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Geacht college, Geachte heer Ferkranus,

Bij brief van 8 juli 2009 heeft u ons verzocht om ons woonschip de “Andire” vóór maandag 9 
november 2009 van de ligplaats Dr. C. Hofstede de Grootkade 1011 te Groningen te 
verwijderen. U heeft daarbij aangegeven dat indien aan dit verzoek door ons vóór genoemd 
tijdstip niet wordt voldaan u de toepassing van bestuursrechtelijke maatregelen in overweging 
zult nemen. Tevens heeft u ons tot woensdag 5 augustus 2009 de gelegenheid gegeven om 
onze zienswijze omtrent uw voornemen kenbaar te maken.

Hierbij geven wij binnen de door u gestelde termijn – en derhalve tijdig – onze reactie op de 
inhoud van uw schrijven.

Uw brief is een vervolg op uw besluit van 25 mei 2009, waarbij uw college de aan ons bij 
besluit van 1 juli 2008 verleende ligplaatsvergunning heeft ingetrokken. Tegen dat 
intrekkingsbesluit hebben wij bij brief van 1 juli 2009 een gemotiveerd bezwaarschrift 
ingediend.

Zoals wij in laatstgenoemd bezwaarschrift reeds uiteengezet hebben is het intrekkingsbesluit 
tot stand gekomen op basis van onjuiste, althans onvolledige informatie, een foutieve 
waardering van de feiten en een onjuiste en onzorgvuldige afweging van de belangen die bij 
deze aangelegenheid zijn betrokken.

Het zal u duidelijk zijn dat, nu de sommatie tot verwijdering van ons schip zijn grondslag 
vindt in de onrechtmatige intrekking van de eerder aan ons verleende ligplaatsvergunning, wij 
het volstrekt niet eens zijn met de verplichtingen die u ons in uw brief van 8 juli jongstleden 
heeft opgelegd.

Wij zullen onze standpunten in deze brief nader uiteenzetten.

Waar in deze brief sprake is van de ‘Verordening’ wordt bedoeld: de ‘Verordening Openbaar 
Vaarwater 2006’ van de gemeente Groningen.
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Authenticiteit van het schip

U heeft onze ligplaatsvergunning onder meer ingetrokken, omdat u van mening bent dat in het 
geval van de “Andire” niet langer sprake zou zijn van een authentiek schip.

Wij bestrijden dit standpunt. Kenners herkennen de “Andire” onmiddellijk als een originele 
Spits. Het schip voldoet, ook na voltooiing van de verbouwing daarvan, nog steeds aan het 
criterium, zoals omschreven in artikel 1, onderdeel p, ten tweede, van de Verordening, waarin 
als kenmerk van een authentiek schip genoemd wordt dat het schip de oorspronkelijke 
contouren niet wezenlijk verloren heeft. In die zin is en blijft in het geval van de “Andire” 
sprake van een authentiek schip.

Wij wijzen er in dit verband op, dat zelfs wanneer uw standpunt, dat er door de verbouwing 
van het schip sprake zou zijn van aantasting van de authenticiteit, juist zou zijn, de “Andire” 
nog steeds moet worden aangemerkt als een schip, dat in overwegende mate op een authentiek 
schip lijkt, als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Verordening. De verordening maakt 
het immers mogelijk dat ook met schepen die in overwegende mate lijken op authentieke 
schepen, ligplaats kan worden ingenomen binnen beschermde stadsgezichten.

In uw beslissing van 25 mei 2009, tot intrekking van de ligplaatsvergunning, gaat u aan dit 
aspect volledig voorbij.

Kern van de zaak is, dat ook na de verbouwing in het geval van de “Andire” het casco (de 
traditionele romp), en niet de opbouw, bepalend is gebleven voor het uiterlijk en het aanzicht 
van het schip.

Uw opmerkingen over het beslag dat de stuurhut op de breedte van het schip legt, en het feit 
dat de voorzijde van de stuurhut voor het grootste deel bestaat uit een glazen pui met 
openslaande deuren, doen aan deze conclusie geen afbreuk. 

Immers, uw constateringen hebben uitsluitend betrekking op algemene uitvoeringsaspecten 
van de stuurhut, die niet van invloed zijn op de hoogte daarvan. Om die reden kan de wijze 
van uitvoering van de stuurhut niet als beeldbepalend worden aangemerkt en komt daaraan 
geen doorslaggevende betekenis toe, als het gaat om de vraag naar de authenticiteit van het 
schip.
Wij stellen vast, dat u met uw standpunten een onjuiste, althans onbegrijpelijke, maatstaf 
hanteert, die bovendien niet strookt met de Verordening, en de daarbij behorende toelichting.

Kortom: uw college had op basis van het vermeende verlies aan authenticiteit van het schip 
hoe dan ook niet tot intrekking van de ligplaatsvergunning mogen overgaan.

In de gesprekken die wij tot dusver hebben gevoerd met medewerkers van uw gemeente, 
hebben zij de authenticiteit van het schip ook nooit ter discussie gesteld of in twijfel 
getrokken, zelfs niet nadat begin dit jaar met het schip op de huidige locatie ligplaats was 
ingenomen.
U heeft dit argument voor het eerst genoemd in uw besluit tot intrekking en het daarmee 
klakkeloos overgenomen uit het bezwaarschrift van omwonenden. Niet uw college, maar de 
klagers hebben de vermeende authenticiteitskwestie voor het eerst aan de orde gesteld.
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Verder hebben wij vernomen dat uw college onlangs voor het innemen van ligplaats met een 
niet-authentiek schip aan de Hofstede De Grootkade wel een vergunning heeft afgegeven.
De intrekking van onze ligplaatsvergunning, die mede heeft plaatsgevonden op basis van het 
authenticiteitsargument, berust derhalve op willekeur, en is in flagrante strijd met de eisen van 
rechtsgelijkheid.

Hoogte van het schip

Uw college heeft de intrekking van de aan ons verleende ligplaatsvergunning daarnaast 
gemotiveerd door te wijzen op een overschrijding van de maximaal toegestane hoogte.

Ten aanzien van dit standpunt merken wij het volgende op.

Voordat wij het hele traject van verkoop van ons huis, aankoop van de ligplaats en boot en de 
verbouw van de “Andire” hebben gestart, hebben wij bij de gemeente Groningen uitgebreid 
geïnformeerd en ons door medewerkers van de gemeente laten voorlichten omtrent de 
toegestane maatvoering van het schip. 

Uw medewerkers hebben ons een maximaal toegestane hoogte van 3.50 meter doorgegeven. 

Op basis van die informatie zijn de bouwtekeningen voor het schip gemaakt. 
De tekeningen vermelden zelfs nog een iets lagere hoogte van 3,40 meter.

Wij stellen vast, dat wij, voorafgaand aan de verbouw van de “Andire”, in gerechtvaardigd 
vertrouwen zijn afgegaan, en ook hadden mogen afgaan, op mededelingen van terzake 
bevoegde en deskundig te achten medewerkers van uw gemeente. Aangezien wij omtrent de 
maatvoering van het schip en de maximaal toegestane hoogte bij herhaling navraag hebben 
gedaan, en uw eigen personeel steeds hebben bevestigd dat een hoogte van maximaal 3.50 m. 
toestaan was, behoefden wij aan de juistheid en volledigheid van die informatie niet te 
twijfelen.

De betrokken ambtenaren zijn, naar nu blijkt, zelf niet volledig geweest in hun 
informatieverstrekking, omdat zij nimmer bij ons melding hebben gemaakt van het feit, dat in 
de verordening (tevens) is voorgeschreven dat het hoogste punt van (de hoofdmassa van) het 
schip niet meer dan 1,50 meter boven de aanliggende kade of oever mag uitsteken. Doordat 
uw mensen verzuimd hebben deze aanvullende eis tijdig onder onze aandacht te brengen, 
waren wij daarvan niet op de hoogte en hebben wij bij het maken van de bouwtekeningen 
voor het schip met deze beperking redelijkerwijs geen rekening kunnen houden. De gevolgen 
van het verzwijgen van deze relevante inlichtingen door uw Dienst dienen voor rekening van 
de gemeente te komen en kunnen niet aan ons worden tegengeworpen.

Datzelfde geldt ten aanzien van de door u – achteraf – aangevoerde grieven tegen de 
uitvoering van de stuurhut en de breedte van de gangboorden. Uw medewerkers hebben ons 
niet in kennis gesteld van de eisen die hiervoor gelden. Bij het indienen van de 
bouwtekeningen in het kader van de ligplaatsvergunning heeft u ons evenmin op nadere 
voorschriften aangaande de stuurhut attent gemaakt. Wij waren daarvan vóór de verbouw van 
het schip dan ook niet op de hoogte. Anders hadden wij de stuurhut uiteraard 40 centimeter 
smaller uitgevoerd.
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In onze brieven van 25 maart 2009 en 1 juli 2009 hebben wij reeds aangegeven dat het voor 
ons praktisch en financieel niet haalbaar is om de stuurhut in de huidige situatie af te breken 
en weer op te bouwen.

Overigens herhalen wij dat het schip grotendeels in overeenstemming met de bij uw college 
ingediende tekeningen is gebouwd. Op het overgrote deel van het schip hebben de 
gangboorden een breedte van minimaal 40 centimeter. Daarmee wordt voldaan aan de 
bepalingen van het Binnenvaart Politie Reglement en wordt tegemoet gekomen aan de eisen 
die de Verordening stelt.

Wij zijn voorts van mening, dat bij de door uw medewerkers berekende overschrijding niet 
van de juiste informatie is uitgegaan.
Uw ambtenaren hebben, blijkens uw brief van 25 februari 2009, becijferd dat sprake zou zijn 
van een overschrijding van de maximaal toegestane hoogte met 0.31 meter.
Wij hebben in onze brief van 25 maart 2009 echter, op basis van zorgvuldige en betrouwbare 
informatie, afkomstig van het Waterschap, aangegeven dat de overschrijding maximaal 0.16 
meter bedraagt, en derhalve aanzienlijk geringer is dan de overschrijding waarvan u bent 
uitgegaan.

Willekeur en rechtsongelijkheid

Wij willen er uitdrukkelijk de aandacht op vestigen dat wanneer uw college het 
intrekkingsbesluit handhaaft op basis van de geconstateerde, uiterst minieme, afwijkingen, de 
gemeente zich schuldig maakt aan willekeur en het bevorderen van rechtsongelijkheid.

Enerzijds zijn aan de Hofstede De Grootkade wel schepen met ligplaatsvergunning afgemeerd 
die forsere overschrijdingen in de maatvoering kennen dan de “Andire”. Voor zover ons 
bekend, heeft uw college daartegen tot dusverre niet opgetreden.
Anderzijds zijn er vele schepen, die evenmin over het volledige dek beschikken over 
voldoende brede gangboorden, en die niettemin worden erkend als niet-kwetsbaar. 

Ons is volstrekt niet duidelijk waarom de gemeente in het geval van de “Andire” aan beide 
aspecten zwaarder tilt dan zij in het algemeen doet. 
 
Belangenafweging

Op het tijdstip dat uw college het bezwaarschrift, gericht tegen de ligplaatsvergunning, en het 
bijbehorende handhavingsverzoek ontving, had u, alvorens te besluiten om de 
ligplaatsvergunning in te trekken, de belangen van de klagers bij verwijdering van het schip 
moeten afwegen tegen onze belangen bij het behoud van particuliere woonruimte, mede met 
het oog op de door ons reeds gepleegde investeringen.

Uit de gevoerde besprekingen bent u er reeds geruime tijd van op de hoogte, dat wij al ons 
geld in dit project hebben gestoken, en dat de intrekking van de ligplaatsvergunning en de 
plicht tot verwijdering van het schip feitelijk ons faillissement zal betekenen.
Dit aspect, dat in uw gehele oordeelsvorming omtrent de kwestie tot op heden – ten onrechte 
– volledig onderbelicht of zelfs afwezig is gebleven, hebben wij met zoveel woorden ook nog 
eens onder uw aandacht gebracht in ons bezwaarschrift van 1 juli 2009.
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Het enkele feit, dat uw college serieus dient om te gaan met, en adequaat dient te reageren op, 
klachten en handhavingsverzoeken, ontslaat u geenszins van de verplichting om alle belangen 
die rechtstreeks bij het intrekkingsbesluit betrokken zijn tegen elkaar af te wegen.
Deze verplichting vloeit voort uit artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Tot de bedoelde belangen behoren vanzelfsprekend in de eerste plaats onze belangen, alleen 
al omdat wij houder van de ligplaatsvergunning waren.
Niettemin hebben wij moeten constateren dat onze, zwaarwegende, belangen tot op heden 
geen enkele rol hebben gespeeld in de besluitvorming van uw college.
U zult begrijpen dat wij hierover zeer ontstemd zijn.

In de achterliggende periode heeft uw college – op aangeven van de klagers – volstaan met 
het nagaan van de omvang, dat wil zeggen: de hoegrootheid, van de geconstateerde 
overschrijdingen in de maatvoering van het schip. Van een volledige vergaring van kennis 
omtrent de feiten, laat staan van een zorgvuldige belangenafweging, is uwerzijds tot op heden 
echter geen sprake geweest. Deze gang van zaken is voor ons volstrekt niet acceptabel.

In uw besluitvorming tot dusverre is – geheel ten onrechte – geen gewicht toegekend aan de 
volgende feiten en omstandigheden:

- Wij hebben ons meerdere malen laten voorlichten door medewerkers van uw 
gemeente omtrent de in acht te nemen hoogte-, breedte- en lengtematen van het schip;

- Op basis van die informatie hebben wij bij uw college bouwtekeningen ingediend, die 
u heeft goedgekeurd en op basis waarvan u de ligplaatsvergunning heeft verleend;

- Aan de hand van informatie, afkomstig van de gemeente zelf, hebben wij grote 
investeringen gepleegd in de aankoop van een ligplaats en de verbouw van ons schip. 
Aan de juistheid en volledigheid van die inlichtingen behoefden wij in de gegeven 
omstandigheden niet te twijfelen. Door de ambtelijke informatie is bij ons de 
verwachting gewekt dat het schip aan de toegestane eisen zou voldoen en dat de 
gemeente derhalve niet al te lichtvaardig op de ligplaatsvergunning zou terugkomen.

- Aan de ligplaatsvergunning ontlenen wij, mede omdat het schip onze enige 
woonruimte is, rechtszekerheid. Op basis van de vergunning is een rustig privé-leven 
de komende jaren gewaarborgd. U handelt onrechtmatig, als u in dat ongestoorde 
privé-leven abrupt ingrijpt door de vergunning weer in te trekken, zonder dat sprake is 
van zwaarwegende overtredingen of schending van voorschriften van de Verordening.

- Eén en ander klemt temeer, omdat ons, in alle besprekingen die wij met 
vertegenwoordigers van uw gemeente over deze kwestie hebben gevoerd, te kennen is 
gegeven dat de overschrijdingen in de maatvoering van het schip voor de gemeente 
dermate miniem en gering zijn, dat de gemeente daarin geen aanleiding ziet om tot 
handhavend optreden over te gaan.

Gezien het bovenstaande had uw college het door uw eigen dienst bij ons opgewekte 
verwachtingen moeten honoreren en de afgegeven ligplaatsvergunning in stand moeten laten, 
zeker nu wij in gerechtvaardigd vertrouwen op de juistheid en de volledigheid van die 
inlichtingen mochten afgaan en, mede op grond daarvan, investeringen hebben gepleegd.

Wanneer aan dit zogeheten “dispositie-vereiste”, zoals in het onderhavige geval, is voldaan, 
handelt uw college onrechtmatig door de ligplaatsvergunning zonder meer in te trekken.

Aan het intrekkingsbesluit ligt geen zorgvuldige belangenafweging ten grondslag en ook 
berust deze beslissing niet op een deugdelijke en draagkrachtige motivering.
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Door de vergunning in te trekken heeft uw college voorts gehandeld in strijd met de eisen, die 
voortvloeien uit het vertrouwensbeginsel.

Niet gesteld of gebleken is voorts, dat de omwonenden van de geringe overschrijdingen een 
dermate ernstige hinder ondervinden, dat de algehele intrekking van de vergunning enkel op 
grond daarvan gerechtvaardigd zou kunnen worden.

Wij hebben juist geprobeerd met klagers tot een oplossing te komen. Toen duidelijk werd dat 
een minnelijk vergelijk niet binnen handbereik lag, heeft uw college – ondanks eerdere 
toezeggingen van uw kant – geen bemiddelende rol kunnen of willen spelen bij het zoeken 
naar een acceptabele oplossing.
Uw gemeente is daarmee mede-verantwoordelijk voor het ongewijzigd voortbestaan van de 
situatie.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat uw college, door aan het 
handhavingsverzoek zonder meer gehoor te geven, al te gemakkelijk de weg van de minste 
weerstand heeft gekozen. In het betoog van de klagers behoefde uw college immers geen 
aanleiding te zien om de ligplaatsvergunning zonder meer in te trekken.

Met andere woorden: ook wanneer uw college door derden tot het treffen van handhavende 
maatregelen wordt “uitgenodigd”, dient uw uiteindelijke beslissing hieromtrent te allen tijde 
de resultante te zijn van een zorgvuldige belangenafweging, die zijn grondslag vindt in een 
deugdelijk onderzoek naar de feiten en een steekhoudende motivering.

Wat dit laatste betreft was het, gezien de hierboven geschetste context van de kwestie, 
alleszins verdedigbaar geweest indien u het handhavingsverzoek van de klagers had 
afgewezen, onder overweging dat handhavend optreden in de gegeven omstandigheden, mede 
gelet op de geringe aard en betekenis van de overschrijdingen in de maatvoering van het 
schip, onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen.

U had daarmee in de eerste plaats recht gedaan aan de mondelinge uitlatingen van uw 
medewerkers tijdens het met ons gevoerde overleg.
Ten tweede had u op deze manier te kennen gegeven oog te hebben voor de eisen van 
rechtszekerheid en ons recht op een ongestoord privé-leven.
In de derde plaats had u, door de ligplaatsvergunning in stand te laten, het door uw 
medewerkers gewekte vertrouwen jegens ons niet beschaamd.

Door de vergunning als reactie op het handhavingsverzoek, zonder verdere afweging van 
belangen, geheel in te trekken, heeft u jegens ons onrechtmatig gehandeld en is ieder 
realiteitsgehalte in uw besluitvorming afwezig.

Conclusie

Wij verzoeken u dringend uw intrekkingsbesluit van 25 mei 2009 te heroverwegen en, onder 
gegrondverklaring van ons bezwaarschrift van 1 juli 2009, dezelfde ligplaatsvergunning 
opnieuw aan ons te verlenen.
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Termijnstelling

De door u genoemde termijn van maandag 9 november 2009, zijnde het tijdstip waarop de 
“Andire” uiterlijk van haar ligplaats verwijderd moet zijn, achten wij volstrekt absurd en te 
kort.
Nog daargelaten dat binnen een zodanig kort tijdsbestek het bemachtigen van vervangende 
woonruimte een forse inspanning vergt, zijn wij voornemens, indien en voorzover uw college 
als uitkomst van de lopende bezwarenprocedure de intrekking van onze ligplaatsvergunning 
niet ongedaan maakt, daartegen verdere rechtsmiddelen aan te wenden.
Wij verzoeken u in de termijnstelling voor verwijdering hiermee rekening te houden en de 
verplichting tot het opruimen van het schip pas te laten ingaan op het tijdstip dat het 
intrekkingsbesluit onherroepelijk is en daartegen geen rechtsmiddelen meer kunnen worden 
aangewend.
Vanzelfsprekend zijn wij niet bereid om – vooruitlopend op de uitkomst van deze procedures 
– geld en tijd te steken in het verwijderen van het schip, mede omdat het volstrekt niet 
uitgesloten of denkbeeldig is dat uw besluit tot intrekking van onze ligplaatsvergunning bij de 
rechter zal sneuvelen.

Aansprakelijkstelling

Voorshands stellen wij bij deze de gemeente Groningen aansprakelijk voor alle door ons 
geleden en nog te lijden schade en te maken kosten, die verband houden met of voortvloeien 
uit het door uw college genomen intrekkingsbesluit.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren tekenen wij,

B.J.M. Giebels J.R. Zuiderbaan
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