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T.a.v.   Burgemeester en Wethouders van Gemeente Groningen 
  Postbus 7081 
  9701 JB GRONINGEN 
 
Cc:  WCG en gemeentefracties. 
 
Betreft:  Bezwaarschrift ontwerp “Bestemmingsplan Waterrand     
  Oosterparkwijk” (mei 2008). 
 
Datum: 28 juli 2008 
 
 
Geachte college, 
 
Hierbij willen de ondergetekenden, allen woonschipbewoners van het Oosterhamrikkanaal, onze 
zienswijze  kenbaar maken omkleed met bezwaren tegen inhoudelijke punten van het 
“Bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk”, versie ontwerp van datum mei 2008. Ons bezwaar op 
het “Bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk” is reeds uitvoerig verwoord in onze reactie op het 
voorontwerp, zie bijlage 2 bij het desbetreffende inspraakverslag. Deze bijlage dient u te beschouwen 
als onderdeel van dit bezwaarschrift. 
 
Onze situatie is zeer complex aangezien wij te maken hebben met twee bestemmingsplannen die 
gelijktijdig gewijzigd worden, waarbij Waterrand vooruit loopt op het Bestemmingsplan Openbaar 
Vaarwater (BOV). Ten tijde van de ontwerpversie van het bestemmingsplan Waterrand was de inhoud 
van de BOV echter nog niet bekend. 
Inmiddels is ook de inhoud van het concept Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater openbaar gemaakt 
waardoor wij voor het eerst een compleet beeld hebben gekregen van de beoogde situatie waarmee wij 
te maken hebben. Als gevolg daarvan willen wij het volgende aan onze inspraakreactie toevoegen. 
 
Wij waren zeer verheugd met de mededeling dat de inspraakreactie heeft geleid tot de aanpassing dat 
tuintjes, alsmede vlonders, loopplanken en nutsvoorzieningen voor woonschipbewoners aan het 
Oosterhamrikkanaal worden toegestaan, hetgeen doormiddel van een ingebruikgevingscontract zal 
worden vastgelegd. 
 
Tegen de manier waarop hier invulling aan wordt gegeven in Waterrand hebben wij echter ernstige 
bezwaren: 
 
 
Wij vinden het walgebruik zoals beschreven in artikel 9 van Waterrand een onacceptabele 
achteruitgang ten opzichte van de huidige situatie.  
 
Hiermee worden wij ernstig in onze belangen geschaad. De gemeente heeft door jarenlang 
gedoogbeleid impliciet rechten verleend en wil dat nu veranderen zonder daarbij de belangen van de 
bootbewoners zorgvuldig te wegen. In het bestemmingsplan Waterrand wordt zelfs de huidige 
regelgeving wat betreft het gebruik van de groene oever door woonbootbewoners verzwegen. 
 
De huidige regelgeving omtrent onze schuurtjes is geregeld in de vigerende UVOV van 1997. 
Indertijd speelden bij de bepaling van de locaties waar schuurtjes zouden worden toegestaan, de 
stedebouwkundige redenen een belangrijke rol: Uitgangspunt hierbij was het openbare karakter van de 
oever/kade en het water zoveel mogelijk te waarborgen.  
Dit was voor de Oosterhamrikkade ook het geval want in artikel 7.1d van de UVOV wordt de 
Oosterhamrikkade genoemd als zijnde in aanmerkingkomend voor vrijstelling van het geldende 
bouwverbod (artikel 6.1).  
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Een bouwvergunning wordt vergeven bij vrijstelling. Aangaande de grond tot vrijstelling: “dit is met 
name afhankelijk van de vraag of plaatsing, gezien de breedte van de groene oever, praktisch mogelijk 
is op de wallekant (UVOV par. 3.2)”. 
Artikel 4.2 geeft aan dat de schuurtjes aan de Oosterhamrikkade een maximale breedte en lengte 
mogen hebben van respectievelijk 3x4 m.  
 

Ter info: wij wijzen op paragraaf 5.1 van de UVOV waarin vermeld wordt dat “het overgangsrecht 
voor schuurtjes is verruimd, waardoor de bestaande schuurtjes worden gelegaliseerd”. Hoewel ze niet 
met een vergunning gebouwd zijn, zijn dus alle schuurtjes van voor februari 1997 legaal! 

 
In de “brief in bijlage 3” (blz. 86 van Waterrand) wordt de suggestie gewekt dat ons feitelijk gebruik 
van de wallekant illegaal is maar dat hier jaren lang niet tegen is opgetreden. In de schriftelijke reactie 
van de gemeente op onze inspraakreactie stelt men tevens dat er geen tuinen in eigendom van of in 
gebruik gegeven is aan woonschipbewoners. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken aangezien de 
gemeente zelf ons in 2004 heeft kenbaar gemaakt van mening te zijn dat als gevolg van jurisprudentie 
er een stilzwijgende bruikleenovereenkomst is ontstaan tussen de (tuin) gebruiker en de gemeente.  
Er wordt hier ten onrechte voorbij gegaan aan een lange voorgeschiedenis van nota’s, raadsbesluiten 
en afspraken m.b.t. legalisatie van walgebruik die de gemeente steeds heeft nagelaten formeel te 
regelen (hetgeen ook verklaart waarom er nooit tegen is opgetreden).  
 
Reeds in 1986 heeft de raad de besluitvormingsnota Gemeentelijk Havengebied aangenomen, in par. 
6.3.1. wordt gesteld: “Uitgifte van groenstroken langs woonschepen aan de bewoners zal in beginsel 
mogelijk zijn. Verder zal nagegaan worden of zonder toestemming in gebruik genomen gronden 
alsnog legaal in gebruik kunnen worden gegeven danwel beëindiging van deze situatie gewenst is”. 
De gemeente heeft er indertijd geen blijk van gegeven dat het walgebruik aan de Oosterhamrikkade 
ongewenst was. 
Ook de Haven beleidsnota van 1989 stelt wat betreft het walgebruik: “Al geruime tijd bestaat er dan 
ook de behoefte één en ander in goede banen te leiden. Daarbij hoort onder andere het legaliseren 
van geprivatiseerde oevergedeeltes en het uitbreiden van deze mogelijkheden, waar dat mogelijk en 
wenselijk is”. Weer is de Oosterhamrikkade niet gekenmerkt als een locatie waar walgebruik niet 
mogelijk of wenselijk was. 
 
Het heeft echter tot 2003 geduurd voordat de gemeente aanstalten heeft genomen tot het formeel 
regelen van reeds lang geleden genomen besluiten en gemaakte afspraken (inmiddels noodgedwongen 
door dreigende bevrijdende verjaring van in gebruikzijnde wallekanten). De woonschipbewoners van 
de Oosterhamrikkade zijn van het begin aan bij dit proces betrokken geweest.     
In 2004 stelde de gemeente dat uit jurisprudentie was gebleken dat verlies van eigendom voor de 
gemeente niet aan de orde is, maar dat er een stilzwijgende bruikleenovereenkomst is ontstaan tussen 
de gebruiker en de gemeente (het moge overigens duidelijk zijn dat dit aan de rechter is om te 
bepalen). Op 21-10-2004 kregen wij een brief met kenmerk RO04.72252, waarin de gemeente 
aangeeft rekening houdend met onze belangen en ook met de situatie zoals die in de praktijk gegroeid 
is, de stilzwijgende bruikleenovereenkomst om te willen zetten in een formele bruikleenovereenkomst. 
De gemeente kondigt ons in deze brief aan in de periode 9 jan-31 mrt 2006 een 
bruikleenovereenkomst aan te bieden, het doel daarbij is het huidige gebruik formeel op schrift te 
zetten (een conceptversie was reeds bijgesloten), eens te meer wordt aangegeven dat ons walgebruik al 
die tijd niet ongewenst was.  
 
Voor meer informatie verwijzen wij ook naar de notulen van de informatie avond “bruikleenovereenkomsten” 
die de gemeente op 4 oktober 2004 georganiseerd heeft. Enkele citaten: 
In antwoord op een vraag van de dhr. Van Oosterhout zegt de gemeente: ”de gemeente biedt een fatsoenlijke 
bruikleenovereenkomst aan. Op dit moment is al sprake van een stilzwijgende overeenkomst. De gemeente wil 
nu een formele overeenkomst aanbieden, waarin het huidige gebruik wordt geregeld”.  
Ook is er gesproken van een fatsoenlijke overgangsregeling: “Vooralsnog kan de huidige situatie zo blijven zoals 
die nu is. Die situatie zou bij het afsluiten van de bruikleenovereenkomst ook zo in de overeenkomst zijn 
vastgelegd. Pas als het schip wordt verkocht, vraagt de gemeente om het in overeenstemming te brengen met de 
eisen van de overeenkomst”. 
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Op de vraag van de heer Oostinga: Wat houdt art. 1.6 van de bruikleenovereenkomst in? Wat is een bijzonder 
geval? Antwoordt de gemeente: “Het artikel is bedoeld als een soort van hardheidsclausule. De 
bruikleenovereenkomst voor de groene oever komt aardig overeen met de bruikleenovereenkomst die wordt 
opgesteld voor het gebruik van groen bij woonhuizen. Daar staat ook in dat bij dringende noodzaak de gemeente 
de grond voor eigen gebruik kan opeisen. In de praktijk gebeurt dat bijvoorbeeld als de infrastructuur wordt 
gewijzigd voor de aanleg van een fietspad of om de weg te verbreden. De bruikleenovereenkomst krijgt zijn 
vertaling in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geeft in zoverre rechtszekerheid, dat daarvan niet 
zomaar kan worden afgeweken”. 
 
Wij zijn van mening dat de bovenstaande (nog beknopt weergegeven) complexe geschiedenis van 
nota’s, verordeningen en afspraken aangaande het walgebruik ten onrechte niet is opgenomen in de 
beschrijving van de bestaande situatie.  
Als gevolg hiervan wordt de omvang van de mate waarin wij benadeeld worden bij de wijziging van 
dit bestemmingplan (in combinatie met de BOV) onvoldoende inzichtelijk gemaakt.  
Daarnaast wordt de raad deze belangrijke informatie onthouden, hetgeen wij kwalijk vinden. Zonder 
deze door ons verzamelde informatie kan de raad geen goed beeld vormen van de manier waarop de 
gemeente zich in de loop der jaren heeft opgesteld ten aanzien van het walgebruik en van de rechten 
van de woonbootbewoners. Uit het voorgaande mag blijken dat wij ons terecht afvragen in hoeverre de 
gemeente zich als een betrouwbare overheid heeft gedragen. 
 
Dit is een opvallende overeenkomst met de BOV waar in paragraaf “1.2.4 Oevers”, nagelaten wordt 
te vermelden dat aan de Oosterhamrikkade momenteel sprake is van bergingen en tuintjes. Ook op de 
overzichtskaarten op blz. 11 en 27 van de BOV staat het Oosterhamrikkanaal niet ingetekend als 
“oever als tuin in gebruik” terwijl dat feitelijk wel het geval is.  
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 twee te wijzigen 
bestemmingsplannen nalaat een feitelijke omschrijving te geven van de huidige situatie dan ontstaat 
op zijn minst een  indruk van een poging tot ondermijning van de planologische rechtszekerheid van 
een groep burgers met als doel haar eigen investeringen beter te laten renderen. Het onthouden van 
deze informatie aan de raad vinden wij dan ook een zeer bedenkelijk. Raadsleden moeten zich al heel 
goed verdiepen in de materie willen ze deze door de gemeente verdonkeremaande informatie boven 
water halen. We roepen de raad dan ook op ernstig bezwaar te maken tegen deze manier van werken.   
 
 
Het ontwerp bestemmingsplan wijkt af van het gemeentelijk beleidskader aangegeven voor het 
openbaar vaarwater zoals vastgelegd in de structuurschets Watergang. 
 
Op 26 januari 2000 heeft de raad de structuurschets Watergang vastgesteld en daarmee het 
gemeentelijk beleidskader aangegeven voor het openbaar vaarwater.  
In de paragraaf “wonen en water” is aangegeven dat de verschillende kanaalvakken vanuit een 
integraal beleidsperspectief zouden moeten worden aangepakt. Belangrijke doelstellingen daarbij zijn: 

1. Het verbeteren van de kwaliteit van de liggebieden voor woonschepen vanuit de erkenning 
van het wonen op het water als volwaardige woonvorm; 

2. 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;  

3. En het verbeteren van de ruimtelijke structuur. 
 

Voor de meeste liggebieden betekent dit het maken van een 'kwaliteitssprong'. In 'Watergang' stelt 
men voor dit met name te realiseren in de vorm van een ligplaatsverbetering. Voor elk kanaalvak zal - 
in overleg met de bewoners - een plan voor een algehele verbetering van het liggebied worden 
opgesteld, waarbij de woonomgeving en het woonverblijf (schip/ark) aan de orde komen*. Het 
uitgangspunt is om te voorzien in kwalitatief goede ligplaatsen. Een en ander impliceert wel dat daar 
waar ligplaatsverbetering niet reëel is, vanwege milieu- of andere omgevingsfactoren, deze ligplaatsen 
moeten worden opgeheven en worden vervangen door andere ligplaatsen binnen de bestaande 
liggebieden. 
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* Wat betreft het overleg dat heeft plaatsgevonden: Het moge duidelijk zijn uit onze frequente correspondentie 
richting de gemeente aangaande de Oosterhamriktracé en ons bezwaar tegen de brief van de gemeente in bijlage 
3 van het bestemmingsplan Waterrand, dat de kwaliteit van de ligplaatsen nimmer een uitgangspunt van de 
gemeente was.  
 
Wanneer de raad echter de in Watergang verwoorde uitgangspunten voor het te voeren beleid vaststelt 
dan mag men verwachten dit terug te vinden in de opvolgende gedefinieerde wijkvernieuwingsplannen 
van stadsdelen aan het water, ook als de financiering uit de markt moet komen. Juist bij grootschalige 
wijkvernieuwingsprojecten doen zich bij uitstek kansen voor om in dat gebied de kanaalgewijze 
aanpak van Watergang te realiseren. 
 
De bovenstaande doelstellingen “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” en “het verbeteren van de ruimtelijke structuur” zijn in het concept Bestemmingsplan 
Openbaar Vaarwater BOV (december 2007) belangrijke uitgangspunten ten aanzien van de nieuwe 
regelgeving. Men stelt dat duidelijke regels met betrekking tot de ligplaatsen van woonschepen en het 
gebruik van de oevers nodig zijn om de openbare kwaliteit van het openbaar vaarwater en de directe 
omgeving daarvan te waarborgen.  
Het doel van dit nieuwe bestemmingsplan is het voorzien in een duidelijke en eenduidige regeling 
voor àlle woonschepen binnen de gemeente Groningen. Het bestemmingsplan neemt de hele vaarweg 
inclusief de oevers/kades in ogenschouw. Er wordt met nadruk gesteld dat verschillende regelingen in 
verschillende bestemmingsplannen zoals nu het geval is ongewenst zijn. 
 
   
Er zijn geen zwaarwegende argumenten die de voorgestelde inperking van de 
gebruiksmogelijkheden van de wallekant  rechtvaardigen.  
 
Het past dan ook niet dat voor het Oosterhamrikkanaal een uitzondering op de in de BOV voorgestelde 
eenduidige regeling wat betreft het gebruik van de wallenkant gemaakt wordt. De gemeente wekt de 
indruk daar waar het haar uitkomt de regels die volgens haar algemeen zouden moeten gelden, 
incidenteel en plaatselijk aan te passen. Dit is volgens ons aan te merken als willekeur uit eigenbelang. 
Burgers rekenen op een consequente, consistente en betrouwbare overheid. De gemeente Groningen 
laat zich tegenover de bewoners van de woonschepen aan de Oosterhamrikkade niet bepaald van die 
kant zien. 
Met het terugbrengen van tuintjes aan de Oosterhamrikkade tot 20 m2, waar elders in de stad d.m.v. 
gebruiksovereenkomsten wallekant wordt afgekoerst op tuinen van 2/3 lengte van de ligplaats 
(hetgeen al met al neerkomt op waarschijnlijk zo'n tachtig vierkante meter gemiddeld) wordt het 
belang van de openbaarheid hier wel zwaar ten nadele van de bootbewoners in het oog gehouden. Om 
over het verbieden van schuurtjes nog maar te zwijgen. 
 
Wij zijn van mening dat een planwijziging met dergelijke verstrekkende gevolgen voor de 
betrokkenen met zwaarwegende argumenten onderbouwd dient te worden. Er wordt echter geen 
enkele overtuigende argumentatie gegeven waarom er geen plaats meer zou zijn voor onze tuinen en 
bergingen. Wij willen benadrukken dat in vergelijking tot andere kanaalvakken met een groene oever 
het Oosterhamrikkanaal een ongekend lange openbare oever heeft: 
 

1. De noordzijde van het kanaal heeft een vrije oever over de hele lengte van het kanaal, aan 
deze zijde wordt ingezet op natuurlijke oevers en taluds, waarbij onder meer de 
oeverbeplanting zorgt voor een verbetering van de waterkwaliteit . Oever- en taludbegroeiing 
zullen daarnaast ecologische kwaliteiten genereren. Hierbij moeten we denken aan 
watervogels, vissen, amfibieën, libellen, vlinders en kleine zoogdieren. 

2. Minder dan 30 % van de oever van de Oosterhamrikkade is in gebruik als ligplaats voor 
woonschepen. Aangezien paragraaf 3.4.2 van de BOV stelt dat minimaal 33 % van de 
ligplaats openbare ruimte blijft, betekent dit dat zelfs als alle woonschepen aan de OHK 
(hetgeen nu niet het geval is) een tuin zouden krijgen is slechts 20 % van de oever niet 
openbaar.   
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3. Daarnaast zijn er reeds vele mogelijkheden tot recreatie aan het water in de directe omgeving 
(Van Starkenborgkanaal, Gorechtkade, het Ooster- en Pioenpark, Floresplein en de vijvers 
langs de Oosterhamriklaan).  

 
 
De ontwikkelingsvisie Oosterhamriktracé had als beoogd eindbeeld de Oosterhamrikboulevard. Als 
motivatie voor de afwijkende behandeling volhardt de gemeente in het verwijzen naar deze 
ontwikkelingsvisie.  
Echter de ontwikkelde plannen zoals verwoord in het ontwerp bestemmingsplan Waterrand hebben 
een heel ander eindbeeld. Par 4.2.2 stelt: “De rooilijn aan het Oosterhamrikkanaal blijft op de plek 
van de huidige rooilijn. Dat garandeert een openbare route langs het kanaal en behoud van het 
bestaande groen langs de kade”.   
Qua ruimtelijke ontwikkeling van ons kanaalvak verandert er dus helemaal niets!  
 
 
Het feit alleen dat er grootschalige nieuwbouwplannen zijn in de Oosterhamrikzone kan geen 
rechtvaardiging zijn voor de voorgestelde rechtsongelijkheid t.o.v. kanaalvakken in een omgeving 
met reeds bestaande bebouwing.  
 
Welk feitelijk verschil tussen de Oosterhamrikkade en bijvoorbeeld de Wilhelminakade/H. de 
Grootkade rechtvaardigt de afwijkende regelgeving omtrent het walgebruik van Waterrand (eenzijdig 
door de gemeente bepaald) t.o.v. de BOV (fatsoenlijk resultaat van uitvoerig overleg tussen alle 
betrokken partijen)? Beide kanaalvakken betreffen de stedelijke hoofdstructuur, vormen de grens 
tussen twee wijken en liggen (of komt te liggen) aan een aantrekkelijke toegangsroute naar de stad.  
 
 
Het moge duidelijk zijn dat bij het goedkeuren van dit ontwerp van het Bestemmingsplan wij te allen 
tijde aanspraak zullen maken op de regeling tot uitkering van plan- en/of gevolg schade. Gelet alleen 
al op het feit dat u voornemend bent de plannen uit te werken en dit openbaar kenbaar maakt, wordt 
ons aanzienlijke schade toegebracht. 
 
Mocht dit bezwaarschrift niet voor u bestemd zijn, dan verzoek ik u dit bezwaar door te zenden naar 
de juiste instantie, zoals u op grond van de wet verplicht bent. 
 
Wij verzoeken u als college schriftelijk te reageren op onze stellingen en eisen, zodat wij eventuele 
juridische vervolgstappen kunnen nemen indien u besluit over te gaan tot vaststellen van dit 
voorontwerp.  
 
 
Hoogachtend, 
 

 
NAAM 
 

 
ADRES 

 
HANDTEKENING 
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Ter Info: 
Bewoners Commissie Woonschepen Oosterhamrikkanaal 
 
Dhr. E. G. Oostinga    Dhr. J. Belgraver 
050-3114208 / 06-22606592   050-3130818 / 06-40086285  
edwin@dankbaarheid.demon.nl   jaco.belgraver@versatel.nl 
Oosterhamrikkade 1041    Oosterhamrikkade 1021 
9713 KA  GRONINGEN    9713 KA  GRONINGEN 
 


