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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding tot nieuw bestemmingsplan 

Groningen is rijk aan historie als het gaat over het openbaar vaarwater. De stad Groningen kent 

relatief veel waterwegen binnen de gemeentegrenzen. Historisch is een groot deel van de welvaart van 

de stad verbonden met het water. Schepen zorgen voor een levendig stadsbeeld. In de loop der tijd is 

de functie van het water veranderd. Voor het grootste deel is het water openbare ruimte en heeft een 

belangrijke relatie met de omgeving. De inwoners en gebruikers van de groeiende stad met haar vele 

functies en intensieve gebruik komen letterlijk en figuurlijk steeds vaker in elkaars vaarwater. Een 

eerste aanzet tot integraalbeleid is vastgelegd in de structuurschets Watergang (1999). Hierin is een 

toekomstbeeld geschetst voor het openbaar vaarwater in de stad. Ook de intrinsieke functies van het 

water, zoals de aan- en afvoerfunctie, de bergingscapaciteit van het water en de ecologische kwaliteit, 

hebben nadrukkelijker aandacht gekregen in de beleidsvisie op integraal stedelijk waterbeheer (2000).  

 

Planologisch zijn aan het water verschillende functies te koppelen. Het is van het grootste belang dat 

het gebruik goed op elkaar is afgestemd om conflicten te beperken. Deze afstemming moet daarom 

helder zijn als het gaat om regels en aanspraken op gebruik van het water en oevers. Dit nieuwe 

bestemmingsplan is bedoeld om die helderheid te verschaffen. Bestemmingsplannen uit het verleden 

hebben nadrukkelijk de scheidslijn in het midden van het water gelegd. Dat gold ook voor het vorige 

paraplubestemmingsplan Uniforme voorschriften Openbaar Vaarwater (UVOV, 1997). Het nieuwe 

voorliggende bestemmingsplan neemt de hele vaarweg inclusief de oevers/kades in ogenschouw.  

 

Overigens blijft de onderlinge verhouding tussen rijk, provincie, waterschappen en gemeente complex 

wat betreft de beheerstaken van de gemeente. 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 (VOV, 2006). Zo regelt dit 

bestemmingsplan niet de maatvoering van de woonschepen. Daarvoor biedt de VOV 2006 een prima 

kader. Dit bestemmingsplan bepaalt enkel door middel van een arcering waar woonschepen mogen 

liggen. Buiten de arcering zijn daarmee geen woonschepen toegestaan. Naast ligplaatsen voor 

woonschepen is er op een tweetal locaties in het plangebied sprake van bedrijfsschepen (volgens de 

begripsbepaling van dit bestemmingsplan) en op één locatie van een horecaschip. Daarbij moet 

opgemerkt worden dat alleen functies waarbij de gebruiksruimte significant wijzigt ten opzichte van 

een "normaal" gebruik van water in het bestemmingsplan geregeld worden. 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.  

 

In december 2005 heeft de gemeenteraad van Groningen opdracht gegeven om vier nieuwe 

liggebieden in te richten, met in totaal 32 ligplaatsen. De realisatie van twee van die vier nieuwe 

liggebieden vormt eveneens een belangrijke doelstelling van dit bestemmingplan. Het nieuwe 

bestemmingsplan heeft voor wat betreft de plaatsbepaling van ligplaatsen daarmee een conserverend 

karakter en legt de bestaande situatie vast. Ten aanzien van het gebruik als groene tuin en bergingen 

geldt hetzelfde conserverende principe, waar de groene oever voldoende breed is. Enkel ten aanzien 

van de twee nieuwe liggebieden is dit bestemmingsplan ontwikkelingsgericht, hoewel met artikel 19 

WRO procedures vooruit is gelopen op de totstandkoming van dit bestemmingsplan en de liggebieden 

tegen de tijd dat dit plan rechtskracht krijgt naar alle waarschijnlijkheid al ingericht zullen zijn. 
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1.2  Begrenzing plangebied 

1.2.1  Openbaar vaarwater 
Het plangebied omvat al het openbaar vaarwater binnen de gemeente Groningen, uitgezonderd de 

Scandinavische havens (de Deense, Zweedse en Finse haven) en de woonschepenhaven. Het gaat 

daarbij om de volgende wateren: 

 

� het Reitdiep; 

� het Van Starkenborghkanaal; 

� het Boterdiep;  

� het Oosterhamrikkanaal 

� het Damsterdiep;  

� het Eemskanaal; 

� het Nieuwe Winschoterdiep; 

� het Oude Winschoterdiep; 

� het Verbindingskanaal; 

� de Diepenring; 

� het Noord-Willemskanaal; 

� het Meerschapsgebied/de Hoornse Dijk (zijarm van het Noord-Willemskanaal); 

� het Hoendiep; 

� het Aduarderdiep. 

 

Al het openbaar vaarwater waarop dit bestemmingsplan van toepassing is is aangegeven op 

onderstaande overzichtskaart. Deze overzichtskaart komt overeen met de overzichtskaarten (schaal 

1:5.000). 

 

 
Overzichtskaart openbaar vaarwater 
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1.2.2  Ligplaatsen voor woonschepen 
Binnen dit plangebied is sprake van een aantal kanaalvakken met ligplaatsen voor woonschepen; te 

weten Hoendiep, Reitdiep, Diepenring, Verbindingskanaal, Winschoterdiep, Noord-Willemskanaal 

(inclusief Meerschapsgebied), Oosterhamrikkanaal en Boterdiep. Alle kanaalvakken met ligplaatsen 

voor woonschepen waarop dit bestemmingsplan van toepassing is zijn aangegeven op onderstaande 

overzichtskaart. Deze overzichtskaart komt overeen met de deelplankaarten (schaal 1:2.000).  

 

 
Overzichtskaart kanaalvakken met ligplaatsen voor woonschepen 
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1.2.3  Ligplaatsen voor bedrijfsschepen en horecaschip 
Binnen dit plangebied is sprake van de volgende kanaalvakken met ligplaatsen voor bedrijfsschepen 

en horecaschepen: 

� Verbindingskanaal: 1 ligplaats ten behoeve van meerdere boten/pontons van een 

rondvaartbootbedrijf; 

� Noorderhaven: 1 ligplaats ten behoeve van een scheepsreparatiebedrijf; 

� Schuitendiep: 1 ligplaats ten behoeve van een pannenkoekrestaurant. 

 

De bedrijfsschepen en het horecaschip zijn specifiek aangeduid op de deelplankaarten (schaal 

1:2.000) en tevens op onderstaande kaart. 

 

 
Overzichtskaart locaties bedrijfsschepen en horecaschip 
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1.2.4  Oevers 
Van de relevante vaarwegen valt in ieder geval al het water binnen het plangebied van dit 

bestemmingsplan. Daarnaast ziet dit plan op de oevers waar sprake is van gebruik van deze oevers 

voor en door woonschipbewoners. Momenteel is sprake van tuintjes met eventueel bergingen op de 

volgende voor het bestemmingsplan relevante locaties: 

� Hoendiep noordzijde; 

� Reitdiep noordzijde en zuidzijde; 

� Winschoterdiep oostzijde en westzijde (deels); 

� Noord-Willemskanaal oostzijde en westzijde (op een centrale plek met een oppervlakte van circa 

80m
2
); 

� Boterdiep oostzijde. 

 

Alle kanaalvakken met ligplaatsen voor woon- en bedrijfsschepen met gebruik van de oevers als tuin 

waarop dit bestemmingsplan van toepassing is zijn aangegeven op onderstaande overzichtskaart. 

 

 
Overzichtskaart kanaalvakken met ligplaatsen voor  

woonschepen met gebruik van de oevers als tuin 
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1.3  Doel van het bestemmingsplan 

Het doel van dit bestemmingsplan Openbaar vaarwater is het voorzien in een duidelijke en eenduidige 

regeling voor àlle woonschepen binnen de gemeente Groningen. In het verleden is dit niet het geval 

geweest. In februari 1997 is het bestemmingsplan Uniforme voorschriften openbaar vaarwater 

(UVOV) vastgesteld. Dit bestemmingsplan kende in principe hetzelfde doel als voorliggend 

bestemmingsplan. Dit doel is echter niet gehaald. In de loop der jaren zijn er verschillende regelingen 

ten aanzien van woonschepen ontstaan. Soms geldt zelfs voor beide oevers van een kanaalvak een 

andere regeling. Dit is ongewenst.  

 

Aanleiding voor dit bestemmingsplan is het willen maken van een planologische regeling voor al het 

openbaar vaarwater en voor alle woonschepen die daarin voorkomen. Ook enkele andere schepen, 

twee bedrijfsschepen en één horecaschip, zijn in dit bestemmingsplan geregeld. Voor alle 

woonschepen gelden als gevolg van de VOV, 2006 dezelfde maatvoeringseisen. Met de komst van dit 

bestemmingsplan geldt ook voor bebouwing op de oever dat één lijn wordt getrokken wat betreft 

hoogte, aantal en omvang van bergingen en voor het gebruik van de oever als tuin.  

 

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. Dubbelingen in regelgeving zijn geschrapt, waardoor dit bestemmingsplan 

aanzienlijk duidelijker en makkelijker leesbaar is. Dit is niet alleen duidelijk voor de 

woonschipbewoners, maar ook voor het interne gebruik bij de gemeente (vergunningverlening en 

handhaving). 

1.4  Beleid ten aanzien van het openbaar vaarwater 

Tot in de jaren zeventig bestond er overwegend beroepsvaart in Groningen: wonen op het water kwam 

weinig voor. Vrijwel de enige bewoners op het water waren de schippers, maar door de aard van hun 

werk verbleven die meestal slechts korte tijd op dezelfde plaats. Eind jaren zeventig, begin jaren 

tachtig kreeg het wonen op het water echter vleugels en overal in de stad ontstonden liggebieden met 

schepen die een vaste ligplaats innamen. De Diepenring kwam vol te liggen met woonarken, 

wallenkanten werden geleidelijk aan steeds intensiever in gebruik genomen, in de woonschepenhaven 

was een heuse woonwijk ontstaan vol arken en met een eigen verenigingsgebouw, kortom: het wonen 

op het water bleek te voorzien in een behoefte. Dat was ook niet verwonderlijk: de toepasselijke 

regelgeving liet - en laat - veel ruimte voor afwijkende scheepstypes. De Woningwet was en is niet 

van toepassing op woonschepen, om niet te spreken over het Bouwbesluit en de gemeentelijke 

bouwverordening. Toentertijd bestond vrijwel nergens in Nederland een bestemmingsplan dat het 

gebruik van waterwegen regelde.  

 

Medio jaren negentig zag de Verordening openbaar vaarwater het licht. Met die verordening werd een 

eerste poging gedaan om deze woonvorm te reguleren en in het algemeen het gebruik van de 

waterwegen in Groningen ietwat te structureren. Dit reguleren gebeurde tamelijk marginaal en kende 

ook enige onvolkomenheden: zo was er in de Verordening openbaar vaarwater bijvoorbeeld geen 

maximale hoogte- of breedtemaat opgenomen. Toen dan ook in het Boterdiep woonarken verrezen die 

bestonden uit meerdere verdiepingen, bleek dat er geen instrument voorhanden was om dit tegen te 

gaan. Mede om te voorkomen dat er een muur ontstond in de Groningse waterwegen, werd het 

bestemmingsplan Uniforme voorschriften openbaar vaarwater (UVOV) vastgesteld. Dit is een 

zogenaamd paraplubestemmingsplan dat het gebruik regelt van alle waterwegen in Groningen en 

voorziet in een ruimtelijke regeling. 
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Het UVOV werd in latere jaren overgenomen door recentere bestemmingsplannen. Dit gebeurde in 

een aantal gevallen niet geheel adequaat. Zo kon het gebeuren dat met het verstrijken van de tijd in 

een en hetzelfde kanaalvak twee verschillende maatvoeringsbepalingen van toepassing waren, zodat 

bijvoorbeeld aan de noordkant schepen minder hoog mochten zijn dan aan de zuidkant, aangezien de 

plangrens door het hart van een waterweg liep - zonder dat daar een ruimtelijk relevante reden voor 

was. 

 

Parallel daaraan zag de nota Watergang het licht. Deze nota stippelt het ligplaatsenbeleid uit: waar 

moet wat komen te liggen, hoeveel, een raming van kosten en dergelijke. Deze nota is tot op de dag 

van vandaag het vertrekpunt voor het huidige ligplaatsenbeleid.  

 

In 2002 werd een nieuwe Verordening openbaar vaarwater vastgesteld. Dit was een aanscherping c.q. 

verduidelijking van de oude Verordening openbaar vaarwater. Er werd gekozen voor nieuwe 

begripsbepalingen voor wat betreft de lengte, breedte en hoogte van schepen, onduidelijkheden 

werden zoveel mogelijk weggenomen et cetera. In 2006 is de Verordening openbaar vaarwater voor 

het laatst gewijzigd: de aanhoudingsplicht voor ligplaatsvergunning bij een voorbereidingsbesluit, het 

nemen van een vrijstellingsbesluit en andere juridica zijn daarin geregeld. Ook is een aantal eerdere 

onvolkomenheden hersteld. 

 

De Verordening openbaar vaarwater wordt tegelijk met dit voorliggende bestemmingsplan aangepast. 

De bedoeling is dat de twee regelingen complementair zijn: zo wordt in dit bestemmingsplan 

aangegeven op welke plaatsen er ligplaats ingenomen kan worden, en ook met welk soort schepen 

(woonschepen, bedrijfsschepen enzovoort). In de Verordening openbaar vaarwater zijn vervolgens 

bepalingen te vinden over maatvoering, kwetsbaarheid, aantallen en dergelijke. Sinds de Verordening 

openbaar vaarwater 2002 kan een gevraagde ligplaatsvergunning - die verleend wordt op grond van 

de Verordening openbaar vaarwater - worden geweigerd wegens strijd met de bestemmingsplanregels. 
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Hoofdstuk 2  Groningen spin in het (water)web; geschiedenis van het 
openbaar vaarwater in de gemeente Groningen 

Ontstaan van land èn water 
De basis voor het landschap rond Groningen werd gevormd in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Door 

het landijs, dat allerhande materiaal meevoerde, werd de bodem hier en daar opgestuwd. Zo 

ontstonden verhogingen in het landschap, waarvan de Hondsrug het meest zuidelijke voorbeeld is. 

Toen het ijs zich terugtrok, bleef een mengsel van leem, zand en stenen achter, het zogenaamde 

keileem. In de lager gelegen gebieden werd dit keileem door het terugstromende smeltwater 

meegevoerd. Hierdoor ontstonden tussen de ruggen vrij diepe dalen, zoals dat van de Hunze aan de 

oostzijde van de Hondsrug en dat van de Drentse Aa en het Peizer- en Eelderdiep aan de westkant. 

Tijdens het Holoceen werd het klimaat geleidelijk warmer en vochtiger. Er ontwikkelde zich een 

uitgestrekt veenmoeras, waar alleen de hoger gelegen delen boven uitstaken. Door het onregelmatige 

stijgen van de zeespiegel werden dan weer delen van het veen weggeslagen, dan weer kon het 

aangroeien. Ondanks de bouw van dijken vanaf ongeveer de 11de eeuw bleef de zee via de bestaande 

en nieuw gevormde geulen zoals het Reitdiep overstromingen veroorzaken. Toch werd stukje bij 

beetje de zee teruggedrongen. De meeste geulen slibden in de loop der eeuwen dicht. In het Reitdiep 

(en dus ook in de stad Groningen) bleef echter tot 1877 sprake van eb en vloed. In dat jaar werd de 

zeearm bij Zoutkamp afgesloten.  

 

Strijd tegen het water 
De strijd tegen het water was niet alleen een kwestie van de aanleg van dijken als bescherming tegen 

de zee. Ook de afwatering van het land moest goed geregeld worden. Kloosters speelden bij de 

regulering van het oppervlaktewater een belangrijke rol. In de 11de eeuw werd door monniken 

begonnen met de aanleg van dijken. Zo werden onder meer de Hunze, de Drentse Aa en het Reitdiep 

bedijkt. Ook werden vanaf de Hondsrug in oostelijke en westelijke richting dijken aangelegd. In de 

12de eeuw werd ter bescherming van het deels ontgonnen veengebied ten noordoosten van de stad de 

Wolddijk aangelegd. De afwatering van het gebied vond van oudsher plaats via de Drentse Aa en de 

Hunze, die ten noordoosten van de stad samenstroomden in het Reitdiep. In de Middeleeuwen vormde 

het Reitdiep de enige verbinding van Groningen met de (Wadden-)zee. In Groningen gaat het Reitdiep 

over in de Drentse Aa. Op deze overgang, nu de Hoge der A tussen de huidige Visserbrug en de 

Museumbrug, bevond zich in de Middeleeuwen de haven van Groningen. De Aa was tevens 

stadsgracht. Vanaf de 11de of 12de eeuw ontstaat hier een handelskwartier en verrijzen hier 

gebouwen die zowel een woon- als pakhuisfunctie hadden. In de tweede helft van de 19de eeuw, als 

de graanhandel tot grote bloei komt, verrijzen aan de overkant, de Lage der Aa grote 

pakhuiscomplexen.   

 

Om de afwatering te verbeteren werden evenwijdig aan de Hondsrug sloten gegraven. Ook via het 

Peizer- en Eelderdiep werd oppervlaktewater afgevoerd. Rond 1400 werd het noordelijke deel van het 

Peizerdiep door monniken van het klooster Aduard verbreed en gekanaliseerd. Hierdoor ontstond het 

Aduarderdiep. De dijkaanleg werd steeds systematischer en steeds grotere gebieden werden door 

dijken omsloten. Tussen de verschillende gebieden ontstonden niveauverschillen in het 

oppervlaktewater, waardoor sluizen nodig waren. Al in de 12de eeuw ontstonden de zogenaamde 

'zijlvesten', de voorlopers van de tegenwoordige waterschappen. 
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Vervoer over water en land 
De zorg voor een goede waterhuishouding vormde niet de enige aanleiding voor het graven van 

waterwegen. In de tweede helft van de 16de eeuw was voor militaire doeleinden een vaarweg 

gegraven van Groningen naar Friesland. In de 17de eeuw werden grote delen hiervan opgenomen in 

het Hoendiep, dat op initiatief van de provincie Groningen gegraven werd. De stad Groningen spande 

zich, ook op economische gronden, al langer in voor het verkrijgen van goede verbindingen met de 

Ommelanden. Zo werd rond het midden van de 14de eeuw ten behoeve van de turfvaart een 

verbinding gegraven tussen de stadsgracht en de Hunze: het Schuitendiep. Hierdoor ontstond aan de 

oostkant van de stad een handelsgebied, het 'Schuitenschuiverskwartier' waar zich de handel in turf 

concentreerde, die per schip vanuit de Veenkoloniën werd aangevoerd. De aanleg van het 

Schuitendiep betekende in feite dat de Hunze werd omgeleid via de stad. Het water werd door het 

Boterdiep vervolgens afgevoerd naar de benedenloop van de Hunze. Om dit Hunzewater via het 

Reitdiep af te kunnen laten stromen werd in 1523 de noordelijke stadsgracht verbreed en verdiept. Zo 

ontwikkelden zich hier ook handelsactiviteiten (vooral in graan) en ontstond de Noorderhaven. 

 

De Noorderhaven, zoals we die nu kennen, is in de eerste helft van de 17e eeuw aangelegd op de 

plaats van de 15de eeuwse stadsgracht. Via een waterpoort in de 17de eeuwse wal stond de 

Noorderhaven in open verbinding met de zee. Grote zeewaardige schepen konden de stad echter maar 

met veel moeite bereiken. Dat bleef zo tot aan het einde van de vorige eeuw toen in 1876 het 

Eemskanaal werd gegraven, waardoor de stad een nieuwe haven kreeg: de Oosterhaven. Aan de 

noordzijde van de Noorderhaven nabij het latere Noorderplantsoen lag in de 17e eeuw de 

scheepstimmerwerf van de West-Indische Compagnie.  

 

Het Damsterdiep stamt uit de eerste helft van de 15de eeuw. Rond 1600 werd het uitgediept ten 

behoeve van de scheepvaart. In de eerste helft van de 17de eeuw werd het al langer bestaande 

Boterdiep, dat ten noorden van de stad eindigde in de langzaam dichtslibbende Hunze, doorgetrokken 

tot in de stad. Tegelijkertijd werd het Schuitendiep in zuidoostelijke richting verlengd waardoor het 

Winschoterdiep ontstond. Zo was de stad via waterwegen in alle richtingen verbonden met de wijde 

omgeving (Reitdiep, Boterdiep, Damsterdiep, Winschoterdiep, Hoornschediep en Hoendiep). De 

aanleg van dijken en waterwegen leidde ook tot het ontstaan van nieuwe nederzettingen 

(Noorderhoogebrug, Oosterhoogebrug, Ruisscherbrug en Noorddijk). 

 

 
Damsterdiep, circa 1915 
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Verbetering van het waterwegennet 
Rond het midden van de 19de eeuw waren de grenzen aan de groei van de stad bereikt. Binnen de 

vesting raakte de stad behoorlijk vol en de waterwegen waren ontoereikend voor het vervoer van de 

groeiende stroom goederen en mensen. De zorg voor de waterstaat, die tot dan over vele 

waterschappen en lokale overheden was verdeeld, kwam omstreeks 1850 bij het provinciaal bestuur te 

liggen. De oplossing voor de stagnerende groei werd gezocht in verbetering van de infrastructuur. 

Aanvankelijk beperkte dit zich tot het afsnijden van een enkele bocht, zoals in het Reitdiep in 1842 en 

1850 nabij Kostverloren (langs deze afsnijding ligt de huidige Wilhelminakade). Maar in 1856 

kwamen Provinciale Staten met een zeer ambitieus en veelomvattend plan om de totale afwatering 

van het gewest te verbeteren en om nieuwe scheepvaartwegen aan te leggen. Zowel voor de provincie 

als voor de stad was dit plan van zeer grote betekenis. Het plan behelsde de afsluiting van het Reitdiep 

bij Zoutkamp, het graven van het Eemskanaal, het met elkaar verbinden van diverse waterwegen in de 

stad, de verruiming van het Hoendiep en tenslotte de verbetering van de vaarwegen van Groningen 

naar Winschoten, Statenzijl, Wildervank en Pekela. Het meanderende Hoornschediep werd rond 1860 

geheel gekanaliseerd als onderdeel van de aanleg van het Noord-Willemskanaal. Dit kanaal vormde 

de verbinding van de stad met de grote rivieren. Bij de aansluiting van dit kanaal bij de westelijke 

stadsgracht werd in 1864 de Westerhavensluis gebouwd met bijbehorend sluiskantoor.  

 

 
Binnenstad Groningen (minuutplan 1830) 

 

Voor zeeschepen was het Reitdiep eeuwenlang de enige hoofdvaarweg naar en van de stad. Tot 1877 

bracht de vloed het zeewater tot in de stad, waar het werd gekeerd door de grote Spilsluizen (bij de 

Ossenmarkt) en de kleine Spilsluizen (bij de Krane- of Visserbrug).  Deze oude verbinding met de zee 

via het Reitdiep-Zoutkamp functioneerde steeds moeizamer door dichtslibbing. Bovendien maakte 

haar dubbelfunctie van enerzijds afwateringsrivier en anderzijds vaarwater het moeilijk om het boeren 

en schippers beide naar de zin te maken. 
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De afsluiting van het Reitdiep in 1877 maakte het graven van een nieuwe verbinding met zee (nu via 

Delfzijl) noodzakelijk: het Eemskanaal (geopend in 1876). De verwachting dat Groningen door deze 

waterweg een belangrijke haven zou worden werd geen werkelijkheid. Het kanaal was niet erg 

geschikt voor de grote, door stoom aangedreven schepen, die meer en meer de plaats innamen van de 

kleinere zeilschepen. Later diende het Eemskanaal vooral voor afvoer van de nieuwe, aan het oude 

Winschoterdiep gebouwde zeeschepen (scheepswerfindustrie). 

 

De ontmanteling van de vestingwallen in Groningen in 1876 had ook grote gevolgen voor de 

waterhuishouding. Zo werd het zuidoostelijke gedeelte van de voormalige vestinggracht waar het 

inmiddels voltooide Eemskanaal begon, vergraven tot een nieuwe haven: de Oosterhaven.  

 

De Oosterhaven 
In de 17de en 18e eeuw had de omgeving van het Schuiten- en Damsterdiep - het 'Eiland'- zich al 

ontwikkeld tot centrum voor de kleine scheepvaart. Hier woonden ook de schippersfamilies in kleine 

woningen aan de dwarsstraatjes van het Gedempte Damsterdiep, zoals de Bocht van Guinea. Toen 

Groningen via het Eemskanaal een betere verbinding met zee kreeg, werd de Oosterhaven en 

omgeving het centrum van een drukke graan- en houthandel. Als gevolg hiervan verrijzen vanaf 1876 

aan de Oosterkade diverse grote (graan)pakhuiscomplexen. In het zuidwestelijke deel van de 

voormalige stadsgracht waren ook al enige havenactiviteiten ontstaan, vooral nadat in 1864 de 

Westerhavensluis was aangelegd, die het Noord-Willemskanaal verbond met de westelijke 

stadsgracht. Westerhaven en Oosterhaven werden met elkaar verbonden door het Verbindingskanaal 

(1879). Met de grond die vrijkwam bij het graven van de Westerhaven en het Verbindingskanaal 

werden in 1879-1880 het voor de scheepvaart overbodig geworden Kattendiep, Zuiderdiep en het 

(Binnen-)Damsterdiep gedempt. In 1912 volgde demping van het (Binnen-)Boterdiep. 

 

 
Gezicht op de stad vanuit het oosten met links het Eemskanaal 

en rechts het Damsterdiep, circa 1920 
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Het vervoer over water nam na de eeuwwisseling sterk toe. Vooral op het Hoendiep, de 

hoofdverbinding met Friesland, leidde dit tot grote problemen. Tijdens de campagnetijd van de twee 

grote suikerfabrieken in Hoogkerk en Vierverlaten lagen de vele beurtschepen vol suikerbieten in file 

in de Westerhaven te wachten om verder op het Hoendiep bij de fabrieken te kunnen lossen. Het 

doorgaande scheepvaartverkeer ondervond hiervan steeds meer hinder. Om dit knelpunt op te lossen 

werd in 1907-1908 door de provincie het Eendrachtskanaal gegraven als rechtstreekse verbinding 

tussen de Westerhaven en het Hoendiep. Vanaf 1911 werd er door de provincies Groningen en 

Friesland onderhandeld over een nieuwe verbinding tussen de stad Groningen en de Zuiderzee. Pas in 

1928 begon Groningen op eigen initiatief met de aanleg van de nieuwe vaarroute. In 1938 was het 

Van Starkenborghkanaal voltooid. Alleen het deel tussen het Eemskanaal en het Winschoterdiep 

kwam pas na de Tweede Wereldoorlog tot stand. Pas in 1953 werd het Friese deel, het Prinses 

Margrietkanaal, geopend. Aan de oostkant van de stad werd het nieuwe Gorechtkanaal ontworpen 

(1919) dat in een boog van het Winschoterdiep naar het Eemskanaal en vandaar naar het Boterdiep 

zou lopen. Toen in 1924 het westelijke deel van dit kanaal en de zijtak naar de gasfabriek (het 

westelijke deel van het Gorechtkanaal) klaar waren, werd dit project niet verder uitgevoerd, omdat 

inmiddels vaststond dat het geplande Van Starkenborghkanaal dat in een wijdere bocht om de stad 

was geprojecteerd, er zeker zou komen. Later kwam er een verbinding tussen dit Van 

Starkenborghkanaal en het westelijke stuk Gorechtkanaal, het Oosterhamrikkanaal. De overige delen 

werden vergraven tot langwerpige vijverpartijen, die opgenomen werden in de nieuwe 

Oosterparkwijk. 

 

Ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog 
In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw krijgt de van oudsher in de provincie aanwezige 

scheepsbouw een nieuwe opleving door de bouw van grote aantallen van de succesvolle Groninger 

coaster. Al voor de Tweede Wereldoorlog waren bij Waterhuizen in het Winschoterdiep sluizen 

gebouwd als eerste fase van de aanleg van een nieuw kanaalvak tussen Oude Roodehaan en het Van 

Starkenborghkanaal. Dit moest de toegang vormen naar een geheel nieuw havencomplex dat in de 

jaren vijftig ten zuiden van het Eemskanaal verrijst. Dit gebied krijgt een geheel nieuwe infrastructuur 

met de aanleg van de Europaweg en Europabrug, de Sontweg en Lubeckweg die het achterliggende 

bedrijventerrein Eemshaven en drie grote insteekhavens voor coasters ontsluiten: de Deense, Zweedse 

en Finse haven. 
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Luchtfoto van overzicht van de Oosterhaven en het Eemskanaal 

in oostelijke richting, circa 1955 

 

Aan de noordzijde van het Eemskanaal bij de kruising met het Winschoterdiep en de Oostersluis 

verrijst een grote scheepswerf. Vanaf het einde van de jaren zestig zal het verder bergafwaarts gaan 

met de Groninger scheepvaart en scheepsbouw. De pakhuizen om en nabij de voormalige 

havengebieden in en rond de binnenstad verliezen geleidelijk aan hun functie en worden vanaf de 

jaren zeventig verbouwd tot wooneenheden. Delfzijl neemt de havenfunctie van Groningen over. In 

en rond de stad volgen tal van waterstaatkundige aanpassingen. Het oude Winschoterdiep aan de 

oostkant van de stad is door de aanleg van een dam in 1954 ten behoeve van de nieuwe Hunzecentrale 

niet meer bevaarbaar. In de stad zelf is na de oorlog het (Binnen-)Hoendiep gedempt ten westen van 

de binnenstad. Later, in 1962, volgt de demping van de Westerhaven. De oude Oostersluis bij het Van 

Starkenborghkanaal ten oosten van de stad uit 1935 is in 1996 vervangen door een veel groter modern 

sluizencomplex. Ook het kanaal zelf is in de afgelopen jaren uitgebaggerd en verbreed voor de 

doorvaart van grotere (container)schepen. Als zeehaven echter speelt Groningen vrijwel geen rol van 

betekenis meer. Ook de oude havenfunctie is vrijwel geheel verdwenen. Er resteert een knooppunt 

van (vaar)wegen met een uitstekend voorzieningenniveau voor handel, scheepvaart en industrie.  
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Luchtfoto met overzicht van onder meer vaarwegen in de gemeente Groningen 
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Hoofdstuk 3  Ruimtelijke karakteristiek en ontwikkeling 

3.1  Algemeen 

Het voorliggende bestemmingsplan omvat al het openbaar vaarwater in de gemeente Groningen, met 

uitzondering van de woonschepenhaven en de Scandinavische havens. Op plaatsen waar de oevers 

een relatie met het water hebben zijn deze ook in het plangebied opgenomen. Deze relatie kan een 

waterkering zijn, maar ook een oever die gebruikt wordt door woonschipbewoners. Het openbaar 

vaarwater vormt een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte in Groningen. De openbare 

uitstraling van het water en de oevers is van groot belang voor de beleving van de stad. Schepen 

zorgen enerzijds voor een verlevendiging van het stadsbeeld, anderzijds kunnen schepen het 

stadsbeeld ook verstoren door bijvoorbeeld oevers die in gebruik zijn bij woonschipbewoners. 

Duidelijke regels met betrekking tot de ligplaatsen van woonschepen en het gebruik van de oevers 

zijn nodig om de openbare kwaliteit van het openbaar vaarwater en de directe omgeving daarvan te 

waarborgen. Met dit bestemmingsplan ontstaat één regeling voor al het openbaar vaarwater, waar er 

voorheen vele verschillende bestemmingsplannen met verschillende regelingen golden. Op deze 

manier ontstaat er duidelijkheid over het gebruik van de oevers en gelden voor alle 

woonschipbewoners dezelfde regelingen. Ook is de samenhang van al het openbaar vaarwater in één 

bestemmingsplan vastgelegd.  

 

Het openbaar vaarwater valt voor een groot deel samen met de ruimtelijke hoofdstructuur van de stad. 

Hiermee neemt het openbaar vaarwater een belangrijke plek in in de openbare ruimte van de stad. Op 

veel plekken langs het water worden de oevers gebruikt door de woonschipbewoners, waardoor de 

oevers geen openbaar karakter meer hebben. Hier botsen twee belangen; mensen die zich langs het 

water bewegen willen het water beleven en de woonschipbewoners willen graag een afgeschermde 

plek creëren. Deze tegenstrijdige belangen pleiten voor duidelijke regels en begrenzingen, waarin dit 

bestemmingsplan voorziet.  

 

Een doel van dit bestemmingsplan is het geven van duidelijke regels met betrekking tot het gebruik 

van de oevers door de woonschipbewoners. Dit bestemmingsplan geeft enerzijds aan welke grond als 

tuin gebruikt mag worden en anderzijds wordt de overige grond duidelijk als openbare ruimte 

bestemd. Met heldere regels wordt getracht de woonschipbewoners aan te zetten tot het opknappen 

van de tuinen, waar nodig, en het, op termijn, binnen de toegestane kaders brengen van de afmetingen 

van de bebouwing. Het bestemmingsplan is voorzien van een overgangsregeling waardoor de huidige 

woonschipbewoners het legale gebruik van hun schepen en de oevers kunnen voortzetten. Illegaal 

gebruik van schepen en oevers valt nadrukkelijk buiten deze overgangsregeling. Mocht er echter een 

nieuw woonschip of een nieuwe berging worden neergelegd dan wel opgericht dan moeten deze 

voldoen aan de regeling in dit bestemmingsplan. Verder is los van dit plan, privaatrechtelijk middels 

bruikleenovereenkomsten, geregeld dat bij de verkoop van een woonschip de nieuwe bewoners 

verplicht zijn binnen een jaar de oever zo in te richten dat er geen strijdigheden zijn met dit 

bestemmingsplan.  
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3.2  Beleid 

In deze paragraaf wordt enkel aandacht besteed aan het beleid met betrekking tot de ontwikkeling van 

nieuwe ligplaatsen voor woonschepen. Voor een volledig overzicht van het relevante beleid wordt 

verwezen naar paragraaf 1.4 waarin het beleid ten aanzien van het openbaar vaarwater wordt 

toegelicht. 

 

In de structuurschets Watergang (mei 1999) wordt aanbevolen op zoek te gaan naar nieuwe 

liggebieden voor woonschepen. Reden hiervoor is de grote vraag naar deze woonvorm. Als vervolg 

op de structuurschets is een studie gedaan naar de mogelijkheid voor nieuwe liggebieden. De uitkomst 

van deze studie is opgenomen in 'Nieuwe locaties woonschepen' (mei 2004). Uit de studie komt naar 

voren dat er ruimte is voor 32 nieuwe woonschepen, verdeeld over vier nieuwe liggebieden, te weten 

Hoendiep, Boterdiep, Noord-Willemskanaal/Hoornsedijk en Noord-Willemskanaal/Brailleweg.  

3.3  Nieuwe liggebieden 

Van de vier geplande liggebieden is het Hoendiep al aangelegd. Het liggebied in het Noord-

Willemskanaal, langs de Hoornsedijk, is momenteel in procedure. Hiervoor zijn financiële middelen 

beschikbaar gesteld. Deze twee liggebieden zijn dan ook positief bestemd in voorliggend 

bestemmingsplan. Van het nieuwe liggebied Hoornsedijk staat een omschrijving van het plan in 

paragraaf 3.5.6. Het liggebied in het Boterdiep bleek na onderzoek niet realiseerbaar. Ook is er vanuit 

diverse kanten veel weerstand tegen de aanleg van dit liggebied. Het liggebied wordt dan ook niet 

aangelegd en is niet opgenomen in dit bestemmingsplan. Het liggebied Brailleweg in het Noord-

Willemskanaal is eveneens buiten het bestemmingsplan gelaten vanwege een vervallen vergunning 

van de provincie, waardoor het niet langer mogelijk is acht nieuwe ligplaatsen voor woonschepen te 

situeren op de locatie Brailleweg. 

 

In dit bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt nieuwe 

ligplaatsen voor woonschepen aan te wijzen. Er moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan met het 

aanwijzen van nieuwe liggebieden. Het is in de eerste plaats van het grootste belang dat al het 

openbaar vaarwater wordt gezien als belangrijk onderdeel van de hoofdstructuur van de stad en 

daarmee een zeer belangrijke betekenis heeft als openbare ruimte. Voor de voorzieningen bij nieuwe 

liggebieden, zoals bergingen en afvalcontainers, moet in de eerste plaats gezocht worden naar een 

gezamenlijke oplossing, zodat de oever zo weinig mogelijk gebruikt wordt en het openbare karakter 

behouden blijft.  
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3.4  Ruimtelijke structuur 

Al het openbaar vaarwater is onderdeel van de ruimtelijke hoofdstructuur van de stad. De ligging van 

het water heeft voor een belangrijk deel bepaald hoe de stad zich heeft ontwikkeld; op de meeste 

plekken was het water er al voordat het omliggende stuk stad werd ontwikkeld. De Diepenring heeft 

bijvoorbeeld de omvang van de binnenstad bepaald. Langs het openbaar vaarwater is af te lezen hoe 

de stad zich heeft ontwikkeld. De openbare uitstraling van het water met bijbehorende oevers is van 

groot belang voor de stad.  

 
Hoofdstructuur van de stad 

3.4.1  Ligplaatsen 
De nadruk van dit bestemmingsplan ligt voornamelijk op de regeling voor ligplaatsen voor 

woonschepen. Naast de woonschepen zijn twee bedrijfsschepen en een horecaschip toegestaan. Dit 

bestemmingsplan regelt de locatie van de woonschepen. Op de plankaart is met een arcering 

aangegeven waar de schepen mogen liggen. Daarnaast is in dit bestemmingsplan de bepaling 

opgenomen dat de onderlinge afstand tussen twee schepen minimaal vijf meter moet bedragen. De 

onderlinge afstand tussen de schepen komt voort uit zowel brandveiligheids- als ruimtelijke 

overwegingen. Met een afstand van vijf meter tussen de schepen is vanaf de oever visueel contact met 

het water mogelijk en wordt het openbare karakter van het water gewaarborgd. In de huidige situatie 

is de onderlinge afstand tussen de schepen vaak kleiner dan vijf meter. Aan de ruimtelijke eis van vijf 

meter afstand moet worden voldaan wanneer een schip vervangen wordt. Bij vervanging moet het 

nieuwe schip tweeëneenhalve meter uit het midden van de twee schepen, in de oude situatie, blijven. 
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De maximale afmetingen van de schepen zijn vastgelegd in de Verordening Openbaar Vaarwater. 

Deze maatvoeringeisen zijn niet opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan. Om een volledig 

overzicht te geven, staan de maximale afmetingen hieronder nog wel omschreven. De hoogte van de 

schepen bedraagt maximaal 3,5 meter boven de waterlijn, daarbij geldt dat tot 25% van de totaal 

aanwezige oppervlakte van het schip tot 5 meter boven de waterlijn mag. De schepen hebben een 

maximale lengte en breedte van respectievelijk 26 en 5,1 meter. Voor authentieke schepen geldt dat 

burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen voor de maximale afmetingen tot een lengte 

van 38,5 meter en een breedte van 6 meter. De maatvoeringeisen zijn niet van toepassing voor 

woonschepen in de Noorderhaven (vrijhaven). Op veel plaatsen zijn de ligplaatsen op de plankaart 

over een grotere breedte dan 5,1 meter ingetekend, de schepen mogen hier op enige afstand uit de 

oever liggen.  

 

 
Schematische weergave van een woon- of bedrijfsschip met 

alle maximale en minimale afmetingen (VOV 2006) 

3.4.2  Gebruik van de oevers 
Op veel plaatsen worden de oevers gebruikt door de woonschipbewoners. De oevers zijn ingericht als 

tuin en er zijn bergingen en erfafscheidingen geplaatst. Op een aantal plaatsen is het gebruik als tuin 

en het plaatsen van bergingen toegestaan. Het plaatsen van gebouwde erfafscheidingen is uitsluitend 

toegestaan als het een transparant hekwerk betreft ten behoeve van begroeiing. Het hekwerk heeft een 

maximale hoogte van één meter en mag uitsluitend geplaatst worden middels een binnenplanse 

ontheffing van dit bestemmingsplan. Op plaatsen waar geen bergingen zijn toegestaan zal de nodige 

bergruimte op het schip zelf gevonden moeten worden. Het is nergens toegestaan om in de oever te 

parkeren. Op de plankaart staat aangegeven waar de grond als tuin in gebruik gegeven kan worden en 

waar bergingen gebouwd mogen worden. Op een aantal plaatsen is ruimte voor collectieve bergingen 

en voorzieningen zoals vuilcontainers. 
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Alle oevers die als tuin in gebruik zijn 

 

De gebruiksmogelijkheden van de oevers variëren per locatie. De mogelijkheden voor gebruik hangen 

af van: 

� de locatie binnen de stad; 

� een stenen kade of groene oever; 

� de breedte van de oever.  

 

Locatie binnen de stad  
In de binnenstad is geen gebruik van de oever door woonschipbewoners mogelijk en wenselijk. Hier 

zijn altijd veel bezoekers en de openbaarheid van de kade heeft de hoogste prioriteit. Op grotere 

afstand van de binnenstad, waar minder bezoekers van de stad komen, is het openbare karakter van 

minder groot belang en kan op een aantal plaatsen gebruik van de oever door woonschipbewoners 

plaatsvinden.  
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Stenen kade of groene oever  
Alle stenen kades ter plaatse van woonschepen zijn openbaar toegankelijk. De toegankelijkheid van 

de kades geeft het belang van de openbare ruimte aan; in de binnenstad zijn daarom ook meer stenen 

kades dan buiten de binnenstad. Hier moeten mensen tot de rand van de kade kunnen komen om het 

water optimaal te beleven. Een groene oever heeft geen functie als wandelpad en heeft een beperkte 

toegankelijkheid. In geval van gebruik van een groene oever door woonschipbewoners verandert er 

weinig in de gebruikswaarde. Wel is het visuele contact met het water van groot belang.  

 

  
Stenen kade versus groene oever 

Breedte van de oever  
Het talud van de oever moet in alle gevallen in stand gehouden worden. Op veel plaatsen is er naast 

het talud een erg smal stuk vlakke oever over waarop onvoldoende ruimte voor een berging is. Dit 

beperkt dus op sommige plaatsen de gebruiksmogelijkheden van de oever. 

 

Eenderde, tweederde  
Daar waar de oever door woonschipbewoners als tuin in gebruik is, geldt op de meeste plaatsen dat 

maximaal tweederde van de breedte van de ligplaats als bouwvlak voor bergingen en voorzieningen 

voor woonschepen zoals steigers of drijvende terrassen en dergelijke dient. Minimaal éénderde van de 

breedte van de ligplaats moet vrij blijven van dergelijke bebouwing. Op de diverse plankaarten is dit 

duidelijk aangegeven door middel van een arcering. In het Noord-Willemskanaal aan de westzijde 

geldt een afwijkende regeling waarbij maximaal éénderde van de breedte van de ligplaats als tuin 

ingericht mag zijn. Het overige deel van de ligplaats blijft een openbare oever. Het oprichten van 

bergingen is hier uitdrukkelijk niet toegestaan. Er is ruimte voor collectieve bergingen aan de 

overzijde van het fietspad.  
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3.4.3  Inrichting van de tuinen 
Naast de regels van dit bestemmingsplan geldt voor het gebruik van de oever als tuin een 

bruikleenovereenkomst tussen de gebruiker en de gemeente. Alvorens een deel van de oever als tuin 

in gebruik wordt genomen zal hiervoor de bruikleenovereenkomst getekend moeten worden. Hierin 

staan de gebruiksmogelijkheden en -beperkingen.  

  
Haag over de hele breedte van de ligplaats 

 
Tweederde van de ligplaats in gebruik als tuin 
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Eénderde van de ligplaats in gebruik als tuin 

 

Op de plankaart staat aangegeven waar de oever als tuin in gebruik gegeven kan worden. In de meeste 

gevallen mag de oever over de gehele lengte van de ligplaats als tuin in gebruik gegeven worden. Op 

een aantal plaatsen wordt eenderde van de lengte van de ligplaats als tuin in gebruik gegeven. Daar 

waar de gehele lengte van de ligplaats als tuin in gebruik wordt gegeven, mag over een lengte van 

tweederde van de ligplaats, ter hoogte van het schip, een steiger en verharding aangelegd worden en 

in sommige gevallen een berging geplaatst worden. De grond die buiten dit gedeelte valt moet met 

groen ingericht zijn en dient om een zichtrelatie met het water te mogelijk te maken vanaf de wal. Op 

de plekken waar eenderde van de lengte van de ligplaats als tuin in gebruik wordt gegeven, mogen 

geen bergingen worden geplaatst. Wel is het, binnen het eenderde gedeelte, toegestaan om 

voorzieningen voor een woonschip aan te leggen.  

 

Naast de regelingen in dit bestemmingsplan staat er ook een aantal regels met betrekking tot het 

gebruik van de oevers in de bruikleenovereenkomsten. De mogelijkheden en beperkingen die dit 

bestemmingsplan en de bruikleenovereenkomsten bieden met betrekking tot het gebruik van de tuin 

staan hieronder vermeld.  

 

Gebruik algemeen  
In beginsel is het de bedoeling om de tuinen met groen in te richten. Het is niet toegestaan om in de 

tuin te parkeren of de tuinen als stallingplek voor goederen te gebruiken. In paragraaf 5.2.3 staan 

aanvullende voorwaarden. 

 

Groen  
Omdat de tuinen een groene uitstraling dienen te hebben is het in dit bestemmingsplan niet toegestaan 

een gebouwde erfafscheiding te plaatsen. Een haag als erfafscheiding aanleggen mag wel. In de 

bruikleenovereenkomst staat aangegeven dat de haag maximaal 1,20 meter hoog mag zijn. Het 

plaatsen van gebouwde erfafscheidingen is uitsluitend toegestaan als het een transparant hekwerk 

betreft ten behoeve van begroeiing. Het hekwerk heeft een maximale hoogte van één meter en mag 

uitsluitend geplaatst worden middels een binnenplanse ontheffing van dit bestemmingsplan. Langs het 

Reitdiep en het Hoendiep bevindt de bomenhoofdstructuur zich door of langs de in gebruik gegeven 

oevers. Om de bomen te beschermen en een optimaal leefklimaat te scheppen is het niet toegestaan op 

een kleine afstand van de boomstammen verharding of een berging te plaatsen. De bouwvlakken zijn 

zo ingetekend dat hiervan geen sprake is. 
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Bomenhoofdstructuur Hoendiep 

 

Verharding  
Maximaal 20% van de grond die als tuin in gebruik is, mag worden verhard. Dit is vastgelegd in de 

bruikleenovereenkomst. Het talud moet in stand gehouden worden; het is niet toegestaan om 

verharding in het talud te plaatsen. Houten steigers worden meegerekend met de oppervlakte aan 

verharding. 

 

Bebouwing  
Op een aantal plaatsen is het toegestaan om een berging te plaatsen. Per woonschip mag maximaal 

één berging geplaatst worden. De oppervlakte van de berging mag maximaal 15% bedragen van de 

oppervlakte van het op de plankaart aangegeven bouwvlak met een maximum van 12 m2, met dien 

verstande dat de oppervlakte van de bergingen in alle gevallen minimaal 7,5 m2 mag bedragen. Het 

talud moet in stand gehouden worden.  
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Drie voorbeelden van toegestane oppervlakte aan berging 

 

Voorzieningen voor een woonschip  
Overal waar de oever als tuin in gebruik is, is het toegestaan om in het centraal gelegen tweederde, 

respectievelijk eenderde, deel van de ligplaats voorzieningen voor een woonschip (bijvoorbeeld in de 

vorm van een houten vlonder of steiger) te plaatsen met een oppervlakte van maximaal 18m
2
.  

3.4.4  Groen 
Het openbaar vaarwater maakt onderdeel uit van de hoofdstructuur van de stad, en daarmee ook van 

de hoofdgroenstructuur van de stad. De waarde van het groen wordt bepaald door de ecologische 

betekenis en de belevingswaarde van het groen. Ter plaatse van de hoofdstructuur van de stad is met 

name de belevingswaarde van groot belang. De inrichting van de oevers met beplanting, het zicht op 

het water en de markering van de structuren met bomenrijen zijn bepalend voor de beleving.  

 

De vastgestelde groenstructuurvisie 'Groene Pepers' bouwt voort op de bestaande kwaliteiten. 

Groningen is een stad op het snijpunt van karakteristieke landschappen; de Hondsrug, het Reitdiepdal, 

de veen- en kleigebieden. Daarmee is de stad verbonden door middel van de groene en blauwe aders 

die reiken tot aan de binnenstad. De groenstructuurvisie is er op gericht de verschillende landschappen 

ook in de stad zichtbaar te maken door middel van beplanting die juist kenmerkend is voor het 

landschap waarin de betreffende waterloop gelegen is. Alleen de oevers waarlangs woonschepen zijn 

gelegen vallen binnen het plangebied van dit bestemmingsplan. Op de plaatsen waar de oever groen 

is, heeft deze een groenbestemming. 
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Het bomenstructuurplan maakt onderdeel uit van het groenstructuurplan. In het bomenstructuurplan 

staat aangegeven welke boomstructuren van waarde zijn voor de stad. Voor deze bomen moet zoveel 

mogelijk worden gedaan om een optimaal groei- en leefklimaat te behouden of creëren. Op plekken 

langs de bomenhoofdstructuur waar de oever als tuin in gebruik is, zijn de bouwvlakken zo gesitueerd 

dat er geen bergingen direct tegen de bomen geplaatst kunnen worden. Verderop in dit hoofdstuk 

wordt per kanaalvak met woonschepen aangegeven of de bomenhoofdstructuur langs het betreffende 

kanaalvak loopt.  

 
Bomenstructuurplan ter plaatse van kanaalvakken 

3.4.5  Verkeer en parkeren 
 

Relevant voor dit bestemmingsplan is alleen het verkeer te water en het parkeren ten behoeve van de 

woonschipbewoners. Voor het verkeer te water geldt een aantal nautische eisen, waaronder minimale 

doorvaartbreedtes en minimale afstanden van ligplaatsen tot bruggen. De doorvaartbreedtes en 

afstanden tot de bruggen zijn op de plankaart vastgelegd door alleen ligplaatsen aan te geven waar dit 

in verband met nautische eisen geen problemen oplevert.  

 

Het parkeren van voertuigen ten behoeve van de woonschipbewoners gebeurt in de huidige situatie op 

verschillende manieren. Voor het grootste deel wordt er op straat en op openbare parkeerplaatsen 

geparkeerd. Het parkeren van voertuigen op fietspaden en in bermen komt op een aantal plaatsen 

voor. Dit is nadrukkelijk niet toegestaan. 
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Er moet gestreefd worden naar een situatie waarin al het parkeren van voertuigen ten behoeve van de 

woonschipbewoners plaatsvindt op straat of op aangelegde parkeervakken. Het is nadrukkelijk niet 

toegestaan om te parkeren in de in gebruik gegeven tuinen en op de gronden met de bestemming 

groen (zie plankaart). De groene uitstraling is hier van groot belang en het parkeren van voertuigen is 

hiermee in strijd.  

 

Voor de nieuw te ontwikkelen liggebieden dient rekening te worden gehouden met voldoende 

parkeerruimte op de juiste plaats. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen wordt bepaald door de 

randvoorwaarden in de Nota Parkeernormen.  

3.5  Kanaalvakken 

Per kanaalvak wordt de ruimtelijke karakteristiek van de huidige situatie (2009) kort en bondig 

omschreven. Vervolgens wordt onder het kopje ruimtelijke ontwikkeling aangegeven welke 

consequenties dit bestemmingsplan heeft voor het betreffende kanaalvak en worden de toekomstige 

ontwikkelingen voor nieuwe liggebieden omschreven.  

 

 
Overzicht kanaalvakken 



vastgesteld, november 2009   
gemeente Groningen - bestemmingsplan Openbaar vaarwater  35  

3.5.1  Hoendiep 
Ruimtelijke karakteristiek  
Het Hoendiep bestaat uit vier subgebieden met elk een eigen karakter. Per subgebied volgt een korte 

omschrijving. De nummers corresponderen met de nummers op de tekening.  

1. In het Eendrachtskanaal liggen woonschepen aan de noord- en zuidzijde. Hier is overal sprake 

van een stenen kade, de oever is dus nergens in gebruik gegeven. De afstand tussen de schepen 

onderling varieert van circa 3 tot 9 meter.  

2. Tussen de Abel Tasmanbrug en de spoorbrug liggen aan de noord- en zuidzijde schepen. Vanuit 

het oosten gezien liggen de eerste 4 schepen aan de noordzijde langs een stenen kade, hier is geen 

grond in gebruik gegeven. De overige schepen aan de noordzijde liggen aan een groene oever en 

hebben deze als tuin in gebruik. De schepen aan de zuidzijde hebben geen grond in gebruik. 

Langs de verharding van de weg is in de oever een groene haag geplant die door de gemeente 

wordt onderhouden. Dit levert vanaf de straat gezien een verzorgde uitstraling op. Aan de 

noordzijde van het kanaalvak liggen de schepen erg dicht tegen elkaar aan.  

 

  
Hoendiep 

3. Ter plaatse van het westelijke gedeelte van de Energieweg liggen de woonschepen aan een groene 

oever die als tuin in gebruik is. Ter hoogte van de kruising van de Energieweg en het Hoendiep is 

een erg groot deel van de brede oever als tuin in gebruik. Deze plek wordt door de 

woonschipbewoners tevens als parkeerplaats gebruikt. Het geheel heeft een rommelige uitstraling. 

Ten westen van de kruising van het Hoendiep en de Energieweg liggen twee schepen zonder 

vergunning. Door de smalle oever met daarlangs de doorgaande weg is deze plek niet geschikt 

voor woonschepen.  

4. Langs de U.T. Delfiaweg is in 2009 een nieuw liggebied aangelegd. Dit gebied is aangelegd op 

basis van een artikel 19.2 WRO vrijstellingsprocedure. Momenteel (september 2009) is een klein 

aantal van de 11 ligplaatsen in gebruik genomen. Het gebied bestaat uit twee delen, een open 

gedeelte waar de ligplaatsen zichtbaar zijn vanaf de straat en een gesloten gedeelte waar de 

ligplaatsen achter een bosgebiedje liggen. In het gedeelte achter het bosgebiedje is ruimte om op 

een collectieve plek bergingen te plaatsen. Ter hoogte van het open gedeelte is langs de straat een 

haag geplant. De grond tussen de haag en de schepen kan als tuin in gebruik gegeven worden, 

evenals een strook grond tussen het bosgebiedje en de schepen die daar achter liggen. Het is niet 

toegestaan om op de in gebruik gegeven grond bergingen te plaatsen.  

 

Ruimtelijke ontwikkeling  
1. Op de Eendrachtskade is geen sprake van strijdig gebruik. Er hoeft hier dan ook niets te 

veranderen. De schepen in het Eendrachtskanaal zelf liggen soms op een te kleine onderlinge 

afstand. Bij vervanging van een schip moet de onderlinge afstand tussen de schepen minimaal 5 

meter bedragen.  

2. Tussen de Abel Tasmanbrug en de spoorbrug kan de oever als tuin in gebruik worden gegeven. 

Binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak mag een berging en/of voorzieningen voor een 

woonschip worden aangelegd. Bij vervanging van een schip moet de onderlinge afstand tussen de 

schepen minimaal 5 meter bedragen. 
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3. Ter plaatse van het westelijke gedeelte van de Energieweg kan de oever in gebruik worden 

gegeven, hier zijn bergingen toegestaan. In de oever bevinden zich bomen die deel uitmaken van 

de bomenhoofdstructuur. Om deze bomen te beschermen zijn de bouwvlakken aan weerszijden 

van de bomen onderbroken. Hierdoor is er een aantal ligplaatsen voorzien van 2 bouwvlakken, 

uiteraard is ook hier slechts 1 berging per schip toegestaan. De 2 schepen ten westen van het bosje 

ter plaatse van de kruising van het Hoendiep en de Energieweg zullen niet worden gelegaliseerd. 

Op de plankaart vallen deze boten buiten het aangegeven liggebied. Deze 2 schepen moeten 

worden verwijderd.  

4. In dit onlangs aangelegde liggebied zijn de meeste ligplaatsen nog niet ingenomen door 

woonschepen. Bij het innemen van de ligplaatsen zal rekening gehouden moeten met de 

onderlinge afstand van minimaal 5 meter. Ook zal voor de in gebruik te nemen grond een 

bruikleenovereenkomst met de gemeente gesloten moeten worden.  

 

Bomenhoofdstructuur; gewenste situatie  
� aan weerszijden van de Eendrachtskade bomen van de 1e grootte in de hoofdstructuur; 

� tussen de Abel Tasmanbrug en de spoorbrug aan de noordzijde van het kanaal bomen van de 1e 

grootte in de hoofdstructuur; 

� ter plaatse van het westelijke gedeelte van de Energieweg bomen van de 2e grootte in de 

nevenstructuur.  

 
Kanaalvak Hoendiep 
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3.5.2  Reitdiep 
Ruimtelijke karakteristiek  
De ligplaatsen aan de Wilhelminakade en de Dr.C.Hofstede de Grootkade grenzen aan een groene 

oever die als tuin in gebruik is. De drie woonschepen aan de Van Goghstraat en het schip direct ten 

oosten van de Plantsoenbrug aan de Reitdiepskade grenzen aan een kade en hebben geen grond als 

tuin in gebruik. 

 

  
Reitdiep 

 

De afstanden tussen de schepen onderling varieert van circa 2 meter tot 12 meter. Bij de meeste 

woonschepen die de oever als tuin in gebruik hebben zijn één of meerdere bergingen geplaatst. 

Doordat bijna de gehele oever als tuin in gebruik is en er sprake is van dichte en vaak hoge beplanting 

heeft de oever geen openbaar karakter. Het gedeelte van het liggebied tussen de Plantsoenbrug en de 

Herman Colleniusstraat ligt in het beschermd stadsgezicht Schilderwijk.  

 

Ruimtelijke ontwikkeling  
De schepen langs de Wilhelminakade en de Dr.C. Hofstede de Grootkade krijgen de oever over de 

gehele lengte van de ligplaats in gebruik. De schepen aan de Van Goghstraat en de Reitdiepskade 

krijgen geen grond in gebruik. De kade blijft hier volledig openbaar. Ten oosten van de Herman 

Colleniusstraat wordt de oever over de gehele breedte, tot aan de straat, in gebruik gegeven. Ten 

westen van de Herman Colleniusstraat bevindt zich tussen de tuinen en het voetpad een grasberm van 

2 meter breed. Ter plaatse van de beëindiging van de Nassaustraat bij de Wilhelminakade is het 

liggebied onderbroken ten behoeve van een openbare plek aan het water voor de achtergelegen 

Oranjebuurt. Het gedeelte van het liggebied ten oosten van de Herman Colleniusstraat ligt binnen de 

beschermde stadsgezichten Schildersbuurt en Binnenstad. Op grond van de VOV 2006 zijn hier enkel 

authentieke schepen toegestaan. Bij vervanging van schepen moet de minimale onderlinge afstand van 

5 meter in acht genomen worden. 

 

Bomenhoofdstructuur; gewenste situatie  
� langs de Wilhelminakade bomen van de 1e grootte in de hoofdstructuur; 

� langs de Dr.C.Hofstede de Grootkade bomen van de 1e grootte in de hoofdstructuur. 
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Kanaalvak Reitdiep  
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3.5.3  Diepenring 
Ruimtelijke karakteristiek  
Het liggebied aan de Diepenring omvat de Noorderhaven, het Lopendediep, de Spilsluizen, de 

Turfsingel en het Schuitendiep. Het liggebied begint aan de westzijde in de Noorderhaven en loopt 

eerst in oostelijke richting en verderop in zuidelijke richting tot aan de Steentilbrug. De Noorderhaven 

vormt als vrijhaven onderdeel van de Diepenring. In de Noorderhaven liggen behalve de 

woonschepen nog een bedrijfsschip in de Noorderhaven en een horecaschip in het Schuitendiep.  

 

  
Diepenring 

 

De gehele diepenring ligt in het Beschermd Stadsgezicht Binnenstad. Om zoveel mogelijk aan het 

karakter van het beschermde stadsgezicht bij te dragen, mogen volgens de Verordening Openbaar 

Vaarwater enkel authentieke schepen een ligplaats innemen. Momenteel wordt nog een groot gedeelte 

van de ligplaatsen ingenomen door woonarken. Bij vervanging van het schip dient een woonark 

vervangen te worden door een authentiek schip. In de Noorderhaven (vrijhaven) is het in tegenstelling 

tot alle andere liggebieden toegestaan om dubbel af te meren. Met betrekking tot het innemen van een 

ligplaats in de Noorderhaven geldt dat er een minimale doorvaarbreedte van 10 meter moet zijn. 

Hiervoor is een regeling opgenomen in de Verordening Openbaar Vaarwater.  

 

 
Noorderhaven 

 

Alle schepen in de Diepenring liggen aan een stenen kade. Er is geen grond als tuin in gebruik en het 

is nergens toegestaan om een berging of voorzieningen voor een woonschip te bouwen. Voor de 

woonschepen zijn op de kades nutsvoorzieningen geplaatst om de schepen te voorzien van water, gas 

en elektra. De afstanden tussen de schepen onderling varieert van circa 1 meter tot enkele gevallen 

van circa 10 meter. Over het algemeen is de afstand tussen de schepen kleiner dan de minimale 

afstand van 5 meter. 
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Ruimtelijke ontwikkeling  
In de Diepenring zullen geen grote veranderingen plaats vinden. Bij het vervangen van een schip moet 

de lege plek in alle gevallen door een authentiek schip ingenomen worden en moet de onderlinge 

afstand tussen de schepen van 5 meter in acht genomen worden. Het openbare karakter van de kade is 

erg belangrijk voor de binnenstad. Met het gebruiken van de openbare ruimte ten behoeve van 

voorzieningen voor woonschepen, zoals brievenbussen, moet zeer zorgvuldig worden omgegaan.  

 

Bomenhoofdstructuur; gewenste situatie  
� langs de gehele Diepenring aan beide zijden van het water bomen van de 1e grootte in de 

hoofdstructuur. 

 

 
Kanaalvak Diepenring 
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3.5.4  Verbindingskanaal 
Ruimtelijke karakteristiek  
Het liggebied in het Verbindingskanaal begint aan de oostzijde op de hoek van het Winschoterdiep bij 

de Bontebrug en loopt in westelijke richting tot aan de Eelderbrug. Naast de woonschepen is er plaats 

voor een rondvaartbedrijf. De oever aan de noordzijde is niet openbaar, hier bevinden zich woon- en 

kantoorvilla's in voornamelijk groen ingerichte tuinen. Dit is een karakteristiek beeld voor Groningen. 

Naast de villa's bevindt zich aan de noordzijde nog het Groninger Museum, eveneens een zeer 

kenmerkend beeld voor Groningen. Aan de noordzijde bevindt zich slechts 1 schip, ter hoogte van 

Trompstraat. Aan de zuidzijde van het Verbindingskanaal bevindt zich ten oosten van de 

Museumbrug een ligplaats voor bedrijfsschepen. Hier is een rondvaartbedrijf gevestigd. Ten oosten 

van het bedrijfsschip strekt het liggebied voor woonschepen zich uit tot aan het Winschoterdiep. Het 

Verbindingskanaal ligt in het Beschermd Stadsgezicht Binnenstad. Alle ligplaatsen dienen hier te 

worden ingenomen door authentieke schepen. Dit is in de huidige situatie, uitgezonderd één schip, het 

geval. 

 

Aan de zuidzijde van het Verbindingskanaal is de oever groen. Bij het gedeelte tussen de Herebrug en 

de Trompbrug is aan de onderzijde van het talud een pad aangelegd vanwaar de schepen bereikt 

kunnen worden. Voor het overige deel is de oever voorzien van een pad aan de bovenzijde van het 

talud. Vanwege de ligging bij het station en tegen de binnenstad aan is het openbare karakter van de 

oever en het water van groot belang. Het is dan ook niet toegestaan de oever in gebruik te nemen als 

tuin of er goederen op te slaan. Bij een aantal schepen wordt de oever gebruikt echter wel gebruikt 

voor opslag van goederen.  

 

  
Verbindingskanaal 

 

De afstanden tussen de schepen onderling varieert van circa 2 meter tot in een enkel geval circa 9 

meter. Door de hoge ligging van de weg en de vele bruggen over het Verbindingskanaal is er veel 

contact met het water mogelijk.  

 

Ruimtelijke ontwikkeling  
In het Verbindingskanaal zullen geen grote veranderingen plaatsvinden. Bij het vervangen van een 

schip moet de lege plek in alle gevallen door een authentiek schip ingenomen worden en moet de 

onderlinge afstand tussen de schepen van 5 meter in acht genomen worden. De oever mag niet 

gebruikt worden door de woonschipbewoners. Bij een aantal schepen zal de opslag van goederen 

verwijderd moeten worden van de oever zodat het liggebied een volwaardige openbare uitstraling 

krijgt.  

 

Bomenhoofdstructuur; gewenste situatie  
� aan de zuidzijde van het Verbindingskanaal bomen van de 1e grootte in de hoofdstructuur. 
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Kanaalvak Verbindingskanaal 
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3.5.5  Winschoterdiep 
Ruimtelijke karakteristiek  
Het liggebied in het Winschoterdiep begint ten zuiden van de Bontebrug en loopt in zuidelijke 

richting tot aan de Weg der Verenigde Naties. Aan de westzijde van het Winschoterdiep bestaat de 

oever uit een stenen kade en aan de oostzijde uit een smalle groene berm die door de 

woonschipbewoners als tuin gebruikt wordt. In de meeste gevallen bedraagt de onderlinge afstand 

tussen de schepen minder dan 5 meter.  

 

Aan de westzijde van het Winschoterdiep zijn op de kade bij een aantal schepen bergingen gebouwd. 

Dit bestemmingsplan gaat uit van het principe dat op kades geen bergingen zijn toegestaan, vanwege 

het openbare karakter van de kade. Vanuit het verleden zijn op deze kade bergingen toegestaan door 

middel van een binnenplanse ontheffing. Ook vindt bij een aantal schepen opslag van goederen plaats 

op de kade. De grond is hier niet in gebruik gegeven. In dit bestemmingsplan is geen ontheffing 

opgenomen voor het plaatsen van losse bergingen op de kade.  

 

Aan de oostzijde van het Winschoterdiep is de grond bij alle schepen als tuin in gebruik. Bij de 

meeste schepen aan de oostzijde is een berging geplaatst. Ook zijn op een aantal plaatsen auto's 

gestald op de in gebruik zijnde grond. Over de gehele lengte is een haag geplaatst, die fungeert als 

afscheiding tussen de tuinen en de openbare ruimte. Deze haag wordt onderhouden door de gemeente. 

De haag zorgt voor een verzorgde uitstraling. Het vele opgaande groen in de tuinen zorgt ervoor dat er 

nauwelijks visueel contact mogelijk is met het water.  

 

  
Winschoterdiep 

 

Ruimtelijke ontwikkeling  
Bij vervanging van schepen moet de minimale onderlinge aftstand van 5 meter in acht genomen 

worden. Aan de westzijde van het Winschoterdiep is het niet toegestaan bergingen te plaatsen. De 

bestaande (legale) bergingen vallen onder het overgangsrecht. De kade aan de westzijde is in de eerste 

plaats openbare ruimte en er zal geen grond in gebruik gegeven worden. Er moet naar gestreefd 

worden om de kade een zoveel mogelijk openbaar karaker te geven. Het opslaan en stallen van 

goederen op de kade is niet toegestaan, opgeslagen goederen zullen van de kade verwijderd moeten 

worden. Aan de oostzijde van het Winschoterdiep is de oever als tuin in gebruik en zijn bergingen 

toegestaan. De algemene regels hiervoor moeten in acht genomen worden.  

 

Bomenhoofdstructuur, gewenste situatie  
� aan de westzijde van het Winschoterdiep tussen de Verlengde Griffeweg en de Weg der 

Verenigde Naties bomen van de 1e grootte in de hoofdstructuur. 
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Kanaalvak Winschoterdiep 
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3.5.6  Noord-Willemskanaal 
Ruimtelijke karakteristiek  
Het huidige liggebied in het Noord-Willemskanaal begint 100 meter ten zuiden van de Van 

Iddekingebrug aan de oostzijde van het kanaal en loopt in zuidelijke richting tot aan 100 meter ten 

noorden van de Van Ketwich Verschuurbrug. Ten zuiden van de Van Ketwich Verschuurbrug begint 

het liggebied op 100 meter vanaf de brug aan de westzijde van het kanaal en eindigt 180 meter 

verderop in zuidelijke richting. Verder in zuidelijke richting liggen nog 11 woonschepen in het 

Meerschapsgebied ten westen van het Noord-Willemskanaal, ter hoogte van het Hampshire hotel.  

 

  
Noord-Willemskanaal 

 

De onderstaande nummers geven de deelgebieden aan. De nummers corresponderen met de nummers 

op de tekening.  

1. In het meest noordelijke liggebied, tussen de Van Iddekingebrug en de Van Ketwich 

Verschuurbrug, is per schip een berging geplaatst aan de overzijde van het fietspad. Deze 

bergingen zijn door de gemeente geplaatst en van hetzelfde type. Bij een aantal schepen is de 

oorspronkelijke berging vervangen door een ander exemplaar. Op het fietspad en half in de oever 

staan her en der auto's van de woonschipbewoners geparkeerd waardoor een rommelig beeld 

ontstaat en het openbare karakter van het fietspad wordt aangetast. De oever wordt bij een aantal 

schepen gebruikt om spullen te stallen. Er staat geen bebouwing in de oever. Om het parkeren van 

auto's op en naast het fietspad tegen te gaan is aan de Noordzijde van het liggebied, ter plaatse van 

de Van Iddekingeweg, een parkeerplaats aangelegd ten behoeve van het liggebied.  

2. In het liggebied ten zuiden van de Van Ketwich Verschuurbrug is aan de overzijde van het 

fietspad een plek aangewezen waar collectieve bergingen mogen worden geplaatst. Het is niet 

toegestaan bergingen in de oever te plaatsen. Dit is bij een aantal schepen echter wel het geval. 

Ook staat de oever vol met gestalde spullen van de woonschipbewoners. De plek voor de 

collectieve bergingen is gemarkeerd door een rechthoek bestaande uit betontegels, met 

daaromheen een haag in de vorm van een ovaal. 

3. In het Meerschapsgebied (Meerschap Paterswolde) liggen aan beide zijden van het (voormalige) 

Hoornse Diep in totaal elf woonschepen afgemeerd. Het Hoornse Diep is een zijarm van het 

Noord-Willemskanaal en is hier fysiek van afgesloten. Bij een aantal schepen is de oever als tuin 

in gebruik. Door de brievenbussen die ter plaatse van de entrees naar de schepen bij het fietspad 

staan, lijkt het gehele gebied aan de oostzijde van het fietspad geprivatiseerd. De aanwezige 

bebouwing in het gebied versterkt de geprivatiseerde uitstraling. 
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Locatie voor collectieve bergingen 

 

Ruimtelijke ontwikkeling  
Aan de zuidkant van het bestaande liggebied ten zuiden van de Van Ketwich Verschuurbrug aan de 

westzijde van het kanaal wordt een tweetal nieuwe ligplaatsen gerealiseerd. 

 

Bij vervanging van schepen en bij de inrichting van nieuwe liggebieden moet de minimale onderlinge 

afstand van 5 meter in acht genomen worden.  

1. Rondom de bergingen wordt in de nabije toekomst een deel van de grond in gebruik gegeven. De 

in gebruik te geven grond wordt begrensd met een hek. Er zal naar gestreefd moeten worden om 

de oever langs het kanaal leeg te maken van opslag van goederen. Hiervoor zijn immers de 

bergingen geplaatst, met daaromheen de in gebruik te geven grond.  

2. De oever is hier voor eenderde van de lengte van de ligplaatsen als tuin gebruik. De oever moet 

vrijgemaakt worden van de bergingen en opslag van goederen. Hiervoor moeten de collectieve 

bergingen eerst geplaatst worden. Ten zuiden van de bestaande ligplaatsen worden twee nieuwe 

ligplaatsen gerealiseerd. Ook deze nieuwe ligplaatsen krijgen de oever voor eenderde van de 

lengte van de ligplaats als tuin in gebruik. Aan de overzijde van het fietspad is een plek 

aangewezen waar collectieve bergingen geplaatst kunnen worden. Ook is in het ontwerp een plek 

voor afvalcontainers aangegeven. Ten behoeve van de twee nieuwe ligplaatsen worden twee 

parkeerplaatsen aangelegd langs de bestaande dijkopgang.  

3. Van het Meerschapsgebied zijn alleen het water en de daarin gelegen schepen in dit 

bestemmingsplan opgenomen. Voor de elf woonschepen geldt eenzelfde regeling als voor de 

andere woonschepen binnen de gemeente Groningen. Zij moeten dus binnen de op de plankaart 

aangegeven arcering blijven en een onderlinge afstand van 5 meter aanhouden. Voor de 

maatvoeringseisen zullen zij ook onder de Verordening Openbaar Vaarwater gaan vallen. Ten 

aanzien van het gebruik van de oevers en het gebruik daarvan wordt in dit bestemmingsplan geen 

uitspraak gedaan. Hiervoor zal in de toekomst een apart bestemmingsplan opgesteld moeten 

worden.  

 

Bomenhoofdstructuur; gewenste situatie  
� op de Hoornsedijk, tussen de Van Ketwich Verschuurbrug en het einde van het liggebied, bomen 

van de 1e grootte in de hoofdstructuur. 
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Kanaalvak Noord-Willemskanaal 
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3.5.7  Oosterhamrikkanaal 
Ruimtelijke karakteristiek  
In het Oosterhamrikkanaal zijn alleen aan de zuidzijde van het water woonschepen gesitueerd. Het 

liggebied in het Oosterhamrikkanaal begint 30 meter ten noorden van de Kapteynbrug en loopt in 

noordelijke richting tot aan het einde van de Oosterhamrikkade, met een onderbreking tussen de 

Zaagmuldersbrug en de zwaaikom. De afstanden tussen de schepen onderling variëren. Soms is de 

afstand minder dan 5 meter en soms is de onderlinge afstand voldoende.  

 

De schepen ten zuiden van de zwaaikom liggen aan een stenen kade waarop bij een aantal schepen 

bergingen zijn geplaatst. De ligplaatsen in de zwaaikom en alle ligplaatsen ten noorden hiervan liggen 

aan een groene oever. Hier zijn bij de meeste schepen bergingen geplaatst. Ook wordt bij de meeste 

schepen de oever als tuin gebruikt. In de tuinen vindt veel opslag van goederen plaats en is in een 

aantal gevallen een schutting en/of tuinhek geplaatst.  

 

Het Oosterhamrikkanaal grenst aan het beschermd stadsgezicht Korrewegwijk.  

 

  
Oosterhamrikkanaal 

Ruimtelijke ontwikkeling  
In het gebied rondom het Oosterhamrikkanaal vinden in de toekomst grootschalige ontwikkelingen 

plaats. Voor het gebied is een stedenbouwkundig plan gemaakt. Het Oosterhamriktracé wordt een as 

met stedelijke allure en krijgt op stadsniveau grote betekenis. Momenteel is het bestemmingsplan 

Waterrand Oosterparkwijk in procedure. De plannen gaan uit van sloop van de bedrijfsbebouwing 

langs het Oosterhamrikkanaal. De huidige, veelal armoedige, bedrijfspanden zullen worden vervangen 

door voornamelijk woningbouw met een stedelijk karakter. Door het verstedelijken van het gebied 

wordt de openbare ruimte intensiever gebruikt en krijgt hiermee een grotere betekenis. Vanuit het 

project Waterrand Oosterparkwijk wordt overleg gevoerd met de woonschipbewoners over de 

inrichting van de oever. In het voorliggende bestemmingsplan is de plangrens op de waterlijn gelegd 

zodat de inrichting van de oever wordt overgelaten aan het project Waterrand Oosterparkwijk en de 

ontwikkelingen in het kader van dat project niet in de weg worden gestaan.  

 

Op de plankaart staat aangegeven waar de schepen mogen liggen. Bij het vervangen van een schip 

dient de minimale onderlinge afstand van 5 meter in acht genomen te worden. Daarnaast ligt een deel 

van het Oosterhamrikkanaal tegen het beschermd stadsgezicht Korrewegwijk. Op deze locaties moet 

een woonark, bij vervanging van het schip, worden vervangen door een authentiek schip. Wellicht 

moeten de woonschepen in het Oosterhamrikkanaal in het kader van de ontwikkelingen van het 

Oosterhamriktracé op termijn verplaatst worden naar de overzijde van het water. Vooralsnog zijn er 

geen concrete plannen om de schepen te verplaatsen en wellicht komen er ook nooit dergelijke 

plannen. Een eventuele verplaatsing zal gebeuren vanuit de planontwikkeling van het 

Oosterhamriktracé. In het kader van voorliggend bestemmingsplan is een verplaatsing mogelijk met 

behulp van een wijzigingsbevoegdheid.  
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Bomenhoofdstructuur, gewenste situatie  
Zowel aan de noord- als zuidzijde van het Oosterhamrikkanaal bevinden zich bomen van de eerste 

grootte in de hoofdstructuur. Deze bomen zijn in de huidige situatie deels in de tuinen van de 

woonschipbewoners gesitueerd. In de toekomstige situatie bevinden de bomen zich in de openbare 

ruimte.  

 
Kanaalvak Oosterhamrikkanaal 
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3.5.8  Boterdiep 
Ruimtelijke karakteristiek  
Het liggebied in het Boterdiep begint aan de zuidzijde op circa 40 meter vanaf het Van 

Starkenborghkanaal. Het liggebied loopt in noordelijke richting tot circa 100 meter ten zuiden van de 

Beneluxweg. In dit kanaalvak liggen hoofdzakelijk woonarken. Bijna elk woonschip heeft de oever 

over de gehele breedte als tuin in gebruik. In de oever staan veel bergingen, hoge schuttingen en 

hagen, waardoor de relatie met het water vanaf de weg geheel verdwenen is. De onderlinge afstand 

tussen de schepen is in de meeste gevallen minder dan de minimale 5 meter.  

 

Het gebied ter plaatse van de afbuiging van de Beijumerweg is bijna volledig geprivatiseerd en niet 

uitnodigend voor passanten. Volgens de oorspronkelijke regelgeving mag per schip één berging aan 

de overzijde van het pad worden geplaatst. In de huidige situatie loopt het hiervoor genoemde pad niet 

over de gehele lengte van het liggebied door en is een breed stuk grond ingericht als tuin en 

afgeschermd met hagen, hekken en schuttingen. Achter het in gebruik genomen gebied langs loopt 

nog een smal ontsluitingspad. Door de volledige ingebruikname is het niet meer mogelijk om langs 

het Boterdiep te wandelen en fietsen.  

 

  
Boterdiep, tussen Van Starkenborghkanaal en afbuiging Beijumerweg 

 

  
Boterdiep ter plaatse van afbuiging Beijumerweg en verder 

 

Ruimtelijke ontwikkeling  
De situatie in de oever moet in overeenstemming met de regelgeving gebracht worden, zodat er weer 

visueel contact met het water mogelijk wordt. Bij het vervangen van een schip moet de onderlinge 

afstand van minimaal 5 meter in acht genomen worden. 

 

Het in gebruik genomen gebied ter plaatse van de afbuiging van de Beijumerweg bestaat feitelijk uit 

twee verschillende delen. In het zuidelijke deel is het oorspronkelijke pad nog aanwezig. Hier blijft de 

regeling zoals deze was; aan de overzijde van het pad is een bouwstrook aangegeven waarin per schip 

één berging is toegestaan. 



vastgesteld, november 2009   
gemeente Groningen - bestemmingsplan Openbaar vaarwater  51  

De grond in het bouwvlak kan als tuin in gebruik gegeven worden. De oever tussen het pad en de 

schepen kan eveneens als tuin in gebruik gegeven worden.  

 

In het noordelijke deel ligt het pad verder van het water af. De grond tussen het pad en het water is 

volledig in gebruik als tuin. Op een afstand van 1,5 meter van het pad begint een bouwvlak waarin per 

schip één berging gebouwd mag worden. Dit bouwvlak loopt tot aan het water. De grond in het 

bouwvlak kan als tuin in gebruik gegeven worden. Alle met vergunning gebouwde bergingen 

bevinden zich op een afstand van meer dan 1,5 meter vanaf het pad. Het pad krijgt door de afstand tot 

het bouwvlak enige ruimte, zodat er geen bergingen direct tegen het pad aan gebouwd kunnen worden 

en de zone direct langs het pad vrij van opgaande begroeiing is. Het pad krijgt hiermee meer ruimte en 

is minder gesloten in de beleving. Op deze manier kan een route langs het Boterdiep ontstaan waar 

weer gewandeld kan worden en wordt de hoofdstructuur van de stad op deze plek weer enigszins 

beleefbaar.  

 

Bomenhoofdstructuur, gewenste situatie  
Hier is het bomenstructuurplan niet van toepassing.  

 
Kanaalvak Boterdiep 



vastgesteld, november 2009   
gemeente Groningen - bestemmingsplan Openbaar vaarwater  52  



vastgesteld, november 2009   
gemeente Groningen - bestemmingsplan Openbaar vaarwater  53  

Hoofdstuk 4  Functionele karakteristiek en gewenste ontwikkeling 

4.1  Wonen 

Op het overgrote deel van de schepen die in het openbaar vaarwater binnen de gemeente Groningen 

liggen wordt gewoond.  

4.2  Werken/bedrijven 

Binnen de gemeente Groningen is sprake van een beperkt aantal bedrijfsschepen. Dit zijn schepen die 

geheel of grotendeels worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf ten behoeve van 

scheepsbouw, -inrichting, -reparatie of -onderhoud, scheepsbevoorrading c.q. levering van 

scheepsbenodigdheden voor beroeps- en recreatievaart, schepen of pontons benodigd voor de 

uitoefening van de kleine watersport, rondvaartbedrijven of nautische opleidingen. Het gaat om de 

volgende locaties en bedrijven: 

� één bedrijfsschip in de Noorderhaven ten behoeve van een timmer/reparatieschip; 

� drie bedrijfsschepen (één ponton en twee rondvaartboten) in het Verbindingskanaal, tussen de 

H.N.Werkmanbrug en de Herebrug, ten behoeve van een rondvaartbedrijf. 

 

Tot slot is er nog sprake van schepen waarop een functie plaatsvindt die niet valt onder de 

begripsomschrijving van bedrijfsschip. Een voorbeeld hiervan is het Pannenkoekschip in het 

Schuitendiep, ter hoogte van het Kattendiep, met een duidelijke horecafunctie (categorie 2). Dit schip 

is in dit bestemmingsplan specifiek bestemd als horecaschip waarop horeca van de tweede categorie is 

toegestaan. 

 

Binnen het openbaar vaarwater komt tevens een jachthaven voor. Binnen deze jachthaven is plaats 

voor recreatievaartuigen. Het betreft de gemeentelijke jachthaven in de Oosterhaven waar tevens één 

ligplaats voor een woonschip van de jachthavenbeheerder aanwezig is.  

 

 
Oosterhaven 

 

Binnen het plangebied is sprake van drie sluizencomplexen. Ten eerste de Dorkwerdersluis in het 

Reitdiep bij de kruising met het Van Starkenborghkanaal. Het tweede sluizencomplex is de 

Oostersluis in het Van Starkenborghkanaal ter hoogte van de Oosterparkwijk. Tot slot Bij de Sluis 

tussen de Zuiderhaven en het Eendrachtskanaal. 
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4.3  Beschermde stadsgezichten, monumenten en archeologie 

Het plangebied valt op een aantal plekken binnen een beschermd stadsgezicht. Ingevolge de 

Verordening Openbaar Vaarwater (VOV 2006) mogen, om zoveel mogelijk aan het karakter van het 

beschermde stadsgezicht bij te dragen, enkel authentieke schepen een ligplaats innemen. Bij 

vervanging van het schip dient een woonark dus vervangen te worden door een authentiek schip. Dit 

is het geval op de volgende locaties: 

� de gehele Diepenring van Groningen (inclusief de Noorderhaven) en het Verbindingskanaal 

liggen in het beschermd stadsgezicht Binnenstad (1 februari 1988); 

� het Verbindingskanaal ligt daarnaast voor een deel tegen het beschermd stadsgezicht Zuiderpark 

(1 mei 2005) aan; 

� de zuidzijde van het Reitdiep ligt tussen Plantsoenbrug en Herman Colleniusbrug binnen het 

beschermd stadsgezicht Schildersbuurt (1 mei 2000); 

� het Oosterhamrikkanaal ligt deels tegen het beschermd stadsgezicht Korrewegwijk (1 mei 2000) 

aan. 

 

Als rijksmonumenten zijn aangewezen: 

� de kademuren van de oude omgrachting; het water langs Pottebakkersrijge, Kleine der A, Hoge 

der A en Lage der A, Noorderhaven, Lopende Diep, Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, met de 

noodzakelijke aansluiting op het Winschoterdiep;  

 

 
Kademuur 

 

� het voormalige sluiskantoor aan Bij de sluis 5; 

� het brugwachtershuisje van de Herman Colleniusbrug aan de Hofstede de Grootkade bij nummer 

48; 

� de Plantsoenbrug met brugwachtershuisje aan de Reitdiepskade/Hofstede de Grootkade; 

� de Trompbrug. 
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Als gemeentelijke monumenten zijn aangewezen: 

� de A-brug; 

� de Emmabrug met bijbehorend kunstwerk 'het Verkeerswezen'; 

� de Herebrug met kunstwerk 'de Stedemaagd', oftewel 'Blote Bet'; 

� het voormalig kantoor van de Elevatormaatschappij aan de Oosterkade 1 op de kade van de 

Oosterhaven; 

� de Kijk in 't Jatbrug met beelden van Willem Valk; 

� het benzinestation met trafostation van M. Dudok aan de Turfsingel 16 op de kade van de 

Turfsingel; 

� het brugwachtershuisje van de A-brug op de kade van het Hoge der A tegenover nummer 1; 

� het urinoir op de kade van het Hoge der A tegenover nummer 31; 

� het urinoir op de Winschoterkade aan de Radesingel tegenover nummer 50; 

� het brugwachtershuisje op de kade van de Turfsingel tegenover nummer 62. 

 

Op de conceptlijst voor aanwijzing als gemeentelijk monument staan: 

� de Museumbrug; 

� de Boteringebrug. 

4.4  Water en ecologie 

4.4.1  Algemeen 
Water legt verbindingen tussen bodem, natuurlijke ontwikkeling en de gesteldheid en beleving van de 

woon- en werkomgeving. Deze 'kenmerken' van het water gelden zeker voor het bestemmingsplan 

'Openbaar Vaarwater'. Bij de totstandkoming van dit bestemmingsplan is reeds veelvuldig overlegd 

met de diverse partijen; te weten het waterschap Hunze & Aa's, waterschap Noorderzijlvest, de 

provincie Groningen en het Meerschap. Doel is hierbij tot een zo natuurlijk mogelijk watersysteem te 

komen, dat is afgestemd op duurzame ontwikkeling, natuurlijke ontwikkeling en geohydrologie van 

het gebied. In deze paragraaf wordt eerst de relatie tussen het water en de oever benoemd. Vervolgens 

wordt de waterhuishouding in relatie tot de omgeving en het beleid besproken. Tot slot wordt een 

relatie gelegd tussen de waterhuishouding en de ontwikkelingen. Het waterplan van de gemeente dient 

hierbij als beleidskader. 

4.4.2  Water en oever 
Het openbaar vaarwater is al het water dat geschikt is voor de recreatievaart en de beroepsvaart. 

Daarbij gaat het grofweg om het Aduarderdiep, het Hoendiep, het Noord-Willemskanaal, het 

Verbindingskanaal, de Diepenring, het Reitdiep, het Van Starkenborghkanaal, het Boterdiep, het 

Oosterhamrikkanaal, het Eemskanaal, het Damsterdiep en het Winschoterdiep. Dit water maakt tevens 

deel uit van de verschillende watersystemen van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. 

In Groningen zijn dit Duurswold (zuidoostzijde), Hunze (zuidzijde), Electraboezem (noordwestzijde) 

en Eemskanaalboezem (noordoostzijde). 

 

Het water heeft verschillende functies; onder meer natuur, recreatie en veiligheid. En water is de 

eerste levensbehoefte van mens en dier. De verschillende wateren zorgen voor de aanvoer van water 

in droge periodes opdat de landbouw de gewassen en landerijen kan besproeien. Ook de industrie 

maakt (deels) gebruik van dit water. Andersom zorgt hetzelfde water voor de berging en afvoer van 

(teveel) regenwater. In het geval van langdurige regen of extreme buien wordt het regenwater 

geborgen in sloten, wateren en kanalen en vervolgens afgevoerd richting de zee. 
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Het water heeft een belangrijke natuurwaarde. In en op het water leven planten en dieren die 

afhankelijk zijn van de hoeveelheid en kwaliteit van het water. Een constante (hoge) kwaliteit van het 

water is daarbij van belang voor het leefmilieu van de flora en fauna. Omdat water zich weinig 

aantrekt van provinciale- en landsgrenzen zijn internationale afspraken nodig. Daarom is sinds eind 

2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Die moet ervoor zorgen dat de kwaliteit 

van het opper-vlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Groningen ligt in twee 

stroomgebiedsdistricten; te weten de Eems en de Rijn. De afspraken die binnen de KRW gemaakt 

worden zullen in het waterplan geïntegreerd worden.  

 

De pleziervaart maakt tezamen met de beroepsvaart veelvuldig gebruik van de diverse wateren binnen 

de gemeente Groningen. De scheepvaart moet zich houden aan de diverse voorschriften en wetten; 

zoals de maximum vaarsnelheid, het feit dat afvalwater en afvalstoffen niet op het oppervlaktewater 

geloosd mogen worden en waar wel en niet aangelegd mag worden.  

 

Het water in de stad zorgt, hoe vreemd het ook klinkt, voor een veilige woonomgeving. Bij hevige 

buien of langdurige regen zorgt het oppervlaktewater voor de berging en afvoer dit overtollige water. 

Daarbij kan het waterpeil behoorlijk stijgen, maar door de aanleg van noodoverloopgebieden en de 

bouw van grotere en sterkere gemalen wordt voorkomen dat stedelijk gebied onder water loopt.  

 

Om te voorkomen dat het stedelijk gebied overstroomt zijn kades, dijken en andere waterkeringen 

noodzakelijk. De kades bestaan veelal uit damplanken, gemetselde muren of betonnen muren. Dit 

biedt bescherming tegen golfslag, maar geeft ook stevigheid aan bijvoorbeeld de weg langs het water. 

Omdat het waterpeil niet constant is en bij hevige regenval stijgt zijn afspraken gemaakt over de 

waterkerende hoogte. Bij de aanleg, maar ook in de onderhoudsperiode is het van belang de kades, 

dijken en kunstwerken minimaal op de waterkerende hoogte te realiseren. Aangezien de dijken deel 

uitmaken van de waterkering is het niet toegestaan zonder toestemming van de waterschappen deze te 

voorzien van beplanting, bouwwerken of andere zaken die de waterkerende functie in gevaar kunnen 

brengen.  

4.4.3  Waterhuishouding, omgeving en beleid 
De waterhuishouding is in stedelijk gebied erg belangrijk. Daarbij is het niet alleen van belang om 

binnen de gemeentegrenzen te kijken, maar vooral ook daarbuiten. Het water van buiten de stad 

bepaalt deels de kwaliteit in Groningen (denk aan bijvoorbeeld de invloed van de landbouw), maar 

ook de hoeveelheid water. Daarom wordt middels de KRW, de diverse waterplannen buiten de 

gemeente en het eigen waterplan getracht een zo robuust mogelijk watersysteem te creëren.  

 

Ten aanzien van de riolering van de diverse woonboten die de stad rijk is, wordt momenteel overlegd 

hoe deze woonboten op de riolering aan te sluiten. Eén ding is in ieder geval zeker, lozing van het 

ongezuiverd afvalwater op het oppervlaktewater is niet toegestaan. 

 

De woonboten liggen op diverse locaties in de stad. De gemeente heeft twee nieuwe liggebieden 

aangewezen; in het Hoendiep en in het Noord-Willemskanaal. Zowel op de huidige als de nieuwe 

locaties geldt dat deze moeten voldoen aan een aantal voorschriften (zie Verordening Openbaar 

Vaarwater 2006). 

4.4.4  Waterhuishouding en ontwikkeling 
Binnen het stedelijk gebied wordt meer en meer gebouwd en er vindt dus een toename plaats van 

verhard en bebouwd oppervlak. Dit betekent een snellere afvoer van regenwater naar de riolering of 

naar het oppervlaktewater. Tegelijkertijd heeft deze verstedelijking tot gevolg dat de afvoer van 

regenwater naar de ondergrond afneemt. De consequentie van dit fenomeen kan zijn de verdroging 

van bepaalde gebieden. Daarom is het belangrijk dat er voldoende water aanwezig is om de eventuele 

tekorten aan te vullen. Het openbaar vaarwater moet mede daarom van een goede kwaliteit zijn en in 

voldoende mate aanwezig zijn. Bij verschil in waterpeilen moet eveneens aan de mogelijkheid van 

vismigratie worden gedacht. 
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4.4.5  Water en ecologie 
De natuurfuncties van openbaar vaarwater zijn verschillend: leefmilieu voor waterorganismen, 

waaronder vissen en libellenlarven, foerageergebied voor vogels en vleermuizen en 

overwinteringsgebied voor vogels.  

 

In eerste instantie bepaalt de minerale ondergrond, oppervlakte, lengte, breedte, diepte, zonexpositie 

en situering in het landschap de natuurwaarden. In tweede instantie is de waterkwaliteit 

(eutrofiegraad, helderheid, stroming, fysieke vervuiling) bepalend. De derde factor is het gebruik en 

de verstoring. Hierbij telt het soort gebruik en de mate van verstoring of de intensiteit. Voor de 

intensieve scheepvaartroutes als Eemskanaal en Van Starkenborghkanaal zijn de natuurwaarden dan 

ook relatief lager. Zeker als er geen sprake van oevers is maar van harde kaden. 

 

Het zogenaamde oeverbiotoop levert een natuurkwaliteit op zichzelf. Afhankelijk van 

bovengenoemde factoren en de inrichting en beheer kunnen de natuurwaarden toenemen: oever en 

rietvogels, amfibieen, libellen en bepaalde zoogdieren. De oeverinrichting is daarnaast bepalend voor 

de passeerbaarheid. Zoogdieren en amfibieën kunnen bij kaden niet aan land en zijn veelal gedoemd 

te verdrinken. Klimaatveranderingen en trek vragen echter wel om deze passeerbaarheid willen 

soorten en populaties duurzaam kunnen voortbestaan. 

 

Als laatste factor moet de subjectieve belevingsfactor genoemd worden. Water is in Nederland en 

Groningen een kenmerkend fenomeen. Het draagt sterk bij aan de identiteit en herkenbaarheid van het 

stadslandschap zeker als het historische wateren zijn. Vervuiling en of verontreiniging werken in deze 

beleving vrijwel altijd negatief. 

4.4.6  Beleid 
De door de raad vastgestelde Stedelijke Ecologische Structuurkaart SES geeft de waardevolle 

watergebieden, waterverbindingen en te ontwikkelen of versterken verbindingen aan. Daarnaast zijn 

er ook knelpunten. Dit zijn groengebieden of verbindingen die doorsneden worden door water met 

harde kades of beschoeiingen. Deze wateren, zoals het Noord-Willemskanaal, zijn niet passeerbaar. 

Het beleid voorziet naast bescherming en ontwikkeling ook in het oplossen van deze knelpunten. De 

nieuwe nota Doelsoortenbeleid geeft specifieke stadsgewestgerichte informatie met betrekking tot de 

inrichting en het beheer van water en oeverbiotopen. Het in wording zijnde en overkoepelende 

groenstructuurplan zal nog concreter de duurzaam te behouden en te ontwikkelen groen- en 

blauwstructuren vastleggen. 

 

Verandering van de functie en intensiteit van gebruik kan de natuurwaarden ernstig schaden, ook in 

openbaar vaarwater. Heeft de beroepsvaart, pleziervaart of een kanoër sterke of beperkte invloed op 

het water, woonboten en de gebruikers kunnen het oeverbiotoop ernstig of geheel schaden waardoor 

natuurwaarden verdwijnen. Het is niet alleen het fysieke schip maar ook de eventuele aansluiting op 

een riolering, de verlichting en het bestemmingsverkeer die de natuurwaarden bedreigen. 

Gebruiksfuncties en veranderingen moeten niet alleen getoetst worden aan de Natuurbeschermingswet 

maar tevens aan de stedelijke ecologische structuurfunctie en het Doelsoortenbeleid. Quickscans en 

eventuele natuurtoetsen zijn van belang om bij veranderingen in inrichting en gebruik van de ruimte 

inzicht te verschaffen in natuurwaarden.  
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Hoofdstuk 5  Randvoorwaarden 

5.1  Algemeen 

De milieuparagraaf is ingedeeld in twee gedeelten: ligplaatsen (bestaande en nieuwe) en watergangen. 

Woonschepen vallen niet onder de Wet geluidhinder. Daarom wordt in de milieuparagraaf geen 

aandacht besteed aan wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai. Hoewel er geen 

grondslag is voor een toetsing aan de Wet Geluidhinder is het voor de toekomstige nieuwe 

woonschipbewoners wel van belang te weten of de ligplaatsen binnen een geluidszone liggen. 

Daarom is voor de nieuwe en bestaande ligplaatsen voor woonschepen aangegeven of dit het geval is. 

In de komende jaren zal een aantal zones rond industrieterreinen worden verkleind of komen te 

vervallen (wat onder meer geldt voor Ulgersmaweg/Pop Dijkemaweg, De Vogels, Reitdiep en 

Groningen-Zuid Oost). Dit zal een positieve invloed hebben op de leefomgevingskwaliteit voor de 

betrokken woonschepen. 

 

Het beheer van de ligplaatsen en omgeving (onder andere afval en bereikbaarheid voor 

hulpverleningsdiensten) wordt niet geregeld in het bestemmingsplan maar via bilaterale overleggen 

met woonschipbewoners en/of organisaties. 

5.2  Ligplaatsen (bestaande en nieuwe) 

5.2.1  Luchtkwaliteit 
De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging in de stad zijn de drukke verkeerswegen. Op grond 

van het 'Besluit luchtkwaliteit 2005' moeten wij jaarlijks rapporteren over de luchtkwaliteit in de stad 

in relatie tot het wegverkeer. Het (meest recente) 'Rapport luchtkwaliteit 2006' laat het volgende beeld 

zien. De meest strenge norm voor fijn stof wordt in 2006 op vier wegvakken met veel busverkeer 

overschreden. De grenswaarde voor stikstofdioxide (NO2) wordt in 2006 in totaal op circa 2 km 

weglengte overschreden. De normoverschrijdingen voor fijn stof en  NO2  doen zich met name voor in 

het Stationsgebied en omgeving (zie het kaartje). In het gebied van het station plus omgeving liggen 

woonschepen, bij de locaties Eendrachtskade (knooppunt Eendrachtsbrug) en de locatie bij de J.C. 

Kapteijnlaanbrug. Het betreft hier allen bestaande situaties. 

 

De hier bedoelde concentraties van fijn stof en NO2 worden berekend op basis van de 

verkeersintensiteiten. Dit betekent dat in deze concentraties niet de luchtverontreiniging is 

verdisconteerd van andere lokale bronnen, zoals rook uit (hout)kachels op woonschepen en in 

woningen. Als gevolg hiervan kunnen zich op lokaal niveau (afhankelijk van de 

weersomstandigheden) sterk verhoogde concentraties voordoen. Voor de gezondheid van woonschip- 

en andere buurtbewoners is het daarom van groot belang om 'schone' kachels te gebruiken die geen 

onnodige en ongewenste luchtverontreiniging veroorzaken (zie ook hierna). Dit valt echter buiten het 

bereik van dit bestemmingsplan. 
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Overschrijdingen normen fijnstof en NO2  

 

5.2.2  Externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat over het overlijdensrisico voor personen als gevolg van ongevallen met 

gevaarlijke stoffen en de bescherming hiertegen. De veiligheidsrisico's worden uitgedrukt in 

plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risico is het risico buiten een 

inrichting of langs een (spoor)weg, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken 

en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon 

voorval binnen die inrichting of langs het (spoor)weg. Het groepsrisico is de kans per jaar dat 

tenminste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het 

invloedsgebied van een inrichting of een (spoor)weg en een ongewoon voorval binnen die inrichting 

of langs een (spoor)weg waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.  

 

Naast het onderscheid tussen plaatsgebonden en groepsrisico kunnen de veiligheidsrisico's worden 

verdeeld in risico's veroorzaakt door bedrijvigheid (inrichtingen) en in risico's veroorzaakt vanwege 

het transport (weg, spoor, watergangen, buisleidingen) van gevaarlijke stoffen. 

 

Conform het veiligheidsbeleid van de gemeente Groningen, zoals beschreven in het 'Interim beleid 

groepsrisico externe veiligheid' (februari 2006) en in 'De Veiligheidstoets' (augustus 2005), is 

onderzoek verricht naar de veiligheidssituatie in en rondom het plangebied. Dit onderzoek bestaat uit 

het in beeld brengen van alle relevante risicofactoren met de bijbehorende risico's alsmede het 

vaststellen van de invloed hiervan op het plangebied. 

 

De ligplaatsen vormen zelf geen veiligheidsrisico voor de omgeving. Op dit gebied zijn daarom geen 

beperkende voorschriften noodzakelijk. De woonschepen zijn wel potentiële risico-ontvangers. 

Vanwege de woonfunctie gaat het hierbij in de veiligheidswetgeving om zogenaamde 'kwetsbare 

objecten'. Kwetsbare objecten moeten worden beschermd. Conform het 'Besluit Externe Veiligheid 

Inrichtingen' (BEVI, VROM, 2004) mogen gemeenten binnen de PR-contouren van een risicobron 

geen kwetsbare objecten realiseren. 
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Plaatsgebonden risico 
In de nabijheid van het plangebied bevindt zich één risicobron die van invloed is op onderhavig 

bestemmingsplan: de PR-contour van het bedrijf Chemproha Chemie Partner B.V., gelegen aan de 

Duinkerkenstraat, valt voor een deel over het Oude Winschoterdiep. Voor Chemproha bedraagt de 

minimale afstand tot zogenaamde kwetsbare objecten 165 meter. Dat wil zeggen in de straal van 165 

meter, gerekend vanaf de opslag voor gevaarlijke stoffen, mag geen kwetsbaar object aanwezig zijn. 

Dit is een harde norm, een grenswaarde. Voor de ligging van het bedrijf en de bijbehorende 

risicocontour wordt verwezen naar onderstaande kaart. In het betreffende deel van het Oude 

Winschoterdiep mogen geen ligplaatsen worden gerealiseerd.  

 

 
Risicocontour Chemproha Chemie Partner B.V., Duinkerkenstraat 

 

Verder zijn er geen risicobronnen aanwezig waarvan het PR een belemmering vormt voor het 

plangebied. Overige risicobedrijven zoals de suikerbedrijven of LPG-tankstations liggen op een 

zodanig afstand dat het PR geen invloed heeft. Het betreft de volgende LPG-tankstations: 

Hoendiep/Westelijke Ringweg, Century Paterswoldseweg, Sontweg/Europaweg, 

Rouaanstraat/Milieudienst en Kardinge/Ulgersmaweg. 

 

Groepsrisico 
Op een aantal plaatsen liggen woonschepen binnen het invloedsgebied van het GR van risicobronnen. 

De risicobronnen betreffen uitsluitend vervoersassen voor gevaarlijke stoffen (geen bedrijven). Het 

toetsingsgebied voor het GR van transportroutes bedraagt 200 meter. Voor het GR geldt dat plaatsing 

van kwetsbare objecten wel is toegestaan, mits een afweging wordt gemaakt. In onderstaande tabel 

staat een overzicht van de watergangen binnen het toetsingsgebied van het GR. 
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Naam watergang Binnen toetsingsgebied van 

Oude Winschoterdiep Europaweg (A7/N7) 

Noord-Willemskanaal Julianaweg (A28) 

Boterdiep (betreft alleen zuidelijk deel) Noordzeeweg (N370) 

Van Starkenborghkanaal 

Verbindingskanaal Spoor 

Hoendiep subgebied 2 Laan 1940-1945 (N370) 

Spoor  

Hoornsedijk Julianaweg (A28) 

 

Bij de genoemde watergangen gaat het om zeer geringe aantallen en voor het grootste gedeelte om 

bestaande situaties. De bijdrage van onderhavig bestemmingsplan aan het totale aantal personen in de 

toetsingsgebieden is bijzonder laag. Per woonschip wordt uitgegaan van een gemiddelde van 2,4 

personen (conform Handreiking Verantwoordingsplicht GR). Een verhoging ten opzichte van huidige 

situatie is niet meetbaar. Samenvattend kan daarom worden geconcludeerd dat het GR voor 

onderhavig bestemmingsplan geen belemmering vormt. 

 

Samenvattend 
Op dit moment vormt het aspect Externe Veiligheid geen knelpunt. In toekomst dient rekening te 

worden gehouden met ontwikkelingen in de nabijheid van de ligplaatsen. Voorkomen moet worden 

dat in de toekomst risicobronnen te dicht bij ligplaatsen worden gevestigd. PR-contouren van nieuwe 

risicovolle inrichtingen mogen niet over deze watergangen liggen. Onderhavig bestemmingsplan heeft 

daarom voor het aspect externe veiligheid ook consequenties voor aangrenzende 

bestemmingsplannen. Bij actualisatie van deze bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden 

met de aanwezigheid van de kwetsbare objecten. Dit kan door middel van zoneren (risicobedrijven in 

bepaalde zones van het plangebied niet toestaan) of uitsluiten van bepaalde categorieën bedrijven. 

5.2.3  Waterbodem en bodem 
De provincie Groningen is bevoegd gezag voor de aanpak van verontreinigde waterbodems. Het 

waterschap Hunze en Aa's is opdrachtgever voor sanering van de stadswateren. Deze saneringen 

worden in combinatie met onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De gemeente Groningen is bij de 

planning en de uitvoering betrokken. De Milieudienst van de gemeente Groningen ziet toe op de 

aanpak van verontreinigde terreinen en op grondverzet. Voor het gebruik van wallen, kades en oevers 

(bijvoorbeeld als tuin) kan met de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen een 

bruikleenovereenkomst worden afgesloten. Een dergelijke toestemming voor het graven, voor 

grondverzet of voor verbouw van gewassen kan alleen als uit bodemonderzoek is gebleken dat de 

grond geschikt is voor het beoogde gebruik. 

5.2.4  Duurzaamheid 
Bij woonschepen kunnen de uitgangspunten van het Handboek Groninger Woonkwaliteit en de 

Bouwverordening moeilijk worden toegepast op het punt van duurzaamheid. Door de gemeente 

Groningen kan worden gekeken of groene stroom kan worden aangeboden of andere maatregelen 

kunnen worden getroffen zoals het plaatsen van zonnepanelen of turby's op de plekken waar de kades 

en oevers er voor geschikt zijn. Daardoor kunnen de nieuwe en bestaande ligplaatsen energieneutraler 

worden gemaakt. Hiernaar zou onderzoek kunnen worden gedaan. In ieder geval zou moeten worden 

verboden dat bij woonschepen gebruik wordt gemaakt van een aggregaat, als het gaat om een vaste 

ligplaats. De woonschipbewoners moeten zich aansluiten op de nutsvoorzieningen van de gemeente. 

Bij werkzaamheden aan oevers, wallen en kades door beheerders, derden, woonschipbewoners en de 

gemeente voor tuinen, bergingen en aanleg nutvoorzieningen e.d. moeten duurzame producten 

worden gebruikt en dienen de ecologische zones in te worden gerespecteerd en in stand te worden 

gehouden.  
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5.2.5  Leefomgeving en binnenmilieu 
Hinder van de woonschepen naar de leefomgeving toe kan bestaan uit geluidoverlast, door mogelijk 

slechte isolatie, en/of rook c.q. stankoverlast door het stoken van kachels (onder andere met hout). Het 

laatste kan ook vanuit het oogpunt van brandgevaar problemen opleveren. Een oplossing zou kunnen 

zijn om ligplaatsen aan te sluiten op de nutsvoorzieningen. Verder is het ook bij woonschepen van 

belang aandacht te besteden aan het binnenmilieu, zoals goede ventilatiemogelijkheden. Een en ander 

valt echter nadrukkelijk buiten de reikwijdte van dit bestemmingsplan. 

5.2.6  Ligplaatsen en de Wet geluidhinder 
Zoals aangegeven in het algemene deel van dit hoofdstuk vallen woonschepen niet onder de Wet 

geluidhinder. Voor de volledigheid en duidelijkheid richting woonschipbewoners is in deze paragraaf 

wel aangegeven welke van de bestaande én nieuwe ligplaatsen binnen een geluidzone vallen.  

 

Bestaande ligplaatsen 
De ligplaatsen van de volgende kanalen liggen binnen een zone in het kader van industrielawaai: 

� Industrieterrein Ulgersmaweg/Pop Dijkemaweg: Oosterhamrikkanaal; 

� Industrieterrein De Vogels: Oosterhamrikkanaal; 

� Industrieterrein Reitdiep: Reitdiep; 

� Industrieterrein Hoogkerk-Groningen-West: Hoendiep, Reitdiep, Diepenring, Verbindingskanaal, 

Noord-Willemskanaal; 

� Industrieterrein Zuidoost: Diepenring, Verbindingskanaal, Winschoterdiep (oud en nieuw). 

 

De ligplaatsen van de volgende kanalen liggen binnen een zone in kader van spoorweglawaai: 

� Reitdiep; 

� Hoendiep. 

 

De ligplaatsen van alle kanalen liggen binnen een zone in kader van wegverkeerslawaai, tenzij de 

ligplaatsen enkel en alleen aan een 30 km-weg liggen. 

 

Nieuwe ligplaatsen 
De Hoornse Dijk ligt binnen de zone (400 meter) van de ringweg voor wegverkeerslawaai. De 

U.T.Delfiaweg ligt binnen de 50 dB(A) contour van Hoogkerk West (CSM) en Groningen West voor 

industrielawaai en ligt binnen de zone (200 meter) van de weg Hoendiep voor wegverkeerslawaai.  

5.3  Watergangen 

5.3.1  Externe veiligheid 
Er is geen sprake van risico's als gevolg van activiteiten op de watergangen die deel uitmaken van het 

bestemmingsplangebied. Conform het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen (Circulaire Risiconormering Vervoer gevaarlijke Stoffen, V&W, 2004 en Nota Vervoer 

gevaarlijke Stoffen (NVGS, V&W, 2005)) gelden beperkingen voor de aangewezen hoofdvaarwegen. 

Binnen deze watergangen mogen bijvoorbeeld geen kwetsbare objecten aanwezig zijn. In Groningen 

zijn het Eems- en het Van Starkenborghkanaal evenals een deel van het Winschoterdiep aangewezen 

als hoofdvaarwegen. Over de overige watergangen met locaties voor woonschepen vindt geen of 

slechts op zeer kleine schaal transport van gevaarlijke stoffen plaats. Dit heeft geen invloed op de 

locaties met ligplaatsen.  

5.3.2  Duurzaamheid 
Bij werkzaamheden aan oevers, wallen en kades moeten duurzame producten worden gebruikt en 

dienen de ecologische zones te worden gerespecteerd en in stand te worden gehouden.  
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5.3.3  Afvoer regenwater en hoge waterstanden 
Watergangen, kades, wallen en oevers, met hun waterafvoersystemen, dienen geschikt te zijn voor de 

toekomst ten aanzien van het veranderende klimaat. Ze moeten meer regenwater aankunnen in kortere 

tijd. De afvoer en aansluitingen moeten hierop berekend zijn. De watergangen dienen ook bij hoge 

waterstanden, die veroorzaakt kunnen worden door dijkdoorbraken of andere rampen, voldoende 

zekerheid te bieden. Een en ander valt buiten de reikwijdte van dit bestemmingsplan. 

5.4  Sociale veiligheid 

De ligplaatsen voor woonschepen liggen grotendeels aan of nabij wegen waar ook 's avonds en 's 

nachts verkeer is. Uitzonderingen hierop zijn de ligplaatsen in het Hoendiep (deels, bijvoorbeeld bij 

de U.T.Delfiaweg), het Noord-Willemskanaal (wel liggend aan een doorgaande verbinding voor 

langzaam verkeer) en het Boterdiep (deels). Het betreft over het algemeen bestaande situaties. Met de 

komst van de ligplaatsen aan de U.T.Delfiaweg wordt op deze locatie straatverlichting aangebracht. 

5.5  Kabels, leidingen en straalpaden 

Door het plangebied loopt een aantal aardgastransport- en hoogspanningsleidingen. De 

aardgastransportleidingen zijn op de plankaarten aangegeven en de voorschriften voorzien in een 

regeling om een bebouwingsvrije zone te waarborgen.  

 

Binnen het plangebied is tevens sprake van een tweetal straalpaden voor telecommunicatie (KPN). 

Deze kruisen elkaar bij de zendmast aan de Peizerweg. Hier geldt een beperking in bebouwingshoogte 

om een ongestoorde communicatie te waarborgen. In voorliggend bestemmingsplan wordt nergens 

een bebouwingshoogte mogelijk gemaakt die de telecommunicatie binnen deze straalpaden kan 

belemmeren.  
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Hoofdstuk 6  Juridische toelichting 

6.1  Algemeen 

Het bestemmingsplan Openbaar vaarwater voorziet in een actueel en adequaat juridisch kader voor 

beheer en ontwikkeling van het plangebied. Het is een plan op basis van artikel 3.1 van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro). Daarmee kunnen met direct recht bouwvergunningen worden verleend. 

De gekozen bestemmingen en de daarbij behorende regels geven helder aan welke functies op welke 

plaats zijn toegestaan. 

 

Om de nodige flexibiliteit te waarborgen zijn tevens ontheffingen opgenomen. Dit bestemmingsplan 

is gemaakt conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 en 'Strakke Plannen, 

Handboek Bestemmingsplannen Gemeente Groningen'. Daarin zijn de regels gestandaardiseerd. De 

bestemmingsregels zijn opgemaakt in een vaste indeling en bevatten in principe voor elke 

bestemming achtereenvolgens: een bestemmingsomschrijving, bouwregels, nadere eisen, ontheffing 

van de bouwregels, specifieke gebruiksregels, ontheffing van de gebruiksregels, en waar nodig een 

aanlegvergunningstelsel.  

 

De papieren plankaart bestaat uit 6 overzichtskaarten met schaal 1:5000 en 22 deelkaarten met schaal 

1:2000. Tevens is een kaart toegevoegd waarop de precieze ligging van de overzichts- en deelkaarten 

is aangegeven. De kaart is getekend conform de landelijke richtlijnen (SVBP 2008, Standaard 

Vergelijkbare Bestemmingsplannen). Voor het overige is gebruik gemaakt van het handboek 'Strakke 

Plannen, Handboek Bestemmingsplannen Gemeente Groningen'. De plankaart geeft in samenhang 

met de regels de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de gronden binnen het plangebied aan. Het 

bestemmingsplan is digitaal gemaakt. De digitale kaart is variabel in schaal doordat kan worden in- en 

uitgezoomd, en bezit een meetfunctie. Het digitale plan is raadpleegbaar via het internet 

(www.bestemmingsplannen.groningen.nl). Vooralsnog heeft een digitaal plan geen juridische status. 

Er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden. De papieren versie is de rechtsgeldige. 
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6.2  Geldende bestemmingsplannen en overige regelingen 

In het plangebied vigeren momenteel de onderstaande (bestemmings)plannen. Deze worden geheel of 

gedeeltelijk door het voorliggend bestemmingsplan vervangen. 

 

Nummer (Bestemmings)plan Vastgesteld door de 
gemeenteraad 

Goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten 

Ha2 Partiele herziening 

Uitbreidingsplan in hoofdzaak van 

de gronden geleden in het 

landelijk gebied van de gemeente 

Haren 

8 februari 1962 

(gemeente Haren) 

11 september 1962, 

nummer 4042/66,  

1e afdeling 

Ha3 Partieel plan in hoofdzaak 

Paterswoldermeer- Noord  

11 juni 1965 

(gemeente Haren)  

5 juli 1966, nummer 

837/45, 1e afdeling 

H1 Plan in hoofdzaak Hoogkerk  2 februari 1956, 

nummer 4a (gemeente 

Hoogkerk) 

25 januari 1957, 

nummer 3465, 1e 

afdeling 

H3 Uitbreidingsplan in onderdelen 

Kern Hoogkerk 

2 februari 1956, 

nummer 4a (gemeente 

Hoogkerk) 

25 januari 1957, 

nummer 3465, 1e 

afdeling 

H5 Uitbreidingsplan in onderdelen 

Kern Hoogkerk  

(partiele herziening 1961) 

28 november 1961, 

nummer 12 (gemeente 

Hoogkerk) 

18 december 1962, 

nummer 2421,  

1e afdeling 

H13 Ten Oosten van de Kern Hoogkerk 26 juni 1972,  

nummer 29 

9 januari 1973, 

nummer 21258/17,  

2e afdeling 

N10 Plan in onderdelen Ruischerbrug 

(herziening 1956) 

31 mei 1956,  

nummer R4/4 

(gemeente Noorddijk) 

8 februari 1957, 

nummer 1418/9,  

1e afdeling 

nvt. Plan van uitbreiding  

gemeente Groningen 

29 augustus 1939, 

nummer 2 sub a 

5 september 1940,  

letter F, 1e afdeling 

6b Aanvulling van het plan van 

uitbreiding omvattende een terrein 

aan het Van Starkenborghkanaal 

ten zuiden van de Driewegsluis 

9 augustus 1948, 

nummer 3 

3 december 1948, 

nummer 11382/44,  

1e afdeling 

9 Wijziging plan van uitbreiding van 

de Grunobuurt 

10 oktober 1949, 

nummer 23  

9 december 1949, 

nummer 15551/44,  

1e afdeling 

14 Plan van Starkenborghkanaal 6 november 1950, 

nummer 20 

26 januari 1951, 

nummer 1310,  

1e afdeling 

18 Rabenhaupt 27 augustus 1951, 

nummer 7  

21 december 1951, 

nummer 14044/38, 

1e afdeling 

29 Noorder- en Oosterhoogebrug 10 november 1952, 

nummer 4 

6 februari 1953, 

nummer 2014/46, 

1e afdeling 

41 Plan Omgeving Hoornsediep 8 februari 1954, 

nummer 7 

14 mei 1954, nummer 

4001/100,  

1e afdeling 

55 Eemskanaal I  16 mei 1955,  

nummer  7  

18 november 1955, 

nummer 10014/35,  

1e afdeling 

57 Corpus den Hoorn 6 februari 1956, 

nummer 2 

28 september 1956, 

nummer 4024/20, 

Kroon 
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Nummer (Bestemmings)plan Vastgesteld door de 
gemeenteraad 

Goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten 

69 Plan Eemskanaal I en Eemskanaal 

II 

25 november 1957, 

nummer 7 

14 november 1958, 

nummer 20750/MM, 

1e afdeling 

74 Plan de Wijert 1 december 1958, 

nummer 14 

5 juni 1959, nummer 

29/71, 1e afdeling 

81 Plan Industrie- en Havencomplex 

Eemskanaal 

16 mei 1960,  

nummer 13 

15 augustus 1960, 

nummer 11482,  

1e afdeling 

102 Industrie Complex Euvelgunne 19 februari 1962, 

nummer 14 

9 oktober 1962, 

nummer 5178/49a,  

1e afdeling 

117 Plan Friesestraatweg 22 juli 1963,  

nummer 13 

3 maart 1964, nummer 

7342/61,  

1e afdeling 

139 West-End  Groningen 29 augustus 1966, 

nummer 5 

30 mei 1967, nummer 

6368/66,  

1e afdeling 

146 Industrie en Havencomplex 

Eemskanaal III 

19 februari 1968, 

nummer 6 

4 maart 1969, nummer 

7587/130,  

1e afdeling 

152 Peizerweg III 23 september 1968, 

nummer 7 

13 mei 1969, nummer 

5156/138,  

1e afdeling 

175 De Wyert-Zuid A 30 november 1970, 

nummer 8 

11 januari 1972, 

nummer 2562/14,  

2e afdeling 

188 Sportpark van Starkenborgh  5 juni 1972,  

nummer 9 

31 juli 1973, nummer 

20336/X, 2e afdeling 

193 De Wijert Zuid I 18 februari 1974, 

nummer 29 

24 december 1974, 

nummer 11538,  

2e afdeling 

206 Friesestraatweg e.o. I 15 december 1975, 

nummer 56 

4 januari 1977, 

nummer 12734/1N, 2e 

afdeling 

218 Winschoterdiep A 24 januari 1977, 

nummer 7 

13 maart 1978, 

nummer 8195/4Q,  

2e afdeling 

233 Binnenstad Groningen 1976  

A t/m T 

6 februari 1978, 

nummer 32 

24 april 1979, nummer 

12078/17/1D,  

2e afdeling 

249 Industrie- en Havencomplex 

Eemskanaal V 

2 april 1979,  

nummer 6 

25 maart 1980, 

nummer 13064/13/9, 

2e afdeling 

265 Eemskanaal VII 30 juni 1980,  

nummer  41 

20 januari 1981, 

nummer 22/486,  

2e afdeling 

276 Industrie- en Havencomplex 

Eemskanaal VI 

7 september 1981, 

nummer 16 

26 januari 1982, 

nummer 30727/4/7, 2e 

afdeling 

282 Ulgersmaborg I 16 maart 1981, 

nummer 23 

11 mei 1982, nummer 

13362/19/1M,  

2e afdeling 

283 Oosterhamrikkanaal 16 maart 1981, 

nummer 24 

11 mei 1982, nummer 

13184/19/1N,  

2e afdeling 
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Nummer (Bestemmings)plan Vastgesteld door de 
gemeenteraad 

Goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten 

284 Hoogkerk IX 30 maart 1981, 

nummer 25 

11 mei 1982, nummer 

13090/19/2U,  

2e afdeling 

294 Station e.o. 5 juni 1985,  

nummer 16 

25 maart 1986, 

nummer 24394/13/17, 

afdeling WPZ 

316 Houtstek Reitdiep 19 december 1984, 

nummer 29 

9 juli 1985, nummer 

11445/28/21,  

afdeling WPZ 

324 Oude Roodehaan/Rijksweg 42 14 mei 1986,  

nummer 24 

26 augustus 1986, 

nummer 15330/35/20, 

afdeling WPZ 

329 De Hunze 9 september 1987, 

nummer 16  

8 december 1987,  

nummer 20005, 

afdeling WPZ 

337 Julianaweg-Rijksweg A28 22 februari 1989, 

nummer 18 

28 september 1989,  

nummer 5645, 

afdeling WPZ 

342 Zone Verbindingskanaal-Museum 29 augustus 1990, 

nummer 12 

13 november 1990,  

nummer 

90/17802/46/A15 RR 

347 Driebond 10 april 1991, 

nummer 15 

25 juni 1991, 

nummer 

91/9516/1/26/6 RR 

348 USV-gebied De Hunze 19 februari 1991, 

nummer 13 

25 juni 1991,  

nummer  9370 RR 

350 Oostersluis 10 april 1991 10 september 1991, 

nummer 

91/10.929/37/B16, 

afdeling PR 

352 Hoornse Dijk 19 juni 1991 1 oktober 1991, 

nummer 91/16308, 

afdeling KR 

353 Hoogkerk Noord 26 februari 1992, 

nummer 12   

6 oktober 1992, 

nummer 6820/B43,  

afdeling WE 

354 Stationsgebied Noordwest 20 mei 1992,  

nummer 10 

15 december 1992, 

nummer 24.545 RR 

357 Reitdiep-West 11 november 1992, 

nummer 19 

13 april 1993, nummer 

92/26.217/15/b6 RR 

358 Korrewegwijk/De Hoogte 24 maart 1993 26 oktober 1993, 

nummer 93/7543/43  

Kroon 4 april 1995 

372 Kop Oosterpoort 11 oktober 1994 25 januari 1996, 

nummer 95/18646/1 

RBB 

378 Damsterdiep 29 mei 1996 6 september 1996 

379 Oosterpoort 27 maart 1996 31 oktober 1996 

384 Oranjewijk 19 november 1997 2 maart 1998, nummer 

98/1627, RRB 

388 Rijksweg 24 september 1997  20 januari 1998, 

nummer 97/15675RRB 

389 Ruischerwaard 29 juni 1996  09-06-1997  18048  

RRB 
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Nummer (Bestemmings)plan Vastgesteld door de 
gemeenteraad 

Goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten 

390 De Brink/De Meeuwen 24 september 1997  21-4-1998  

98/15.671a/17/B.4, RRB 

391 Binnenstad 1995 17 december 1997  23 juli 1998 

398 Buitengebied 24 maart 1999 26 oktober 1999 

399 Hoendiep 24 juni 1998  26 januari 1999 

400 Zernike 26 mei 1999  2 december 1999 

402 Schilderswijk 26 mei 1999  21 december 1999 

403 Westerhaven e.o. 21 december 1999  8 maart 2000 

404 Hoogkerk-Centrum 23 februari 2000, 

nummer 5i  

4 juli 2000 

405 Noorderhoogebrug xx september 1999  27 juni 2000 

407 Milieuboulevard 31 mei 2000,  

nummer  5e  

15 augustus 2000 

408 Binnenstad Oost 23 februari 2000  26 september 2000 

409 Oosterparkwijk 31 januari 2001  3 april 2001 

411 Van Starkenborgh 28 februari 2001  22 mei 2001 

414 Noord-Zuid route 20 december 2000  26 juni 2001,  

nummer 1178 RRB 

415 Reitdiep/Reitdiephaven 25 april 2001 3 juli 2001, 

nummer 2001-

8.814/27/B23 

416 Hortusbuurt/Noorderplantsoen 17 oktober 2001 26 februari 2002 

417 Stedelijke voorzieningen 

(Groningerweg/Boterdiep vml. 

Steenfabriek) 

25 april 2001 

 

27 november 2001 

422 

 

Europapark 18 december 2002  5 augustus 2003, 

nummer 2003-

00823/32/A.1, RP 

424 Lewenborg 2001 30 oktober 2002 10 juni 2003 

425 Winschoter Driehoek en 

aanpassing Zone(besluit) 

Industrieterrein Zuidoost 

28 mei 2003 

 

9 december 2003 

427 Kostverloren, Zeeheldenbuurt, 

Badstratenbuurt 

31 mei 2006,  

nummer 9 

23 januari 2007, 

nummer 11707 RP 

447 Kop van Oost 27 september 2006, 

nummer 6a 

7 december 2006, 

nummer 06/20416, RP 

 

Voor delen van het plangebied is momenteel geen enkel (bestemmings)plan van kracht. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor delen van het Eemskanaal, ter hoogte van de Groninger Motorboten Club (GMC) 

en ten zuiden van de Koningsweg, een deel van het Nieuwe Winschoterdiep ter hoogte van 

Stainkoel'n en een deel van het Hoendiep ter hoogte van de Suiker Unie. 
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Naast bovenstaande (bestemmings)plannen geldt voor delen van het plangebied momenteel een aantal 

aanvullende en uniforme voorschriften. Deze worden eveneens meegenomen en daarmee vervangen 

door voorliggend bestemmingsplan Openbaar Vaarwater. Het betreft onderstaande regelingen. 

 

Regeling Vastgesteld door de 
gemeenteraad 

Goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten 

Uniforme voorschriften 

openbaar vaarwater 

29 mei 1997  25 augustus 1997,  

nummer 97/09203/1 RRB 

Uniforme voorschriften 

prostitutiebedrijven 

28 maart 2001 25 juni 2001 

Aanvullende voorschriften 

gebruik 

25 juli 1994 20 oktober 1994 

Uniforme voorschriften 

bijgebouwen 

7 maart 1977 24 april 1978, nummer 

12573/29, 2e afdeling 

Uniforme voorschriften 

industrieterreinen 

21 april 1975 22 juni 1976, nummer 14146 

LLL, 2e afdeling 

 

6.3  Toelichting op de artikelen 

6.3.1  Artikelsgewijze toelichting 
Inleidende regels 
De artikelen 1 tot en met 3 bevatten achtereenvolgens de in het plan gebruikte begrippen en hun 

definitie, de wijze waarop moet worden gemeten en de manier van omgaan met uitmetingsverschillen.  

 

Bestemmingsregels 
Zie voor een toelichting op de bestemmingsregels de paragrafen 6.3.2 en 6.3.3. 

 

Algemene regels 
Artikel 8 

Dit artikel bevat de anti-dubbeltelbepaling. De redactie is conform artikel 3.2.4 van het Besluit 

ruimtelijke ordening. Deze bepaling is ervoor om te voorkomen dat dezelfde grond meer dan eens 

betrokken wordt in een bouwvergunningstoets en daarmee meer gebouwd kan worden dan is 

toegestaan. 

Artikel 11 

Dit artikel bevat enkele ontheffingsbepalingen, die op alle bestemmingen in het plangebied van 

toepassing zijn. Bedoeling van de bepaling is om relatief kleine afwijkingen van het bestemmingsplan 

toe te staan, zowel qua omvang als qua functie. 

 

Overgangs- en slotbepalingen 
Artikel 12 

Dit artikel regelt het overgangsrecht. De redactie is conform de artikelen 3.2.1 en 3.2.2 van het Besluit 

ruimtelijke ordening. 

Artikel 13 

Dit artikel bevat de zogenaamde slotregel, die bedoeld is voor een eenduidige vastlegging van de 

naam van het bestemmingsplan. 
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Algemeen gebruiksverbod 
Dit bestemmingsplan bevat geen algemeen gebruiksverbod. Artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke 

ordening voorziet hierin thans. Deze gebruiksbepaling heeft rechtstreekse werking.  

Het volledige artikel luidt: 

Artikel 7.10 

1. Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met een 

bestemmingsplan, een projectbesluit daaronder begrepen, een beheersverordening, een besluit als 

bedoeld in artikel 3.40, 3.41 of 3.42, een voorbereidingsbesluit voor zover hierbij toepassing is 

gegeven aan het derde of vierde lid, een provinciale verordening of een algemene maatregel van 

bestuur, voor zover hierbij toepassing is gegeven aan artikel 4.1, derde of vijfde lid, 

onderscheidenlijk 4.3, derde of vierde lid, of een aanwijzing voor zover hierbij toepassing is 

gegeven aan artikel 4.2, derde lid, onderscheidenlijk 4.4, derde lid. 

2. Een gedraging in strijd met een voorschrift dat is verbonden aan een krachtens deze wet verleende 

vergunning of ontheffing is verboden. 

3. Overtreding van een verbod als bedoeld in het eerste of tweede lid is een strafbaar feit. 

 

Het derde lid stelt de overtreding van het algemene gebruiksverbod strafbaar. Ook deze strafbepaling 

hoeft dus niet meer in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Volgens artikel 1a, onder 2°, van 

de Wet op de economische delicten zijn overtredingen van regels, gesteld bij of krachtens artikel 3.1, 

eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, economische delicten. Overtredingen van regels, gesteld 

bij of krachtens artikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening, zijn in dit artikel eveneens aangemerkt 

als economische delicten, echter 'voor zover aangeduid als strafbare feiten'.  

 

Interpretatieve gebruiksbepalingen 
Interpretatieve gebruiksbepalingen kunnen per bestemming worden opgenomen wanneer binnen die 

betreffende bestemming behoefte is aan specifieke gebruiksregels of -verboden. Het algemeen 

gebruiksverbod zelf is opgenomen in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening (zie hierboven 

onder algemeen gebruiksverbod). 

  

Wijzigingsbevoegdheid 
Dit bestemmingsplan bevat geen algemene procedureregels voor wijzigingsplannen. De procedure 

hiervoor is nu voorgeschreven in artikel 3.6 onder 5 van de Wet ruimtelijke ordening en heeft 

rechtstreekse werking. Dit artikel regelt dat deze procedure de weg moet volgen die is voorgeschreven 

in artikel 3.4 Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent een terinzagelegging van 6 weken, gedurende 

welke zienswijzen kunnen worden ingediend. Burgemeester en wethouders besluiten vervolgens 

binnen 8 weken over de vaststelling van het uitwerkings- of wijzigingsplan. 

6.3.2  Toelichting regeling ligplaatsen binnen de bestemming Water 
In dit bestemmingsplan Openbaar Vaarwater is ervoor gekozen de ligplaatsen voor woonschepen aan 

te geven middels een aanduidingsstrook binnen de bestemming Water. Dit betekent dat buiten de 

gearceerde gronden geen woonschepen aanwezig mogen zijn.  
 

Bestemmingsomschrijving 
De bestemming Water omvat water, waterhuishouding, scheepvaartverkeer, groenvoorzieningen, 

bermen, kades en oevers. Binnen de aanduiding ligplaats zijn woonschepen toegestaan. Ook zijn 

woonschepen toegestaan in de Noorderhaven. De aanduiding ligplaats omvat de bestaande 

liggebieden in de gemeente en daarnaast twee nieuwe liggebieden in respectievelijk het Hoendiep 

langs de U.T.Delfiaweg en in het Noord-Willemskanaal langs de Hoornsedijk. Daarnaast is op 

sommige plaatsen middels aanduidingen ruimte voor bedrijfsschepen en voor een horecaschip. Er is 

sprake van twee bedrijfsschepen; het rondvaartbedrijf bij het Groninger Museum en een timmerbedrijf 

in de Noorderhaven. Binnen de gemeente komt één horecaschip voor; het Pannenkoekschip aan het 

Schuitendiep waar uitsluitend horeca van de tweede categorie is toegestaan (restaurants). 
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De jachthaven in de Oosterhaven is specifiek aangeduid. Binnen de jachthaven is één woonschip 

toegestaan. Bruggen voor verkeer en voor railverkeer zijn aangegeven met arceringen. Tot slot is 

ruimte voor zogenaamde additionele voorzieningen, waarbij te denken valt aan sluizen, bruggen, 

ruimtes ten behoeve van sluis- en brugbediening, dammen en/of duikers. 

 

Ingevolge dit bestemmingsplan geldt dat de schepen binnen de arcering ligplaats woonschepen 

respectievelijk de aanduidingen bedrijf en horeca moeten passen. Daarnaast bepaalt het 

bestemmingsplan dat de onderlinge afstand tussen twee woon-, bedrijfs- en horecaschepen minimaal 5 

meter moet bedragen. Dit in verband met de brandveiligheid. Deze eis heeft ook als gevolg dat er 

vanaf de oever zicht op het water mogelijk zal zijn.  

 

Daarnaast gelden ingevolge de Verordening Openbaar Vaarwater (VOV 2006) maatvoerings- en 

andere eisen. De VOV 2006 en dit bestemmingsplan functioneren naast en in aanvulling op elkaar. Zo 

gelden ingevolge de VOV 2006 allerlei maatvoeringseisen (hoogte, lengte, breedte van schepen) en 

bepaalt de VOV 2006 dat op locaties liggend in of grenzend aan een beschermd stadsgezicht enkel 

authentieke schepen een ligplaats mogen innemen.  

 

Bouwregels 
Binnen de bestemming Water geldt voor bebouwing dat kleine gebouwen mogen worden gebouwd 

tot een hoogte van 3 meter (maximaal 25 m
2
). Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt een 

maximale hoogte van 3 meter (binnenplanse ontheffing is mogelijk tot een maximale hoogte van 7 

meter). Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, in de vorm van voorzieningen voor een woonschip 

geldt een maximale oppervlakte van 18m
2
. Alle bouwwerken, geen gebouw zijnde, moeten ter hoogte 

van een bouwvlak, zoals dat binnen de aangrenzende bestemming Groen of Verkeer op de plankaart is 

ingetekend, worden gebouwd. Daarmee mogen zaken als steigers, vlonders, drijvende terrassen en 

dergelijke enkel binnen tweederde van de ligplaats gerealiseerd worden. Erfafscheidingen zijn niet 

toegestaan. Bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen binnen de jachthaven zonder nadere 

plaatsbepaling gerealiseerd worden. Bouwwerken, geen gebouw zijnde, voor (rail)verkeers-, 

nautische-, waterhuishoudkundige- en waterstaatsdoeleinden mogen eveneens overal gerealiseerd 

worden en maximaal 15 meter hoog zijn.  

 

Nadere eisen 
Middels een nadere eisen regeling kan de plaats en de afmeting van de bebouwing nader worden 

geregeld met het oog op nautische-, waterhuishoudkundige- en waterstaatsdoeleinden, het straat- en 

bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid of de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

 

Gebruiksregels 
Als strijdig gebruik is onder meer het gebruik van gronden als ligplaats voor woonschepen buiten de 

aanduiding ligplaats aangemerkt. Hetzelfde geldt voor het gebruik van gronden als ligplaats voor een 

bedrijfsschip of een horecaschip buiten de aanduidingen bedrijf respectievelijk horeca. Verder is het 

gebruik van gronden voor de opslag van schroot-, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan ten 

behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en 

werkzaamheden strijdig met de bestemming Water, net als de stalling en opslag van (aan het 

oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar-, of vliegtuigen (waaronder het parkeren van auto's). 

Tot slot is het storten van puin en afvalstoffen en het gebruik van de gronden en bouwwerken ten 

behoeve van een seksinrichting als strijdig gebruik aangemerkt. 
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Wijzigingsbevoegdheid 
Tot slot is nog een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het verwijderen van de aanduidingen 

bedrijf en horeca. Hiervan kan gebruik worden gemaakt als het gebruik overeenkomstig die 

aanduidingen is gestaakt. Tevens kunnen met een wijzigingsplan nieuwe ligplaatsen voor 

woonschepen worden aangewezen. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden, zoals dat moet zijn 

voldaan aan het voorschrift over de onderlinge afstand tussen woonschepen, aan eisen op het gebied 

van externe veiligheid (plaatsgebonden- en groepsrisio) en geluid en aan de voorwaarde van overleg 

met de waterbeheerder. Verder mogen de nieuwe ligplaatsen voor woonschepen nautische-, 

waterhuishoudkundige- en waterstaatsdoeleinden niet aantasten. In dat kader is ook het overleg met 

de waterbeheerder vereist. Ook het straat- en bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, de milieuruimte van bestaande bedrijven, de 

veiligheid van het scheepvaartverkeer, de bruikbaarheid voor andere gebruikers van het water en de 

belangen van eventuele beschermde stadsgezichten mogen niet aangetast worden door de nieuwe 

ligplaatsen. Tot slot is sprake van een wijzigingsbevoegdheid voor het toevoegen van de aanduiding 

verkeer respectievelijk railverkeer. 

6.3.3  Toelichting regeling oevers binnen de bestemmingen Groen en Verkeer 
De bestemmingen van de al dan niet ingebruikgegeven oevers zijn respectievelijk Groen en Verkeer. 

De bestemming Groen geldt voor de groene oevers, terwijl aan (relevante) kades de bestemming 

Verkeer is toegekend.  

 

Bestemmingsomschrijvingen 
Binnen de bestemming Groen is ruimte voor groenvoorzieningen, bermen, beplantingen, recreatieve 

voorzieningen, wegen, fiets- en voetpaden, kades en oevers. De bestemming Verkeer biedt daarnaast 

ook nog ruimte voor parkeervoorzieningen. Het gebruik als tuin is uitsluitend toegestaan indien 

gronden op de kaart de aanduiding ligplaats hebben. Op veel locaties geldt dit voor de gehele lengte 

van de ligplaats. Op sommige locaties geldt een afwijkende regeling. Dit is het geval aan de 

Hoornsedijk/Noord-Willemskanaal waar een beperkter deel van de lengte van de ligplaats als tuin 

mag worden gebruikt (namelijk eenderde van deze lengte). De aanduiding ligplaats is daar beperkter. 

Daarnaast komt de aanduiding bijgebouwen voor in de bestemming Groen. Hiermee worden 

collectieve bergingen en bergingen op niet in bruikleen gegeven grond aangeduid.  

 

Bouwregels 
Voor gebouwen, waaronder bergingen, geldt dat ze uitsluitend binnen een bouwvlak mogen worden 

opgericht. Waar de aanduiding bijgebouwen niet toegestaan staat is uiteraard geen berging toegestaan. 

Dit is het geval aan de U.T.Delfiaweg en Hoornsedijk, waar enkel bergingen op een centrale plek zijn 

toegestaan en dus niet op de oevers. Binnen de bouwvlakken waar wel bergingen zijn toegestaan geldt 

dat één berging met een maximale hoogte van 3 meter mag worden gebouwd. Daarnaast geldt de eis 

dat de maximale oppervlakte van de berging 15% van het bouwvlak mag bedragen. Deze oppervlakte 

mag echter tenminste 7.5m
2
 en niet meer dan 12m

2
 zijn. Voor bergingen die binnen de aanduiding 

bijgebouwen worden opgericht geldt enkel het maximum van 12 m
2
 per ligplaats. Voor andere 

gebouwen dan bergingen geldt eveneens een maximale hoogte van 3 meter, tenzij op de plankaart een 

afwijkende hoogte is aangegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Oostersluis.  

 

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, waaronder voorzieningen voor een schip, geldt eveneens 

dat zij binnen het bouwvlak moeten worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen 

gebouw zijnde, voor nautische-, waterhuishoudkundige- en waterstaatsdoeleinden. Gebouwde erf- en 

terreinafscheidingen, zoals schuttingen, zijn niet toegestaan. Met een binnenplanse ontheffing kunnen 

erf- en terreinafscheidingen tot maximaal 1 meter worden toegestaan, mits het gaat om transparante 

hekwerken ten behoeve van begroeiing. Voor voorzieningen voor een woonschip geldt, naast de eis 

dat zij binnen een bouwvlak gebouwd moeten worden, een maximale oppervlakte van 18m
2 
per 

ligplaats. De hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen. Voor 

bouwwerken, geen gebouw zijnde, voor nautische-, waterhuishoudkundige- en waterstaatsdoeleinden 

geldt een maximale hoogte van 15 meter. 
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Nadere eisen 
Middels een nadere eisen regeling kan de plaats en de afmeting van de bebouwing nader worden 

geregeld met het oog op nautische-, waterhuishoudkundige- en waterstaatsdoeleinden, het straat- en 

bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid of de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

 

Ontheffingen voor bouwen 
Binnen de bestemming Groen mogen bij binnenplanse ontheffing gebouwen ten behoeve van 

woonschepen (bergingen) worden opgericht buiten de bouwvlakken. Dit gaat over het bouwen van 

een collectief bergingengebouw op een centrale plek. Ook kan met een binnenplanse ontheffing een 

berging met een grotere oppervlakte dan 12m
2
 worden toegestaan tot een maximale oppervlakte van 

20m
2
. De eis van maximaal 15% van het bouwvlak blijft bij de ontheffing tot maximaal 20 m

2
 

onverminderd gelden. Nautische-, waterhuishoudkundige- en waterstaatsdoeleinden, het straat- en 

bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden 

mogen hierbij niet onevenredig aangetast worden. 

 

Gebruiksregels 
Als strijdig gebruik is onder meer het gebruik van gebouwen (waaronder bergingen) voor zelfstandige 

bewoning en voor beroep of bedrijf aangemerkt. Ook het gebruik van gronden als tuin, met 

uitzondering van de gronden waaraan op de kaart de aanduiding ligplaats is gegeven, is strijdig met de 

bestemmingen Groen of Verkeer. Het gebruik van gronden voor de opslag van schroot-, afbraak- en 

bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten 

bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden, het storten van puin en afvalstoffen, het gebruik van 

gronden en bouwwerken als seksinrichting en het gebruik van de gronden voor recreatief nachtverblijf 

is eveneens als strijdig gebruik aangemerkt. Binnen de bestemming Groen is tot slot de stalling en 

opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar-, of vliegtuigen gedefinieerd als 

strijdig gebruik. Hieronder valt ook het parkeren van auto's. 

6.4  Plankaarten 

Bij dit bestemmingsplan hoort een aantal overzichtskaarten en een aantal deelkaarten. De 

overzichtskaarten hebben een schaal van 1:5.000, de deelkaarten hebben een schaal van 1:2.000. 

Toegestane afwijkingen, plaatselijke beperkingen en dubbel gebruik binnen een bestemming zijn met 

een aanduiding op de plankaarten aangegeven. 
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Hoofdstuk 7  Participatie 

7.1  Participatie 

Bij besluit van 18 december 2007 hebben burgemeester en wethouders het voorontwerp-

bestemmingsplan Openbaar Vaarwater vrijgegeven voor inspraak en wettelijk vooroverleg ex artikel 

3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

7.2  Inspraak 

Op 26 november 2007 heeft een informeel gesprek plaatsgevonden met het bestuur van het 

Woonschepen Comité Groningen (WCG). Tevens heeft op 4 december 2007 een gesprek 

plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de politie te water/Korps Landelijke Politie Diensten 

(KLPD), de provincie Groningen, de Vereniging Groninger Charters (Historische Zeilschepen 

Groningen), de Watersportverbond en Schuttevaer. 

 

Het voorontwerp-bestemmingsplan "Openbaar Vaarwater" heeft op grond van de Algemene 

Inspraakverordening Groningen 2005 van 17 april 2008 tot en met 7 juni 2008 ter inzage gelegen. 

Gedurende deze termijn konden insprekers schriftelijk hun mening over het plan kenbaar maken. 

Tevens is op 20 mei 2008 een inspraakavond gehouden waarop insprekers ook mondeling een 

inspraakreactie konden geven. 

 

Tijdens de inspraakprocedure is een groot aantal schriftelijke reacties ontvangen. De inspraakreacties 

van een groot deel van de indieners zijn min of meer identiek en richten zich tegen het nieuwe 

liggebied in het Boterdiep. Aangezien de gemeenteraad inmiddels heeft afgezien van het liggebied in 

het Boterdiep én gezien het grote aantal is ervoor gekozen om alleen de inspraakreactie van het 

Boterdiepcomite op te nemen. Alle overige inspraakreacties ten aanzien van het liggebied Boterdiep 

zijn min of meer gelijkluidend. In het inspraakrapport in bijlage 2 is na te lezen door wie allemaal een 

inspraakreactie tegen het Boterdiep is ingediend én zijn alle inspraakreacties gebundeld beantwoord. 

In bijlage 3 zijn de inspraakreacties in kopie toegevoegd. 

 

Naar aanleiding van de ontvangen inspraakreactie van het Woonschepencomite is de tekst van het 

voorontwerp-bestemmingsplan volledig nagelopen op het aspect toonzetting. 



vastgesteld, november 2009   
gemeente Groningen - bestemmingsplan Openbaar vaarwater  76  

7.3  Overleg 

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan 

de volgende instanties: 

 

1. Provincie Groningen, Commissie Bestemmingsplannen. In deze commissie hebben de volgende 

instanties zitting: provincie Groningen, Dienst Ruimte en Milieu, Ministerie VROM, Inspectie 

Noord, Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat, Directie Noord-Nederland, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie 

van Landbouw, Natuur en Visserij, Directie Noord 

2. Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed Defensie, Directie Noord 

3. VROM-Inspectie 

4. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-

Nederland 

5. Ministerie van Economische Zaken  

6. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, Directie Noord 

7. Rijksdienst voor de Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) 

8. Hulpverleningsdienst Groningen 

9. NV Nederlandse Gasunie 

10. Waterschap Noorderzijlvest 

11. Waterschap Hunze en Aa's 

12. NV Waterbedrijf Groningen 

13. KPN Telecom Wholesale Services & Operations 

14. Essent Lighting 

15. @Home 

16. Essent Netwerk BV 

17. NS Vastgoed BV 

18. ProRail BV 

19. Secretaris van de Commissie voor de Welstandszorg  

20. Gemeente Hoogezand-Sappemeer 

21. Gemeente Haren 

22. Gemeente Bedum 

23. Gemeente Zuidhorn 

24. Gemeente Ten Boer 

25. Gemeente Slochteren 

26. Gemeente Leek 

27. Meerschap Paterswolde 

 

Naar aanleiding hiervan is een aantal schriftelijke reacties ontvangen, die hieronder zijn samengevat 

en, voor zover deze daartoe aanleiding geven, van commentaar voorzien. De reacties zijn tevens 

opgenomen in bijlage 3 van deze toelichting. 
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Ad 1. Provincie Groningen 
 

Nieuw liggebied Boterdiep 
Naar mening van de provincie is er ter plaatse van de nieuwe ligplaatsen in het Boterdiep sprake van 

buitengebied. Deze locatie dient, gezien de uitspraken in de Regiovisie Groningen-Assen, te worden 

gevrijwaard van stedelijke functies. Het Boterdiep heeft de potentie zich te ontwikkelen als een 

recreatieve as. Vanwege deze zaken heeft de provincie bezwaar tegen de ligplaatsen in het Boterdiep. 

Reactie 
De wens om nieuwe ligplaatsen in het Boterdiep aan te leggen komt voort uit het beleidsdocument 

Watergang (1999). Op basis van een studie naar geschikte locaties is het Boterdiep in beeld gekomen. 

Na een beoordeling van de ruimtelijke, landschappelijk en ecologische inpasbaarheid is besloten 

uitvoering aan het beleid en de daarop volgende studie te geven. Vanwege de weerstand, die de 

nieuwe ligplaatsen in het Boterdiep heeft opgeroepen, heeft de raad inmiddels (bij vergadering van 17 

december 2008) besloten de locatie Boterdiep niet te ontwikkelen.  

 

Meerschapsgebied 
Verzocht wordt nader te motiveren waarom de ligplaatsen in de zijarm van het Noord-Willemskanaal 

niet zijn betrokken in dit bestemmingsplan. 

Reactie  
Het beheer van het meerschapsgebied valt onder de verantwoordelijkheid van het meerschapsbestuur. 

De gemeente Groningen heeft samen met de buurgemeenten de keuze gemaakt om het beheer in deze 

bestuursvorm onder te brengen omdat de belangen voor het gebied daarmee het meest gediend zijn. 

Vanuit het meerschap wordt geprobeerd met de daar aanwezige schepen een passende oplossing te 

bedenken. Daarbij zullen zowel de belangen van woonschipeigenaren als de belangen van het 

meerschapsbestuur worden meegewogen. Het meerschap heeft richting de gemeente een adviserende 

rol. Het advies van het meerschap omtrent het wel of niet opnemen van het meerschapgebied weegt 

zwaar. Van het meerschap is vernomen dat er momenteel overleg plaatsvindt met de 

woonschipbewoners van het Meerschapsgebied. Mocht uit dit overleg komen dat voor de 

woonschepen dezelfde regeling gaat gelden als voor de overige woonschepen binnen de gemeente 

Groningen dan zal een nieuw bestemmingsplan voor het Meerschapsgebied opgesteld moeten worden 

met een vergelijkbare regeling als dit bestemmingsplan. In verband met de voortgang van de 

bestemmingsplanprocedure van dit bestemmingsplan is ervoor gekozen het Meerschapsgebied buiten 

het bestemmingsplan te laten.  

 

Reclamemasten 
Verzocht wordt reclamemasten hoger dan 6 meter uit te sluiten in het bestemmingsplan. Deze zijn op 

grond van de artikelen 6.4.1 en 11.1, sub k van de planvoorschriften mogelijk. 

Reactie 
Reclamemasten hoger dan 6 meter zijn niet langer mogelijk in het bestemmingsplan Openbaar 

Vaarwater. 

 

Geluidhinder 
Verzocht wordt bij de projectie van nieuwe ligplaatsen voor woonschepen toch het aspect 

geluidhinder nadrukkelijk te betrekken vanuit oogpunt van volksgezondheid. 

Reactie  
De binnenplanse ontheffing voor nieuwe ligplaatsen heeft reeds als voorwaarde dat de woonschepen 

niet aan een onaanvaardbare hoge geluidsbelasting mogen worden blootgesteld. Hierin is dus 

voorzien. 
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Vervoer gevaarlijke stoffen 
Verzocht wordt na te gaan in hoeverre het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Van 

Starkenborghkanaal en het Eemskanaal gevolgen heeft voor het bestemmingsplan. Binnen 25 meter 

vanaf de oevers van deze kanalen mogen geen woonschepen liggen. 

Reactie  
Er is gekeken hoe de genoemde afstand zich verhoudt tot de ligplaatsen van woonschepen. De afstand 

van het Van Starkenborghkanaal tot het liggebied in het Boterdiep bedraagt 25 meter. De afstand van 

het Van Starkenborghkanaal tot het liggebied in het Oosterhamrikkanaal bedraagt veel meer dan 25 

meter. Beide liggebieden voldoen daarmee aan de gestelde veiligheidsafstand. 

 

Beroepsvaart, recreatievaart en particuliere bedrijven op de oevers 
Verzocht wordt aan te geven op welke wijze de voorzieningen met betrekking tot de beroepsvaart, 

recreatievaart en particuliere bedrijven op de oevers en/of in het water planologisch worden geregeld 

nu ze niet in dit bestemmingsplan zijn meegenomen. Het plan mag niet leiden tot het wegbestemmen 

van deze voorzieningen. 

Reactie  
In de opzet van dit bestemmingsplan is ervoor gekozen om de regelgeving zoveel mogelijk te 

beperken en aanvullend te zijn op bestaande regelgeving zoals de Verordening Openbaar Vaarwater 

2006 (VOV, 2006). Dit bestemmingsplan bepaalt enkel door middel van een arcering waar 

woonschepen mogen liggen. Buiten de arcering zijn daarmee geen woonschepen toegestaan. Naast 

ligplaatsen voor woonschepen is er op een tweetal locaties in het plangebied sprake van 

bedrijfsschepen (volgens de begripsbepaling van dit bestemmingsplan) en op één locatie van een 

horecaschip. Daarbij moet opgemerkt worden dat alleen functies waarbij de gebruiksruimte 

significant wijzigt ten opzichte van een "normaal" gebruik van water in het bestemmingsplan geregeld 

worden. 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. Hetzelfde kan gezegd worden van particuliere bedrijven op de oevers 

zoals scheepswerven. Al deze functies passen binnen een waterbestemming en worden dus zeker niet 

wegbestemd. 

 

Kanalenregelement Groningen 
Gewezen wordt op het vergunningvereiste op grond van het Kanalenregelement Groningen voor de 

aanleg van voorzieningen in, langs, op, boven en onder het water. 

Reactie  
Dit vereiste is bekend.  

 

Sluizen 
Voor de Oostersluis en de Dorkwerdersluis zijn geen regelingen voor de bedieningsgebouwen 

opgenomen. 

Reactie  
De gronden van de bedieningsgebouwen van de Dorkwerdersluis kennen de bestemming Groen met 

een bouwvlak en een bouwhoogte van 8 meter. Binnen dit bouwvlak mogen gebouwen tot maximaal 

8 meter hoog opgericht worden. Hetzelfde geldt voor de Oostersluis. De bestaande 

bedieningsgebouwen zijn hiermee planologisch geregeld. Wel is aan de bestemmingsomschrijving bij 

additionele voorzieningen expliciet toegevoegd dat sluisbedieningsgebouwen hieronder vallen. 
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Kaarten 
Geadviseerd wordt de sluizen aan te duiden op de plankaart. Dit vanwege het belang van deze 

voorzieningen. De Boumabrug en een aantal toekomstige bruggen zijn eveneens niet aangegeven. 

Reactie  
Binnen de bestemming Water zijn volgens de bestemmingsomschrijving sluizen, bruggen, ruimtes ten 

behoeve van sluis- en brugbediening, dammen en duikers mogelijk. Voor bouwwerken, geen gebouw 

zijnde, geldt een maximale hoogte van 15 meter als het gaat om bouwwerken voor 

verkeersdoeleinden. Om toekomstige bruggen mogelijk te maken is een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen binnen de bestemming Water. Met deze bevoegdheid kan de aanduiding verkeer of 

railverkeer worden toegevoegd. Er gelden verschillende voorwaarden. 

 

Ligplaatsen Eemskanaal 
Als de ligplaatsen aan de zuidelijke oever van het Eemskanaal ter hoogte van de jachthaven een 

permanente status krijgen wordt verzocht contact op te nemen met de afdeling Kanaalbeheer van de 

provincie Groningen. 

Reactie  
Mocht dit het geval zijn dan zal contact opgenomen worden met de genoemde afdeling van de 

provincie Groningen. 

 

Ad 2. Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed Defensie, Directie Noord  
Het ministerie deelt mee dat een eventuele reactie wordt meegenomen in de gecoördineerde 

gezamenlijke rijksreactie. 

 

Ad 8. Hulpverleningsdienst Groningen 
De Hulpverleningsdienst Groningen heeft het plan beoordeeld in het kader van externe veiligheid, 

specifiek het groepsrisico. Gezien het consoliderende karakter van het bestemmingsplan is geen 

sprake van een stijging van het groepsrisico binnen het plangebied. Ten aanzien van zelfredzaamheid 

zijn er geen knelpunten. Een advies van de regionale brandweer is dan ook niet aan de orde. Wel 

wordt opgemerkt dat de bereikbaarheid van de ligplaatsen aan het Boterdiep voor de 

hulpverleningsdiensten beperkt is. Door de smalle toegangswegen en doorgangen kunnen 

hulpdiensten niet bij alle woonboten komen.  

Reactie 
In de huidige situatie is een groot deel van de oever illegaal als tuin in gebruik. Gevolg hiervan is dat 

het openbare ontsluitingspad opgeschoven en versmald is. De bereikbaarheid is daardoor niet 

optimaal. In voorliggend bestemmingsplan krijgt het pad door de afstand tot het ingetekende 

bouwvlak enige ruimte, zodat het pad in de beleving minder gesloten wordt. Hierdoor kan niet alleen 

een route langs het Boterdiep ontstaan waar weer gewandeld kan worden, maar zal ook de 

bereikbaarheid voor onder meer hulpdiensten verbeteren.  

 

Ad 9. N.V. Nederlandse Gasunie 
De Gasunie heeft naar de externe veiligheid ten aanzien van de gasleidingen gekeken. Aangegeven 

wordt dat het plaatsgebonden risico geen belemmering vormt voor realisatie van het plan. Vervolgens 

wordt erop gewezen dat ter weerszijden van de leidingen 4 meter moet worden aangehouden als 

bebouwingsvrije zone. Verder wordt verzocht alle leidingen op de bestemmingsplankaarten aan te 

geven.  

Reactie  
De relevante leidingen zijn op de plankaarten ingetekend. Tevens is een dubbelbestemming Leiding - 

gas opgenomen die voorziet in een bebouwingsvrije zone van 4 meter aan weerszijde van de leiding.  
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Ad 10. Waterschap Noorderzijlvest 
Twee nieuwe liggebieden voor woonschepen liggen in het beheersgebied van het waterschap 

Noorderzijlvest: U.T.Delfiaweg en Boterdiep. Het waterschap geeft ten aanzien van de locatie 

Boterdiep aan dat er goede voorwaarden en uitgangspunten moeten worden opgesteld voordat het 

liggebied met een vrijstellingsprocedure gerealiseerd kan worden. In eerdere overleggen is hierover 

reeds gesproken. Het waterschap heeft meerdere bezwaren tegen het liggebied, zoals de nabijheid van 

het gemaal (sterke stroming en peilschommelingen), verstoring doorstroomprofiel en opstuwing van 

water door woonschepen en daardoor veiligheidsproblemen. 

Reactie  
De wens om nieuwe ligplaatsen in het Boterdiep aan te leggen komt voort uit het beleidsdocument 

Watergang (1999). Op basis van een studie naar geschikte locaties is het Boterdiep in beeld gekomen. 

Na een beoordeling van de ruimtelijke, landschappelijk en ecologische inpasbaarheid is besloten 

uitvoering aan het beleid en de daarop volgende studie te geven. Vanwege de weerstand, die de 

nieuwe ligplaatsen in het Boterdiep heeft opgeroepen, heeft de raad inmiddels (bij vergadering van 17 

december 2008) besloten de locatie Boterdiep niet te ontwikkelen.  

 

Ad 11. Waterschap Hunze en Aa's 
Het waterschap geeft aan dat op pagina 62 moet worden gewijzigd dat zij opdrachtgever is voor de 

waterbodemsanering Stadswateren Groningen. Verzocht wordt dit te herstellen. Verder bevat de brief 

een overzicht van de gereinigde watergangen. 

Reactie  
Het gevraagde is tekstueel aangepast. 

 

Ad 19. Libau, Commissie voor de Welstandszorg van de Gemeente Groningen 
De commissie mist een welstandsparagraaf in het bestemmingsplan. De nadere-eisenregeling in het 

bestemmingsplan heeft alleen betrekking op de bergingen en niet op de woonschepen. Een kader voor 

de welstandsbeoordeling van de bergingen is gewenst. 

Reactie 
Het klopt dat er geen welstandsparagraaf in het bestemmingsplan is opgenomen. De welstandsnota 

voorziet in welstandseisen ten aanzien van bergingen op de oever. Ook de nadere-eisenregeling heeft 

betrekking op de bergingen en niet op de woonschepen. Momenteel wordt, buiten dit 

bestemmingsplan om, nagedacht over welstand in relatie tot woonschepen. Het bestemmingsplan 

speelt hier echter verder geen rol in. 
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Ad 22. Gemeente Bedum 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum maken bezwaar tegen de nieuwe ligplaatsen in 

het Boterdiep die waarschijnlijk in het ontwerpplan zullen worden opgenomen en met een artikel 19-

procedure mogelijk worden gemaakt. Verwezen wordt naar de brief van 10 februari 2004 waarop 

geen reactie is ontvangen. De volgende redenen worden aangevoerd om af te zien van de 

woonschepenlocatie in het Boterdiep: 

� De openheid van het landschap en de scherpe scheiding stad en platteland wordt aangetast en is in 

strijd met het bestemmingsplan Beijum, verrommeling dreigt; 

�  Er wordt afbreuk gedaan aan de entree van de gemeente Bedum; 

� De schepen komen niet in lijn te liggen met de schepen van Zuidwolde, ook zijn grotere schepen 

toegestaan waardoor de locatie nog meer wordt benadrukt; 

� De bestaande positieve beleving van het Boterdiep wordt teniet gedaan; 

� Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan doordat de locatie erg dicht bij het fietspad ligt, dat 

veelvuldig gebruikt wordt voor woon-werkverkeer en scholieren; 

� Zeer beperkte parkeerruimte; 

� Over de effecten van de ligplaatsen op de werking van het gemaal Stad en Lande vermeldt het 

bestemmingsplan niets. Verwezen wordt naar de brief van Waterschap Noorderzijlvest van 14 

februari 2006 waarin het waterschap adviseert af te zien van de ligplaatsen; 

� Als toch tot ontwikkeling wordt overgegaan dient een rioolvoorziening te worden aangelegd, in 

Zuidwolde zijn de woonschepen verplicht aangesloten; 

� Gezien de ruimtelijke impact van de ligplaatsen zou mogen worden verwacht dat er een apart 

bestemmingsplan gemaakt zou worden waarin alle aspecten goed tegen elkaar worden 

afgewogen; 

� De ligplaatsen zijn volledig in strijd met de doelstelling uit het plan van aanpak Stadsrand 

BTWZG 'sturen op dynamiek en kwaliteit'. De gezamenlijke aanpak moet leiden tot een 

duurzaam, veilig en aantrekkelijk ingerichte stadsrand met een goede ruimtelijke kwaliteit die 

gewaardeerd wordt door haar bewoners en gebruikers. 

� Tot slot wordt nog gewezen op het gesprek dat heeft plaatsgevonden met de wethouders van beide 

gemeenten en de gedeputeerde. 

Bij brief van 9 juni 2008 is de ingediende inspraakreactie aangevuld in die zin dat is aangegeven dat 

de gemeenteraad van de gemeente Bedum unaniem de inhoud van de inspraakreactie onderschrijft. 

Reactie  
De wens om nieuwe ligplaatsen in het Boterdiep aan te leggen komt voort uit het beleidsdocument 

Watergang (1999). Op basis van een studie naar geschikte locaties is het Boterdiep in beeld gekomen. 

Na een beoordeling van de ruimtelijke, landschappelijk en ecologische inpasbaarheid is besloten 

uitvoering aan het beleid en de daarop volgende studie te geven. Vanwege de weerstand, die de 

nieuwe ligplaatsen in het Boterdiep heeft opgeroepen, heeft de raad inmiddels (bij vergadering van 17 

december 2008) besloten de locatie Boterdiep niet te ontwikkelen.  

 

Naar aanleiding van de ontvangen vooroverlegreacties is het bestemmingsplan op de volgende punten 

aangepast: 

� Reclamemasten hoger dan 6 meter zijn niet langer mogelijk in het bestemmingsplan Openbaar 

Vaarwater. 

� De bestemmingsomschrijving van de bestemming Groen is aangevuld in die zin dat bij 

additionele voorzieningen expliciet is toegevoegd dat sluisbedieningsgebouwen hieronder vallen. 

� Om toekomstige bruggen mogelijk te maken is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen binnen de 

bestemming Water.  

� De relevante leidingen zijn op de plankaarten ingetekend. Tevens is een dubbelbestemming 

Leiding - gas opgenomen die voorziet in een bebouwingsvrije zone van 4 meter aan weerszijde 

van de leiding.  

� Het door het Waterschap Hunze en Aa's opgemerkte deel over stadswateren is tekstueel 

aangepast. 
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Hoofdstuk 8  Uitvoerbaarheid / exploitatie 

Voor de inrichting van zowel de U.T.Delfiaweg als voor de Hoornsedijk is voldoende krediet 

beschikbaar gesteld. Ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid zal meer naar de 

toelatingsplanologie moeten worden gekeken dan naar de uitvoeringsplanologie.  

 

Om inzicht te krijgen in de economische uitvoerbaarheid van de in het plan genoemde 

uitbreiding aan ligplaatsen is een exploitatiebegroting opgesteld. Voor de nieuwe 

liggebieden is voldoende dekking om alle vier liggebieden in te richten. De nieuwe liggebieden zijn 

bedoeld om het totale aantal ligplaatsen voor woonschepen in Groningen te stabiliseren op het huidige 

aantal en om compensatie te bieden voor op te heffen ligplaatsen. De nieuwe liggebieden met in totaal 

32 ligplaatsen worden gefaseerd ingericht. Daarbij is gestart met de 11 ligplaatsen aan de 

U.T.Delfiaweg. De volgende stap zullen de 2 ligplaatsen aan de Hoornse Dijk zijn. Voor de overige 

19 plaatsen is door de raad krediet beschikbaar gesteld.  Er is nog geen locatie aangewezen. De 

beoogde ligplaatslocatie in het Boterdiep is door de raad afgewezen en de beoogde ligplaatslocatie in 

het Noord-Willemskanaal is bij de rechter gestrand. Eén van de beoogde drie ligplaatsen aan de 

Hoornse Dijk is in het gevonden compromis met omwonenden afgevallen. Als in een later stadium 

duidelijkheid bestaat over de locatie van deze 19 ligplaatsen zal voor die locatie de in dit 

bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid kunnen worden gebruikt of kan een afzonderlijk 

bestemmingsplan worden opgesteld. In dat wijzigings- of bestemmingsplan kan aansluiting worden 

gezocht bij de regeling van dit bestemmingsplan. 
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Bijlage 1. Verslag inspraakavond 
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