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Gedeputeerde Staten van Groningen,  
afd. ruimtelijke plannen,  
Postbus 610,  
9700 AP Groningen 
  
Datum: 02-12-2009 
Betreft: Bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk 
 
 
Geacht college van gedeputeerde staten, 
 
 
Wij, woonschepenbewoners Oosterhamrikkade zuidoever te Groningen, tekenen bezwaar aan 
tegen het bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk. 
 
In grote lijnen baseren wij ons bezwaar op vier argumenten: 
 
Onjuiste informatieverschaffing van het college van b en w aan de gemeenteraad rond de 
uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan. 
Interne strijdigheden in het bestemmingsplan. 
Strijdigheid met het gemeentelijk beleidskader van de Nota Watergang (1999). 
Strijdigheid met het ontwerp bestemmingsplan BOV. 
 
In Bijlage 1 treft u de hierboven genoemde hoofdargumenten in detail beschreven. De overige 
bijlagen bevatten de relevante stukken die in onze gedetailleerde argumentering worden 
aangehaald. 
 
Verwachtend dat u met ons van mening bent dat het voorgelegde bestemmingsplan geen recht 
doet aan onze gerechtvaardigde eis dat tweederde van de grond naast de ligplaats als tuin in 
gebruik kan blijven alsmede een schuur van maximaal 3 x 4 x 2,5 m (lxbxh) mag worden 
opgericht, verblijven wij, 
 
Met vriendelijke groet, 
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Ter Info: 
Bewoners Commissie Woonschepen Oosterhamrikkanaal 
 
Dhr. J. Belgraver 
050-3130818 / 06-40086285  
jaco.belgraver@versatel.nl 
Oosterhamrikkade 1021 
9713 KA  GRONINGEN  
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1. Gedetailleerde argumenten tegen het bestemmingsplan Waterrand 

Oosterparkwijk, versie vastgesteld, oktober 2009. 
Bijlage 2.  Het amendement van 29-10-2008.  
Bijlage 3. Hoofdstuk 4.  Nadere toelichting ontwikkelingsvisie Oosterhamriktracé. 
Bijlage 4. Brief “vervolg aanpak groene oevers”, 21-10-2004. 
Bijlage 5. Overige relevante bezwaarschriften. 

Verzoek om aanvulling ontwikkelingsvisie + gemeentelijke reactie. 
Bezwaarschrift tegen brief groene oevers + gemeentelijke reactie. 
Inspraakreactie BOV.   
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Bijlage 1: Gedetailleerde argumenten tegen het bestemmingsplan 
Waterrand Oosterparkwijk, versie vastgesteld, oktober 2009. 

 
1. Aangaande de aangepaste paragraaf 4.2.4 De oevers van het Oosterhamrikkanaal. 
Op 29 oktober 2008 heeft de gemeenteraad, weloverwogen, per amendement besloten om het 
bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk zodanig aan te passen dat ruime tuinen naast de 
woonschepen mogelijk blijven met een maximum afmeting van tweederde van de ligplaats, schuurtjes 
met een afmeting van 3x4x2.5 m geplaatst kunnen worden en schriftelijke afspraken worden gemaakt 
met de bewoners van de woonschepen over de hoogte van heggen en struiken, zodat het contact met 
het water vanaf de wallenkant wordt hersteld en/of niet verloren gaat, zie bijlage 2. 
 
In december 2008 is een raadsvoorstel gedaan tot intrekking van het besluit tot vaststelling van 
Waterrand, want het amendement leidde volgens het college tot een juridisch en beleidsmatig 
onduidelijke situatie. Dit zou veroorzaakt worden doordat het amendement een wijziging in de 
voorschriften van het bestemmingsplan veroorzaakte, zodat de nieuwe voorschriften niet meer strookte 
met de ruimtelijke onderbouwing in de toelichting van het bestemmingsplan. Hierdoor werd 
onthouding van goedkeuring van het plan door Gedeputeerde Staten verwacht. 
Het college stelde voor een nieuw voorstel voor te leggen rekening houdend met het amendement. 
Het college is echter niet met een voorstel gekomen waarin de inhoud van het amendement 
geïmplementeerd is, maar waarin een andere belangenafweging is gemaakt.  
 
Wij zijn van mening dat deze inhoudelijke aanpassing van het bestemmingsplan gevolgd had 
moeten worden door een nieuwe inspraakprocedure, zodat wij hier als belanghebbende onze 
mening over hadden kunnen geven voordat het plan aan de raad werd aangeboden. 
 
 
Paragraaf 4.2.4 geeft een onjuiste voorstelling van zaken op de volgende punten:  
- Er wordt gesteld dat Woningbouwcorporatie Nijestee een claim zou hebben gelegd op de oever van 
de Oosterhamrikkade.  
Wij willen er op wijzen dat deze claim in zowel de concept- als de ontwerpversie van het 
bestemmingsplan niet genoemd wordt. Ook is dit in het vooroverleg en bij de inspraakreacties niet 
door deze belanghebbende naar voren gebracht. Wij bestrijden daarom de ontvankelijkheid van deze 
claim. 
Verder wordt niet vermeld waar deze claim op gebaseerd is, hetgeen een weloverwogen 
belangenafweging onmogelijk maakt. 
 
- Men stelt dat er wordt gestreefd naar een openbaar toegankelijke boulevard voor passanten vanaf de 
noordoostelijke wijken. Par. 4.1 en 4.7 van de Ontwikkelingsvisie (zie bijlage 3) stelt echter dat dit 
streven de noordoever van het kanaal betreft (Korrewegwijk), de noordoever valt echter buiten het 
plangebied van bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk. In tegenstelling tot wat er in het 
bestemmingsplan wordt gesuggereerd (en o.a. ook in de gemeentelijke reacties op onze inspraak 
reacties) beoogd de visie voor de zuidoever geen sterk openbaar karakter. 
 
M.b.t. de noordoever wordt gesteld: 
Bijzonder aandachtspunt vormen de toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden van de oevers. Hiervoor zal een 
ruimte van minimaal 10 meter breed langs het kanaal moeten worden gereserveerd. Aan deze zonzijde van het 
kanaal kan door middel van boardwalks, hellingbanen, kademuren en bruggen een stedelijk waterfront ontstaan 
als hart van het Oosterhamriktracé. Juist deze zijde zal een sterk openbaar karakter krijgen waarin ook de 
fietsverbinding vanuit het centrum richting Ciboga-terrein - Korrewegwijk/Oosterparkwijk en verder richting 
Kardinge een plaats krijgt.  
 
M.b.t. de zuidoever wordt gesteld: 
De zuidzijde van het Oosterhamrikkanaal grenst direct aan de nieuw te realiseren bebouwingslocatie. 
Aandachtspunt bij de uitwerking vormt de bezonning van het water. Door de breedte van het kanaal vormen de 
nieuwe bebouwingsblokken van minimaal 4 bouwlagen een robuust front dat op verschillende locaties 
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geperforeerd wordt door middel van kleine bruggen en toegangen tot het water aan de noordzijde. Waar de 
noordzijde juist een brede doorgaande kade-/oeverzone krijgt, zal het karakter van de openbare ruimte aan de 
zuidzijde veel meer bestaan uit smalle doorgangen en zichten op het water, balkons boven het water, en sterke 
maat-/schaalcontrasten tussen beslotenheid en parkachtig karakter van de Vinkenstraat en de grote maat en 
schaal van het kanaal. 
  
- Er wordt nagelaten te vermelden dat de woonschipbewoners van het Oosterhamrikkanaal al enkele 
decennia lang de feitelijke gebruikers zijn van de oever en dat dit feitelijk gebruik naar zeggen van de 
Gemeente Groningen heeft geleidt tot het ontstaan van een stilzwijgende bruikleenovereenkomst, zie 
bijlage 4.  
Dus van illegaal gebruik zoals o.a. in de gemeentelijke reacties op onze inspraakreacties wordt 
gesuggereerd is geenszins sprake. 
 
- Er wordt nagelaten te vermelden dat op 26 januari 2000 de raad de structuurschets Watergang heeft 
vastgesteld en daarmee het gemeentelijk beleidskader aangegeven voor het openbaar vaarwater.  
Er wordt in de ontwikkelingsvisie wel verwezen naar de nota Watergang, zie par. 4.7 in bijlage 2, 
echter bij de planvorming wordt het beleidskader genegeerd. 
Wanneer de raad de in Watergang verwoorde uitgangspunten voor het te voeren beleid vaststelt dan 
mag men verwachten dit terug te vinden in de opvolgende gedefinieerde bestemmingsplannen van 
stadsdelen aan het water. 
 
- Men stelt dat tot voor kort door de gemeente werd gesteld dat voor de hele stad zou worden bekeken 
of en zo ja, waar en in welke vorm, een formele bruikleenovereenkomst met woonschipbewoners zou 
kunnen worden opgesteld. Waaruit geconcludeerd kan worden dat voortdurend duidelijk is geweest, 
dat privaat gebruik niet in alle gevallen/in elke vorm of omvang als wenselijk werd gezien.  
Zoals blijkt uit het gemeentelijk schrijven “vervolg aanpak groene oevers”, RO.04.72252 van 21-10-
2004 (zie bijlage 4) en de verslaglegging van de twee informatie avonden die in 2003 en 2004 hebben 
plaatsgevonden, is dit een onjuiste voorstelling van zaken.  
Uit de brief blijkt dat het “waar en in welke vorm” (de concept bruikleenovereenkomst was 
bijgesloten) in 2004 reeds bepaald was en dat de groene zuidoever van de Oosterhamrikkade daar bij 
hoorde.  
De bruikleenovereenkomst is in overleg met het Woonboot Comité Groningen door de gemeente 
opgesteld en beoogt het versterken of in voldoende mate terugbrengen van het openbare karakter van 
verschillende wallekanten c.q. het herstel van de (zicht)relatie tussen openbare weg en water.  
In dit kader wil men de lengte van tuinen inkrimpen tot 2/3 van de ligplaats waardoor de oever tussen 
de schepen een openbaar karakter krijgen. De gemeente gaf hierbij aan rekening te willen houden met 
onze belangen en ook met de situatie zoals die in de praktijk is gegroeid. Het moge duidelijk zijn dat 
in dit kader er geen sprake is geweest van het verkleinen van de diepte van de tuinen. 
 
- Wij willen er op wijzen dat daar waar in het ontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater (BOV) 
wordt afgeweken van de bovengenoemde regeling, het kanaalvakken betreft die niet betrokken waren 
in het overleg “Aanpak groene oevers”, zie bijlage 3. Dit betreft locaties met een relatief korte 
gebruiksgeschiedenis van de groene oever.  
In tegenstelling tot de Oosterhamrikkade is op deze locaties in die zin geen sprake van een bestaande 
situatie maar van een nieuwe situatie. 
 
- Er wordt voorgesteld de omvang van de toegestane tuinen te verruimen naar een tuinbreedte van 
eenderde van de ligplaats van het woonschip (zie voor de berekening paragraaf 6.3.1) en een diepte 
van 7 meter (artikel 9).  
Dit is een onjuiste voorstelling van zaken, er is geen sprake van verruiming maar van een zeer sterke 
reductie. De toegestane tuinen hebben nog slechts 23% van het oppervlak t.a.v. de huidige situatie (die 
men nog steeds niet heeft beschreven in hoofdstuk 3 “Bestaande situatie”) en 35% van het oppervlak 
van de tuinen zoals besloten in het amendement van 29-10-2008. 
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- Er wordt gesteld dat er voor een diepte van 7 meter wordt gekozen om vanaf de kant van de weg 
(inclusief stoep) 3 meter als openbaar groen te behouden; het minimum van 3 meter is vereist.  
Feitelijk wordt er echter geen 3 meter als openbaar groen “behouden”, maar wil men de diepte van 
onze tuinen met 3 meter reduceren om daar openbaar groen te realiseren.  
Wij vragen ons af op grond van welke regelgeving minimaal 3 m openbaar groen vereist is. Wij 
twijfelen aan het bestaan van een dergelijk voorschrift, aangezien het algemeen zeer gebruikelijk is dat 
voortuinen grenzen aan een stoep. 
  
De belangen afweging in paragraaf 4.2.4.  
Wij constateren dat: 
- Wanneer de visie beoogd dat de noordzijde een brede doorgaande kade-/oeverzone krijgt en het 
karakter van de openbare ruimte aan de zuidzijde veel meer bestaan uit smalle doorgangen en zichten 
op het water, balkons boven het water, en sterke maat-/schaalcontrasten tussen beslotenheid en 
parkachtig karakter van de Vinkenstraat en de grote maat en schaal van het kanaal.  
Onze tuinen en schuurtjes geen belemmering vormen voor dit streven; 
- De belangen van Nijestee / toekomstige bewoners en gebruikers, het stedelijke en wijkbelang in de 
visie ruimhartig worden bediend met de ruimten binnen de gesloten bouwblokken, de voorziene 10 m 
brede groene noordoever verbonden met kleine bruggen, het besloten parkachtige karakter van de 
Vinkenstraat en de nabijheid van het Oosterpark aan de achterzijde van de bouwblokken.  
Onze tuinen en schuurtjes onthouden de huurders van de geprojecteerde woningen aan 
Oosterhamrikkade Zuidzijde en passanten geenszins van de minimaal noodzakelijke openbare 
buitenruimte; 
- De robuuste maatvoering van de nieuwe bouwblokken (45% van het geveloppervlak aan de zuidzijde 
van het kanaal mag 10 bouwlagen hoog) van een dusdanige schaalgrootte zijn dat onze tuinen en 
schuren geenszins een barrière vormen voor het naar elkaar toewenden van de wijken. 
- Overal in de gemeente bij bestaande tuinen op de groene oever de “1/3 openbaar en 2/3 tuin” 
regeling voldoende geacht wordt voor het versterken of in voldoende mate terugbrengen van het 
openbare karakter van verschillende wallekanten c.q. het herstel van de (zicht)relatie tussen openbare 
weg en water. 
Het amendement van 29-10-2008 voorziet in smalle doorgangen op de zuidover, herstelt de 
zichtrelatie op het water en versterkt het openbare karakter en daarmee realiseert het volledig de 
beoogde doelen van de ontwikkelingsvisie; 
- De nieuwe radiaal naar de binnenstad zal op de noordoever komen.  
Dit belang wordt dus niet gediend door ruimte vrij te maken ten koste van onze tuinen op de 
zuidoever;  
- Er gezien de doelstellingen van de visie geen reden is naast de reductie van 1/3 van de breedte van de 
tuinen van de woonschepen ook nog eens de diepte met 30% te reduceren; 
- De rij met oude kastanjebomen een goede en natuurlijke afscheidinggrens vormt met de nieuw in te 
richten Oosterhamrikkade ZZ; 
- De zone van 3 m openbaar groen naast de rand van de weg (vermoedelijk gewoon gras) geen functie 
heeft en daarom weinig doet in de beleving. 
- Onze schepen net zo zeer (en/of net zo min) een barrière vormen tussen de wijken en het zicht op het 
water belemmeren als de tuinen.  
Een verdere reductie van de afmetingen van de tuinen en schuurtjes dan voorgeschreven in het 
amendement draagt dus niet bij aan het verder herstellen van de zichtrelatie op het water;  
- Indien er in de toekomst toch een dringende reden mocht zijn de tuinen in afmeting te reduceren, de 
bruikleenovereenkomst voorziet in ontbindende voorwaarden.  
Nu al ruimte reserveren voor ontwikkelingen die eventueel over 10-20 jaar gerealiseerd zullen is dus 
niet noodzakelijk.  
- Er gezien de doelstelling van de visie geen enkele reden is het oppervlak van de schuurtjes met 25% 
te reduceren van 12 naar 9 m²;  
- De bruikleenovereenkomst de kwaliteit van tuinen met een open en groen karakter garandeert en 
indien nodig handhaafbaar maakt. 
- De aanwezigheid van onze schepen en tuinen bijdragen aan de waterbeleving en een prettig 
verblijfsklimaat voor de hele straat; 
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- Het door de raad op 29-10-2008 aangenomen amendement om het bestemmingsplan Waterrand 
Oosterparkwijk zodanig aan te passen dat ruime tuinen naast de woonschepen mogelijk blijven met 
een maximum afmeting van tweederde van de ligplaats, schuurtjes geplaatst kunnen met een afmeting 
van 3x4x2.5 m en schriftelijke afspraken worden gemaakt met de bewoners van de woonschepen over 
de hoogte van heggen en struiken, zodat het contact met het water vanaf de walkant wordt hersteld 
en/of niet verloren gaat, inhoudelijk niet strijdig was met de visie. 
- De nieuwe belangenafweging heeft plaatsgevonden op grond van een onjuiste en/of onvolledige 
voorstelling van zaken, waardoor deze ten aanzien van de grootte van onze tuinen en schuurtjes ten 
onrechte zeer nadelig voor ons uitpakt; 
 
Aangezien zowel het college als de politiek zich heeft uitgesproken maximale tuinen en 
schuurtjes bij de woonschepen te willen binnen het juridisch haalbare, zijn wij van mening dat 
het bestemmingsplan aangepast dient te worden naar het besluit van de raad zoals verwoord in 
haar amendement van 29-10-2008. 
 
2. De bouwhoogtes aan het Oosterhamrikkanaal. 
In hoofdstuk 4.2 “Stedenbouwkundig concept voor de vijf deelgebieden” staat een inhoudelijke 
inconsequentie, als gevolg daarvan zijn de paragrafen 4.2.1 en 4.2.2 strijdig: 
- In paragraaf 4.2.1 van het stedenbouwkundig concept van het bestemmingsplan wordt gesteld:  
“Langs het Oosterhamrikkanaal (de locaties 1 en 2) wordt daarnaast gestreefd naar een ontwikkeling, zoals is 
aangegeven in de Ontwikkelingsvisie Oosterhamriktracé: een nieuwe radiaal van de stad en een, in principe, 
stedelijke zone waar dan ook hogere bebouwing mogelijk is. Het hoofduitgangspunt is dat de 
stedenbouwkundige structuur in het plangebied moet worden vormgegeven in een nieuw te bepalen rooilijn als 
onderdeel van een in principe gesloten bouwbloksysteem. De bestaande rooilijn aan de zuidzijde van de 
bouwblokken ten noorden van de Vinkenstraat wordt teruggelegd voor de ruimtereservering voor het 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in de vorm van een tram. Tevens is hogere bebouwing toegestaan om de 
te wijzigen stedenbouwkundige betekenis van de straat, die ook al was voorzien in het plan 'Berlage', te 
markeren.” 
 
- In tegenstelling van wat in paragraaf 4.2.1. beoogd wordt blijkt uit paragraaf 4.2.2. dat de hogere 
bebouwing aan juist aan de Oosterhamrikkade gerealiseerd wordt.  
“De bebouwingshoogte varieert: 4 bouwlagen aan het Oosterhamrikkanaal met op de noordoosthoeken van de te 
onderscheiden blokken hoogte-accenten die tot maximaal 10 bouwlagen mogelijk zijn met ongeveer 3 tot 4 
appartementen per laag. Aan de Vinkenstraat zijn tevens 4 bouwlagen noodzakelijk, in de tussenstraten wordt 
ernaar gestreefd drie bouwlagen te realiseren.”  
 
De toelichting van de visie stelt dat de zuidzijde van het Oosterhamrikkanaal direct grenst aan de 
nieuw te realiseren bebouwingslocatie, aandachtspunt bij de uitwerking vormt de bezonning van het 
water. Omdat dit voor de gemeente geen aandachtspunt was hebben wij ook onze zorgen geuit over de 
bezonning van onze tuinen en schepen.” 
 
Volgens de gemeentelijke reactie op onze zorg, blijkt uit het bezonningsdiagram, dat bij het 
inspraakverslag is gevoegd, dat de schaduw van de hoogte-accenten door de beperkte omvang in 
beperkte mate meer schaduw opleveren dan op dit moment het geval is. Doordat de schaduw in de 
loop van de dag steeds  op andere gebieden valt - doordat de zon steeds een andere invalshoek heeft op 
het gebied - is de zonlichtvermindering van de bouwblokken op de woonschepen acceptabel. 
 
Wij zijn van mening dat de hoogte accenten aan de Vinkenstraat zijde geplaatst zouden moeten 
worden zoals in paragraaf 4.2.1 beoogd wordt, waardoor de bezonning van het water en de 
schepen minimaal wordt beïnvloed door de bouwblokken. Gezien de beperkte mate waarin de 
hoogte accenten meer schaduw opleveren blijft de bezonning aan de Oosterhamrikzijde van het 
bouwblok zeer acceptabel. Bij de Kop van Noord is ook voor een dergelijk getrapt hoogte profiel 
gekozen waardoor de Radiaal verder wordt versterkt.  
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3. De gevolgde procedure. 
- Wij zijn van mening dat het college zich onvoldoende objectief heeft opgesteld als wetgever en zich 
te veel heeft laten leiden door haar positie als belanghebbende.  
 
- Wij willen er op wijzen dat de gemeente Groningen als eigenaar van grote delen grond aan de 
Oosterhamriktracé niet alleen optreedt als wetgever maar ook als direct belanghebbende,  
deze rollen dienen zuiver gescheiden te blijven.  
Wanneer de gemeente in de ontwikkelingsvisie en twee te wijzigen bestemmingsplannen nalaat een 
feitelijke omschrijving te geven van de huidige situatie aangaande het walgebruik van de woonschepen 
aan de Oosterhamrikkade dan ontstaat op zijn minst de indruk van een poging om onze planologische 
rechtszekerheid te verzwakken met als doel de exploitatie van de door de gemeente en haar partner 
Nijestee Vastgoed verworven gronden beter te laten renderen. Het onthouden van deze feitelijke 
informatie aan de raad vinden wij dan ook zeer bedenkelijk, zo niet misleidend. 
 
- Bij het lezen van onze inspraakreacties en de antwoorden van de Gemeente valt het op dat er slechts 
selectief in gegaan wordt op de naar voren gebrachte argumenten. 
 
- Het raadsvoorstel van 17-05-2004 m.b.t. de Ontwikkelingsvisie was doorspekt met zinsneden als: 
De Ontwikkelingsvisie Oosterhamriktracé is vastgelegd als basis voor nader onderzoek en nadere 
besluitvorming.  
De Ontwikkelingsvisie geeft de intenties weer voor het gebied, maar geeft niet een exacte uitwerking. 
De precieze invulling vindt plaats bij de planontwikkeling voor de betreffende fase. 
Pas na nader onderzoek en de daaraan gekoppelde besluitvorming is het zetten van een concrete stap 
aan de orde. 
Ook stelt de ontwikkelingsvisie dat op termijn naast een definitief stedenbouwkundigplan en de 
deelplannen ook een masterplan voor de openbare ruimte moeten worden opgesteld waarin de ambities 
van de ontwikkelingsvisie worden verzilverd. 
 
Er zijn de afgelopen jaren verscheidene plannen gepresenteerd, maar bij ons weten is van 
besluitvorming over de precieze invulling of het vaststellen van een stedebouwkundigplan echter tot 
nog toe geen sprake geweest. 
Nu wordt het bestemmingsplan gewijzigd nog voordat de onderzoeken en de daaraan gekoppelde 
besluitvorming eerst hebben plaatsgevonden, dat lijkt ons de omgekeerde volgorde.  
 
- Onze woonschepen liggen midden in het plangebied, daarom is het vreemd dat ze in hoofdstuk 3 en 
4 van de ontwikkelingsvisie niet worden benoemd, hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat onze 
woningen en tuinen moeten verdwijnen. Echter ook dat wordt in de visie niet expliciet benoemd.  
Ondanks alle slagen om de arm bij het aannamebesluit van de ontwikkelingsvisie, was het college 
nadrukkelijk van mening de raad door het aannemen van de ontwikkelingsvisie Oosterhamriktracé 
impliciet besloten had dat onze tuinen en schuurtjes moesten verdwijnen (gezien haar amendement 
moge duidelijk zijn dat de raad dat niet zo zag). Als gevolg hiervan verkeerden wij ten onrechte meer 
dan 5 jaar in een onzekere situatie over de toekomst van onze ligplaats en hebben wij tegen een muur 
staan praten met al onze inspraakreacties (om over bereidheid van de gemeente tot 
bewonersparticipatie nog maar te zwijgen). 
Wij vinden dat de handelwijze van het college, het mogelijk stilzwijgend laten verdwijnen van een 
bestaande situatie “in de schaduw” van een belangrijk besluit over zaken van een veel grotere orde 
(infrastructuur en grootschalige woningbouw), een fatsoenlijke die een objectieve overheid niet past.  
Wanneer het beëindigen van ons walgebruik het doel van de visie was, dan had dat op zijn minst 
expliciet benoemd moeten worden zodat de gemeenteraad daar bewust een oordeel over had kunnen 
vormen.  
 
- Toenmalig wethouder Smink gaf bij een van de eerste informatie avonden aan dat alle woonschepen 
in het kanaal zullen blijven, waarom is dit niet als gegeven in de visie vermeld, uit de artist impressies 
in de visie spreekt een heel ander beoogt eindbeeld.  
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In principe was het ook niet nodig onze schepen in de ontwikkelingsvisie te benoemen, aangezien het 
beleid voor de schepen en de oever in de Nota Watergang is vastgelegd. 
 
- Bij de planvorming bleek al snel dat het college het ontbreken van de woonschepen in de visie 
opvatte als een vrijbrief om geen rekening met ons te hoeven houden. Zonder dat daar enige vorm van 
besluitvorming over heeft plaatsgevonden achtte men zich op grond hiervan niet gehouden aan het 
beleidskader in de Nota Watergang.  
Dit terwijl tegelijkertijd als concretisering van deze Nota het bestemmingsplan Openbaar Vaarwater 
(BOV) werd opgesteld met als doel “het voorzien in een duidelijke en eenduidige regeling voor àlle 
woonschepen binnen de gemeente Groningen”. Het nieuwe bestemmingsplan neemt de hele vaarweg 
inclusief de oevers/kades in ogenschouw. Er wordt gesteld dat verschillende regelingen zoals nu het 
geval is ongewenst zijn.  
 
Het is duidelijk dat de keuze van het college om voor het walgebruik bij de ligplaatsen aan 
Oosterhamrikkade een afwijkende regeling te maken in het bestemmingsplan Waterrand niet door 
concrete plannen in de ontwikkelingsvisie wordt gerechtvaardigd.  
Een objectieve wetgever had deze onlogische keuze tegen haar eigen beleid niet mogen maken. 
Hierdoor is een onnodig ingewikkelde situatie ontstaan waarvan men heeft willen profiteren door het 
bestemmingsplan Waterrand nog net vóór het BOV door de raad te loodsen, zie ook onze 
inspraakreactie bij het BOV in bijlage 5.  
 
Met klem wijzen wij op het feit dat uw college naar aanleiding van het ontwerp BOV per brief d.d. 30 
juni 2008 de gemeente vraagt om opheldering waarom het Hoornse Diep niet in het BOV is 
opgenomen. Kennelijk heeft u niet opgemerkt dat het Oosterhamrikkanaal ook niet in het BOV is 
opgenomen maar eenzelfde vraag zou in dezen gerechtvaardigd zijn. 
 
- Ook in het BOV schuwt het college het verstrekken van onjuiste informatie niet. In het concept 
bestemmingsplan Openbaar Vaarwater wordt gesteld in paragraaf 3.5.7. “Oosterhamrikkanaal”: 
Voor het gebied is een stedenbouwkundig plan gemaakt. De plannen gaan uit van sloop van 
de bedrijfsbebouwing langs het Oosterhamrikkanaal. De huidige, veelal armoedige, 
bedrijfspanden zullen worden vervangen door woningbouw met een stedelijk karakter. De 
oever wordt een belangrijke openbare plek waar geen plaats is voor tuinen en bergingen van 
de woonschipbewoners. In het kader van deze planvorming zijn de woonschipbewoners al 
geïnformeerd over het verwijderen van de tuinen en bergingen op de oever. 
De ontwikkelingsvisie wordt hier verward met een stedebouwkundigplan, de belangrijke openbare 
plek betreft de noordoever i.p.v. de zuidoever, en de brief die het college ons gestuurd had betrof een 
voornemen en geen besluit, had slechts een informatief karakter en was niet op rechtsgevolgen gericht, 
zie bijlage 5 voor ons bezwaarschrift tegen deze brief, de gemeentelijke reactie.  
 
 - Een laatste sterk staaltje van onjuiste informatie voorziening is de wijze waarop wethouder de Vries 
de commissie vergadering en de gemeenteraad heeft geïnformeerd over de, naar zijn mening, 
juridische strijdigheid van het amendement van 29-10-2008 met de toelichting van het 
bestemmingsplan, zie ook uitzending gemist op de gemeenteraad website: 
(http://groningen.raadsinformatie.nl/popup.php?i=popupNotucastDemand&type=2&preVergId=1567#). 
 
De Wethouder stelde in de commissie vergadering van 16-09-2009: 
-Dat het Amendement in strijd is met de politieke wilsuiting bij de vaststelling van de visie, want 
hierbij ging het om twee dingen: 

- Open zichtlijnen op het water vanuit de Oosterparkwijk. 
- Open publieke ruimte aan de zijde van de Oosterhamrikkade. 

-Dat de visie is opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan en dat daarom het amendement 
strijdig was met het bestemmingsplan, want het is strijdig met de visie. 
 
Deze drogredenen en de nadruk waarmee hij deze verdedigde hebben enkele partijen er van overtuigd 
dat er daadwerkelijk een juridische belemmering bestaat tegen het amendement.  
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Als gevolg hiervan heeft de voltallige raad bij de aanname van het nieuwe bestemmingsplan 
ingestemd met een amendement waarvan de wethouder vooraf heeft aangegeven dat dit juridisch het 
meest haalbare was. 
De wethouder heeft de raad echter onjuist voorgelicht waardoor het zich ten onrechte genoodzaakt 
heeft gezien in te stemmen met een afwijkend amendement.  
 
Wij zijn van mening de wethouder en zijn ambtenaren gehouden zijn aan het juist informeren van de 
raad. Wanneer de raadsleden hier niet blindelings op kunnen vertrouwen valt de basis weg van ons 
democratisch stelsel.  
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Bijlage 2.  Het amendement van 29-10-2008.  
 
Bij de vaststelling van het voorliggend bestemmingsplan heeft de gemeenteraad het 
volgende amendement ingediend: 
“De gemeenteraad van de gemeente in Groningen, in vergadering bijeen op 29 oktober 
2008, besprekende het voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Waterrand 
Oosterparkwijk, constaterende dat: 
*Momenteel de oevers van de Oosterhamrikkade ZZ door de woonschipbewoners in gebruik 
zijn als tuinen en daarop ook schuurtjes voorkomen; 
*Er in het voorliggende bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk het voornemen is 
opgenomen om de oevers van de Oosterhamrikkade zuidzijde te bestemmen als openbaar 
groen; 
* De gemeente in een reeks van lange jaren het gebruik van de oevers en het oprichten van 
schuren heeft toegestaan; 
*Ook elders in de stad o.g.v. het BOV en/of de U.V.O.V. gebruik van de oevers door 
woonschipbewoners is toegestaan; 
 
Overwegende dat: 
* De rij met oude kastanjebomen een goede en natuurlijke afscheidinggrens vormt met de 
nieuw in te richten Oosterhamrikkade Zuidzijde; 
* De bewoners van de woonschepen langs de Oosterhamrikkade ZZ bereid zijn goede 
afspraken te maken over gebruik en onderhoud van tuinen en de groote van schuren zeer 
nabij de woonschepen te positioneren; 
*Ook elders in de stad (o.a. Wilhelminakde en Hofstede de Grootkade) tuinen en schuurtjes 
zijn toegestaan; 
 
besluit: 
Om het bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk zodanig aan te passen dat ruime tuinen 
naast de woonschepen mogelijk blijven met een maximum afmeting van tweederde van de 
ligplaats, schuurtjes geplaatst kunnen met een afmeting van 3x4x2.5 m en schriftelijke 
afspraken worden gemaakt met de bewoners van de woonschepen over de hoogte van 
heggen en struiken, zodat het contact met het water vanaf de walkant wordt hersteld en/of 
niet verloren gaat. 
En wijzigt art. 9.1.1e van de Voorschriften aldus: 
"tuinen, met dien verstande dat deze een maximum afmeting hebben van tweederde (2/3) 
van de ligplaats, tot een diepte die niet verder reikt dan aan de rooilijn van de bomenrij (circa 
5 meter) en schuurtjes geplaatst kunnen worden op de tuinen met een afmeting van 3x4x2.5 
m." 
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Bijlage 3. Hoofdstuk 4.  Nadere toelichting ontwikkelingsvisie 
Oosterhamriktracé.  

 
In dit hoofdstuk wordt thematisch ingegaan op een aantal aspecten die nog onderbelicht 
zijn gebleven in hoofdstuk 3. Hierbij wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan 
(onderdelen van) de thema’s ‘openbare ruimte’, ‘wonen’, ‘werken’, ‘milieu’, ‘sociaal’, 
‘water, groen en ecologie’ en ‘recreatie’. 
 
4.1 Openbare ruimte 
Openbare ruimte als basis voor samenhang en eenheid 
De definitie van een stedelijke radiaal duidt in eerste plaats op een ontwikkelingszone, maar 
herbergt ook een implicatie voor de openbare ruimte. Het gebied Oosterhamriktracé is een 
rechthoek die zowel in de lengte als in de breedte contact legt met zijn omgeving, maar als 
element ook een herkenbare identiteit in zich kan dragen. Het kanaal wordt ‘opgenomen’ 
in het gebied waarbij de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk dus niet ‘aan het kanaal liggen’ 
maar ‘deel uitmaken van het gebied Oosterhamriktracé’. Dit betekent dat het gebied tussen de 
Oosterhamrikkade-noordzijde en de Vinkenstraat/Thomassen à Theussinklaan zich als 
verblijfsgebied in één gebaar zal manifesteren. 
De toename van verkeersstromen en programma en de verdichting van bebouwing vragen om 
extra inspanning voor de inrichting van de openbare ruimte. Aandacht verdient de verhouding 
en manifestatie van verkeers- en verblijfsruimte. De HOV-verbinding gaat zich bewegen door 
een straat die wordt getransformeerd van een rustige woonstraat naar een stedelijke straat, 
waarvan de noordelijke wand wat betreft programma en verschijningsvorm meer 
centrumstedelijk van karakter zal worden. Ter hoogte van de Thomassen à Theussinklaan zal 
het straatprofiel in zijn totaliteit stedelijker van karakter worden en zijn invloed uitoefenen op 
de bebouwing aan de zuidzijde. Ter hoogte van de Vinkenstraat kunnen de nieuwe 
verkeersstromen verder noordelijk worden gelegd dan nu het geval is. Daarmee wordt de 
bebouwing meer continu (noordzijde) en neemt deze stedelijke bebouwing tevens meer 
afstand tot de woonbebouwing aan de zuidzijde van de Vinkenstraat. Hier ontstaat een 
prachtige kans om dit gebied vorm te geven als onderdeel van de Oosterparkwijk, waardoor 
de woningen in het Oosterpark komen te liggen en het Oosterpark direct aan het  
Oosterhamriktracé. 
 
Eén Oosterhamriktracé, meerdere beelden 
De doorgaande autostromen concentreren zich op de Oosterhamrikkadenoordzijde waardoor 
een potentiële barrière ontstaat voor verblijf aan het water. In aansluiting op de gesloten 
gevelwanden van de Korrewegwijk wordt ingezet op een forse laanstructuur als begeleiding 
van de gevelwand en accentuering van het lineaire karakter van de radiaal. Hiermee ontstaat 
ook binnen de radiaal een gedifferentieerd beeld waarbij de groenstructuur van de 
Vinkenstraat vooral een parkachtig karakter krijgt en de Oosterhamrikkadenoordzijde een 
meer formeel karakter.  
Bijzonder aandachtspunt vormen de toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden van de 
oevers. Hiervoor zal een ruimte van minimaal 10 meter breed langs het kanaal moeten worden 
gereserveerd. Aan deze zonzijde van het kanaal kan door middel van boardwalks, 
hellingbanen, kademuren en bruggen een stedelijk waterfront ontstaan als hart van het 
Oosterhamriktracé. Juist deze zijde zal een sterk openbaar karakter krijgen waarin ook de 
fietsverbinding vanuit het centrum richting Ciboga-terrein - Korrewegwijk/Oosterparkwijk en 
verder richting Kardinge een plaats krijgt.  
De zuidzijde van het Oosterhamrikkanaal grenst direct aan de nieuw te realiseren 
bebouwingslocatie. Aandachtspunt bij de uitwerking vormt de bezonning van het water. Door 
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de breedte van het kanaal vormen de nieuwe bebouwingsblokken van minimaal 4 bouwlagen 
een robuust front dat op verschillende locaties geperforeerd wordt door middel van kleine 
bruggen en toegangen tot het water aan de noordzijde. Waar de noordzijde juist een brede 
Doorgaande kade-/oeverzone krijgt, zal het karakter van de openbare ruimte aan de zuidzijde 
veel meer bestaan uit smalle doorgangen en zichten op het water, balkons boven het water, en 
sterke maat-/schaalcontrasten tussen beslotenheid en parkachtig karakter van de Vinkenstraat 
en de grote maat en schaal van het kanaal. 
 
Een masterplan openbare ruimte 
Gezien de planhorizon van de ontwikkelingsvisie is het op dit moment niet zinvol het 
onderdeel openbare ruimte verder uit te werken. Op termijn zal naast een definitief 
stedenbouwkundigplan en de deelplannen ook een masterplan voor de openbare ruimte 
moeten worden opgesteld waarin de ambities van de ontwikkelingsvisie worden verzilverd. 
Voor dit masterplan openbare ruimte kunnen de volgende doelstellingen worden verwoord: 
− een hoogwaardige stedelijke inrichting van de openbare ruimte die de stedelijkheid van de 
radiaal ondersteund; 
− de vergroting van de verblijfskwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de oevers van het 
kanaal; 
− het realiseren van nieuwe (groene) verbindingen tussen de Oosterparkwijk en de 
Korrewegwijk en de oorspronkelijke groene verbinding vanuit het ‘uitbreidingsplan Berlage’; 
− het realiseren/optimaliseren van de (groene) verbinding tussen het Ciboga-terrein en het 
park Noorddijk; 
− het opwaarderen van en vergroten van de aansluiting van de Oosterparkwijk binnen het 
Oosterhamriktracé; 
− het beter inpassen van de HOV-verbinding binnen de radiaal; 
− het opwaarderen van het Wielewaalplein; 
− het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologische potenties van het Oosterhamrikkanaal. 
 
4.7 Recreatie 
Meer recreatieve verbindingen tussen wijken 
“Het uiteenleggen van de verkeersstromen door de Vinkenstraat biedt 
verder ‘lucht’ om te investeren in het verbeteren van de verbindingen 
tussen de beide wijken. De Oosterpark infiltreert en kleurt de as als gevolg 
van het doortrekken van het parkachtige karakter in de Vinkenstraat.” 
 
Verbeteren van de openbaarheid en toegankelijkheid oevers 
Zowel in de nota ‘watergang’ als in de nota ‘de recreatieve stad Groningen’ wordt gewezen 
op het belang van de toegankelijkheid van de oevers als basis voor recreatief gebruik van het 
water en de directe omgeving. 
 
Omdat de noordkade gebruikt zal gaan worden voor het autoverkeer is de bereikbaarheid 
vanuit de Korrewegwijk van deze kade aan de (meest aantrekkelijke) zijde van het kanaal een 
belangrijk aandachtspunt bij de verdere uitwerking.
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Bijlage 4. Brief “vervolg aanpak groene oevers”, 21-10-2004. 

 



 14 

 



 15 

 



 16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Bijlage 5. Overige relevante bezwaarschriften.  
 
- Verzoek om aanvulling ontwikkelingsvisie + gemeentelijke reactie. 
- Bezwaarschrift tegen brief groenen oevers + gemeentelijke reactie. 
- Bezwaarschrift voorontwerp BOV. 
- Inspraak reacties commissie Ruimte en Wonen 
 Bestemmingsplan Waterrand, op 8-10’08. 
 Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater, 13-5’09. 
 Bestemmingsplan Waterrand, op 16-9’09. 
- Correspondentie met leden commissie Ruimte en Wonen. 
 
 
 


