
Ik wil in de eerste plaats wijzen op de reeks van fouten die zich in dit dossier 
bevinden. Zo staat in de brief van 25 mei 2009 dat het college de vergunning intrekt op 
basis van de VOV 2002 terwijl de vergunning is verstrekt op grond van de VOV 2006.
In het verweerschrift van het college van 17 augustus staat dat de eerste aanvraag voor 
de vergunning op 25 juni 2009 is binnengekomen. Dit moet natuurlijk zijn 25 juni 
2008 en iets verderop in de brief staat dat de vergunning op 1 juli 2009 is afgegeven 
terwijl dat 1 juli 2008 is geweest.
Dit zijn feitelijke fouten, en ik heb niet alles genoemd, waarvan ik denk, maar ik ben 
geen jurist, dat het college alleen al om dit soort vormfouten niet-ontvankelijk zou 
moeten worden verklaard en dus de vergunning voor de Andire gewoon weer terug 
moet geven.
Dit soort fouten zijn kenmerkend voor de zaak waar we hier mee te maken hebben en 
tekenen de slordigheid waarmee het college in deze zaak met de besluitvorming 
omgaat. Dit lijkt me in te druisen tegen alle beginselen van behoorlijk bestuur en 
zorgvuldige belangenafweging.

Wat vooral opvalt in deze kwestie is dat het college enerzijds niet op de hoogte is of 
niet wil zijn van de eigen regelgeving en anderzijds die regelgeving gedurende deze 
procedure voortdurend verandert. Zonder enig raadsbesluit of welke rechtsgrond dan 
ook. En bovenal dat het college z´n oren laat hangen naar mensen die geen kennis van 
zaken hebben en dat lijkt mij voor een zorgvuldige belangenafweging een hele slechte 
zaak en die zorgvuldige belangenafweging heeft dus ook niet plaatsgevonden.

In wezen zijn er twee twistpunten. Dat betreft de hoogte van het schip en de 
authenticiteit. Ik wijs even op het feit dat het college in de brief van 17 augustus 
vaststelt, eerste pagina, laatste alinea dat de lengte-, hoogte en breedtematen niet 
worden overschreden. Enkel de roef aan de achterzijde is 31 centimeter te hoog 
volgens het college.
Daarmee kun je dus vaststellen dat het schip binnen de regelgeving valt. Mocht de roef 
afgebroken worden dan is er helemaal geen probleem meer ten aanzien van de hoogte 
maar dat tast het authentieke karakter van het schip aan.
Ik heb destijds meegewerkt aan de totstandkoming van de UVOV (Uniforme 
Voorschriften Openbaar Vaarwater) en wij hebben toen met de jurist van RO/EZ 
vastgesteld dat de hoogtebepalingen voor oorspronkelijke schepen niet van toepassing 
moesten zijn omdat je dan met allerlei karakteristieke elementen in de problemen zou 
komen. Daar vielen onder anderen masten en stuurhutten onder. Als je dus een 
authentiek onderdeel als de roef van dit schip zou slopen dan dreig je niet meer te 
voldoen aan de omschrijving van het begrip authentiek in de VOV, artikel 1p waarin 
onder lid 2 staat dat een schip authentiek is door het behoud van de oorspronkelijke 
casco-met-opbouw waarmee de oorspronkelijke contouren niet wezenlijk verloren 
gaan. (Dit artikel is overigens in strijd met de Huisvestingswet maar daar kom ik zo op 
terug). Het college verwijst in de toelichting op de VOV 2006 in dit verband ook nog 
naar de UVOV. Hoe het college dan tot de conclusie komt dat de roef, een 
ondergeschikt maar karakteristiek element van het schip, te hoog is, is mij een raadsel 
en geen geldig argument mijns inziens. En men zou ook nog kunnen stellen dat de 



hoogte van de stuurhut niet de maximale toegestane hoogte is zodat dat samen met de 
lichte overschrijding van de roef het totaal toegestane niet overschrijdt. 

Dan de authenticiteit zelf. Ik heb zojuist al de definitie voorgelezen en je kunt met de 
beste wil van de wereld niet zeggen dat het schip van mevrouw Giebels niet aan die 
regelgeving voldoet. Sterker nog, voordat dit verhaal op gang kwam waren mevrouw 
Giebels en haar partner van plan een ark neer te leggen en het college heeft toen 
gezegd: u moet een authentiek schip neerleggen. Voordat men de Andire gekocht heeft 
heeft men op tekeningen aangegeven wat de verbouwingen zouden behelzen. Het 
college heeft toen geen strijdigheid met de regelgeving geconstateerd en de vergunning 
verleend zonder nadere opmerkingen. Ik wil u er nadrukkelijk op wijzen dat mevrouw 
Giebels veel meer gedaan heeft dan conform de regels is vereist. Zij had kunnen 
volstaan met het laten beoordelen vanaf een foto of het schip geschikt was en had 
voorgenomen bouwplannen niet hoeven te tonen. Inmiddels worden die tekeningen 
geheel ten onrechte gebruikt in deze procedure want het lijkt op het moment bijna zo 
dat een bouwvergunning ten onrechte is verstrekt en daar hebben we het hier niet over. 
Sterker nog: voor een schip heb je geen bouwvergunning nodig en ik wil daarbij in de 
eerste plaats verwijzen naar een uitspraak van de Tweede Kamer uit 1991 die integraal 
is opgenomen in de Huisvestingswet en die er grofweg op neerkomt dat de gemeente 
geen eisen aan inrichting en gebruik van een schip mag stellen. De gemeente kan 
alleen eisen stellen aan de ligplaats en dat gebeurt in Groningen ook. Het college 
erkent die wettelijke beperking en heeft in de VOV 2006 in de toelichting op blz 16 dit 
nog eens herhaald. Niettemin zien we, sinds de bezwaarmakers in het geweer zijn 
gekomen dat het college plotseling die wettelijke beperking aan de kant gooit en 
allerlei eisen gaat stellen aan het schip van mevrouw Giebels en dan met name de 
stuurhut. Eigenlijk kun je op grond van dit alleen al zeggen dat die vergunning 
volkomen ten onrechte is ingetrokken.

Ik wil toch nog even schetsen hoe slordig dit college in deze kwestie opereert. Zo staat 
in de brief van 17 augustus dat er geen gangboord meer is. Dit klopt niet want over het 
hele schip is er een gangboord maar ter hoogte van de stuurhut is die 20 cm smal. In 
een eerder gesprek is dat met het college gewisseld of daarmee de niet-kwetsbaarheid 
in het geding kwam. U kunt in de brief d.d. 30-03-09 lezen hoe wij daar tegenaan 
kijken. Maar nu wordt dat gangboord ineens gekoppeld aan de authenticiteit van het 
schip. Ik moet constateren dat dus naar gelang de omstandigheden de regels maar 
worden aangepast en dat is voor een burger natuurlijk een onwerkbare situatie.

Het kan niet zo zijn dat leken gaan bepalen wat authentiek is of niet. Het WCG heeft al 
meerdere keren benadrukt dat als dit begrip wordt gehanteerd dat er een commissie 
van kenners zou moeten worden ingesteld die, analoog aan de welstandscommissie 
inzake bouwprojecten gaat bepalen wanneer een schip al dan niet nog voldoet. Ik geef 
u op een briefje dat er geen eensluidende mening is. De ruime definitie in de VOV 
2006 voorkomt dat bijna alle schepen uit de stad zouden moeten verdwijnen. Het is 
ook niet voor niets dat in de VOV 2006 ook nog het begrip historisch schip voorkomt 
en de beoordeling daarvan wordt overgelaten aan de FONV (Federatie Oud 
Nederlandse Vaartuigen). Dat kan niet aan de willekeurige inzichten van burgers of 



ambtenaren worden overgelaten dat blijkt in deze kwestie. U heeft een rapport van de 
firma Touw gekregen via de heer Van der Velde waarin duidelijk staat dat de Andire 
alle kenmerken vertoont van een spits. Daarmee is de authenticiteit voldoende 
aangetoond voorzover de VOV 2006 dat definieert. En nogmaals: als een bewoner een 
stuurhut wil verbouwen dan heeft de gemeente, afgezien van hoogte en oppervlakte 
ten opzichte van de volumebepalingen voor een ligplaats daar helemaal niets over te 
zeggen en hoeft de bewoner daar ook geen vergunning voor aan te vragen. En voorts 
kun je zeggen dat zowel college als bezwaarmakers het begrip authentiek verwarren 
met het begrip historisch en nergens is besloten dat aan de Hofstede De Groothkade 
uitsluitend historische schepen ligplaats mogen innemen.
In dit verband wil ik ook nog wijzen op artikel 20 uit de VOV, lid 2 waarin staat over 
beschermd stadsgezicht: In de kanaalvakken als bedoeld in het eerste lid kunnen ook 
schepen ligplaats innemen die voor wat betreft hun uiterlijke verschijningsvorm in 
overwegende mate gelijkenis vertonen met de in het vorige lid bedoelde (en men 
bedoelt daar authentieke) schepen. Dus als het lijkt op authentiek is het ook goed 
volgens de VOV. 

Tenslotte wil ik nog wijzen op de vergunning die aan de Hofstede De Groothkade is 
verstrekt aan een mevrouw waarvan ik de naam niet wil noemen. Het is al opmerkelijk 
dat het college 2 a-4tjes nodig heeft om die vergunning te rechtvaardigen. De 
vergunning van mevrouw Giebels hoefde niet gerechtvaardigd te worden.
In de vergunningverstrekking staat dat haar schip niet authentiek is maar gezien de 
beeldverbeterende kwaliteit en de financiële belangen zij toch een vergunning krijgt.
Als we accepteren dat de Andire niet authentiek zou zijn dan kijk ik naar de twee 
andere argumenten. In de eerste plaats is de Andire ook een beeldverbeterende 
vernieuwing aangezien het vorige schip, ook een spits overigens, veel langer was, 
zodat de gemeente in het al jarenlange streven naar tussenruimtes van 5 meter tussen 
schepen, de zogenaamde zichtlijnen, op deze locatie dus een zeer gewenste 
beeldverbeterende verandering kon realiseren.
Ten tweede: Ondanks dat het schip van die mevrouw niet als authentiek is beoordeeld 
heeft zij toch de vergunning gekregen omdat, zo schrijft het college er aanmerkelijke 
financiële belangen voor de aanvraagster speelden. We kunnen uit de brief van 17 
augustus destilleren dat mevrouw gaat samenwonen op een andere ligplaats en dat de 
ligplaats dus waarschijnlijk op korte termijn voor veel geld verkocht zal worden of dat 
zij door verhuur een flinke bron van inkomsten heeft. Dat zijn financiële belangen 
maar wel van een andere orde dan wat hier onvoldoende is gewogen.
Als deze ligplaatsvergunning niet wordt hersteld dan betekent dat dat mevrouw 
Giebels en haar partner failliet zijn. Dit schip is aangepast naar deze locatie en het zal 
zeer moeilijk zo niet onmogelijk zijn om dit schip te verkopen. Als men al over de 
breedte van de gangboorden als zijnde een overtreding wil spreken, dat is uiteindelijk 
het enige dat overblijft maar ook betwist kan worden dan is dat geen reden om de 
vergunning in te trekken. Dit zou net zoiets zijn als iemand die een dakkapel twintig 
centimer te groot heeft gemaakt, bevelen om zijn huis af te breken. Want uit de brief 
van 25 mei 2009 blijkt ook weer de slordigheid die ik al noemde. De 
ligplaatsvergunning is namelijk, zoals normaal in deze stad zowel voor schip als 
eigenaar toegekend. Dat schept de mogelijkheid dat een eigenaar van schip kan 



wisselen op een ligplaats en dat schip en ligplaats ook van eigenaar kunnen wisselen. 
In die brief had naar mijn smaak expliciet moeten staan dat de ligplaatsvergunning van 
mevrouw Giebels niet is ingetrokken. Dat is weer een van die onzorgvuldigheden.
Zoals de zaak nu in die brief is geformuleerd wordt mevrouw Giebels en partner niet 
alleen het schip ontnomen maar ook de ligplaatsvergunning en ook dat is weer strijdig 
met de regelgeving van de VOV 2006 maar ook met een oordeel van de Hoge Raad uit 
mei 2004 dat weliswaar gaat over standplaatsen van woonwagens maar aangezien 
zowel standplaatsen als ligplaatsen in de Huisvestingswet zijn opgenomen mag je 
veronderstellen dat een vergunde ligplaats beschouwd moet worden als woonruimte. 
Zoals het is geformuleerd in de brief van 25 mei worden mevrouw Giebels en haar 
partner dakloos en failliet gemaakt omdat een paar omwonenden denken dat het schip 
te hoog is, wat dus niet zo is en dat het schip niet authentiek zou zijn, hetgeen 
enerzijds niet hard gemaakt kan worden en anderzijds niet hoeft als het schip maar 
authentiek lijkt.
Het had het college gesierd door goed naar de eigen regelgeving en de achterliggende 
wetgeving te kijken om de bezwaarmakers duidelijk te maken dat mevrouw Giebels en 
haar partner geen regels overtreden waar eventuele handhaving zou moeten 
plaatsvinden en sancties worden toegepast en volkomen terecht hun 
ligplaatsvergunning hadden en hadden mogen behouden.
Het lijkt mij dan ook niet meer dan logisch dat uw commissie het college adviseert om 
de intrekking van de vergunning ongedaan te maken.


