
Verslag ALV VWG 9 jan 2014
Aanwezig : 18 leden, zie presentielijst. Notulist: Mariëtte de Jong.

1.Nico opent de vergadering, heet een nieuw lid, Wim  (eigenaar boot nr. 34) welkom en stelt de agenda vast 
zoals die voor ligt.

2. Klankbordgroep

Mariëtte brengt kort verslag uit van de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep op 9 dec. jl.
Aanwezig waren alle bestuursleden VWG en twee individuele eigenaren nr. 28 en nr. 34 en drie mensen van het 
ingenieursbureau: Hendrik jan Huiting, Magda Dijkstra en Bram Doeven (laatst genoemde gaat met pensioen 
per 1-1-2014, komt vervanger voor).

Belangrijkste punt van bespreking was de rol en status van de klankbordgroep. En daarop aan sluitend hoe 
Hendrik Jan als projectleider de rol van het bestuur van VWG ziet.
De bedoeling is dat de leden van de klankbordgroep een adviserende rol krijgen en dat de leden de komende 
1,5 jaar actief meedenken over het proces van verdere (gedetailleerde) uitwerking van het plan. Belangrijk 
hierbij  is dat de leden informatie naar de achterban brengen en ophalen, dat zij bewoners vertegenwoordigen. 
De klankbordgroep heeft formeel geen enkele juridische status heeft Hendrik Jan Huiting toegegeven. 
Op de vraag waarom er niet voor gekozen is om met het bestuur om tafel te gaan i.p.v. opnieuw een klankbord 
op te zetten, antwoordt Magda Dijkstra dat  ze niet verplicht zijn om met het bestuur VWG om tafel te gaan 
zitten. 

Standpunt van het Bestuur VWG over de klankbordgroep
Het bestuur  legt uit waarom ze het daar niet mee eens is. Het bestuur VWG is een gekozen en  goed 
functionerende vertegenwoordiging van de bewoners, die aantoonbaar bewezen heeft tijdig informatie te 
halen en te verspreiden onder bewoners. Daarbij gaat het steeds om de belangen van de bewoners van de 
Woonschepenhaven. Daarmee is het bestuur VWG de enige juiste partij  voor de projectleider om in gesprek te 
gaan.  

Standpunt van de leden
Karel merkt op dat hij heel tevreden is over hoe het bestuur VWG nu functioneert. Hij heeft het vermoeden dat 
ze niet met het bestuur van VWG om tafel willen zitten omdat het bestuur zich kritisch opstelt. Hij vindt dat het 
bestuur VWG met  de projectleider om tafel moet gaan zitten. 
De aanwezige leden stemmen hier unaniem mee in.

Wim: als de Woonschepenhaven een woonwijk is zou je uit moeten zoeken wat er in het wijkconvenant staat 
over inspraak.

Hans merkt op dat er nu nog steeds geen concreet uitgewerkt plan ligt, maar dat we nu wel al met de 
uitvoerders van het ingenieursbureau van RO/EZ om tafel zitten. 

Wim: het is gebruikelijk om een project op te knippen in deelprojecten. Binnen het taakstellend budget van 4,5 
miljoen kunnen we als bewoners meedenken m.b.t. prioriteren van deelprojecten.

Actie: het bestuur zal  voor de eerst volgende klankbordgroep bijeenkomst op 16 jan. a.s. een brief sturen naar 
Hendrik Jan waarin zij het standpunt van de VWG zal verwoorden. Verwezen kan worden naar het 
wijkconvenant op de site van de Gemeente Groningen.
Indien leden/bewoners aan willen schuiven op persoonlijke titel tijdens de vergadering dan kan dat in overleg 
met het bestuur VWG, maar alleen de bestuursleden kunnen namens bewoners spreken.

5 meter maatregel
De 5 metermaatregel is ook ter sprake geweest in de klankbordgroep. En ook Hendrik Jan  Huiting zingt weer 
hetzelfde liedje : het staat in de verordening openbaar vaarwater (VOV 2006?) en het is voor jullie veiligheid. 
Ondertussen weten wij als bewoners uit eigen ervaring al jaren dat de gemeente echt niet in onze veiligheid is 
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geïnteresseerd. Ook liggen wij niet in openbaar vaarwater. Verder heeft het bestuur een onderzoek gedaan naar
handhaving van de 5 meter maatregel in de stad. Nico en Karin hebben op een paar plekken de afstanden op 
gemeten tussen de boten: Nico laat aan de hand van tekeningen zien hoe het daarmee zit. Het blijkt dat aan de 
Oosterhamrikkade van de 27  slecht 4 ligplaatsen voldoen; de afstand tussen de boten verschilt van 1,8 tot 7,5 
meter. Aan het  Oude Winschoterdiep voldoen van de 47 ligplaatsen slechts 5 ligplaatsen. Conclusie: de meeste 
ligplaatsen  in deze vakken voldoen niet aan de 5 metermaatregel (85% en 90%).

Toegevoegde noot: in de afgelopen drie jaar is in de stad al eerder dan in de Woonschepenhaven  riolering 
aangebracht ook in het Oude Winschoterdiep en de Oosterhamrikkade. De gemeente had toen de kans om de 5
metermaatregel door te zetten. Ook zijn daar geen brandwerende schotten geplaatst zoals ze hier van plan zijn.

Standpunt bestuur VWG over 5 metermaatregel
Het  bestuur vindt dat  de 5 metermaatregel alleen in goed overleg met de bewoners en op vrijwillige basis kan 
worden ingevoerd.  Verder is het bestuur tegen het plaatsen van brandwerende schermen tussen de boten.

Standpunt van de leden
De leden zijn het unaniem  hiermee eens.

Vraag van Eppo : kan de gemeente bewoners juridisch dwingen tot verplaatsing i.v.m. 5 metermaatregel?
Antwoord: dat kan als er voor de gemeente  zwaarwegende belangen in het spel zijn en aangetoond kan 
worden dat 5 meter veiliger is dan een kortere afstand. Nadelige gevolgen zoals bijv. het opheffen van  
ligplaatsen dienen gecompenseerd te worden met ligplaatsen elders in de stad (volgens eerdere afspraken 
gemeente met WCG ). Indien het budget krap is zou bijv. de 5 metermaatregel geschrapt kunnen worden, dat 
scheelt kosten.

Toezegging Gemeente Groningen
 Dhr. Huiting heeft na de eerste vergadering van de klankbordgroep een mail op 17 dec. jl. gestuurd met daarin 
de toezegging dat de gemeente Groningen het verplaatsen van (particuliere) steigers plus schuurtjes regelt en 
betaalt. In de verdere voorbereiding van het werk zullen details bekend worden gemaakt.

Actie bestuur VWG : het bestuur zal haar standpunt m.b.t. de 5 metermaatregel en de tekeningen versturen 
naar alle fractievoorzitters van de politieke partijen van de gemeenteraad Groningen in cc naar de wethouder 
en de projectleider.

Financieel jaarverslag 2013
Karin Venekamp deelt het financieel jaarverslag uit. Na een korte toelichting wordt het verslag vastgesteld.

Rondvraag
In de rondvraag passeren vragen over de volgende onderwerpen: 

- inrichting van crossbaan voor de jeugd?
- Sontbrug: wanneer nieuwe ingang Woonschepenhaven?
- 15% studenten norm voor woonwijk ook hier?
- 4,5 miljoen ? prioriteiten stellen in overleg 

Afsluiting
Nog voor 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en biedt de aanwezigen een Nieuwjaars drankje aan van 
het bestuur VWG.  
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