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Beste bewoner van de Noorderhaven,

Zoals je weet, is sinds gisteren de Wet Verduidelijking Voorschriften Woonboten (WvvW) van kracht.
Dat betekent een flinke verandering van de rechtspositie vooral voor de eigenaren/bewoners van 
woonschepen in de Noorderhaven.
Het belangrijkste onderdeel van de WvvW is dat de status van alle woonboten in Nederland wordt 
gelijkgesteld met een omgevingsvergunning zoals die onder andere bij huizen op de wal is vereist bij 
nieuwbouw en verbouw.
Dit betekent dus ook dat woonboten zonder een vergunning zoals die in de Noorderhaven met ingang 
van de nieuwe wet gelijkgesteld (moeten) worden met een omgevingsvergunning. Zo staat het 
expliciet in de wet maar het is de vraag of dat ook gaat gebeuren. Want het is niet heel duidelijk wat 
gelijkstelling precies betekent in juridische zin en of de gemeente die gelijkstelling wel gaat uitvoeren.

RECHTSZEKERHEID

Om duidelijk te krijgen hoe de gemeente met dit recht zal omgaan, willen wij collectief een 
omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen op grond van het overgangsrecht.
De omgevingsvergunning geeft een sterk verbeterde rechtszekerheid voor de eigenaren van 
woonboten. Als het logisch is en wordt uitgevoerd zoals dat bij huizen gebeurt, zou dat betekenen dat 
bij toekomstige verkoop of overdracht (aan erfgenamen bijvoorbeeld) de nieuwe eigenaar geen nieuwe
vergunning meer hoeft aan te vragen.
Nu is het zo dat de nieuwe eigenaar volgens de VOV toestemming van de Gemeente nodig heeft om te
mogen blijven in de Noorderhaven. De Gemeente zegt geruststellend dat als je aan de criteria blijft 
voldoen (authentiek, niet-kwetsbaar en eigenaar is bewoner) er dan wel weer toestemming komt. Maar
er is natuurlijk een  kans dat die er niet komt, om wat voor reden dan ook die voor jou mistig kan 
blijven. De Gemeente kan eenvoudig weigeren, en ook besluiten geen inzage te geven in hun 
beslissingsproces hierin. Gevolg kan dan zijn dat je je schip niet kunt verkopen omdat de nieuwe 
eigenaar ook in de Noorderhaven wil liggen (en dus geen toestemming krijgt); dat zou wel heel zuur 
zijn…Die nieuwe eigenaar kan binnen Groningen eigenlijk nergens anders heen, dus zal dan van koop 
afzien. De waarde van je schip is hier dus serieus in het geding, immers: geen kopers, geen waarde.

Er is veel discussie of het goed is om gelijkgesteld te worden met een omgevingsvergunning. De 
discussie gaat dan over de vraag of het beter is een drijvend bouwwerk te zijn of een varend 
woonschip. En niet in de laatste plaats wat een varend woonschip dan precies is.
Wij zijn van mening dat het niet uitmaakt of je betiteld wordt als een bouwwerk of een varend 
woonschip. De gemeente lijkt dat ook te vinden als je tenminste het Voorbereidingsbesluit Openbaar 
Vaarwater leest dat op 20 december unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.
Maar als je de brief van 4 december van de gemeente leest die iedereen in de Noorderhaven heeft 
gekregen dan lijkt daar iets heel anders te staan. Dan zouden varende woonschepen weer wel anders 
behandeld moeten worden dan drijvende bouwwerken.
Dat er ook nog enige onduidelijkheid is over de vraag wat een varend woonschip is, maakt alles nog 
onduidelijker. In de nieuwe wet staan 6 criteria. Als je aan een van die criteria voldoet dan ben je 
volgens de wet een varend woonschip en hoef je niet te voldoen aan allerlei bouwregels.
 Ga je daadwerkelijk varen dan zijn andere regels (zoals het CVO) van toepassing die niets met deze 
wet te maken hebben.

STANDAARDBRIEF
Kortom, onduidelijkheid troef en wij willen dat daar een einde aan komt. Dat gaan we dus doen door 
iedere eigenaar van een woonschip in de Noorderhaven te vragen een verzoek in te dienen om een 



omgevingsvergunning van de gemeente te krijgen. Daarvoor hebben wij een standaardbrief gemaakt 
waarop je je eigen naam en de naam van je schip en je Noorderhavenadres kunt invullen.
De brief zit bij deze nieuwsbrief en kun je bij een van ons inleveren. Wij zorgen er dan voor dat ze 
samen bij de gemeente worden ingeleverd met een begeleidend briefje waarin we vragen om een 
collectieve behandeling. In principe gaat het weliswaar om verschillende schepen/eigenaren en zullen 
vergunningen ook op naam moeten worden uitgegeven maar zal de inhoud van de vergunning gelijk 
zijn.
Wij gaan er vanuit dat de gemeente weigert om de vergunning te verlenen ondanks het besluit van de 
gemeenteraad maar willen vervolgens naar de rechter stappen om die te laten uitmaken of onze vraag 
terecht is of niet. Dit is ook de enige manier om duidelijk te krijgen wat de wet precies voor ons te 
betekenen heeft.
Dat kan een langdurige geschiedenis worden want in het bestuursrecht zijn er ruime termijnen. Zo 
heeft de gemeente eerst 8 weken de tijd om een besluit te nemen maar kan ze ook nog die termijn 
verlengen. Daarna volgt eventueel een hoorzitting en pas als dat achter de rug is en de gemeente wil 
nog steeds geen vergunning verlenen, gaat het hele spul naar de rechtbank. De kans is groot dat we 
dan al weer met een drankje aan dek kunnen genieten van zomerse temperaturen. En daarna kan het
allemaal nog langer duren tot en met de Raad van State en ben je in totaal zomaar twee jaar onderweg.
Wij hopen dat het niet zo ver komt maar als het nodig is dan zullen we dat doen eventueel met hulp 
van een advocaat. Ook gaan wij er vanuit dat het Woonschepencomité Groningen deze actie steunt 
omdat het uiteindelijk in het belang van alle woonbooteigenaren in Groningen is dat er duidelijkheid 
komt over de gevolgen van de wet.

NIETS DOEN

Wij hopen dat jullie massaal meedoen zodat we kunnen laten zien dat het draagvlak binnen de 
Noorderhaven groot is om de rechtspositie van eigenaar-bewoners van woonschepen te verbeteren 
voor de toekomst.
In principe hoef je verder niets te doen behalve de aanvraag invullen en inleveren vóór 8 januari bij 
Joost Adriaanse, Noorderhaven 1081, a/b Vriendschap; of Geert Baven, Noorderhaven 1086 a/b Arma,
in de brievenbus zodat we die dag gebundeld alles kunnen inleveren bij de gemeente.
In de toekomst zullen we je zo goed mogelijk op de hoogte houden met dit soort nieuwsbrieven.
Wij gaan het deze keer even niet digitaal doen omdat we de indruk krijgen dat veel mensen beter een 
brief lezen dan een e-mail.
In de standaardbrief staan wat zaken genoemd die verwijzen naar een gemeenteraadsbesluit en naar de
WvvW zelf. Als je dat zelf wilt bestuderen kun je hier terecht op internet:
https://groningen.raadsinformatie.nl/document/5945544/1/Voorbereidingsbesluit_Openbaar_Vaarwate
r
en
http://www.woonschepencomitegroningen.
nl/index.php/Wet_verduidelijking_voorschriften_woonboten

Groeten,
Joost Adriaanse, Geert Baven
met ondersteuning van Gerrie Schotman en Klaas Koetje

We kunnen ons voorstellen dat je hier vragen over hebt; het is ingewikkelde kost. Stuur dan een e-mail
aan Joost (idvanjoost@hotmail.com), Geert (Geertbaven@gmail.com) of Klaas (info@klaaskoetje.nl) 
met je concrete vraag; wij gaan je dan antwoorden.
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College van burgemeester en wethouders
t.a.v. R. van der Schaaf
Postbus 30026
9700 RM  Groningen

Datum: 8 januari 2018
Betreft: Gelijkstelling omgevingsvergunning

Geacht college, geachte wethouder,

Sinds 1 januari is de Wet Verduidelijking Voorschriften Woonboten (WvvW) in werking getreden. 
In uw brief d.d. 4 december 2017 heeft u mij geïnformeerd over het standpunt van de gemeente 
Groningen. De gemeenteraad heeft op 20 december 2017 het Voorbereidingsbesluit Openbaar 
Vaarwater aangenomen (hierna: VBOV).

Thans neem ik met het woonschip …………………

een ligplaats in met het adres Noorderhaven ….…….

Deze ligplaats is ingenomen in overeenstemming met artikel 21 van de Verordening Openbaar 
Vaarwater 2006 en valt derhalve onder het overgangsrecht zoals dat in de WvvW is geformuleerd en
is toegevoegd aan de WABO onder artikel 8.2a lid 2 en 3 en op mijn situatie van toepassing is.

Uit WvvW en VBOV blijkt dat de status van een woonschip met een ligplaats in de Noorderhaven 
op grond van het overgangsrecht wordt gelijkgesteld met een omgevingsvergunning. Daarin wordt 
expliciet onderscheid gemaakt tussen varende schepen en varende woonschepen.

Uit de VBOV:
“De al verleende vergunning of ontheffing wordt gelijk gesteld met een omgevingsvergunning. Dit houdt dus in dat de eigenaren van
bestaande woonboten geen omgevingsvergunning hoeven aan te vragen; deze verkrijgen ze van rechtswege.

Was op grond van een provinciale of gemeentelijke verordening geen vergunning of ontheffing vereist, dan geldt voor op de 
peildatum in gebruik zijnde woonboten dat deze worden gelijkgesteld met een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is 
verleend.

Met varende schepen worden bedoeld schepen waarvan de primaire functie varen is (een schip dat is bestemd of wordt gebruikt voor 
de vaart). Deze zijn niet zijn bedoeld om ter plaatse als woning te functioneren en dus geen bouwwerk. Hieronder vallen in ieder 
geval de schepen die worden gebruikt voor de beroeps zeil- en motor chartervaart, de beroepsvaart en de pleziervaart. “

Deze gelijkstelling betekent mijns inziens onder andere dat bij toekomstige verkoop of overdracht 
een volgende eigenaar van het schip geen nieuwe omgevingsvergunning hoeft aan te vragen mits 
het schip dezelfde ligplaats behoudt.

Aangezien het tot dusverre niet aan de orde was dat een woonschip in de Noorderhaven over een 
vergunning beschikte, verzoek ik u bij deze een schriftelijke omgevingsvergunning te verstrekken 
die in overeenstemming is met het hierboven gestelde en conform de vereisten van de  Algemene 
Wet Bestuursrecht vatbaar is voor beroep.



Verwachtend u voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw besluit, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

i.a.a. Woonschepencomité Groningen
         

Naam:

Adres:

Naam woonschip:




