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B.2. Watervisie (raadsvoorstel 20 april 2017) +
Evaluatie en verlenging terrasvergunning Ludina (collegebrief 24 april 2017)

Dhr. Jansen (inspreker namens Golfslag Advies en Projecten Historisch Water):
  Verwijst naar zijn schriftelijke inspraakreactie.
  Vindt het voorstel onvoldragen en betreurt dat de bijdrage van de initiatiefgroep Winschoterdiep niet

eens is opgenomen in de inspraakreacties.
  Mist een evaluatie van wonen op het water, beheer en financiën. Op deze manier zullen ambities

steeds weer mislukken.
  Vindt het jammer dat niet is gekeken naar de promotie Waterways of value en de mogelijke potentie

van kanaalvisies.
  Sluit aan bij het commentaar van het woonschepencomité wat betreft risico’s van de nieuwe wet.
  Wijst erop dat bedrijven in de Finse Haven op geen enkele manier zijn betrokken. De gemeente lijkt

de havens vol te willen bouwen alsof het Rotterdam is.
  Vindt de notitie niet aansluiten bij provinciaal beleid omdat ze wel degelijk afbreuk doet aan de

mogelijkheden van water, ook voor de beroepsvaart.

Mw. Mulder (inspreker op persoonlijke titel):
  Betreurt dat ondanks eerdere inspraak en sessie de nieuwe visie nog erger is dan de vorige versie.
  Maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor woonbootbewoners en pleit voor meer

vooronderzoek. Wachten op de uitwerking betekent dat het straks te laat is.
  Weet niet meer wat er moet gebeuren om de raad het voorstel af te laten wijzen.

Dhr. Van Driel (inspreker namens het Woonschepencomité):
  Verwacht dat de visie het college veel vrijheden zal geven en de bewoners veel onzekerheden.
  Mist een duidelijke omschrijving welke boten weg zouden moeten.
  Constateert dat veel zaken nog niet zijn onderzocht.
  Is het eens met drie kwart van de visie, maar het woongedeelte kan zo echt niet.
  Vindt de liggelddiscussie niet thuishoren in het ruimtelijk kader. Bovendien is het in 2001 niet voor



niets afgeschaft.
  Ziet in de Noorderhaven dat bewoners onzeker zijn over verkoopbaarheid van hun boot en over de

keus waarvoor de wet hen stelt: varend schip of niet. Het college moet duidelijkheid geven over de
gevolgen.
  Heeft ook moeite met lelijke kamerverhuurboten, maar wil niet alle kamerverhuur van het water

verbannen. Studenten hebben ook recht op een boot te wonen. Een verbod zorgt er nog niet voor dat
de lelijke boten verdwijnen.

Dhr. Adriaanse (inspreker op persoonlijke titel):
  Vindt de visie wel mooi, maar mist realiteitsgehalte, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.
  Pleit voor betere kennisoverdracht. Ambtenaren moeten het wiel steeds opnieuw uitvinden.
  Roept op gebruik te maken van de kennis en ideeën van bewoners. Het is belangrijk aan te geven

wat de gemeente doet met de inspraak en hoe het verwerkt is in de plannen.
  Vraagt zich af of het proces geen verspilling is van mankracht, aangezien dezelfde zaken aan de

orde zijn als een halfjaar geleden.

Dhr. Banach (Student en Stad):
  Betreurt dat zijn motie het niet haalde om het verminderen van kamerbewoning op water te

onderbouwen met cijfers.
  Is voor het aanpakken van achterstallig onderhoud, maar tegen een verbijsterend

kamerverhuurverbod en daarmee uitsluiting van doelgroepen.
  Vraagt zich af waar de kamerbewoners naartoe moeten wanneer ze centraal willen blijven wonen.

Het realiseren van jongerenhuisvesting loopt al jaren achter op schema.
  Hoort van andere woonbootbewoners dat zij niets hebben tegen kamerverhuur op zich. Ook de

jongeren kiezen bewust voor wonen op water en dat moet mogelijk zijn.

Dhr. Dijk (SP):
  Steunt het verbieden van kamerverhuur op water om bootjesmelkers aan te pakken. Veel kamerboten

verkrotten en zijn veel te duur. Jongeren kunnen nog wel een gewone boot huren.
  Gaf eerder al aan dat economische belangen te veel voorrang krijgen boven wonen op water.
  Is stomverbaasd dat de ambitie het huidige aantal ligplaatsen te behouden, verdwenen lijkt. Hoe kan

het college dan bestaande rechten respecteren?
  Wijst op conclusies van de rekenkamer uit 2009 dat roerendezaakbelasting gebonden is aan regels

wat betreft maximale verhoging en zorgt voor gelijke behandeling van bewoners op water en land.
  Verzoekt toe te zeggen dat het creëren van nieuwe ligplaatsen voorafgaat aan het schrappen.
  Wil weten hoe het college garandeert dat alleen wrakken uit het water worden gehaald en niet goede

schepen vanwege economisch rendement van waterterrassen.

Mw. Brouwer (GroenLinks):
  Ziet veel ambities in de visie en is blij dat het knelpunt van kamerverhuurboten wordt aangepakt,

opdat de slecht onderhouden boten verdwijnen. Het vervolg moet wel duidelijk zijn, jongeren
hebben ook recht op het water te wonen. Het is een volwaardige woonvorm.
  Is benieuwd of het college de bezorgdheid ten aanzien van rechten weg kan nemen. Klopt het dat

bestaande boten geen belastingverhoging krijgen?
  Roept op nogmaals te kijken naar het ingebrachte idee van een werf op het Suiker Unieterrein. Het

is zaak eerst nieuwe plekken te regelen alvorens bestaande te schrappen.
  Vraagt of al over de grens is gekeken bij Ten Boer en Haren.
  Staat positief tegenover verlenging van de vergunning voor Ludina, zodat de binnenstad verlengd

wordt. Het moet wel echt een terras op het water worden in plaats van verlengde kade.



Dhr. Van der Laan (PvdA):
  Deelt de ambitie om van de Diepenring mooi groen om het stadshart te maken. Het verwijderen van

parkeerplaatsen verdient ook aandacht.
  Ziet nog geen mechanisme om eerst de rotte appels te verwijderen. Wordt de raad betrokken bij het

kiezen van verwaarloosde boten?
  Vraagt of voldoende alternatieven zijn onderzocht. Een verbod op kamerverhuur staat genoemd,

maar een volgorde in te volgen opties ontbreekt.
  Waakt ervoor de zakken van huisjesmelkers verder te spekken.
  Mist de toezegging uit november eerst ligplaatsen toe te voegen alvorens ze te verwijderen.
  Wil een mooi verblijfsklimaat, maar wel rekening houdend met de privacy en zekerheid van

bewoners. Woonboten zijn gewoon woningen.

Dhr. Ubbens (CDA):
  Zag de transformatie van de Diepenring wel zitten, maar twijfelde aan de uitvoerbaarheid wat

betreft financiën en draagvlak.
  Hecht aan het realiseren van ligplaatsen voordat bestaande geschrapt worden. Succes is afhankelijk

van samenwerking met bewoners. Zij moeten wel willen verhuizen.
  Vindt het vreemd dat het Woonschepencomité steeds verrast wordt en gehaast moet reageren. Is het

niet verstandiger de tijd te nemen? Visie en uitvoering lopen door elkaar heen.
  Benadrukt dat woonbootbewoners dezelfde rechten moeten hebben als bewoners op de wal. De

Diepenring is voornamelijk een woonstraat. Zou het college elders ook kiezen om twintig woningen
te slopen voor een nieuwe bushalte of een terras?
  Vindt dat kamerverhuur op het water mogelijk moet zijn, maar kan zich restricties voorstellen zoals

een verbod op de Diepenring of een 15%-norm.
  Staat voor 90% achter de visie, maar is door de overige 10% nog niet overtuigd.

Dhr. Kelder (Partij voor de Dieren):
  Sluit aan bij de bijdrage van het CDA.
  Stelt dat de mooie nostalgische plaatjes van de haven ook een algemeen belang zijn.
  Steunt het meer toegankelijk en beleefbaar maken van het water. Het water moet net als de

binnenstad van iedereen worden.
  Vindt wonen op het water een volwaardige woonvorm.
  Begrijpt de onzekerheid van bewoners. Het is een nachtmerrie wanneer je woning moet verdwijnen.
  Is benieuwd waarom bepaalde bedrijven niet gehoord zijn.
  Vindt dat Ludina de binnenstad versterkt en voorziet in een behoefte.

Dhr. Rustebiel (D66):
  Wilde met de watervisie betere samenwerking met bewoners, meer ligplekken, een ecologische

visie, aanpak van slecht onderhouden boten en ruimte voor studenten op het water.
  Constateert helaas dat deze visie nog meer financiële en juridische vragen oproept dan in november.
  Vraagt waarom niet gekozen is de bekende rotte appels specifiek op te sommen en aan te pakken. Is

het indelen in categorieën nodig om de rotte appels aan te pakken? Waarom werden gemeente en het
Woonschepencomité het niet eens terwijl ze de ambitie delen?
  Mist een ecologische paragraaf en samenhang met de motie Diepenring autovrij.
  Wil weten waarom de consequenties van de nieuwe wet niet duidelijk zijn uitgewerkt.
  Vraagt waarom er netto slechts tien ligplaatsen bijkomen, terwijl op het land fors gebouwd wordt.
  Is benieuwd of een stem voor het voorstel ook een stem voor het kamerverhuurverbod is.
  Is het onvoldoende duidelijk wat het college beoogt met liggeld en roerendezaakbelasting.



Dhr. Dijkhuizen (100% Groningen):
  Onderschrijft veel bezwaren van de insprekers.
  Pleit voor meer onderzoek naar onder meer de gevolgen van de nieuwe wet, rechtszekerheid,

wachtlijsten, het uitgiftesysteem, woonwensen, locaties van ligplaatsen en aanpak kamerverhuur.
  Vraagt zich af wie tegen kademuren aan wil kijken vanaf een terras net boven waterniveau.
  Vindt het onbestaanbaar dat woningen moeten verdwijnen voor het aanleggen van een bushalte.
  Vreest dat per saldo ligplaatsen verdwijnen. Eerdere toezeggingen zijn ook niet nagekomen.
  Betwijfelt of alle betrokkenen hun mening wel hebben kunnen geven. Wat deed het college ermee?
  Is benieuwd naar de lezing van de wethouder wat betreft het slecht verlopen proces.

Dhr. Blom (VVD):
  Stelt dat de watervisie alle inwoners van de waterstad raakt en vele beleidsterreinen. De grote

ambities zijn terecht.
  Is benieuwd naar de extra kosten van ambities als beweegbare bruggen. Heeft een beweegbare

Kattenbrug zin als de Steentilbrug vast blijft? Het behoeft (financiële) uitwerking.
  Vraagt of het college over wil gaan tot onteigening als een eigenaar niet meewerkt aan opkopen.
  Vindt verlenging van de vergunning voor Ludina een prima pilot, ook gezien de ontwikkeling van

de BIM-locatie.
  Sluit aan bij de vraag van D66 over het kamerverhuurverbod, dat wel erg rigide lijkt.
  Is het nog niet duidelijk hoe liggeld en roerendezaakbelasting zich tot elkaar verhouden.

Mw. Jongman (ChristenUnie):
  Stelt dat water voor prachtige plaatjes zorgt van de stad.
  Is het met drie kwart van de visie eens, maar mist het een en ander en is nog niet overtuigd.
  Verbaast zich dat na anderhalf jaar er nog geen gedragen visie ligt.
  Sluit aan bij de gestelde vragen.
  Benadrukt het belang eerst nieuwe ligplaatsen toe te voegen.

Dhr. IJtsma (Stadspartij):
  Is te spreken over het weg krijgen van bootjesmelkers uit de Diepenring. Maar komt het goed met

de visie als een verbod juridisch geen stand houdt?
  Betreurt dat de zorgen van bewoners alleen maar lijken zijn toegenomen.
  Heeft veel moeite met het verwijderen van zes schepen bij de Stadsschouwburg ten behoeve van een

bushalte. Met landwoningen zou dat niet gebeuren. Is het niet mogelijk de boten goed te isoleren?
  Ziet hoe dan ook liever dat de bushalte op de Grote Markt blijft.
  Verwacht dat het verwijderen van ligplaatsen langzaam zal gaan vanwege de eis eerst nieuwe te

realiseren. Een handreiking minder plekken te schrappen leidt wellicht tot meer medewerking.
  Stemt in met het prioriteren van de BIM-locatie en het verlengen van de vergunning voor Ludina.
  Kan het principe van liggeld volgen. Het zou handig zijn in hoogte te variëren als ruilmiddel om

draagvlak te vergroten.
  Roept op in navolging van Rotterdam historische en welstandsaspecten met liggeld te belonen.
  Hoopt dat de plannen samengaan met rechtszekerheid, geringe kosten en de nieuwe wetgeving.

Wethouder Van der Schaaf:
  Benadrukt dat het een visie betreft, geen uitvoeringsplan met details over op te kopen boten.
  Wil per locatie bezien hoe om te gaan met te schrappen ligplaatsen, in samenhang met de

binnenstadsontwikkeling en parkeren.
  Noemt drie locaties waar het schrappen van ligplaatsen bijdraagt aan zichtbaarheid en

bereikbaarheid van het water. De BIM-locatie is als eerste aan de beurt.
  Geeft aan maximaal 29 boten te willen verwijderen, 9 zijn al in bezit. Het tempo is mede afhankelijk



van de middelen en de binnenstadsvisie.
  Antwoordt dat een medewerker zeer actief bezig is met een aanpak van verwaarloosde boten, wat

ook ligplaatsen op zal leveren.
  Legt projectvoorstellen gebiedsgewijs voor aan de raad en zal dan ingaan op de keuzes.
  Ziet opkopen als laatste mogelijkheid en wil eerst goed overleggen met bewoners.
  Heeft nadrukkelijk de bedoeling kwaliteit te handhaven en toe te voegen.
  Vraagt alleen een kamerverhuurverbod per 1 januari 2023 te onderzoeken. Het college ziet dit als

enige effectieve manier om een enorme kwaliteitsslag te maken zonder enorme kosten.
  Heeft niet de bedoeling een doelgroep categorisch uit te sluiten van wonen op het water.
  Wil in 10 jaar 40 ligplaatsen toevoegen en 29 verwijderen. Dit moet zoveel mogelijk parallel lopen,

maar het kan zijn dat er een jaar bij zit dat er meer verdwijnen dan bijkomen.
  Tast bestaande rechten van bewoners niet aan.
  Stelt voor om onderscheid te maken tussen vaste ligplekken (roerendezaakbelasting) en het

havenregime (liggeld), zoals in de Noorderhaven.
  Wil beide tarieven koppelen zodat er geen verschillen zijn in rechten en kosten.
  Is bereid in verder overleg maatwerk toe te passen waar gewenst. Het is geen centraal thema.
  Wil in de Noorderhaven door herschikking de doorvaart garanderen en de uitstraling en

woonleefkwaliteit verbeteren.
  Begrijpt dat veranderingen weerstand oproepen en zal proberen dat weg te nemen. Het is niet de

bedoeling onzekerheden te vergroten.
  Legt uit dat de wet een indeling eist in varende schepen en drijvende bouwwerken. De gemeente zal

dit zo goed mogelijk doen in overleg met bewoners. Een omgevingsvergunning is niet per se beter
voor de rechtspositie. De indeling staat los van het verwijderen van verwaarloosde schepen.
  Heeft er alles aan gedaan inspraak goed te laten verlopen en het Woonschepencomité te faciliteren.

Een aantal goede suggesties is overgenomen. Tweemaal is de planning aangepast.
  Verwachtte niet dat op alle punten overeenstemming zou ontstaan. Het proces is wel goed geweest.
  Zet niet in op onteigening.
  Komt mogelijk schriftelijk terug op eventueel niet-beantwoorde vragen.

Het raadsvoorstel en de collegebrief worden als discussiestuk geagendeerd voor de raad van 31 mei 
2017.


