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7.b: Ruimtelijk kader voor het water, watervisie (collegebrief 2 november 2016)

De VOORZITTER: Ik wil graag mevrouw Jongman van de ChristenUnie als eerste het woord geven.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Groningen is uniek door het hebben van
water binnen de gemeentegrenzen. Maar goed, we hebben ook een langdurig verleden met nogal wat
discussies over woonboten en ligplaatsen, enzovoort. In de commissie is duidelijk naar voren gekomen,
ook door de insprekers die er waren, dat zij wat overvallen zijn door het voorstel van het college. Daar
hebben we ook wat woorden met elkaar over gewisseld. Daar heeft de wethouder ook op geantwoord hoe
hij dat proces heeft gezien. We hebben in de tussentijd nog nagedacht over wat we zouden moeten doen
met het vaststellen van die visie en hoe we daarmee om moeten gaan. Wat ons betreft vinden we het wel
goed om nu het ruimtelijk kader en de watervisie vast te stellen maar we hebben eigenlijk drie of vier mitsen
erbij. Ten eerste en belangrijkste vinden wij het heel belangrijk om in goed overleg met elkaar het vervolg
te bepalen. We willen graag opnieuw een keer om tafel als raad met de insprekers of betrokkenen rondom
deze watervisie, met het college, met de ambtenaren om te kijken wat deze visie van het college betekent
in de praktijk en hoe we deze verder kunnen uitwerken in goed overleg met elkaar. Dat als eerste. En als
tweede, als u dan zegt als college: “Er moeten heel veel ligplekken verdwijnen”, dan zou ik het college
willen oproepen om zaak te maken van vervangende ligplekken en sowieso van de ambitie tot meer
ligplekken en niet alleen ligplekken bij Meerstad want dat zijn heel nieuwe boten, en historische bij de
Suikerunie. Dat staat ook in de tekst maar ik wil graag nog even van het college horen dat het nu echt ook
menens is om werk van het zoekgebied te maken.
En als laatste punt: de BIM-locatie ook werkelijk ontwikkelen. Dan kunt u laten zien dat u ook echt iets
wilt met dat water. Ik heb maar één minuut en ik heb alles geprobeerd erin mee te geven. Dank u.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Banach, Student en Stad.

De heer BANACH (Student en Stad): Ja voorzitter, dank u wel. De watervisie is wat ons betreft een
prachtige visie waar mooie dingen in staan, die we echt zien als een toevoeging voor de toekomst. Alleen,
ergens weggemoffeld op pagina 25 vonden wij toch een vrij rigoureuze stelling, namelijk dat de
kamerverhuurmarkt op het water sterk moet worden teruggedrongen. De reden ervoor: het onderhoud. De
woonboten waarop kamerverhuur plaatsvindt zijn slecht onderhouden en dit is eigenlijk in veel gevallen
toe te rekenen aan de huisbazen. De oplossing die er wordt gesteld in de watervisie is: dan moeten we
kamerverhuur maar sterk terugdringen, kortom de studenten moeten weg. Daar zijn wij het in deze woorden
niet helemaal mee eens want er zijn wel degelijk studenten die er bewust voor kiezen om op het water te
wonen. Sterker nog, een aantal insprekers dat bij de commissies was is ook begonnen met wonen op een
woonboot als student en woont hier op dit moment nog steeds. Ik vind niet dat wij die ruimte voor hen weg
moeten nemen. Wat ons betreft is dit niet helemaal de juiste insteek. Daar komt bij dat er wordt gesteld dat



er verdringing is op de kamerverhuurmarkt op het water. Daar missen we in dit voorstel of in deze visie de
cijfers voor. Is er inderdaad sprake van verdringing? Wij kunnen dat zo niet beoordelen en daarbij: is er
ook sprake van overlast? In woonboten woon je natuurlijk met meer ruimte om je heen dus zou je
logischerwijs zeggen dat er in mindere mate sprake is van overlast. Maar ook dat kunnen wij niet zo
beoordelen. Daar zouden we toch zeker bij het raadsbesluit dat volgend jaar onze kant op komt graag wat
meer inzicht in krijgen, omdat het voor ons heel belangrijk is om die beslissing te nemen. Dus insteken op
de aanpak van onderhoud in plaats van gelijk zeggen: “We gaan de kamerverhuur maar terugdringen” en
wat betreft verdringing en overlast: onderbouw dit nou met cijfers want wellicht is dit inderdaad de juiste
insteek maar we zouden het graag onderbouwd zien. Daartoe dienen we een motie in en dat doen we samen
met de Stadspartij en 100% Groningen.

De VOORZITTER: U hebt een interruptie van de heer Van der Laan.

De heer VAN DER LAAN (PvdA): Ja, dank u wel. Ik dacht, ik laat u uw verhaal even afmaken maar ik
heb toch wel een vraag aan de heer Banach. We lezen ook in de brief dat door wetswijzigingen de
woonarken qua regelgeving gelijkgesteld worden aan het wonen op het land. Vindt u het dan niet logisch
om het principe van gelijke monniken gelijke kappen te volgen en het gemeentelijk beleid dat wij nu hebben
voor het ‘normale’ wonen ook van toepassing te laten verklaren op het wonen op het water?

De heer BANACH (Student en Stad): Nou, dat is een logische vraag maar zoals u weet hebben we het hier
over de omgevingstoets en zijn wij er ook een voorstander van om die voor de binnenstad te laten gelden.
Zo ook met de Diepenring. We hebben ook nog getwijfeld om daar een motie over in te dienen. Dat hebben
we niet gedaan maar we willen vooral wat betreft het raadsbesluit die informatie wel voorhanden hebben.

De VOORZITTER: De heer Van der Laan.

De heer VAN DER LAAN (PvdA): U zegt eigenlijk: “Omdat wij gewoon tegen de omgevingstoets zijn,
zijn we ook tegen de omgevingstoets op het water”?

De heer BANACH (Student en Stad): Zo zou je het wel kunnen stellen, ja. We vinden het heel belangrijk,
omdat er wel degelijk studenten zijn die bewust kiezen voor wonen op het water, dat we in beginsel niemand
uitsluiten. En dat gaan we nu wel doen, terwijl het probleem echt zit in het onderhoud. Dat vinden we toch
wel een belangrijk gegeven.

De VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Banach.

Motie 3: Wonen op het water, zonlicht zien voor dag en dauw 
(Student en Stad, Stadspartij, 100% Groningen)

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 november 2016, besprekende het
Ruimtelijk kader voor het water, watervisie,

constaterende dat:
- in de watervisie wordt beschreven dat het aantal woonschepen dat bestemd is voor kamerverhuur
fors moet worden teruggedrongen;
- dit omdat het college stelt dat er sprake is van verdringing;
- de omgevingstoets van het land, ook op het water zal gaan gelden;
overwegende dat:
- de omgevingstoets een middel is om onder andere overlast te beperken;
- er in de watervisie geen indicatoren zijn opgenomen die overlast door kamerverhuur op het water
zouden moeten aantonen;
- de watervisie ook geen indicatoren bevat die verdringing zouden moeten aantonen;
- het probleem met de kamerverhuurmarkt op het water met name het achterstallig onderhoud
betreft;
- achterstallig onderhoud hoofdzakelijk de eigenaar is aan te rekenen.

Spreekt uit dat:



- iedereen in beginsel recht heeft om te wonen waar hij of zij wil;
- het aanpakken van achterstallig onderhoud de prioriteit moet hebben;
verzoekt het college:
- in de verdere uitwerking van de watervisie in eerste instantie uit te gaan van de aanpak van
achterstallige onderhoud;
- in de verdere uitwerking van de watervisie de eventuele wens om kamerverhuur op het water terug
te dringen, te ondersteunen met cijfers die weergeven in hoeverre er sprake is van verdringing en
overlast op het water;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Banach. De heer Rustebiel, D66.

De heer RUSTEBIEL (D66): Dank u wel, voorzitter. Het kenmerk van een visie is volgens mij dat het om
hoofdlijnen en langetermijnperspectief gaat. Daarom is die specifieke passage over de woonschepen in dit
document ook best opmerkelijk. Vervolgens domineert die passage het hele debat over de visie, die verder
prima is. Wij hebben in de commissie denk ik wel duidelijk gemaakt hoe wij daar tegenaan kijken.
Wat we in het document over de watervisie duidelijk missen is een visie op ecologie. Het maakt nogal wat
uit of je voor damwanden kiest of voor natuurlijke oevers, ook voor de beleving van het water. Kan het
college toezeggen een passage over dit soort aspecten van natuur en waterbeleving toe te voegen in het
document?
Verder ziet D66 graag een toename van het aantal ligplaatsen voor woonschepen in plaats van een
compensatie. En over de kosten, waar veel fracties terecht naar vragen, daar zijn we ook erg benieuwd naar.
Die uitwerking zien we ook graag tegemoet. We kunnen qua ruimte en leefbaarheid misschien ook wel een
snellere en goedkopere slag slaan door bijvoorbeeld naar de parkerende auto’s te kijken op de Diepenring.
Maar ja, als we dit soort dingen als fractie integraal willen afwegen, dan hebben we wel een uitwerking
nodig die u samen met de bewoners moet gaan maken om die beslissing ook op financieel gebied te kunnen
nemen.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Ja, een vraagje aan de fractie van D66. Hoe vinden ze dat op dit moment bij de
totstandkoming van de visie de bewoners op het water betrokken zijn?

De heer RUSTEBIEL (D66): Ja, nou, ik de commissie hebben we daar denk ik al onze onvrede over geuit.
De band met de woonschepenbewoners was blijkbaar lang goed maar is in de laatste maanden verslechterd.

De VOORZITTER: De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Ja, de heer Rustenbiel geeft aan dat hij vindt dat er nog wat cijfers
ontbreken in dit voorstel. Dan vraag ik mij af of hij het ermee eens is dat er betreft de overlast en verdringing
op het water, ook wat cijfers ontbreken in deze visie en of hij vindt dat die ook moeten worden meegenomen
in het raadsvoorstel.

De VOORZITTER: De heer Rustebiel.

De heer RUSTEBIEL (D66): Ja, ik denk dat wij meer informatie moeten hebben om op dit soort vragen
een antwoord te kunnen geven.

De VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Rustebiel. De heer Van der Laan, PvdA.

De heer VAN DER LAAN (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Wij delen de ambitie van het college om
ruimtelijke kwaliteit op het water te verhogen. De Diepenring is nu eigenlijk een beetje een racebaan en
daar willen we een mooi verblijf van maken. Verder hebben we het college er ook toe opgeroepen om heel
voorzichtig te zijn met het opkopen van boten en vooral ook het principe van de rotte appels er eerst uit
toe te passen en daarbij natuurlijk heel effectief op kosten te sturen.



Ten slotte wil ik mij graag aansluiten bij de oproep van de ChristenUnie om nog een keer met het WCG in
gesprek te gaan. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Ubbens, CDA.

De heer UBBENS (CDA): Bedankt, voorzitter. Voor het CDA bleef er na de commissievergadering toch
een raar gevoel over. Enerzijds zien wij de voordelen van de voorgestelde ambities. De kwaliteit in het
gebruik van de Diepenring kunnen we daarmee sterk vergroten. Het probleem zit hem echter in het feit dat
wij het gevoel hebben dat ambitie en realiteit soms uit elkaar zijn gelopen. Dat baseer je dan vooral op de
reacties vanuit een belangrijke partij in de Diepenring, namelijk de woonschepenbewoners. Het lijkt erop
dat er nu hoge ambities zijn, die alleen zijn uit te voeren met een grote zak geld. De wethouder nuanceerde
dat door te stellen dat er ook bewoners zijn die wellicht uit zichzelf wel een andere locatie zouden willen
hebben en dat de kosten daardoor zouden kunnen meevallen. Maar daarvoor is dan wel draagvlak nodig
voor deze plannen. In de verdere uitwerking zullen de contacten met de woonschepenbewoners dan ook
zeer belangrijk zijn. Wees dan ook zuinig op die relaties.
Tot slot wekt de hoge ambitie die nu wordt ingezet ook wel verwachtingen. U moet straks boter bij de vis
doen. Er moet straks een goed budget liggen om de plannen uit te voeren, anders verdwijnt deze visie weer
in de la. Dan is het toch verstandiger om bijvoorbeeld aan deelplannen te werken of in deelplannen te gaan
denken. Laat bijvoorbeeld zien dat voor een deel van de Diepenring deze aanpak werkt en dan kun je ook
een goede inschatting maken van de kosten voor de rest van de Diepenring.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Woldhuis, 100% Groningen.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ja dank u wel, voorzitter. De wethouder zei zelf ook al in de
commissie dat hij het betreurt dat we de bewoners kwijt zijn geraakt. Ik denk dat wij er zeker op dit punt
voor moeten zorgen dat zij niet verder gaan afdrijven. Meer dan ooit zijn bewoners op het water betrokken
bij hun leefomgeving. Het speelt ontzettend en ik moet zeggen dat de wethouder mij er nog niet van heeft
overtuigd waarom er 39 ligplaatsen weg zouden moeten. De bewoners ook niet. Ik denk daarom dat het een
heel goed idee is om met elkaar, voordat we opnieuw in discussie gaan, een informatieve bijeenkomst te
houden waaruit blijkt dat dit zou moeten. Het is ook een kwestie van vertrouwen. Eerst die rotte appels
weghalen en dan kijken of wij ook de rest kunnen realiseren.
Wij staan op de motie over de studenten, omdat wij ook vinden dat zij net zoveel recht hebben op wonen
op het water als alle andere bewoners hier in de stad.
Tot slot wil ik nog even meegeven, dat zei ik ook in de commissie, dat woongenot en draagvlak wat ons
betreft voorgaan op ambities van het college. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Daan gaan we naar de heer Dijk, SP.

De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Vrij kort na de commissiebehandeling gaf de SP-fractie al aan
dat het stuk te veel geschreven is met een ruimtelijk-economische bril op. Het stuk ademt ook economische
ontwikkeling voor ondernemers uit maar toont daarentegen weinig inlevingsvermogen voor mensen die op
het water wonen. In combinatie met een stroef verlopen inspraakprocedure of bewonersbetrokkenheid,
zoals we net ook al van andere fracties hebben gehoord, en de wens van het college om een twintigtal
ligplaatsen bijvoorbeeld te verwijderen door boten op te kopen zonder hierbij een kostenplaatje te leveren,
maakt dat deze visie wat de SP betreft rammelt. Ik wil dan ook andere partijen op het hart drukken dat ze
niet in deze visie met bijbehorende ambities zonder schatting van de kosten gerommeld moeten worden.
Daarom dienen we een motie in.

Motie 4: Schatting kosten watervisie (SP)

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 30 november besprekende de collegebrief
(2 november 2016) Ruimtelijk kader voor het water, watervisie,
constaterende dat:

- deze visie grote plannen en ambities voor de toekomst bevat;
- deze grote plannen en ambities niet voorzien zijn van een bijbehorende schatting van de kosten;
overwegende dat:



- de grote plannen en ambities een grote impact op woonbootbewoners en andere watergebruikers
hebben;
- een bijbehorende financiële schatting noodzakelijk is om een beoordeling te kunnen maken over of
het realiseren van deze ambities al dan niet wenselijk is;
verzoekt het college:
- de ambities zoals verwoord in ‘Ruimtelijk kader voor het water, watervisie’ te voorzien van een
schatting van de kosten;
- de raad hierover voor 1 januari 2017 te informeren.

De VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Dijk. De heer Sijbolts, Stadspartij.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. ‘Wonen op het water’, dat zou een nieuwe hit
kunnen zijn van Marco Borsato en Sita. Maar die onderbouwing van studentenwoonboten, zal ik ze dan
maar even noemen, kan wat ons betreft ook beter en daarom staan wij dan ook op de motie van Student en
Stad.
Veel ambities inderdaad, in het document. Daar is op zich niks mis mee maar de financiële inschatting is
wat broos. Maar wie weet komt de zilvervloot nog voorbij en komt het goed. Dat zullen we dan zien.
Ten aanzien van de bewonersparticipatie sluit ik mij aan bij de bijdrage van de ChristenUnie op dat punt.

De VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Sijbolts. De heer Blom, VVD.

De heer BLOM (VVD): Ja, dank u wel, voorzitter. Kortheidshalve wil ik mij aansluiten bij de woordvoering
van de ChristenUnie.

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog het woord? Dat is niet het geval. Dan gaan we naar
wethouder Van der Schaaf. Gaat uw gang.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, raad, voor uw opmerkingen over
deze collegebrief, want dat is het, voor alle duidelijkheid. Ik heb een paar keer horen zeggen dat wij nu een
visie ter vaststelling voorleggen. Dat is niet het geval. We hebben wel een verhaal aan u gepresenteerd met
een collegebrief om met u de discussie te voeren over hoe wij verdergaan om te komen tot een definitief
raadsvoorstel, begin volgend jaar. We zullen de opmerkingen die gemaakt zijn daar ook zeker in meenemen
en die zullen wat ons betreft ook uitgangspunt zijn voor het opstellen van het verhaal, waar we vervolgens
weer de discussie met elkaar over kunnen voeren.
Even kort. Het verhaal is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. In april hebben we al een
uitgebreide sessie met een deel van de raadscommissie Ruimte en Wonen gehad en ook met mensen van
het WCG op het kantoor van KAW. We hebben eerder ook al een opiniërende discussie hier in de raad
gehad over de uitgangpunten van de te maken watervisie en we zijn nu dus weer een stap verder. Ik ben het
met iedereen eens die zegt, als je naar de hele historie van het dossier kijkt, dat zorgvuldigheid op zijn plaats
is, dat een goede discussie met elkaar op zijn plaats is en dat een goede betrokkenheid van belanghebbenden,
dat zijn natuurlijk de bewoners die op het water wonen en hun vertegenwoordigers maar ook andere
belanghebbenden die belang hebben bij het water en de waterloop in onze stad, ook belangrijk is.
Het uitgangspunt van het verhaal dat we hier hebben liggen, laten we dat vooropstellen, is natuurlijk een
enorme waardering van het wonen op het water. Dat lijkt soms in de wijze waarop de discussie gevoerd
wordt wat onder te sneeuwen maar dat is wel het uitgangspunt van dit verhaal. Het is ook de eerste keer,
als je dit met andere trajecten uit het verleden vergelijkt, dat het college de rechten van bestaande bewoners
als het gaat om discussies over de betaalbaarheid van het water en de ligplaatsen ook volledig respecteert.
Het uitgangspunt is wel, en dat hebben we ook al eerder met u gedeeld, dat wij in het hele brede verhaal
van de watervisie natuurlijk niet alleen kijken naar de kwaliteit die het wonen op het water kan bieden,
maar ook naar de recreatieve en economische en zelfs sportieve functie die het water in onze stad kan
hebben. Ons uitgangspunt is ook niet geweest: ligplaatsen weghalen en wat vervangen. Nee, ons
uitgangspunt is om het totale aantal ligplaatsen in deze stad liefst te vergroten. We hebben daarom,
mevrouw Jongman wees daar ook al terecht op, concrete locaties aangewezen, meer dan Meerstad en het
Suikerunieterrein, waar we op zoek willen naar nieuwe ligplekken. Tegelijkertijd hebben we inderdaad ook
iets gezegd over de toekomst van de Diepenring en met name de woonschepen en de varende schepen en
de arken op de Diepenring. We hebben daar een ambitie neergelegd. Als je kijkt naar de rol die de
Diepenring los van wonen kan spelen als onderdeel van de binnenstad, juist in relatie tot de discussie over



het parkeren op de Diepenring, om de beleving van het water vanuit de stad breder te kunnen maken,
zou je het aantal ligplaatsen mogelijk kunnen verminderen.
Daarbij hebben we geconstateerd, daar is een motie over ingediend, dat er nogal een groot deel van de
ligplaatsen – de inschattingen lopen tussen de zeventig en honderd maar we zullen dat met cijfers nog
precies in beeld brengen – wordt ingenomen door kamerverhuurbedrijf op het water. We hebben de ambitie
uitgesproken dat we dat meer in lijn willen brengen met de verhouding op het land. Dat is in ieder geval
een punt waar het WCG en het college het wel over eens zijn, dat een aantal van die boten wel degelijk heel
ontsierend zijn voor de kwaliteit en de beleving van de Diepenring als zodanig maar ook voor andere
mensen die op het water wonen. Het heeft helemaal niets te maken met dat er geen studenten op het water
zouden mogen wonen maar wel dat wij deze vorm, waaraan een aantal lieden heel veel geld verdient en die
niet ten goede komt aan de kwaliteit van het wonen op het water en de beleving van het water in de stad,
willen terugdringen.
De volgende stap is ook, en dat hebben we ook in het voorstel aangegeven, dat wij op basis van dit verhaal
met uw opmerkingen opnieuw uitgebreid in gesprek zullen gaan en willen gaan met het WCG. In die zin
vind ik de suggestie van mevrouw Jongman een heel goede. Ik denk dat het ook gezien het belang van dit
onderwerp heel goed zou zijn om net als in april een uitgebreide sessie te organiseren, waarbij uw raad een
rol heeft en waarbij bewoners en WCG een rol hebben en wij als college ook, om met elkaar eens te kijken:
wat zijn nou de mogelijkheden? Wat voor problemen komen we er tegen? Het zou goed zijn om daar
desnoods met scherpte de discussie met elkaar over te kunnen voeren.
Het voorstel dat wij in het voorjaar aan u zullen aanbieden, zal ook voorzien, dat heb ik in de commissie
ook gezegd, in een fasering. Nu ligt er een ambitie en we moeten met elkaar nog vaststellen of wij die
ambitie echt willen. Ik ben het met iedereen eens die zegt: “Je kunt geen ambitie definitief vaststellen als
je geen beeld hebt over kosten, fasering, aantallen, noem maar op.” Al die zaken zullen we in een voorstel
aan u doen toekomen en dat is ook het moment waarop u uw afweging definitief kunt maken. En uiteraard
zullen wij dat in nauw overleg gaan doen met het WCG. Dat is wat anders dan dat je het ook altijd met
elkaar eens bent. Er is echt veel overleg geweest met het WCG in het voortraject, maar dat is iets anders
dan het op alle punten met elkaar eens zijn. Dat hebben we op een gegeven moment ook met elkaar
geconstateerd en we hebben ook aangegeven dat we dat in het verdere proces met elkaar zullen moeten
bespreken. We hebben er wel degelijk veel in geïnvesteerd. We hebben het traject zoals we het gedaan
hebben, met eerste brief en het raadsvoorstel pas later, ook met het WCG besproken en we zullen ook in
het verdere project samen met het WCG, als het dat zelf wil maar daar ga ik eigenlijk wel van uit, goed het
proces uitlijnen en voorkomen dat er op dat punt onduidelijkheid over kan zijn. Dat is wat anders dan dat
je het uiteindelijk met elkaar eens bent. Maar ik ben het met iedereen eens die zegt dat draagvlak belangrijk
is om überhaupt een visie te kunnen realiseren.
Dan kom ik tot de moties. Het is er een tweetal, ik zoek ze even. Hier liggen ze. Nou, de beantwoording
van de moties is denk ik in lijn met wat ik net gezegd heb. De eerste motie, ‘Schatting kosten watervisie’
waarin gevraagd wordt om daar voor 1 januari de raad over te informeren. Oh, is dat de tweede? Hij zit als
eerste op mijn briefje, excuus. Dan begin ik met de eerste. ‘Wonen op het water, zonlicht zien voor dag en
dauw’. Voor de titel in ieder geval een pluim. Toch zouden we de motie willen ontraden, ondanks dat er in
die motie als je letterlijk neemt wat er staat, niet zo heel rare dingen staan, maar omdat ze ervan uitgaat dat
onze ambitie om de kamerverhuur op het water terug te dringen echt ingegeven zou zijn doordat wij iets
tegen studentenbewoning zouden hebben of dat het met overlast te maken zou hebben. Maar nee, het heeft
echt te maken met meer dan alleen het achterstallig onderhoud. Het heeft echt te maken met het
normaliseren van de verhoudingen tussen deze vorm van wonen en andere vormen van wonen. Als ze in
het totaal in de stad, even uit mijn hoofd 430 of 440 ligplaatsen hebben en er 100 op deze wijze worden
gebruikt, dan moeten we dat inderdaad echt terugdringen. Als je het hebt over het verminderen van
ligplaatsen op de Diepenring is dat ook een van de eerste typen waar we aan zitten te denken.

De VOORZITTER: Eerst was de heer Rustebiel en daarna de heer Banach.

De heer RUSTEBIEL (D66): Ja wethouder, ik merk dat u al bezig ben met de moties. Ik stelde u de vraag
of u ook kunt omarmen dat er een ecologisch kader in de watervisie komt.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ik had het briefje liggen, excuus ervoor dat ik dat vergeten ben. Ik doe
het even tussendoor, voorzitter, en dan ga ik daarna over op de motie. Ik heb in de commissie ook al
aangegeven dat de reden dat wij het thema ecologie hier niet zo nadrukkelijk in benoemd hebben, is dat we
daar heel veel aandacht aan geven in de groenstructuurvisie. Maar u hebt helemaal gelijk: het wil niet



zeggen dat het geen thema hoort te zijn in deze visie dus we zullen ervoor zorgen dat in de definitieve visie
zo nodig de verwijzingen naar die verhalen explicieter worden opgenomen, zodat het in ieder geval als
thema ook benoemd is in de definitieve watervisie.

De VOORZITTER: Dan de heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Als ik de woorden van de wethouder even
mag samenvatten, is de geest van de motie niet helemaal in lijn met wat de wethouder nu voor zich ziet.
Hij zegt aan de ene kant: “We gaan wel in eerste instantie uit van het aanpakken van onderhoud” en hij
doet ook min of meer een toezegging dat er wel cijfers komen, op het moment dat die daadwerkelijk nodig
zijn voor het raadsbesluit over verdringing en overlast. Als dat het geval is, kan ik de motie eventueel zelfs
intrekken omdat dit eigenlijk een toezegging is.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Met de term ‘verdringing’ bedoelen we dat deze vorm van wonen, als je
het afzet tegen het totaal, echt een heel groot deel van het aantal ligplaatsen inneemt. Dat is verdringing.
Uiteraard zullen we dat met precieze cijfers, dat was uw vraag, aangeven. Of wij echt exacte cijfers hebben
over overlast, is de vraag. Als die er zijn, zullen we ze geven maar dat is op zich niet directe aanleiding om
deze beweging te maken. Maar goed, als er cijfers zijn, kunt u ze krijgen hoor. Dat is op zich geen probleem.
Dat was motie 1.
Motie 2 gaat over de ‘Schatting kosten watervisie’, een motie van de SP. Ja, ik heb net natuurlijk ook al
aangegeven dat dit hele financiële verhaal van heel veel factoren afhangt. Het hangt ervan af in welk tempo
wij dingen willen doen, wat we eerst willen doen en wat als tweede, hoeveel jaar we erover willen doen.
Uiteraard zullen we, op het moment dat we met een fasering en aantallen komen, ook met een financiële
schatting komen op het moment dat die voorstellen scherp zijn en met u ook discussie hebben, ergens in
het voorjaar. Om nu al, op basis van dit verhaal, voor 1 december even met een kostenraming te komen is
volgens mij de zaken echt omdraaien.

De VOORZITTER: Ja, 1 december wordt helemaal lastig.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, 1 januari staat er. Dat is gewoon niet te doen. Dat zou de zaak ook
omdraaien. We kunnen pas een goede raming maken op het moment dat we ook de fasering en het tempo
waarin we dingen doen, helder hebben. Dat zullen we tegelijk leveren en dan kunt u daar ook een integrale
afweging in maken. Dus we ontraden de motie.

De VOORZITTER: Akkoord, dan gaan wij over tot stemming op motie 3, de motie ‘Wonen op het water,
zonlicht zien voor dag en dauw’. Deze motie is verworpen met 33 stemmen tegen en 6 voor.
We gaan we over tot stemming over motie 4, ‘Schatting van de kosten watervisie’.

De heer BLOM (VVD): Voorzitter, mag ik een stemverklaring doen?

De VOORZITTER: De heer Blom, zeker.

De heer BLOM (VVD): Gelet op de verklaringen van de wethouder zojuist, denken we dat dit niet haalbaar
is dit eerst te onderzoeken en daarom zullen we tegenstemmen.

De VOORZITTER: En ook deze motie is verworpen met 33 stemmen tegen en 6 voor. Er ligt geen voorstel
onder dus we hoeven daar niet meer over te stemmen.


