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Geachte Raadscommissie, 
 
Mijn naam is Jaco Belgraver. Ik spreek namens de Woonschipbewoners van het 
Oosterhamrikkanaal tussen de Zaagmuldersbrug en het van Starkenborghkanaal. 
 
Bijna een jaar geleden is in deze raadszaal een amendement op het bestemmingsplan 
Waterrand aangenomen met een regeling aangaande onze tuinen en schuurtjes. De gemeente 
raad heeft hiermee duidelijk gemaakt dat het gemeentelijk beleidskader voor het openbaar 
vaarwater zoals in 2000 vastgesteld in de structuurschets Watergang ook geldt voor de 
ontwikkelingen aan de Oosterhamriktracé.   
 
In december 2008 is een raadsvoorstel gedaan tot intrekking van het besluit tot vaststelling 
van Waterrand. Waarbij is toegezegd een nieuw voorstel te maken waarin rekening gehouden 
wordt met het amendement. 
 
Het is duidelijk dat enkele formuleringen in het amendement niet correct waren, deze zijn 
eenvoudig aan te passen zonder de inhoud geweld aan te doen. In het overleg met de 
gemeente en raadsleden dat volgde op de intrekking, heeft de gemeente echter niet duidelijk 
kunnen maken waarom het amendement qua inhoud juridisch niet houdbaar zou zijn bij 
Gedeputeerde Staten. 
 
Desondanks hebben wij ons open opgesteld en zijn bereid geweest mee te denken over hoe de 
door de gemeente gewenste beeldkwaliteit gewaarborgd kan worden. De projectleider, 
stedebouwkundige en jurist van de gemeente wilden echter alleen spreken over reductie van 
oppervlakten. Zoals gezegd is de noodzaak hiertoe nimmer hard gemaakt. 
 
Het nieuwe voorstel dat we vandaag bespreken is voor ons de bevestiging dat de gemeente het 
beleid zoals aangegeven door de raad weigert uit te voeren.  
De gemeente heeft ruim de tijd gehad de in december 2008 naar voren gebrachte 
tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in het bestemmingsplan aan te passen. In plaats 
daarvan heeft men er voor gekozen het amendement inhoudelijk aan te passen:  

- In het voorliggende voorstel zijn de tuinen qua lengte gehalveerd en de diepte is met 
30% gereduceerd. In totaal blijft 35% van het tuin oppervlak over (waar van een 
aanzienlijk deel taluud). 

- Ook de schuurtjes zijn gereduceerd, hier blijft slechts 33% van het schuur oppervlak 
over. 

  
Wij vinden dat dit voorstel geen recht doet aan het amendement en de hele gang van zaken is 
een duidelijk voorbeeld waarom de burger vertrouwen verliest in de overheid.  
 
Wij roepen u dan ook op de overwegingen, conclusies als mede de wijzigingen niet over te 
nemen en de gemeente nogmaals te vragen een voorstel te maken dat wel recht doet aan het 
amendement.  
 
 
Dank u voor uw aandacht. 


