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Gemeente Groningen 
t.a.v. de heer Van der Schaaf 
Postbus 30026 
9700 RM  Groningen 
 
Datum: 17 februari 2018 
 
Betreft: adviezen op 

- Onderzoek aanpak slechte schepen 
- Onderzoek inventarisatie drijvende bouwwerken en varende schepen 
- Verkenning nieuwe liggebieden wonen op water 

 
Geachte heer Van der Schaaf, 
 
Wij hebben de voornoemde stukken bestudeerd. Hieronder treft u per document onze opmerkingen, 
aanbevelingen en adviezen aan. 
 

Onderzoek aanpak slechte schepen 
Voor zover het de aanpak van kamerverhuur te water betreft hebben de aanbevelingen van de onderzoeker 
onze steun. Ten aanzien van de keuze van minimaal 50 m² per huishouden dan wel maximaal één 
huishouden per vergunning adviseren wij de tweede variant aan te houden. 

De onderzoeker stelt verder voor een excessenregeling zoals door de gemeente Leeuwarden gehanteerd in 
het leven te roepen. Daarbij moet men zich realiseren dat deze regeling stamt uit de periode voor de Wet 
Verduidelijking Voorschriften Woonschepen. Deze wet bestempelt inmiddels alle woonschepen tot 
drijvende bouwwerken tenzij de eigenaar het schip daadwerkelijk af en toe laat varen. In geval van 
verwaarlozing adviseren wij aansluiting te zoeken bij de regelgeving voor bouwwerken in het algemeen. Wij 
verzoeken het college duidelijk te maken hoe het recht wil doen aan het principe van gelijke behandeling in 
goed vergelijkbare gevallen. Het lijkt ons namelijk niet logisch om bij drijvende bouwwerken (ook niet bij 
varende schepen trouwens) te gaan handhaven op zaken die bij bouwwerken te land worden getolereerd. 

Onder aan pagina 2 van de raadsbrief lezen wij de wens om bij wijze van wijkvernieuwing de wachtlijst te 
kunnen passeren. Strikt genomen vereist dit een wijziging van de VOV. Wij hebben hier overigens geen 
bezwaar tegen zolang het doorschuifeffect ervoor zorgt dat de belangen van anderen op de wachtlijst niet 
geschaad worden. 
 

Onderzoek inventarisatie drijvende bouwwerken en varende schepen 
Wij kunnen de onderzoeker in hoge mate volgen in zijn redeneringen en aanbevelingen, maar zijn gedachte 
om handhavend op te treden tegen de aanwezigheid van drijvende bouwwerken in de Noorderhaven 
bevreemdt ons. De Wet Verduidelijking mag niet zo worden uitgelegd dat legale woonsituaties, die de 
gemeente in regelgeving en handhaving heeft gefaciliteerd en zelfs aangemoedigd, nu plotseling als illegaal 
moeten worden beschouwd. Daar is de wet niet voor bedoeld. Wij adviseren het college hierover geen 
strijd te voeren, maar de gegroeide situatie voor lief te nemen en daar middels een vergunningstelsel het 
beste van te maken. Op deze wijze doet het college in onze ogen het meeste recht aan de Watervisie en aan 
het advies van advocaat Goudriaan, die beide bevestigen dat in de Noorderhaven drijvende bouwwerken en 
echt varende schepen naast elkaar kunnen bestaan. Enkel de stadsadvocaat gaat hiertegenin. 
Het college heeft wel degelijk mogelijkheden om de verhouding varende schepen/drijvende bouwwerken in 
de Noorderhaven in de gewenste richting te doen veranderen. De dynamiek in de Noorderhaven is immers 
niet gebaat bij het algehele afmeerverbod dat de provincie Groningen hanteert zodra men buiten de 
gemeentelijke wateren komt en ook niet bij het verbod van de gemeente Groningen zelf om ligplaatsen van 
schepen die bijvoorbeeld tijdens een vakantie weg zijn tijdelijk voor andere schepen te benutten. Vandaar 
de volgende twee adviezen: 
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 Sta toe dat houders van een ligplaatsvergunning hun ligplaats in overleg met de havendienst aan 
anderen uitlenen. Sta bovendien toe dat Groningse vergunninghouders, net zoals die in Amsterdam, 
zes maanden achtereen kunnen gaan varen in plaats van de huidige drie maanden. 

 Zorg voor een ruimer aanbod van aanlegmogelijkheden voor varende woonschepen binnen de 
gemeentegrenzen, bijvoorbeeld op plaatsen waar het Besluit Geluidhinder geen permanente 
ligplaatsen toestaat maar die voor tijdelijk gebruik zeer aantrekkelijk kunnen zijn. Uitgaande van 
periodes van enkele maanden, ook in de winter, is de beschikbaarheid van water en elektriciteit aan 
te bevelen. Het aanbod van een aanlegplaats voor enkele pleziervaartuigen, zoals de projectgroep 
Meerstad kennelijk heeft gedaan, is in dit verband niet toereikend. 

De raadsbrief is nogal stellig over de toepassing van havengeld in de Noorderhaven, waar tijdens een 
bewonersavond op 30 maart 2017 nog een overgangsregeling en aanvullend overleg met het WCG werden 
toegezegd om deze kwestie te nuanceren. Wij adviseren het onderwerp te laten rusten totdat duidelijk is 
hoe de Wet Verduidelijking in de Noorderhaven zal uitwerken. 
 

Verkenning nieuwe liggebieden wonen op water 
De verkenning leidt voorlopig tot de conclusie dat de Watervisie zal vastlopen. Er worden te weinig 
mogelijke ligplaatsen gevonden om de reeds opgetreden en nog te verwachten verliezen aan ligplaatsen te 
compenseren. Overigens hebben wij twijfels bij de bruikbaarheid van de geluidsberekeningen, die tal van 
locaties lijken uit te sluiten. Als eerste stap adviseren wij de berekende waarden in aanwezigheid van 
geïnteresseerden uit het WCG te controleren met eigen metingen op een realistische waarnemingshoogte, 
bijvoorbeeld op 1,5 m boven waterniveau, en hierover te rapporteren. In algemene zin adviseren wij de 
ambities voor het aantal te verplaatsen schepen/ligplaatsen uit de Diepenring terug te brengen tot het 
aantal mogelijk te realiseren ligplaatsen aan openbare oevers, vermoedelijk hooguit 15. Dat aantal zou 
corresponderen met de negen reeds aangekochte tramligplaatsen en zes opvallende ontsieringen van het 
totaalbeeld, min of meer in lijn met onze oproep bij RTV Noord in augustus 2016. Wij zien immers het 
aantal geparkeerde auto’s langs de Diepenring ook nog lang niet afnemen. De financiële voordelen van dit 
realisme lijken ons evident. 

Onze twijfels over de geluidsberekeningen betreffen niet alleen de methode, maar ook de gehanteerde 
grenswaarden. In het bijgesloten raadsbesluit van de gemeente Zaanstad uit 2014 (bijlage II) werd 
bijvoorbeeld 63 dB als grens opgevoerd. Dat was na de datum van 1 juli 2012 die op p. 3 van de Verkenning 
als fataal wordt opgevoerd. Wij adviseren het college uiteen te zetten waarom er geen rek in de 
gehanteerde 53 dB zit, ook in het licht van een te verwachten vermindering van de geluidsbelasting dankzij 
verdere elektrificering en GPS-beïnvloeding van het verkeer in de toekomst. Zo kan het college de vrees 
wegnemen dat het onderzoek vooral tot doel heeft aannemelijk te maken dat Groningen het aantal van 434 
vergunde ligplaatsen zou moeten loslaten. Dit klemt des te meer omdat uit de raadsbrief nu al een tekort 
van 7 ligplaatsen blijkt ten opzichte van de 434 die in woonvisie en watervisie zijn vastgelegd. 

Natuurlijk zijn wij ons bewust van de tegenwerking die het college ondervindt van allerhande partijen die 
het niet op woonschepen begrepen hebben. Dat maakt de realisatie van kleine clusters ligplaatsen 
bijzonder tijdrovend en onzeker. Het advies is dan ook om de aandacht vooral te richten op gebieden waar 
grotere aantallen ligplaatsen mogelijk zijn en waar de eventuele oppositie overzichtelijker is, te weten bij 
het Suikerunieterrein en in Meerstad. Voor de langere termijn is het van belang om het Oude 
Winschoterdiep en de Scandinavische havens in beeld te houden. In bijlage I vindt u paginawijs een 
opsomming van zaken die ons in de verkenning zijn opgevallen. Wonen op water is een veel geliefdere 
woonvorm dan wij ons hier in Groningen vaak lijken te realiseren en wij steunen daarom uw verzoek aan de 
raad om in een verruimde afspraak tot 550 of meer plekken voor wonen op het water te komen. 

Ten aanzien van de waterkavels in Meerstad is een kritische kanttekening op zijn plaats. De zestien kavels 
die daar ooit zijn aangeboden, zijn nog steeds niet allemaal verkocht. Daarvoor zijn onzes inziens twee 
oorzaken aan te wijzen: de bedroevende architectuur van de toegestane arken en de ongemakkelijke figuur 
van grond onder water in privé-eigendom. De Wet Verduidelijking zorgt voor een vergaande gelijkschakeling 
van huizen en woonboten, waaronder “watervilla’s”. Dus als er bouwkavels aan het water kunnen worden 
verkocht met een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een huis, moet het ook mogelijk zijn 
vergelijkbare kavels aan te bieden met een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een drijvend 
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bouwwerk of desgewenst een ligplaatsvergunning voor een varend schip. Op deze wijze worden de 
gebreken van de bestaande waterkavels vermeden en is er meer kans dat deze vorm van ligplaatsen een 
succes wordt. Wij adviseren het college deze mogelijkheid serieus te onderzoeken. 
 

Groningen waterstad? 
De vorig jaar aangenomen watervisie opende met een gloedvol verhaal over hoe water en scheepvaart 
onze stad gevormd hebben. Met het beheer van die erfenis zit het al meer dan een halve eeuw niet goed. 
Dat heeft ons planologische missers als de Steentilbrug, de gedempte Westerhaven, de dam in het 
Oosterhamrikkanaal en de lage, vaste bruggen over Oude Winschoterdiep en Hoendiep bezorgd. De lijst valt 
moeiteloos uit te breiden. We kunnen hier gerust van kapitaalvernietiging spreken. 

 

 Afb. 2: Zeer bruikbare kade, deels onbereikbaar voor schepen door ondoordachte brug 

Schepen en scheepvaart hebben nog steeds niet de prioriteit die men zou verwachten om bijvoorbeeld de 
Diepenringplannen te kunnen realiseren. Er wordt volop kijkwater aangelegd om nieuwe woonwijken op te 
fleuren, maar over openbaar vaarwater wordt de ene na de andere brug getekend. De bevaarbaarheid lijdt 
daaronder. Meer behoedzaamheid is dan ook geboden, want we zouden zo langzamerhand kunnen weten 
hoe moeilijk zulke planologische missers te corrigeren zijn. 

In de uitwerking die zich nu aftekent kiest de watervisie toch weer een koers die te nonchalant is waar het 
om een van de belangrijkste kwaliteiten van de stad gaat. Het uitgangspunt zou behoud en waar mogelijk 
herstel van vaarverbindingen moeten zijn. Als er bijvoorbeeld al een brug bij de Diamantlaan moet komen, 
dan moet dat een beweegbare brug zijn. De kosten behoren te worden toegerekend aan de nog te bouwen 
woonwijk aan de overzijde van het vaarwater, want die wijk is ook langs andere wegen goed bereikbaar te 
maken. Ondertussen ligt er bij het Suikerunieterrein wel 700 meter kade op schepen te wachten. Misschien 
ook wel op schepen uit de Noorderhaven. Doorvaart geen enkel probleem. Vlakbij ligt nog een bassin dat 
met weinig moeite ook geschikt gemaakt kan worden. Deze locaties bieden waarschijnlijk de laatste 
mogelijkheid om tegen geringe kosten ligplaatsen te realiseren. Voor het bedrag dat het college in zijn 
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verkenningen voor één ligplaats uittrekt, kunnen er daar misschien wel tien worden gemaakt. Ook de 
termijn waarop dit mogelijk is biedt meer vertrouwen dan de vergezichten in de periode 2025-2030 die ons 
vooral herinneren aan alle toezeggingen uit de afgelopen decennia die op weinig tot niets zijn uitgelopen. 
Wij adviseren het college deze kansen met beide handen te grijpen. 
 
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
N. Tiel, 
secretaris WCG 
  

Bijlagen: I. Opmerkingen bij ligplaatsonderzoek 
 II. Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen (B&W Zaanstad) 
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Bijlage I 
Opmerkingen bij Verkenning nieuwe liggebieden wonen op water 
 

pag opmerking 

3 Kosten: het is ons onduidelijk hoe op een plaats zoals getoond op p. 3 van dit advies de kosten per 
ligplaats €40.000 zouden kunnen bedragen. Wordt daar met een vork geschreven? 

5 “Realisatie van ligplaatsen middenin de nieuwe wijken aan het water wordt door bureau 
meerstad, door ontwikkelende partijen risicovol geacht. Men verwacht negatief effect op de 
verkoopbaarheid van direct omliggende kavels.” De gebruikelijke negativiteit. 

7 “functie voor waterberging en doorstroming wordt aangetast”  Wie dit schrijft, begrijpt om te 
beginnen de wet van Archimedes niet. Met de doorstroming zal het ook wel meevallen; het 
Koningsdiep is geen kolkende rivier. 

11 Waarom nieuw water voor woonschepen graven als je al een prima kade hebt? Zo worden 
ligplaatsen voor woonschepen onnodig duur gemaakt. Hooguit als bijkomend voordeel in het 
kader van een breder plan voor waterberging en ruimtelijke wensen. 

12 Het bassin bij de knik in het Hoendiep (kaart 2015) ligt er nog steeds. Geen geld weggooien met 
het dempen (kaart 2017) van dit bassin! 

13 Op grond van een wandeling ter plaatse is moeilijk voorstelbaar dat het geluidsniveau aan de 
zuidoever van het Hoendiep te hoog is. Bovendien zal de geluidsbelasting door elektrificering en 
GPS-beïnvloeding van het verkeer naar verwachting afnemen. 

14 De herrie van evenementen als Paradigm kent een einddatum. Bestemming is mogelijk als 
verbetering te verwachten is. Tot die tijd (2025) kunnen bewoners hun eigen conclusie trekken en 
zo nodig enige afstand nemen van het geheel. 

“Financiering voor te openen brug en aankoop bestaande arken is niet opgenomen in de huidige 
begroting voor de herontwikkeling van het suikerfabriekterrein.” Dit is een ergerlijke manier van 
trechtering. 

“Langs dit deel van het Hoendiep kunnen nieuwe ligplaatsen worden gerealiseerd. In aantal zijn 
dit er niet meer dan dat er verdwijnen op dit kanaalvak.” De tweede zin is onjuist. Zie advies. 

16-20 Veel mogelijkheden voor tijdelijke ligplaatsen (enkele maanden) 

21 Geluidskaart valt nog mee. Na ombouw ringweg waarschijnlijk een ongezonde geluidsbelasting. 

23 Sombere plaatsen 

26 Niet meegenomen: de lege ruimtes die door jarenlang uitsterfbeleid van het Meerschap zijn 
ontstaan 

32 En hoppa, weer een overbodige fietsbrug erbij. Kosten? 

Enkele woonschepen ten zuidoosten van de Boumabrug?? Daar ligt de Euroborg. Zuidwest? 

Afstand houden tot spoorbrug?? Wordt daarmee het treinloze Oude Stamspoor bedoeld? 

33 Onnodig pessimisme over geluidsbelasting. Waarschijnlijk een van de stilste delen van de stad. 
Klussenplaats nu eindelijk eens goed regelen (bestemmingsplan) 

37 Golfbrekers, minimale grootte-eis?? Mogen schippers ook nog zelf nadenken? 
“verdiepen en verbeteren kade zuidoever”: het betreft hier achterstallig onderhoud aan een 
verwaarloosde en verzakte kade. Het is onjuist de kosten hiervan als bezwarende factor in te 
brengen. 

40 Categorie “xx” specificeren. Op andere plaatsen maakt men zich voor dit gebied zorgen over de 
veiligheid van fietsers. De aanwezigheid van woonschepen kan een meerwaarde zijn. 

43 De dam: een van de planologische missers 

44 http://www.dvhn.nl/groningen/Alternatief-plan-voorwisselwoningen-Ten-Post-22884607.html 
verdient bestudering 

45 gemeente Ten Boer: hier wordt Haren bedoeld. 

 
  

http://www.dvhn.nl/groningen/Alternatief-plan-voorwisselwoningen-Ten-Post-22884607.html
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Bijlage II 
 

 


