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Aanwezigen 

Voorzitter: Rene Asschert, gemeente Groningen  

 

- Inge Jongman, Christenunie 

- Fleur Woudstra, D66 

- Maarten van der Laan, PvdA 

- Petra Brouwer, Groen Links 

- Rienk Ytsma, Stadspartij 

- Tom Rustebiel, D66 

- Annemarieke Weiland, raadsgriffie  

 

- Dirk van Driel,WCG bestuur 

- Nico Tiel, WCG bestuur 

- Paula Mulder, bewoner 

- Tonnie Horst, bewoner 

- Klaas Koetje, bewoner 

- Michel Aaldering, Marketing Groningen  

- Maik van Heerd, ondernemer 

- Wilma Naaijer, ondernemersvereniging Ebbingekwartier 

- Jan Pieter Janse, Golfslag Advies 

 

- Wethouder Roeland van der Schaaf  

- Anne Helbig, gemeente Groningen  

- Lynke Koopal, gemeente Groningen  

- Henk van der Velde, gemeente Groningen  

- Sjouke van der Vlugt, gemeente Groningen  

 

Opening Wethouder Van der Schaaf  

 

Presentatie Stand van zaken – watervisie (presentatie bijgevoegd) 

- Stand van zaken wordt toegelicht, door raad en via consultatie aangedragen onderwerpen 

vormen de leidraad voor de presentatie. 

 

Vragen tijdens de presentatie  

(daar waar antwoord is gegeven op een vraag is dat in cursief weergegeven); 

- Klaas Koetje: Waarom nogmaals gedogen terras Ludina (naast BIM locatie)?   

> Gedogen wordt met 2 jaar (2 terrasseizoenen) verlengd,  omdat terrassen passen in de 

gewenste toekomst BIM locatie; we staan daar in de definitieve situatie  op het water alleen 

terrassen in andere vorm toe –een vlonder laag bij het water of laag bij het water op een 

‘platte schuit’- dat is gecommuniceerd naar de ondernemer; We besluiten eveneens te 

verlengen omdat de evaluatie heeft uitgewezen dat het huidige terras geen hinder heeft 

opgeleverd; De  evaluatie is gedeeld.  



- Omgang met kamerverhuur op water?  

> Huisvestingsverordening zal dit jaar nog een keer extra worden aangepast voor 

kamerverhuur op het water. We stellen voor daarin net als op land in binnenstad en 

schilwijken geen nieuwe kamerverhuur toe te staan. We stellen voor dat ook in een herzien 

bestemmingsplan te regelen.  Eveneens wordt voorgesteld op enkele kanaalvakken  over 10 

jaar kamerverhuur te verbieden; nadere toelichting volgt in het raadsvoorstel; 

- Gevraagd wordt naar de werkwijze m.b.t. de wachtlijst.  

> Op dit moment geven we geen ligplaatsen uit in afwachting van een nieuw uitgiftesysteem. 

- Verder is gevraagd naar de mogelijkheden voor nieuw wonen op het water bij Ten Boer.  

>  Niet kansrijk: Eemskanaal is rijkvaarweg en Damsterdiep ligt langs N360: wonen alleen met 

geluidswerende maatregelen te realiseren, wonen op het water kan alleen worden 

gerealiseerd elders in de gemeente en er zou water voor moeten worden gegraven of sterk 

verbreed; 

 

Presentatie reactie WCG (mondeling door Dirk  van Driel) 

- Hoe voorkomen we lange periodes van onzekerheid voor bewoners en eigenaren van 

woonboten. Niet alleen t.p.v. Diepenring, maar ook bijvoorbeeld op Oosterhamrik kanaal; 

- Diepenring: hoe regelen we dat vooral de wrakken / slechte boten worden verwijderd en dat 

niet vooral (relatief goedkope) mooie scheepjes worden aangekocht ? 

> Aankoop gebeurt i.o.m. eigenaar en waar het ‘mooie scheepjes’ betreft is herplaatsing 

elders in Groningen de inzet; 

- Schouwburglocatie is wat WCG betreft één locatie teveel om uit te dunnen; 

- Welstand bij varende schepen is volgens WCG niet mogelijk, omdat varende schepen 

niet  onder het bouwbesluit vallen. Historische schepen en varende schepen hebben 

een uitzonderingspositie in de nieuwe wet gekregen.  

> Welstandsbeleid opstellen mag wel voor varende schepen,  maar is niet verplicht, 

waar het dat voor drijvende objecten wél wordt a.g.v. de nieuwe wet; het is aan de 

gemeente om te bepalen of en zo ja hoe streng welstandsbeleid we gaan voeren voor 

varende schepen; het is niet de intentie om voor varende schepen naar uitgebreide 

regels te gaan en het is de bedoeling om voor varende schepen met een specialist te 

gaan werken 

- Inspraak: ambitiedocument water is aan bewonersverenigingen Ebbingekwartier, 

hortusbuurt ea toegelicht, bij ontwikkelingen op land zouden ook WCG en waterbewoners 

beter moeten worden betrokken;  

- Ambitie varen diepenring niet hoger leggen dan sloepen, rondvaart en (bescheiden) 

stedelijke recreatievaart, koersen op recreatievaart en doorvaarthoogte van minimaal 2,4 

meter niet nodig, (nieuwe) bruggen hoeven niet beweegbaar 

 

Presentatie Michel Aaldering, Marketing Groningen (bijgevoegd) 

- Zie presentatie, deze bevat een reeks ideeën en kansen voor vooral de Diepenring,    

 

  



Gesprek / discussie  

 

D66 (Fleur Woudstra)  

- Ik mis specifieke aandacht voor milieuaspecten van de nieuwe functies die worden 

voorgesteld. Moeten we een m.e.r. opstellen?  Neem milieueffecten mee in watervisie 

> Dat doen we in het ambitiedocument doordat we functies scheiden (BIM recreatie, andere 

delen wonen bijvoorbeeld), doordat we het ambitie niveau voor andere functies (varen alleen 

stedelijk, terrassen op locaties als aangegeven) helder begrenzen;  We zullen het explicieter 

toelichten. 

 

Christenunie (Inge Jongman)  

- Waarom is het Reitdiep afgevallen als locatie voor nieuwe ligplaatsen. Wonen op het water 

kan de ontwikkeling van woningbouw op de kade juist prima aanvullen/versterken.   

> Ter hoogte van Friese Straatweg: oostzijde Reitdiep niet mogelijk i.v.m. stedelijke 

ecologische structuur, westzijde weinig kansrijk i.v.m intensief woningbouwprogramma op de 

wal  

Locatie Reitdiep toevoegen als ontwikkellocatie wonen op water is een politieke afweging, wij 

zullen in het raadsvoorstel de plussen en minnen in beeld brengen, het is aan de raad om de 

afweging te maken 

- Bewoners Diepenring worden in maart bevraagd; halen we dan april raad? 

> Bewonersgesprekken zijn onderdeel van uitvoering, betreft gesprekken op individueel 

niveau m.b.t. woonwensen, heeft geen invloed op ambities als gepresenteerd; 

 

Groen Links (Petra Brouwer)  

- Graag duidelijkheid over het uitgiftesysteem, vergunningen en consequenties nieuwe 

wetgeving in het raadsvoorstel 

> Nemen we op in het raadsvoorstel van april; 

 

D66 (Tom Rustebiel) 

- Focus ambitiedocument ligt sterk op de Diepenring, meer aandacht voor integraliteit en 

andere kanaalvakken gewenst; 

 

 

Klaas Koetje (bewoner Zuiderpark) 

- Ga vooral ligplaatsen aanleggen die nu al kunnen. Bijvoorbeeld in het Hoendiep. Bij het 

suikerfabriek terrein geen haven aanleggen 

> Dat is het voorstel: Hoendiep suikerfabriek, haven Hoogkerk, Meerstad en Eemskanaal 

prioriteit (realisatie voor 2020); haven suikerunie pas na 2025 

- Noorderhaven: hoe rechten bestaande bewoners/eigenaren borgen? Ontstaat er 

rechtsongelijkheid a.g.v. het voorgestelde nieuwe uitgiftesysteem? Zoek juridisch 

consequenties uit.  

> Wij zorgen voor juridische check en toelichting in raadsvoorstel 

- Leg uit wat de consequenties van de nieuwe wetgeving zijn, er gaat heel veel veranderen.  



> Zie ambitiedocument, consequenties omvatten onder meer: overhevelen eisen VOV naar 

bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, wijziging bestemmingsplan openbaar vaarwater; In 

het raadsvoorstel verzorgen we nadere toelichting; 

- Welstand bij varende schepen onwenselijk 

> > Welstandsbeleid opstellen mag wel voor varende schepen,  maar is niet verplicht, waar 

het dat voor drijvende objecten wél wordt a.g.v. de nieuwe wet; het is aan de gemeente om 

te bepalen of en zo ja hoe streng welstandsbeleid we gaan voeren voor varende schepen; het 

is niet de intentie om voor varende schepen naar uitgebreide regels te gaan en het is de 

bedoeling om voor varende schepen met een specialist te gaan werken We nemen in het 

raadsvoorstel een nadere toelichting op; 

 

Dirk Van Driel: 

- Nieuwe wetgeving en effect op Basis Administratie Groningen moet in beeld gebracht. 

 

Tonnie Horst (bewoner Eendrachtskade)  

- Wat wordt de hoogte van het havengeld dat wordt voorgesteld? Moet ik straks ineens veel 

meer betalen? 

> Ambitie liggeld marktconform en behoud rechten bestaande bewoners op vergunde 

ligplaatsen;  er komt een overgangsregeling; 

 

Maik Van Heerd (eigenaar Toeter en Ludina):  

- Diepenring toegankelijk maken voor kruisers en motorboten met doorvaart 2,4 m (noot: 

categorie BM recreatievaart) levert extra levendigheid en kansen diepenring; 

 

Jan Pieter Janse 

- Heeft moeite met snelheid proces, is april raad realistisch? 

> Gesprek is al 2 jaar gaande, huidige uitwerking bevat geen fundamentele wijziging t.o.v. het 

ambitiedocument van november 2016, we blijven koersen op raad 19 april 

- Aandacht voor uitwerking van de organisatie rond handhaving 

> We lichten in het raadsvoorstel toe wat aanvullende stappen zijn die we i.r.t. verbetering 

handhaving willen nemen;  

- Zorg ervoor dat uitwerking van de wetswijziging adequaat en consequent wordt 

doorgevoerd. Maak duidelijk wat dat betekent voor bijv. het bestemmingsplan 

- Brugbediening: maak duidelijk wat verbeteren brugbediening inhoudt; Hoe vindt afstemming 

plaats tussen brugbediening, gemeente, provincie en vaarroutes? 

> We gaan net als de provincie ook in april en oktober de bruggen ruimer bedienen  en 

schaffen de konvooivaart op de zondag. 

- Ontwikkeling recreatievaart: neemt de afgelopen jaren toe volgens de cijfers die de heer 

Janse tot zijn beschikking heeft. (noot: volgens de cijfers van de provincie Groningen blijft 

toename achterwege, het aantal passanten is stabiel) 

- Status GRAS boot, toets deze aan de nieuwe wet 

 


