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Hoogedelgestrenge raad,

In aansluiting op uw schrijven van 22 april 2015 doet het Woonschepencomité Groningen (WCG) u de gronden 

toekomen voor het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland te Groningen d.d. 11-03-

2015, LEE 1413777.

- De omgevingsvergunning en de rechtbank gaan ervan uit dat (ligplaats)vergunning op grond van de VOV 2006 kan

worden verleend. Dat blijkt bij nader inzien niet het geval. Anders dan B&W in de omgevingsvergunning en de 

rechtbank in de uitspraak aannamen, wordt de authenticiteit van het schip wel degelijk aangetast; B & W geven 

dit aan in de gedoogbeschikking (zie bijlage A) die is afgegeven d.d. 16 januari 2015. In de toelichting schrijven 

B&W dat geen ligplaatsvergunning kon worden afgegeven omdat: “De op het schip aangebrachte vlonder voor de 

huisvesting van een terras tast de authenticiteit teveel aan”.

- De omgevingsvergunning is verleend onder de voorwaarde: “beeld- en kwaliteitseisen: het ontwerp en de 

materialisatie van het terras moeten passen bij het authentieke schip”. Dat is aantoonbaar niet het geval. De 

uitvoering van het terras is zodanig dat vorm en aanzien van de woonboot in overwegende mate door het terras 

worden bepaald. (Zie foto bijlage B.2). Bovendien stellen B&W vast, als hiervoor geciteerd, dat de ligplaats-

vergunning niet kan worden verleend omdat de authenticiteit teveel is aangetast door het terras. Voor de 

gedoogbeschikking en de daaraan verbonden voorwaarden is dat niet anders.

- Voorts is er sprake  van “een verwaarloosd schip” als bedoeld in artikel 1 sub o VOV 2006: Het innemen van de 

ligplaats met een verwaarloosd schip als bedoeld in artikel 1 onder o is verboden op grond van artikel 26 VOV 

2006.

- Omgevingsvergunning en rechtbank gaan ervan uit dat de woonfunctie van het schip behouden blijft. Dat is 

gezien de omvang en het gebruik van het terras bijzonder onaannemelijk. Los daarvan is het schip mét terras in 

ieder geval geen “woonschip” meer als bedoeld in artikel 1 sub f VOV 2006, namelijk een schip “uitsluitend of 

hoofdzakelijk als woning gebruikt of tot woning bestemd”; mét terras is veeleer sprake van een “horecaschip”, 

zijnde een vaartuig (…) dat geheel of grotendeels wordt gebruikt voor de uitoefening van een horecabedrijf”; 

zowel feitelijk maar zeker juridisch is het schip mét terras geen woonschip meer.

- In rechtsoverweging 8 overweegt de rechtbank dat onvoldoende aannemelijk is dat sprake is van een tijdelijke 

behoefte. De rechtbank lijkt dus niet overtuigd van de tijdelijkheid. Opmerkelijk is dat de rechtbank in rechts-

overweging 11 de tijdelijkheid van het project opeens wél als argument aanvoert en gebruikt als argument om te 

komen tot de conclusie dat de omgevingsvergunning niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Dit lijkt 

ons in strijd met een ordelijke rechtsgang.

- In de uitspraak acht de rechtbank het bezwaar tegen de omgevingsvergunning ex. Artikel 2.1 Wet Algemene 

Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) gegrond en heeft zij deze nietig verklaard, zie punt 8 in de bijlage. In haar 
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motivatie meldt de rechtbank dat onvoldoende is vast komen te staan dat de voorgenomen bouwkundige 

ingrepen van tijdelijke aard zijn.

Niettemin komt de rechtbank tot de conclusie dat de rechtsgevolgen van de eerdere toekenning van de 

omgevingsvergunning door de gemeente Groningen in stand kunnen blijven omdat, zo is de rechtbank van 

mening, de gemeente in voldoende mate heeft onderbouwd dat afgeweken kan worden van het 

Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater en dat de gemeente daarmee niet in strijd handelt met een goede 

ruimtelijke ordening.

- De rechtbank heeft de rechtsgevolgen van de vernietigde vergunning in stand gehouden. Naast de punten die 

hiervoor zijn genoemd inzake authenticiteit en bewoonbaarheid betekent dat tevens dat de aanvrager van 

omgevingsvergunning zich dient te houden aan de voorwaarde dat het terras dient te voldoen aan 

beeldkwaliteitseisen te weten dat een stalen constructie en afrastering moeten passen bij het authentieke 

schip.

Inmiddels is gebleken dat aanvrager zich niet aan deze voorwaarde heeft gehouden. In afwijking van de 

tekening (Bijlage B.1.A) die bij de aanvraag is ingediend, was ten tijde van de rechtzitting een kolossale 

terrasvloer gerealiseerd (Bijlage B.1.B) en heeft aanvrager inmiddels een glazen althans doorzichtige 

omheining en een houten tentconstructie toegevoegd (Bijlage B.2).

Dit alles is niet alleen in strijd met genoemde voorwaarden maar gaat ook in tegen een van de argumenten 

van de gemeente, te weten dat dit terras tevens bedoeld is als aanvulling op het naastgelegen terras van 

aanvrager op de wal, waar de hoeveelheid zon onvoldoende zou zijn.

Voorts is de rechtbank onder rechtsoverweging 12 van de uitspraak uitgegaan van de veronderstelling dat 

B & W zullen handhaven. Uit het hier geschetste blijkt dat het college zulks nalaat.

- De rechtbank gaat voorbij aan en heeft niet beoordeeld dat voor het toestaan van een pilot voor een enkele 

ondernemer alle bestaande regelgeving terzijde is geschoven door B & W. 

Het tast de rechtszekerheid van de woonbootbewoners aan als relevante regelgeving die beoogt het 

algemeen belang te beschermen al dan niet tijdelijk buiten werking wordt gesteld. Bovendien gaan B & W 

daarbij voorbij aan besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen. De rechtbank heeft dit in onvoldoende

mate beoordeeld.

- De Verordening Openbaar Vaarwater 2006 is leidend wat betreft ontwikkeling op het water in de gemeente 

Groningen hetgeen mag blijken uit de toelichting op het Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater (2009):

Bladzijde 7:

“In de opzet van het nieuwe bestemmingsplan is ervoor gekozen om de regelgeving zoveel mogelijk te beperken 

en aanvullend te zijn op bestaande regelgeving zoals de verordening openbaar vaarwater 2006.”

en:

“Zaken als charterschepen, recreatieschepen, beroepsvaart en dergelijke zijn daarom niet in het bestemmingsplan

opgenomen. Regelingen voor dat soort gebruik van het openbaar vaarwater zijn opgenomen in de VOV 2006.”

en op bladzijde 12:

“Uitgangspunt hierbij is dat het bestemmingsplan aansluit bij de VOV 2006. Dit bestemmingsplan regelt alleen die

zaken die niet in de verordening zijn geregeld en die, vanuit een ruimtelijk oogpunt, noodzakelijk worden geacht 

voor een goede ruimtelijke ordening op het openbaar vaarwater van de gemeente Groningen.”

Gelet op deze uitgangspunten alsmede de geconstateerde afwijkingen aan de uitvoering van de aangevraagde 

omgevingsvergunning kan hier op geen enkele wijze sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening.

- Zowel de rechtbank als B & W gaan voorbij aan het feit dat de VOV2006 geen uitzonderingen kent voor tijdelijke 

situaties. Dit geldt zowel wat betreft het verwaarloosde karakter van het betreffende schip als beschreven in de 

VOV2006 alsmede het tijdelijk verlenen van een functie die in hoofdzaak horeca betreft. Daarmee worden niet 

alleen eerder genomen besluiten van de gemeenteraad genegeerd maar had diezelfde gemeenteraad gevraagd 

moeten worden een nieuw besluit te nemen.

- De rechtbank heeft onvoldoende gewogen dat ook B & W zich aan vastgestelde verordeningen en bestemmings-

plannen dienen te houden. Afwijking daarvan is slechts te rechtvaardigen in gevallen van overmacht of overgang. 

Daarvan is hier geen sprake. De belangen van de aanvrager van de vergunning zijn niet zodanig zwaarwegend dat 

zij een buitenwettelijke afwijking van een verordening van de gemeenteraad rechtvaardigen. Bovendien is ten 

gevolge van de uitspraak van de rechtbank (nietigverklaring van de omgevingsvergunning met instandhouding van

de rechtsgevolgen) alsmede het niet verlenen van een ligplaatsvergunning maar in plaats daarvan een 

gedoogbeschikking door B & W, een situatie in het leven geroepen die op geen enkele manier 



vergunningtechnisch wettelijk is verankerd. Daardoor is een situatie ontstaan die als wetteloos en rechteloos is te 

betitelen voor alle betrokkenen en dat gaat ver voorbij aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Dit alles overwegende en de stukken meewegende die aan de rechtbank zijn verstrekt, vraagt het Woonschepencomité 

Groningen de uitspraak van de rechtbank te vernietigen en de gemeente Groningen op te dragen zowel de gedoog-

vergunning als de omgevingsvergunning te vernietigen en de door de rechtbank in stand gehouden rechtsgevolgen van de 

te vernietigen omgevingsvergunning actief te doen beëindigen.

Voorts vragen wij u het college van B en W te veroordelen tot het vergoeden van de kosten van deze juridische procedure.

Hoogachtend,

Woonschepencomité Groningen

(D. van Driel, voorzitter)

(N. Tiel, secretaris)

(H. Hazelhoff, penningmeester)
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Bijlage B2


