
Jaarverslag 2016 
Waar op onze website continu en gedetailleerd verslag wordt gedaan, 

wordt in dit jaarverslag wordt met iets meer afstand gekeken naar enkele 

thema’s die in 2016 hebben gespeeld. We schrijven inmiddels augustus 

2017. Daarom kan het voorkomen dat relevante ontwikkelingen uit het 

lopende jaar in het verslag worden betrokken. 

Riolering Noorderhaven 

Hoewel veel mensen gruwen bij de gedachte aan het lozen van toiletwater, weten allerlei in het water levende 

organismen wel raad met het beetje meststoffen dat een kleine gemeenschap aan het water toevoegt. Maar ja, 

regelgeving. In juni 2016 werd de afsluiting van het rioleringsproject Noorderhaven gevierd met een borrel 

voor bewoners. In verhouding tot de moeite die de gemeente zich heeft getroost om rekening te houden met 

de wensen en zorgen van de bewoners was de opkomst wat mager. 

Wet Verduidelijking Voorschriften Woonboten  

Gedurende het hele jaar zorgde een aangekondigde wijziging van de Woningwet, de Wet verduidelijking 

voorschriften woonboten (Wvvw), voor grote onzekerheid. Geleidelijk wordt duidelijk dat de wet, die bedoeld 

was om de gevolgen van een uitspraak van de Raad van State te repareren, inderdaad vooral dat doet. De 

Wvvw biedt bovendien mogelijkheden om onveilige situaties voor huurders tegen te gaan. Varende schepen, 

mits daadwerkelijk als zodanig gebruikt, vallen niet onder de werking van de Wvvw, maar onder de 

Binnenvaartwet en zijn derhalve in de meeste gevallen certificaatplichtig. Voor de Noorderhaven zijn de 

gevolgen van dit onderscheid nog niet te overzien. 

Opknapbeurt Woonschepenhaven 

Dat er veel achterstallig onderhoud in de Woonschepenhaven was, was bekend. Maar niet dat de uitvoering 

daarvan jaren zou gaan duren en dat de bewoners daardoor jaren in de troep zouden zitten. Gemeente en 

aannemer lagen in innige omhelzing en wezen de bewoners maar wat graag als oorzaak van de stroeve 

operatie aan. Een te beperkt budget (hoe fors ook als je het deelt door het aantal schepen), het ontbreken van 

een degelijk plan van aanpak, het eigen gebrek aan kennis van de regelgeving en de willekeur in de afspraken 

met de bewoners bieden een betere verklaring. De controverse mondde uit in een bezoek van burgemeester 

Den Oudsten, die met eigen ogen kon zien dat het niet aanging om alle problemen in de schoenen van de 

bewoners te schuiven. 

Watervisie 

In de loop van 2016 werd het WCG steeds ongeduldiger over het gebrek aan ambtelijke animo om orde te 

scheppen in het gemeentelijke woonschepenbeleid. Een pleidooi om onder meer een handvol treurig 

stemmende kamerverhuurbakken uit de Diepenring te verwijderen bracht de zaken inderdaad in een 

stroomversnelling. In een tijdsbestek van tien dagen zagen drie zeer verschillende versies van een “watervisie” 

het licht, waarin het college zich vergaloppeerde aan een halvering van het aantal woonschepen in de 

Diepenring en luchtig deed over de mogelijkheden voor vervangende ligplaatsen. Ook op andere punten sloeg 

het ambitiedocument “Koersen op water” de plank volledig mis. Zo wilde men bij verkoop van een woonboot 

gaan beoordelen of de boot mocht blijven dan wel zou moeten verdwijnen. Als je in de voorgaande zin “boot” 

door “huis” vervangt is de wereld te klein, maar als WCG moet je veel moeite doen om zoiets simpels uit te 

leggen. 

Deze faux pas zette de verhouding tussen college en WCG dusdanig op scherp dat het op de rechtstreekse 

relaties met raadsleden en de betrokken wethouder aankwam om de rust enigszins te doen weerkeren. 
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