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Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
Naar aanleiding van de collegebrief “Informatie over verwervingen tram” van 7 februari 
jongstleden het volgende: 
 
In de tweede alinea van de eerste pagina wordt gesproken over “9 ligplaatsen met 
woonboten” als zijnde vastgoed. Dit is onjuist. Het lijkt een futiliteit, maar zowel in 
juridische zin als qua wet- en regelgeving is er een wezenlijk onderscheid tussen 
roerende en onroerende zaken. 
 
Op pagina 2 staat de volgende passage: 
“Het huidige uitgiftesysteem van ligplaatsen is een vergunningstelsel, waarbij de 
vergunningen overdraagbaar zijn. Dit heeft er toe geleid dat de prijs die in de markt 
betaald wordt voor een goedkoop afgegeven vergunning is opgelopen tot enkele 
tienduizenden euro's. In het kader van de verwervingen zijn deze vergunningen dus 
voor een forse prijs teruggekocht. Het op dit moment opnieuw uitgeven van deze 
ligplaatsen volgens het huidige vergunningstelsel zou tot kapitaalvernietiging leiden.” 
 
Hier wordt de suggestie gewekt dat  vergunninghouders een goedkoop ontvangen 
vergunning voor veel geld kunnen verzilveren. Dit is onjuist. Het gaat misschien op 
voor een klein aantal vergunningen dat de afgelopen 15 jaar is uitgegeven volgens de 
wachtlijst. Het betreft circa 15 vergunningen, een paar procent van de 434 + 9 
ligplaatsvergunningen die de stad heeft uitgegeven. 
Het overgrote deel van alle vergunninghouders heeft een marktconforme prijs betaald 
voor een schip met een ligplaatsvergunning.  
 
Het WCG hecht zeer sterk aan het huidige vergunningstelsel van overdraagbare 
ligplaatsvergunningen, zoals vastgelegd in de Verordening Openbaar Vaarwater 2006.  
De voorwaarden waaronder nieuwe vergunningen worden verstrekt (anders dan bij 
overdracht) zijn voor het WCG wel vatbaar voor discussie. 
 
Het WCG is van mening dat ligplaatsvergunningen niet zonder schip verhandeld 
kunnen worden, de Verordening Openbaar Vaarwater biedt hiertoe ook niet de 
mogelijkheid. 
De gemeente zal de vergunningen voor de 4 ligplaatsen zonder schip dan ook niet 
kunnen verkopen. Hierbij speelt ook de vraag of een publiekrechtelijke overeenkomst 
überhaupt “verkocht” kan worden.  
Voor de 5 woonboten met ligplaatsvergunningen ligt dat anders. 
Het college stelt dat voor deze woonboten zonder ligplaats nauwelijks markt zal zijn. 
Dat is een terechte constatering van het college. De oorzaak ligt evenwel niet in de 
overdraagbaarheid van de vergunning, maar in de (landelijke) schaarste aan 
ligplaatsen. Een schoolvoorbeeld van vraag en aanbod. 
 
 
 
 



 
Tenslotte: 
 
Met het opkopen van ligplaatsvergunningen heeft de gemeente gebroken met de 
goede gewoonte dat een vergunninghouder een gelijkwaardige vervangende ligplaats 
krijgt aangewezen indien zijn of haar ligplaats moet wijken voor een hoger belang.  
Een veel voordeliger oplossing, die altijd de voorkeur van het WCG heeft genoten. 
 
 
Vertrouwende u in eerste instantie voldoende nader te hebben geïnformeerd, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur, 
 
Dirk van Driel (voorzitter) 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie:  http://www.woonschepencomite-groningen.nl/    


