
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Datum: 5 maart 2012

Onderwerp: Gans/b en w Groningen
Uw referentie: 201200881/1/A3

Hoogedelgestrenge afdeling,

Namens mevrouw Giebels, de vergunninghoudster en haar levenspartner de heer Zuiderbaan wil ik 
graag het volgende onder uw aandacht brengen:

De grote lijn in het betoog van eiser en diens vertegenwoordiger is dat Giebels/Zuiderbaan willens 
en wetens onjuiste informatie zouden hebben verstrekt met als doel het systematisch overtreden van 
de Verordening Openbaar Vaarwater 2006 (hierna: VOV) teneinde daar onevenredig voordeel uit te 
behalen.

Voor een juiste beoordeling van de feiten is het daarom nodig in herinnering te roepen dat vanaf het 
moment dat Giebels/Zuiderbaan de ligplaats hadden verworven in nauw overleg met de betrokken 
gemeenteambtenaren hun plannen hebben voorgelegd en aangepast. Aanvankelijk wilden zij een 
woonark afmeren maar dat was ondermeer niet toegestaan op grond van art. 20 van de VOV. 
Vervolgens heeft men het schip Andire als mogelijkheid gepresenteerd en is op aanwijzing van de 
gemeente het schip ingekort tot 29,5 meter. Ook is een tekening overlegd waarbij duidelijk is 
gemaakt hoe het schip er na verbouwing ongeveer uit zou gaan zien. 
Zoals de rechter heeft vastgesteld is daarmee voldoende beoordeeld of het schip voldeed aan art. 7 
en art. 20 van de VOV en diende de tekening ter interpretatie teneinde een vergunning te kunnen 
verlenen.
Giebels/Zuiderbaan hebben willens en wetens voortdurend openheid betracht. Eiser en diens 
vertegenwoordiger kan dus niet, zeker niet rechtens, keer op keer herhalen dat onjuiste en 
onvolledige gegevens zijn verstrekt. De verstrekte gegevens zijn volledig en juist geweest en 
hebben geleid tot verlening van de vergunning dus is geen sprake van strijd met artikel 11 lid 1a. 
Sinds het verlenen van de vergunning, de rechter stelt dat ook vast, zijn er geen substantiële 
wijzigingen en/of vergrotingen toegepast ten opzichte van de verleende vergunning die tot een 
heroverweging door het college van B en W hadden moeten leiden.
De Andire voldoet ruimschoots aan de maximale maten die ter plekke zijn toegestaan zoals 
beschreven in art. 7 van de VOV, uitgezonderd de authentieke roef. Voorts beantwoordt het schip 
aan de (authentieke) contouren zoals de rechter verwoordt door te stellen dat de contouren niet 
duidelijk afwijken van de tekening. Als eiser en diens vertegenwoordiger stellen dat dan rechtens 
vaststaat dat de contouren afwijken, moet ik dat bestrijden want semantisch gezien kan men ook 
stellen dat contouren niet afwijken als dat niet waarneembaar en daarmee dus duidelijk is. Ik meen 
echter tevens vast te stellen dat het evenals in de rest van het beroepschrift gaat om minimale 
verschillen van inzicht waarvoor een extreme en onevenredige, maximale sanctie wordt bepleit.

Ondergetekende heeft vanaf het begin en in het vervolg van de gehele procedure steeds weer onder 
de aandacht gebracht, en dat is ook erkend door de bezwaarschriftencommissie in een door het 
college van B en W overgenomen advies, dat op grond van wettelijke bepalingen, geen 
bouwvoorschrift aan woonboten kan worden opgelegd, zoals uw afdeling ook meerdere malen heeft 
vastgesteld. Dat eiser en diens vertegenwoordiger voortdurend probeert de tekening in combinatie 
met de vergunning de juridische status te geven van een bouwvergunning is begrijpelijk maar niet 



rechtens. Dat de rechter heeft bepaald dat de tekening kan worden gebruikt voor interpretatie wil 
nog niet zeggen dat de rechter daar hetzelfde juridische gewicht aan toekent als eiser en diens 
vertegenwoordiger. Ik wil ook wijzen op bladzijde 9 van de uitspraak waar de rechter stelt dat de 
maatvoering is beoordeeld ten opzichte van de toelaatbaarheid op grond van de VOV en dat de 
tekening geen ander doel kan dienen dan te beoordelen of een schip binnen de ter plekke geldende 
maximale maatvoering past. Dat kan immers ook niet vanwege de wettelijke beperkingen zoals die 
voortvloeien uit de Huisvestingswet en het feit dat woonschepen niet vallen onder de Woningwet en 
in het verlengde daarvan niet onder het Bouwbesluit als uitvloeisel van de besluitvorming in de 
Tweede Kamer in 1991 (Stb. 1991, 395) dat gemeenten uitsluitend eisen aan de ligplaats kunnen 
stellen.
Dat eiser en diens vertegenwoordiger stelt dat ondergetekende namens Giebels/Zuiderbaan geen 
beroep heeft ingesteld tegen de vergunning met tekening en het belang daarvan voor de interpretatie 
en dat daaruit zou volgen dat wij die uitspraak van de rechter onderschrijven is vreemd. Strikt 
genomen is Giebels/Zuiderbaan geen partij in dit geschil tussen eiser en verweerder maar slechts 
belanghebbende dus ik kan niet eens hoger beroep aantekenen en nogmaals verwijs ik naar mijn 
consistente verweer in deze hele procedure sinds begin 2009. Als dat dan kan, zou ik bij deze alsnog 
beroep op dit punt willen instellen namens Giebels/Zuiderbaan. 

Eiser en diens vertegenwoordiger hebben deze redeneringen nodig omdat de rechter in zijn 
uitspraak (blz. 7) heel duidelijk heeft gesteld dat de vergunningverlening geen onderwerp kan zijn 
van deze procedure. In het geding is de vraag of tot handhaving moet worden overgegaan en of dat 
in dit geval zelfs moet leiden tot intrekking van de vergunning. In geval van handhaving of zelfs 
intrekking van de vergunning zullen vermeende overtredingen zwaarwegend moeten zijn en het 
belang van derden ernstig schaden. Door de vergunning met tekening de status te willen geven van 
een bouwvergunning en vervolgens elke minimale afwijking als grove schending te presenteren en 
zelfs als het verstrekken van onjuiste gegevens, heeft niets met de werkelijkheid van doen. De 
werkelijkheid bestaat eruit dat de Andire de toegestane maatvoering ter plekke niet overschrijdt, 
zoals dat in artikel 7 van de VOV is beschreven, uitgezonderd de authentieke roef. Keer op keer 
stelt de rechter vast dat de afwijkingen minimaal zijn ten opzichte van de tekening die niet 
maatgevend is in de betekenis zoals die in de VOV wordt gehanteerd en door eerder genoemde 
wettelijke bepalingen niet van toepassing kan zijn.

Waar eiser en diens vertegenwoordiger Giebels/Zuiderbaan ten onrechte beschuldigen van het 
verstrekken van onjuiste en onvolledige gegevens, proberen zij in het beroepschrift bij punt 10 zelf 
met een onjuiste voorstelling van feiten wederom een eigen werkelijkheid te schetsen om 
vervolgens Giebels/Zuiderbaan te beschuldigen dat zij niet aan die werkelijkheid voldoen en dus die 
werkelijkheid bewust negeren en dat dus het college van B en W de vergunning zou moeten 
intrekken.
Ik verwijs hierbij naar de brief d.d. 25 maart 2009 waarin is te lezen dat de gemeente heeft duidelijk 
gemaakt dat met de aangrenzende oever het midden van de naastgelegen weg wordt bedoeld en niet 
de feitelijke oever. Dit wordt door de verweerder bevestigd in de brief d.d. 25 mei 2009. Daar kan 
geen misverstand over bestaan al wil eiser en diens vertegenwoordiger ons anders doen geloven. 
Dat de gemachtigde van B en W zich tijdens de rechtszitting vergist en dat de volgende dag per 
brief corrigeert, is geen reden daaruit de conclusie te trekken dat dus de oever bepalend is als 
meetpunt. Als eiser en diens vertegenwoordiger vervolgens de conclusie trekken dat alle 
hoogtematen worden overschreden dan verandert men eigenhandig de bepalingen van de VOV en 
komt tot de conclusie dat Giebels/Zuiderbaan zich niet aan de gemodificeerde regels van eiser en 
diens vertegenwoordiger houden. Als tijdens het spel de regels eenzijdig worden gewijzigd dan kan 
er maar eentje winnen.

Ik noem als meest stuitend voorbeeld van bewuste misleiding dat ook in punt 10 wordt gesteld dat 
de vergunning is verleend voor een schip met gangboorden van 50 centimeter ook ter hoogte van de 



stuurhut maar “Gerealiseerd is een schip zonder (waarneembare) gangboorden (namelijk maximaal 
20 cm breed)”. Dat eiser en diens vertegenwoordiger durven te beweren dat er geen waarneembare 
gangboorden zijn, is malicieus en heeft niets meer te maken met een normale rechtsgang. Dit past in 
het beeld en de toon van dit beroepschrift en de gehele procedure waarbij Giebels/Zuiderbaan 
worden verweten onjuiste gegevens te verstrekken en op onbetekenende details de maat worden 
genomen. Eiser en diens vertegenwoordiger beroept zich op een zelf gecreëerde (juridische) 
werkelijkheid, en hanteert daarbij waarschijnlijk ook een nieuwe definitie van het begrip 
gangboord, en constateert vervolgens dat Giebels/Zuiderbaan zich niet aan die werkelijkheid 
houden en dat de verweerder dus de vergunning moet intrekken. Het schip voldoet aan de niet-
kwetsbaarheidseis en dat betekent dat vergunning is verleend voor een schip met gangboorden van 
minimaal 40 (geen 50) centimeter. De geringere breedte van het gangboord ter hoogte van de 
stuurhut is afdoende besproken door de rechter op bladzijde 9 van diens uitspraak. Het schip Andire 
heeft ruim vijftig meter gangboord van veertig centimeter en tien meter ter hoogte van de stuurhut 
van maximaal 20 centimeter.

In punt 3 stelt eiser dat er geen sprake is van een punitieve sanctie indien de vergunning wordt 
ingetrokken. De sanctie zou reparatoir zijn. Ik wil u wijzen op het feit dat het aantal ligplaatsen in 
Nederland schaars is en al jaren sprake is van een tekort aan ligplaatsen. Tevens wil ik u wijzen op 
het feit dat woonschepen zonder vaste ligplaats(vergunning) bijna niets waard zijn. Intrekking van 
de vergunning is in dit geval een punitieve sanctie. De kans dat de Andire elders ligplaats kan 
innemen is nihil omdat er geen ligplaatsen elders beschikbaar zijn, ook niet in Groningen zelf. 
Tevens heeft een aantal aanpassingen aan het schip plaatsgevonden juist vanwege de vergunde 
ligplaats. Giebels/Zuiderbaan verliezen niet alleen hun woonruimte maar ook al het geld dat zij 
geïnvesteerd hebben in dit woonschip als uw afdeling besluit de beslissing op het bezwaar te 
vernietigen. De term reparatoir zou ik in dit licht bezien niet durven bezigen maar past wederom in 
de toon die eiser en diens vertegenwoordiger hebben ingezet.

Verwachtend u hiermede in eerste instantie voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,

namens Trix Giebels en Jan Zuiderbaan,

Hoogachtend,

(w.g. Klaas Koetje) 



 


