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B1. Verordening tot wijziging van de Verordening openbaar vaarwater 2006 
(raadsvoorstel 14 november 2013) 

Inspreker dhr. Koetje (oud bestuurslid Woonschepencomité en adviesbureau woonschepen) 
vindt dat de regels van de gemeente over de verwaarlozing van schepen tegen de wet ingaan. De 
kennis van spreker en anderen wordt volkomen genegeerd. Met de bestaande regels kan de gemeente 
verwaarlozing goed aanpakken. De nieuwe regels zijn discriminerend en de uiterste consequentie 
ervan is dakloosheid. Spreker vindt dit een schande. 
Inspreker dhr. Van Driel (voorzitter Woonschepencomité WCG) zegt dat het raadsvoorstel bizarre
criteria voor verwaarlozing bevat. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de vergunning wordt 
ingetrokken en de bootbewoner dakloos wordt. Spreker acht het niet mogelijk om eenduidige uitleg 
aan deze criteria te geven waarmee de handhavers hun werk kunnen doen. Het overleg met 
ambtenaren verliep niet naar wens en spreker verwijst naar het convenant met bewonersorganisaties. 
De huidige verordening biedt prima mogelijkheden om verwaarloosde schepen aan te pakken. De 
gemeente heeft die nooit benut. Het WCG heeft nuttige suggesties gedaan. 
Inspreker dhr. Stok (bewoner woonschepenhaven) vindt dat de voorstellen van het college een 
verruwing en verarming van de pluriforme democratie betekenen. Spreker noemt een voorbeeld 
waarbij de ligplaatsvergunning zou worden ingetrokken vanwege verwaarlozing. Deze persoon zou 
dakloos zijn geworden. Het raadsvoorstel leidt tot volledige willekeur. 
Dhr. Hukema (PvdA): 
 Zegt dat de fractie met het voorstel instemt. Met het voorstel wordt duidelijk wat onder een 

verwaarloosd schip wordt verstaan. De nieuwe beschrijving is goed. Spreker gaat ervan uit dat een 
expert beoordeelt of een schip is verwaarloosd. 
 Zegt dat het niet de bedoeling is dat bewoners van hun schip worden gehaald. Het voorstel is wel 

nodig gezien de staat van onderhoud van sommige schepen. 
 Vindt dat de criteria goed hanteerbaar zijn. 

Dhr. Dijk (SP): 
 Begrijpt het commentaar van het Woonschepencomité: de voorgestelde aanpassing van de 

verordening is niet helder en niet gedetailleerd. Waarom vindt de wijziging plaats? Is wel sprake van 
een verbetering? Kan het worden vergeleken met welstandshandhaving? 
 Zegt dat het niet de bedoeling kan zijn dat een woonschipbewoner dakloos wordt. 

Dhr. Van der Veen (GroenLinks): 
 Communicatie: heeft de gemeente met de betrokkenen gesproken? Wat heeft het college gedaan met 

de kritiek? 
 Criteria: het is goed dat er criteria komen, echter de voorgestelde criteria zijn te vaag. 
 In hoeverre vindt het college dat de criteria objectief kunnen worden nageleefd door handhavers? 
 Welke ruimte heeft het college nodig om verwaarloosde schepen aan te pakken? 
 Druist het voorstel in tegen de wet zoals de inspreker zegt? Kan het handhaven van de regels leiden 

tot dakloosheid? 
 Is het niet zo dat het college met deze regels achterliggende problemen wil aanpakken? 

Dhr. Koops (VVD): 
 Vindt handhaving van de regels voor woonschepen belangrijk in verband met de veiligheid en de 

kwaliteit van de openbare ruimte. Spreker is het eens met de PvdA en vindt het voorstel goed. De 
formulering moet juridisch kloppen in het belang van een goede handhaving. 

Mw. Jongman (ChristenUnie): 
 Sluit zich aan bij de vragen over de criteria: zijn die voldoende concreet geformuleerd? 
 Wacht het antwoord van het college af. 
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Dhr. Maat (Stadspartij): 
 Vindt de nieuwe criteria te subjectief en arbitrair. Wanneer is een schip verwaarloosd? Is het hebben 

van veel troep aan boord een teken van verwaarlozing? 

Mw. Kuik (CDA): 
 Is het eens met het voorstel: verwaarloosde schepen moeten worden aangepakt. 
 Vindt twee van de vier criteria wat breed geformuleerd. Het voordeel is dat het toepasbaar is op een 

groter aantal casussen. De normale beginselen van behoorlijk bestuur gelden. 

Mw. Klein Schaarsberg (Student en Stad): 
 Sluit zich aan bij de vragen van de heer Dijk. Wat waren de problemen? 
 Vindt het een goed idee een expert in te schakelen zoals de heer Hukema voorstelt. 
 Is het eens met de heer Van der Veen dat ook achterliggende problemen kunnen worden aangepakt, 

bijvoorbeeld in het geval van verhuur van boten. 
 Vindt het goed dat de criteria enige ruimte bevatten zodat de handhaver een afweging kan maken in 

het belang van de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Mw. Copini (D66): 
 Is positief over de nieuwe verordening. Het gaat niet alleen over verwaarloosde schepen. 
 Is de voorgestelde uitbreiding van de verordening nodig? Ontstaat geen onnodige onrust onder de 

bewoners? Is naar andere gemeenten gekeken? 
 Vraagt wat de meerwaarde is van de nieuwe criteria: komen meer woonboten in de gevarenzone? 
 Vraagt of met dit voorstel de mate van verwaarlozing zo objectief mogelijk kan worden vastgesteld. 

Mw. Wilschut (PvdD): 
 Is benieuwd wat het college vindt van de opmerkingen van de insprekers. 
 Sluit zich aan bij de vragen van de SP en GroenLinks. 

Wethouder Van der Schaaf: 
 Legt uit waarom het nodig is de verordening te wijzigen: het wordt nu mogelijk ook de bovenkant 

van een schip te beoordelen op verwaarlozing. Dit ontbrak tot nu toe. 
 Zegt dat het moeilijk is criteria te vinden waarin iedereen zich kan vinden. Er is altijd een spanning 

tussen de mate van gedetailleerdheid en de ruimte die criteria bieden. De criteria zijn goed te 
handhaven. 
 Zegt dat het niet de bedoeling is dat de gemeente nu stevig gaat handhaven. Het gaat erom bepaalde 

excessen te kunnen voorkomen. De handhaving vindt altijd plaats in stappen. Alleen in uiterste 
instantie kan de ligvergunning worden ingetrokken. 
 Geeft een schets van de inspraak in 2010 en het gesprek met betrokkenen in september 2013. De 

mening van hen heeft niet tot wijziging van de criteria geleid. 
 Zegt dat de handhaving hier niets met welstand te maken heeft. Het gaat om de staat van het schip. 
 Zegt dat niet direct experts worden ingeschakeld. Dit gebeurt wel voor de onderkant van een schip. 
 Geeft aan dat naar de gemeente Amsterdam is gekeken. Groningen doet het anders. 
 Zegt op een vraag van  de heer Dijk (SP) toe dat de ervaringen aan de raad worden gestuurd aan de 

hand waarvan kan worden bepaald of de verordening werkt. 

Het voorstel gaat als conformstuk naar de raad van 18 december 2013.


