat veel schepen een omgevingsvergunning zullen

aanvragen en dat rechtszaken volgen bij afwijzing.
  Leek het bij de Watervisie realistisch eerst te zorgen voor alternatieve ligplaatsen om daarna in

overleg eventueel te gaan verplaatsen. De huidige werkwijze wekt alleen maar weerstand op.
  Vraagt hoe waarschijnlijk het is dat de inspecties daadwerkelijk plaats gaan vinden.
  Verwacht dat veel schepen, varend of niet, als drijvend bouwwerk kunnen gelden. Wat is dan het

belang van de controle? Het levert alleen maar onrust op.

Mw. Van Duin (SP):
  Verzoekt de wethouder in te gaan op de inspraak en sluit aan bij het CDA.
  Leest dat geen enkele boot een omgevingsvergunning krijgt en vindt dat niet stroken met de

Watervisie, die stelt dat varende en niet-varende schepen dezelfde rechten hebben en dat beide een
plek hebben in de Noorderhaven.
  Voegt toe dat het college vindt dat niet-varende schepen bij verkoop moeten verkassen. Ook dat

strookt niet met gelijke rechten volgens de Watervisie.
  Wil weten hoe het college de in de brief van 4 december 2017 aangekondigde gesprekken voor zich

ziet met bewoners van niet-varende schepen. Dwingt het college hen tot ombouw of vertrek?

Mw. Brouwer (GroenLinks):
  Verzoekt het college in te gaan op de inspraak.
  Heeft bij de Noorderhaven het beeld van stoere schepen en monumentale panden, waar bewoners

een bepaalde vrijheid genieten anders te wonen dan gemiddeld.
  Vindt het goed dat achterstallig onderhoud wordt aangepakt voor het aangezicht en de veiligheid.
  Begrijpt dat de inventarisatie veel vragen oproept over het mogelijke vervolg.
  Leert uit navraag dat de inventarisatie al gepland stond en toevallig samenvalt met de wetgeving.
  Begrijpt dat het college onveilige schepen en onderverhuur aanpakt. Er gelden duidelijke richtlijnen.
  Ziet graag terug wat de gevolgen zijn van de inventarisatie en beoordeling. Hoeveel schepen moeten

worden opgeknapt? Mogelijk kunnen schepen met een subsidieregeling alsnog blijven liggen.
  Roept op er rekening mee te houden dat veel bewoners er al heel lang liggen.

Mw. Jongman (ChristenUnie):
  Volgt het streven naar meer kwaliteit, maar het gaat erom hoe dat gebeurt.
  Begrijpt heel goed dat het betreden van boten voor de inventarisatie emoties oplevert en weet niet of

ze zelf wel mee zou werken.
  Vraagt of het college zijn mening baseert op het genoemde kattenbelletje van de stadsadvocaat en



wil daar meer over weten.
  Wil weten of er rechten zijn opgebouwd doordat de gemeente zo lang niet heeft gecontroleerd.
  Verzoekt te reageren op de inspraak, met name wat betreft het verlenen van omgevingsvergunningen

aan alle schepen, de plicht medewerkers binnen te laten, de onduidelijke criteria en de rechtspositie.
  Kan zich voorstellen dat alternatieve ligplaatsen in sommige gevallen een oplossing kunnen zijn.

Dhr. Van der Laan (PvdA):
  Staat nog pal achter de Watervisie, ook achter het terugbrengen van de dynamiek die bij een

vrijhaven hoort. Gezien de wetswijziging is het nu of nooit voor de Noorderhaven.
  Is voor handhaving bij nieuwe boten en verwaarloosde onbewoonde boten.
  Wijst erop dat veel mensen er al lang wonen met een ingeschreven postadres en toestemming en

roept op in gesprek te gaan om samen een passende oplossing uit te werken. Dat kan zijn een
alternatieve ligplaats, een normale woning of in bepaalde gevallen blijven liggen.
  Verzoekt in te gaan op de vraag naar criteria van varende en niet-varende schepen.

Dhr. Blom (VVD):
  Wijst erop dat de Noorderhaven de enige vrijhaven van Nederland is met bijzondere bewoners, die

inwoners zijn van de stad en zich wel aan regels moeten houden.
  Stelt dat het lang niet handhaven geen extra rechten met zich meebrengt.
  Krijgt graag helderheid over de verschillende interpretaties van de nieuwe wet. Het oordeel van een

rechter zal daarbij helpen.
  Begrijpt de bezwaren tegen het binnentreden van schepen. De overheid heeft niets achter de

voordeur te zoeken, maar zal dan wel een inschatting maken op afstand.

Dhr. Rustebiel (D66):
  Pleit al jaren voor het beter beleefbaar maken van de Noorderhaven en steunt de zoektocht om het

karakter van vrijhaven te versterken.
  Heeft vraagtekens bij de werkwijze en vindt dat de eisen van de inspectie vooraf duidelijk moeten

zijn bij de bewoners.
  Informeert of het opkoopscenario dat elders aan de Diepenring gold, hier ook kan.
  Vraagt waar schepen heen zouden moeten. Hoe staat het met de inventarisatie van extra ligplaatsen?
  Heeft geen inzicht in de mogelijkheden van de nieuwe wet. Jurisprudentie ontbreekt nog. Zijn er wel

of niet rechten ontstaan omdat er zo lang gedoogd is?

Mw. Woldhuis (100% Groningen):
  Wijst erop dat de primaire functie wonen is, dat brengt rechten mee. Over de nieuwe wet en het

overgangsrecht is nog geen jurisprudentie.
  Ziet dat bewoners zich niet serieus behandeld voelen als bewoners met een echte rechtspositie.
  Lijkt het beter eerst een stap terug te doen om definities en het proces goed af te spreken, zodat

bewoners weten waar zij aan toe zijn. Nu ontstaat er veel onzekerheid en onrust.
  Wil lange juridische procedures voorkomen en vraagt zich met de SP af of dit juridisch wel mag.

Dhr. Banach (Student en Stad):
  Sluit aan bij de zorgen van CDA en SP over de werkwijze.
  Onderschrijft de wensen van de Watervisie het beeld en achterstallig onderhoud aan te pakken.
  Vraagt zich af hoe de patstelling doorbroken kan worden en zowel de doelen van de Watervisie

bereikt worden als de bewoners te vriend gehouden worden. Bewoners zien dat niet gebeuren.

Dhr. Pechler (Partij voor de Dieren):
  Herinnert zich dat de hele oppositie tegen de Watervisie was en is ook tegen deze aanpak.
  Vindt het opknappen van verwaarloosde schepen wel passend, maar ziet geen noodzaak te eisen dat

een schip moet kunnen varen. Waarom kiest het college uitsluitend voor varende schepen en voor



het stimuleren van plaatsmaken voor nieuwe schepen?
  Steunt de oproep schepen omgevingsvergunningen te verlenen. Dit maakt het mogelijk hypotheken

af te sluiten en boten op te knappen.
  Vindt het tijd voor een nieuwe verordening als die uit 2006 dat niet mogelijk maakt.

Dhr. IJtsma (Stad en Ommeland):
  Zag op de informatieavond een wethouder die net zo onbuigzaam en regentesk was als oud-minister

Kamp, waardoor de boosheid alleen maar toe is genomen.
  Heeft begrepen dat er een proefproces moet komen over de omgevingsvergunning.
  Hoopt dat de gemeente aan alternatieven denkt, gebruikmaakt van de second opinion van Goudriaan

en in gesprek blijft met het Woonschepencomité Groningen.
  Begrijpt goed dat bewoners niet meewerken aan een inventarisatie. De vrees te moeten vertrekken

zonder alternatieven leidt tot grote ongerustheid. Dit biedt geen aanknopingspunt voor een gesprek.
  Ziet wel dat alternatieve ligplaatsen nodig zijn. De haven lijkt wat te vol, aangezien er mensen zijn

die er nu niet liggen, maar die wel een vergunning hebben om er te liggen.
  Verwacht niet dat er in april al een juridisch onderbouwd handhavingsplan zal liggen waarbij zeer

zorgvuldig wordt omgegaan met woonwensen en -kansen.
  Vraagt of de gemeente in gesprek is met bewoners van de huizen in de Noorderhaven.
  Krijgt graag meer informatie over subsidiemogelijkheden bij medewerking, waar de wethouder op

de informatie op hintte.
  Ziet het nut er niet van in veel te investeren om schepen bevaarbaar te maken zodat ze vervolgens

niet weg hoeven te varen. Hoe helpt dit achterstallig onderhoud op te lossen?

Wethouder Van der Schaaf:
  Wijst erop dat de aanpak voortkomt uit de Watervisie en koos voor een bewonersbijeenkomst.
  Herinnert zich geen discussie bij het vaststellen van de Watervisie over het karakter als vrijhaven en

versterking daarvan. Om dat te bereiken, komt er een inventarisatie en dan een handhavingsplan.
  Beaamt dat de nieuwe wetgeving door het proces heen loopt en aanleiding geeft scherp te zijn.
  Baseert zich inderdaad op advies van de stadsadvocaat dat er gezien de regelgeving in de VOF in

principe alleen varende schepen in de Noorderhaven behoren te liggen. Daar vloeit uit voort dat
geen sprake kan zijn van een omgevingsvergunning, met uitzondering van één bedrijfsschip.
  Vervolgt dat dit ook de enige garantie geeft om de Noorderhaven een vrijhaven te laten zijn.
  Noemt dat niet in strijd met de Watervisie, waarin stond dat bepaald zou worden of het ging om

drijvende bouwwerken of varende schepen. De conclusie is dus dat alle schepen varend moeten zijn
om rechtmatig in de Noorderhaven te mogen liggen.
  Hoort bij bewoners verschillende interpretaties van de wet: het woonschepencomité dat schepen

wanneer ze niet kunnen varen drijvende bouwwerken zijn die een omgevingsvergunning moeten
krijgen, een andere inspreker stelt dat ook varende schepen recht hebben op zo'n vergunning.
  Kondigde in de Watervisie de inventarisatie al aan, gericht op het borgen van het dynamische

karakter van de vrijhaven. Gecontroleerd wordt of schepen voldoen aan de criteria in de
verordening. Zo niet, dan volgt een gesprek.
  Kan zich goed voorstellen dat de nieuwe wet en de werkwijze onrust veroorzaken, aangezien de

Noorderhaven de enige vrijhaven van Nederland is.
  Heeft vorige week gezegd nog niet met de inventarisatie te starten, maar eerst in beeld te brengen

wat mogelijke consequenties en oplossingen zijn. Het betreft geen pasklare oplossingen, maar wel
meer duidelijkheid vooraf over de mogelijkheden.
  Sluit aan bij de wettelijke criteria bij het bepalen of een schip een varend schip is. Varende schepen

vormen in de wet een uitzondering op het automatisch verstrekken van omgevingsvergunningen aan
drijvende bouwwerken.
  Was los van de nieuwe wet al van plan te inventariseren of schepen voldoen aan de verordening. Het

is niet nodig voorwaarden met bewoners op te stellen, omdat die voorwaarden er al zijn.
  Zal in gesprek gaan met bewoners van schepen die niet voldoen aan de verordening hoe zij wel



kunnen voldoen.
  Schetst als extra stap voor de inventarisatie de mogelijkheden. Dat zal niet concreet op individueel

niveau kunnen, omdat niet bekend is wat aangetroffen gaat worden.
  Komt na afronding van de inventarisatie terug bij bewoners en raad. Het kan zijn dat er

instrumenten nodig zullen zijn om maatregelen effectief te maken, zoals subsidie.
  Kan zich voorstellen dat er schepen zijn die niet kunnen blijven liggen, al zullen het er nooit veel

zijn. Het is helemaal niet de bedoeling tientallen schepen weg te halen.
  Kan zich zelfs voorstellen dat herschikking meer ligplaatsen oplevert, maar loopt er niet op vooruit.
  Is ervan overtuigd dat de tien meter doorvaarbreedte ook met herschikking te bereiken is.
  Reageert op de Stadspartij dat er geen ligplaatsvergunningen zijn. De havenmeester kan schepen

weigeren wanneer de haven te vol is of wanneer niet aan de criteria van de VOF voldaan wordt.
  Heeft de inventarisatie nodig voor een goed handhavingsplan met de juiste instrumenten.
  Zou het op prijs stellen toegelaten te worden tot schepen, maar zal bewoners nooit dwingen. Van

buitenaf zal dan informatie vergaard worden.
  Wijst erop dat wanneer de interpretatie van het Woonschepencomité klopt, dit de facto het einde

betekent van de Noorderhaven als vrijhaven.
  Heeft vrij uitgebreid met het Woonschepencomité overlegd, maar verschilt van mening op een

aantal punten.
  Luisterde goed op de bewonersbijeenkomst en neemt afstand van de term onbuigzaam. Aan de

voorkant zal er meer duidelijkheid komen, maar het college houdt wel vast aan de Watervisie.
  Hoopt op een snelle uitspraak van de rechter over de kwestie van omgevingsvergunningen.
  Bestrijdt dat de gemeente gedoogd zou hebben. Gedogen houdt een bewust besluit in om niet te

handhaven, dat is hier niet zo. Ook is geen sprake van opgebouwde rechten. Vanuit sociaal oogpunt
kiest het college er niet voor om rücksichtslos te handhaven.
  Zou ook bij een uitspraak dat alle schepen een omgevingsvergunning moeten krijgen een

inventarisatie moeten doen; de verordening openbaar vaarwater bevat meer criteria en eisen.

De collegebrief wordt op verzoek van SP, 100% Groningen en ChristenUnie als discussiestuk geagendeerd
voor de raad van 21 februari 2018.


