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Geacht college, 

Het bestuur van het Woonschepencomité Groningen (WCG) heeft van de heer Van der Schaaf 
begrepen dat uw college deze week een verstrekkend raadsvoorstel gaat bespreken met betrekking 
tot wonen op het water in onze gemeente.

Het bestuur is enorm geschrokken van de ingrijpende consequenties van het raadsvoorstel. Een 
aantal punten is nooit eerder besproken en de tijdsdruk die er opeens is brengt ons als bestuur in 
grote problemen.

Het huidige bestuur van het WCG (door de gemeente aangewezen als bewonersorganisatie voor alle
woonboten) is de afgelopen 3 jaar op ambtelijk en bestuurlijk niveau in overleg geweest om de 
toekomst van het wonen op het water te bespreken. Deze overleggen vonden meestal plaats op 
initiatief van het WCG en waren nogal vrijblijvend van aard. Er zijn zelfs geen notulen van. De 
enige tastbare voorbereiding van het huidige raadsvoorstel was de bespreking van een handvol 
merkwaardige dilemma's in de raadscommissievergadering Ruimte en Wonen van 17 november 
2015. In juni 2016 zou een opzet voor de Watervisie naar de gemeenteraad gestuurd worden. Op 
initiatief van het WCG vond hierover op 11 juli overleg plaats met de betreffende beleidsambtenaar 
en architectenbureau KAW. Er waren nog geen bespreekbare documenten beschikbaar. Er bleek ook
geen enkele haast om die te produceren vanwege de onduidelijkheden die het Wetsvoorstel 
verduidelijking voorschriften woonboten met zich meebrengt. Het wetsvoorstel is sinds 23 maart 
2016 bekend en zal 1 januari 2017 van kracht worden (streefdatum, het wetsvoorstel moet nog door 
de Tweede en Eerste Kamer worden vastgesteld)

Nadat op 5 oktober jongstleden tijdens een overleg met de beleidsambtenaar een aantal losse punten
voor een Watervisie werden gepresenteerd, werd het WCG-bestuur op 11 oktober compleet verrast, 
noem het gerust overvallen, door een uitgewerkte Watervisie (ambitiedocument) en een 
collegevoorstel van 5 pagina's met enorme gevolgen voor de waterbewoners in Groningen.
Op 13 oktober verstuurde de voorzitter van het WCG een eerste (globale) reactie aan de wethouder. 
Het WCG ontving binnen 24 uur een fors aangepaste Watervisie van 50 pagina's en een 
raadsvoorstel dat maar liefst 10 pagina's omvat. Hierin was een deel van onze reactie verwerkt. Op 
18 oktober heeft het WCG-bestuur een ingelast bestuurlijk overleg met de wethouder en daarbij viel
eigenlijk vooral de enorme haast op om dit raadsvoorstel vast te stellen.

Het raadsvoorstel

Het raadsvoorstel in de versie die het bestuur op 14 oktober ontving is controversieel en heeft een 
aantal zeer verstrekkende gevolgen:

• halvering van de woonfunctie in de Diepenring. Het WCG was tot voor kort in de 
veronderstelling dat het ging om de aanpak van een aantal excessen. Wellicht 5 tot 10 
woonboten zouden verdwijnen, dan wel opgeknapt moeten worden.
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• Overhaaste aanpassing van de Verordening Openbaar Vaarwater en het Bestemmingsplan 
Openbaar Vaarwater. Ingangsdatum 1 januari 2017. Het wetsvoorstel is al sinds 23 maart 
2016 bekend en de woonboten in Groningen zijn sinds de uitspraak van de Raad van State 
op 16 april 2014 reeds illegale bouwwerken. Anders dan Amsterdam trof Groningen 
daarvoor geen voorziening.

• het invoeren van welstandseisen per 1 januari 2017 is eveneens overhaast om dezelfde 
redenen. Bovendien zullen deze eisen van weinig invloed zijn gezien de zeer brede 
overgangsregeling waarin het wetsvoorstel voorziet. De wetswijziging is vooral gericht op 
nieuwbouw watervilla's.

• afschaffing van het havenregiem in de Noorderhaven, vervanging door een niet 
overdraagbare vergunning per 1 januari 2017.

• het beperken van de overdraagbaarheid van woonboten met een ligplaatsvergunning door bij
verkoop te beoordelen of een boot mag blijven liggen (toetsing aan welstand)

De laatste twee punten hebben grote consequenties voor de rechtszekerheid van de huidige 
waterbewoners. De maatregelen druisen regelrecht in tegen de wetswijziging die wonen op het 
water en wonen op de wal in hoge mate gelijk trekt. Vergelijkbare maatregelen gericht tegen 
huisbewoners kunnen wij ons moeilijk voorstellen. Daarnaast kan een aantal bewoners ernstig in de 
financiële problemen raken bij verkoop of mogelijk zelfs eerder al door het opeisen van een lening 
door de financier. Bovendien zullen de genoemde maatregelen de huidige situatie op het water nog 
verder bevriezen en gewenste ontwikkelingen in de weg staan. 

Het WCG-bestuur is van mening dat het raadsvoorstel op meerdere punten in strijd is met andere 
afspraken, een voorbeeld uit de gemeentelijke Ontwerpbegroting 2017, p162: "We maken een 
systeem van niet overdraagbare vergunningen voor nieuwe situaties. De rechten van huidige 
bewoners worden daarbij gerespecteerd;"

Procedure

De beleidsambtenaar heeft het WCG-bestuur dringend verzocht de concepten niet te verspreiden. 
Dat is tot op heden dan ook niet gebeurd. Gezien de controversiële en ingrijpende inhoud plaatst 
ons dat als bestuur in een onmogelijke situatie.
Omdat het bestuur haar achterban niet kan raadplegen (ook niet gezien de opgelegde tijdsdruk) is 
het niet in staat overeenkomstig het bewonersconvenant met de gemeente een afgewogen advies te 
geven en kan dus door uw college (overeenkomstig datzelfde convenant) geen finaal besluit 
genomen worden.

Verzoek

Uitstel van de vaststelling van het raadsvoorstel en de Watervisie door uw college totdat het 
participatieproces overeenkomstig het bewonersconvenant is verlopen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Dirk van Driel (voorzitter)

Nico Tiel (secretaris) 
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