
Aan: bewoners WSH 
Van: Karel Hofman, Richard Wijngaard, Nico Jongepier, Karin Venekamp,  
 Hans Stok, Mariëtte de Jong en Werner Oldekalter.                
Datum: 30 november 2010                                                                

Beste bewoners,  
 
Het bestuur van het Comité WSH (Anselina, Pieter, Karel) heeft haar taken neergelegd.  
Wij hebben ze gevraagd een ledenvergadering uit te roepen om een nieuw bestuur te kiezen. 
In afwachting van jullie keuze van een nieuw bestuur, hebben wij de koppen bij elkaar 
gestoken en alvast actie ondernomen. Van onze acties in 2010 willen hierbij verslag doen. 
Ook willen we onze voornemens voor 2011 aan jullie voorleggen. 
 
18 nov. 2010: rechtszaak Jacob Kuipers bijgewoond  
Tijdens de rechtszitting horen we van de advocaat van de gemeente dat het door Marcel 
Slijkhuis gepresenteerde plan niet bekend is bij hem. Ook de rechter concludeerde dat het 
dus geen officieel gemeentelijk plan zou zijn. Marcel heeft bij de bewoners WSH de 
suggestie gewekt dat het om een gemeentelijk plan gaat, terwijl het eigenlijk een plan is van  
woningbouwcorporatie Lefier.Tot op heden is er feitelijk niets veranderd.  
 
Van Leo van Gent werkzaam bij de afdeling RO/EZ van de gemeente, hebben we gehoord 
dat op de loonlijst van woningbouwcorporatie Lefier Marcel Slijkhuis voor 75% staat en Ben 
Bloem voor 100% in zijn laatste periode WSH. 
 
18 nov. 2010: Petitie WSH aangeboden aan de Raadscommissie 
Tijdens de bespreking van de ontwerpbegroting 2011 heeft Werner Oldekalter op ons 
verzoek gebruik gemaakt van 3 minuten Inspreekrecht. Hij heeft de raadscommissie 
gevraagd om een deel van het subsidiegeld beschikbaar te stellen voor de WSH. Tevens 
heeft hij gevraagd om opheldering van de gereserveerde 1 miljoen voor herinrichting WSH . 
Wil je precies weten wat hij gezegd heeft, kijk op: www.gemeentegroningen.nl . 
Natuurlijk blijven wij hierover in gesprek met de raadscommissies, zij besluiten uiteindelijk 
wat er gaat gebeuren. 
 
13 januari 2011 : verkiezing nieuw bestuur van op te richten vereniging WSH 
Het voorstel is om op donderdagavond 13 januari 2011 een Algemene Ledenvergadering 
plaats te laten vinden in het clubgebouw van de woonschepenhaven. 
Tijdens deze bijeenkomst kunnen bewoners een nieuw bestuur kiezen van een nieuw op te 
richten vereniging WSH. Een vereniging die opkomt voor de rechten en belangen van de 
bewoners als het gaat om het onderhoud en beheer van de Woonschepenhaven. 
 
Januari 2011: overleg WSH met wethouder Frank de Vries   
Op 24 nov. jl. heeft Frank de Vries toegezegd dat hij in januari 2011 naar de WSH komt op 
uitnodiging van ons. Hiermee willen we een nieuwe fase van onderhandelen ingaan zonder 
de woningbouwcorporatie. Ook heeft wethouder Karin Dekker haar medewerking toegezegd, 
zij gaat immers over de financiële middelen. 
 

Tot slot:  kom donderdagavond 13 januari a.s. om je stem te laten horen en je 
mening te geven over de gang van zaken ! 
 Een uitnodiging, agenda en procedure aanmelden kandidaat bestuursleden kun je eind 
december verwachten. 
 

http://kaarten.nozzman.nl/
http://www.gemeentegroningen.nl/


              
 

Beste bewoners, 
 
Nieuw bestuur Vereniging Woonschepenhaven Groningen (VWG) 
Op 13 januari jl. is er een nieuw bestuur gekozen van de Vereniging Woonschepenhaven Groningen 
en heeft de overdracht plaats gevonden van het oude bestuur . 
Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende leden:  
Nico Jongepier, voorzitter   WSH 77 
Karin Venekamp, penningmeester  WSH 64 
Mariëtte de Jong, secretaris   WSH 25 
Richard Wijngaard    WSH 50 
Hans Stok,    WSH 24 
Het bestuur komt gemiddeld  1 x per 14 dagen bij elkaar en wordt juridisch bijgestaan door Werner 
Oldekalter. 
 
Oproep nieuwe leden 
Momenteel hebben zich 27 leden aangemeld bij de Vereniging Woonschepenhaven Groningen. Willen 
we als bestuur voor de gemeente een serieuze gesprekspartner zijn, dan is het van belang dat meer 
bewoners zich aanmelden als lid van de vereniging. Daarom roepen we iedereen die nog geen lid is 
op om zich aan te melden. De contributie bedraagt 1€. Aanmelden kan per mail bij het secretariaat: 
mariette.dejong@gmail.com . In juni zal een van de bestuursleden bij u langs komen en kunt u zich 
ook aanmelden. Tevens kunt u eventuele ideeën, onderhoudszaken t.b.v. het algemeen belang WSH 
aangeven.  
  
Herstart overleg over beheer en onderhoud WSH 
Op 17 mei jl is een eerste overleg geweest met Peter Homan, stadsdeelbeheerder Noorddijk, Marcel 
Slijkhuis, projectleider Meerstad, Eemskanaalzone, WSH en zijn assistent Tim van Winsum. 
De afspraak is gemaakt dat 1x per 6 weken overleg met het bestuur zal plaats vinden. Het bestuur 
heeft een lijst met onderhoudszaken opgesteld. Deze lijst kan met uw inbreng aangevuld worden. 
Het bestuur zal via het overleg de afhandeling ervan volgen en bewaken. 
 
Gas- en elektriciteitskasten 
De situatie wat betreft de elektriciteitskasten is niet op orde en onveilig. De kast bij steiger 6 is 1 jaar 
na datum van het ongeluk nog steeds een puinhoop. Daden van betrokkenen blijven uit ondanks het 
feit dat dit punt meerder keren aangekaart is. Dat is de reden dat we het Dagblad van het Noorden 
gevraagd hebben een artikel hierover te plaatsen (zie de krant van zaterdag 11 juni  jl.). 
We houden het op de agenda tot dat de gas- en elektriciteitskast van steiger 6 is vernieuwd en de 
overige energiekasten op de wal deugdelijk zijn aangepast en/of vernieuwd. 
 
Overleg Woonschepencomité Groningen 
Elke eerste maandag van de maand is er een informatiebijeenkomst van WCG waar de lopende 
zaken worden besproken met bewoners van woonschepen in de stad Groningen. 
Het bestuur zal zich op de hoogte blijven stellen van de ontwikkelingen en u waar nodig informeren. 
 
Bezoek raadscommissie 
Sinds haar aantreden is een vertegenwoordiging van het nieuwe bestuur verschillende keren naar het 
stadshuis geweest wanneer daar voor de WSH relevante zaken besproken werden in de 
raadscommissie. 8 juni jl. hebben we gebruik gemaakt van het inspreekrecht om het bestemmingsplan 
Driebond aan de orde te stellen en om de WSH op de agenda te krijgen van de raadscommissie. 
 
Bouwsels zonder vergunning 
Totaal zijn 5 bewoners aangeschreven door de gemeente. Afhandeling verschilt per persoon. 
 
Advies:  laat u eerst voorlichten door de gemeente(bouwloket RO/EZ) voordat u gaat (ver)bouwen 
door de gemeente. Zie ook  www.omgevingsvergunning.nl 
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Beste bewoners, 
 
 
Samenwerking bestuur VWG en Werner Oldekalter 
Met ingang van 19 juli 2011 heeft het bestuur VWG unaniem de samenwerking met Werner 
Oldekalter als juridisch adviseur beëindigd. Het bestuur bedankt Werner voor zijn inzet bij het 
opstarten van het nieuwe bestuur. Na bijna een jaar van samenwerken acht het bestuur het 
toch gewenst om zonder Werner Oldekalter verder te gaan aangezien het bestuur 
constateert dat hij in toenemende mate zich ongevraagd en/of zonder overleg opstelt als 
woordvoerder van het bestuur, c.q de Woonschepenhaven richting externe contacten en o.a. 
de gemeente Groningen. Het bestuur gaat zich na de zomervakantie beraden op mogelijke 
alternatieven voor juridische bijstand in geval zich die vraag voordoet. 
 
Overleg met de gemeente Groningen 7 juli jl. 
Op 7 juli jl. heeft het bestuur voor de tweede keer om tafel gezeten met Marcel Slijkhuis, 
Peter Homan en Tim van Winsum. Behalve de reguliere onderhoudszaken WSH waar tot op 
heden nog weinig schot in zit, kwam ook het plan dat Marcel Slijkhuis dat hij een jaar 
geleden (medio juni 2010) presenteerde weer op tafel. Marcel deed opnieuw het verzoek om 
naar het plan te kijken met de bewoners. Het bestuur heeft direct sceptisch gereageerd op 
dit verzoek en Marcel erop gewezen dat eerder in reactie op dit plan een ondertekende 
petitie is gestuurd naar wethouder Frank de Vries. 
Het plan om woningbouw te plegen in de Woonschepenhaven is nog steeds niet van de 
baan en ook de huidige lege ligplaatsen blijven leeg. Na de zomervakantie zal het bestuur 
zich beraden op hoe verder met de gemeente als het gaat om de nabije toekomst van de 
Woonschepenhaven. 
 
Herhaalde oproep nieuwe leden 
Het bestuur VWG roept opnieuw bewoners van de Woonschepenhaven op zich te melden 
als lid van de Vereniging Woonschepenhaven Groningen bij een van de bestuursleden of per 
mail bij het secretariaat : mariette.dejong@gmail.com 
Nico Jongepier, voorzitter   WSH 77 
Karin Venekamp, penningmeester  WSH 64 
Mariëtte de Jong, secretaris   WSH 25 
Richard Wijngaard    WSH 50 
Hans Stok,    WSH 24 
 
 
Compliment aan de organisatoren van Havenpop  
Het bestuur VWG wil bij deze haar waardering uitspreken voor de organisatoren van 
Havenpop t.b.v. KIKA. Hiermee hebben ze bij gedragen aan een positief beeld van de 
Woonschepenhaven. 
 
Tenslotte 
Tenslotte wenst het bestuur VWG  alle bewoners een mooie zomer. Na de vakantie pakken 
we de draad weer op.  
 
 
 
 

mailto:mariette.dejong@gmail.com
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Beste bewoners, 
 
Hierbij de vierde nieuwsbrief 2011 van het bestuur VWG (zie foto). 
Deze nieuwsbrief wordt ‘boot aan boot’ verspreid en hangt ook in het clubgebouw. 
Verder gaat deze nieuwsbrief ter kennisgeving naar het Woonschepencomité Groningen.  
 
Het bestuur van de Vereniging Woonschepenhaven Groningen (afgekort VWG) 
 

 
 
Vlnr: Hans Stok, Karin Venekamp (penningmeester), Nico Jongepier (voorzitter),  
       Mariëtte de Jong (secretaris) en Richard Wijngaard. 
 
DES en VWG 
Soms merken we dat mensen het bestuur VWG verwarren met het bestuur van de 
speeltuinvereniging DES. Beide besturen bestaan uit bewoners van de WSH.  
Bestuur DES houdt zich bezig met sociaal culturele activiteiten in de WSH. 
Het bestuur VWG met onderhoud, beheer en herinrichting WSH en de gevolgen van de 
plannen betreffende de directe omgeving (Driebond, Sontbrug, Eemskanaalzone) .  
Voor onderhoud en beheer heeft het bestuur overleg met stadsdeelbeheerder Noorddijk, 
Peter Homan, Voor de herinrichting WSH hebben we overleg met Marcel Slijkhuis, 
coördinator Meerstad. Ook wil het bestuur binnenkort kennismaken met Martijn Doornbos, 
projectleider Sontbrug. 
 
Zoutbak  
Er is onlangs een zoutbak geplaatst naast de glascontainers. Op verzoek van het bestuur is 
er een slot opgezet omdat binnen een week de helft van het strooizout er naast lag. 
Het strooizout is bedoeld om gladheid op de oprit (helling) naast de club te bestrijden. 
De sleutel ligt bij de secretaris van het bestuur op WSH 25. 



Geplande reparatie nutskast steiger 6 uitgesteld   
De reparatie van de nutskast bij steiger 6 die (na 1,5 jaar) in week 48 uitgevoerd zou worden 
is uitgesteld op verzoek van een bewoner van steiger 6. Vanwege de reparatie zouden 
bewoners een dag zonder stroom komen te zitten.  
Terwijl het bestuur van de uitvoerder gehoord had dat een tijdelijke stroomvoorziening met 
een aggregaat mogelijk was, heeft de gemeente zonder verder overleg de actie afgeblazen. 
Het bestuur VWG heeft in een brief aan Peter Homan laten weten dat zij vindt dat deze zaak 
onvoldoende zorgvuldig afgehandeld is naar bewoners en bestuur. 
 
 Woonschepencomité Groningen 
Het bestuur VWG onderhoudt contact met het Woonschepencomité Groningen op de 
maandelijkse informatiebijeenkomsten op de eerste maandag van de maand.  
Klaas Koetje, bestuurslid van het comité, heeft toegezegd te regelen dat Harry van Ommen, 
de aangestelde externe projectleider Wonen op water 2020-2030 met ons komt 
kennismaken. In de nieuwsbrief van het Woonschepencomité Groningen van okt. 2011 staat 
meer over dit project.  
 
Oproep geluidsoverlast  
Het bestuur wil graag weten hoeveel geluidsoverlast bewoners WSH hebben van het 
containeroverslagbedrijf op het terrein van Ritsema. Pas als het bestuur genoeg feitelijke 
gegevens hierover heeft, kan het bestuur actie ondernemen. Daarvoor willen we graag dat u 
noteert op welke data en tijdstippen u last heeft de komende 2 maanden. Meld deze 
gegevens voor eind januari 2012 per mail naar info@wshgrunn.nl. Alvast bedankt voor de 
medewerking.  
 
Raadsvoorstel kredietaanvraag WSH 
Door Marcel Slijkhuis is een raadsvoorstel voor een kredietaanvraag van 5 miljoen voor de 
WSH in voorbereiding. Op 7 december a.s. komt het voorstel in de raadscommissie Ruimte 
& Wonen en op 21 december in de gemeenteraad. 
Het raadsvoorstel bevat als bijlage exact hetzelfde plan als dat in juni 2010 aan de bewoners 
WSH gepresenteerd is, zonder bijstellingen! Dit ondanks de petitie die de bewoners WSH 
naar wethouder Frank de Vries gestuurd hebben op 19 juni 2010.Het bestuur VWG heeft het 
raadsvoorstel gelezen en haar reactie naar Marcel Slijkhuis en de gemeenteraad gestuurd. 
Op 7 december a.s. zal het bestuur gebruik maken van 3 minuten inspreekrecht om haar 
standpunt nog eens toe te lichten. 
 
 
Uitnodiging  Algemene ledenvergadering 8 december 
Hierbij nodigt  het bestuur de bewoners WSH uit voor een algemene ledenvergadering op 
donderdag 8 december a.s. om 19.30 uur in het clubgebouw WSH.   
  
 Agenda  
 1. het Raadsvoorstel kredietaanvraag WSH  + reactie van het bestuur 
 2. het voorgesteld bezoek van B&W op vrijdag 16 december a.s. 
 3. riolering 
 4. Wat verder ter tafel komt. 
 

 Heeft u vragen en /of wilt u uw mening geven, 
                    kom 8 december !  

mailto:info@wshgrunn.nl
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Beste leden van VWG, 
 
 
Dit is de vijfde nieuwsbrief en tevens de eerste van dit jaar. 
Behalve de nieuwsbrief zijn er twee algemene leden vergaderingen geweest waarvan u de 
notulen ontvangen hebt. De laatste ledenvergadering is gehouden op 8 december 2011, met als 
belangrijkste agendapunt het Raadsvoorstel herinrichting woonschepenhaven. 
Aanwezig waren toen 24 leden van nr 1, 2, 3, 5, 7,19, 23, 24, 25, 29, 43, 50, 58, 64, 65, 74 en 77. 
Dit waren meer personen dan op de algemene ledenvergadering van het WCG vorig jaar in de 
stad. Wij als bestuur VWG ervaren dit als een positief signaal. 
Sinds onze laatste ALV hebben wij niet stil gezeten.  
 
Bezoek van B&W aan Woonschepenhaven 
Op 16 december 2011 was het jaarlijkse wijkbezoek van B&W. Leo van Gent, Peter Homan en 
Marcel Slijkhuis waren ook aanwezig. Het bestuur heeft in het gesprek nog eens haar standpunt 
over het Raadsvoorstel Herinrichting Woonschepenhaven naar voren gebracht en ook nog weer 
eens gewezen op de schandalige situatie van de vernielde energiekasten bij steiger 6. 
 
Werkatelier over Beleid Wonen op het water in Groningen 
Op 1 februari 2012 is tijdens een werkbijeenkomst van de gemeente, het Woonschepencomité 
(WCG), onze vereniging (VWG) en een aantal ondernemers stevig nagedacht over wonen op het 
water in de stad Groningen. Over en weer zijn meningen en inzichten uitgewisseld. Dat lang niet 
iedereen op één lijn zit blijkt dan maar weer eens. Het heeft zeker ook te maken met het feit dat 
de diverse ambtenaren zelf niet op het water wonen en vaak geen idee hebben waar ze over 
praten, vooral als het gaat om praktische zaken. Via dit soort bijeenkomsten kun je hier wat aan 
proberen te doen. 
 
Pas op voor ‘Gebakken lucht” ! 
Op 28 febr 2012 zijn we met drie bestuursleden naar de lezing ‘Gebakken lucht’ geweest over 
luchtvervuiling en fijnstof in Nederland. Aanwezig waren ruim 40 omwonenden van de Ringweg 
zuid. Daar heeft Kees van Oosten, jurist uit Utrecht uitgelegd hoe vele gemeenten en helaas ook 
onze eigen gemeente meetrapporten onjuist aanwenden en zo de lucht schoon rekenen.  
Rijk en gemeente Groningen vullen straks een milieucijfer in voor fijnstof (voor de gezondheid 
schadelijke deeltjes afkomstig uit o.a. uitlaatgassen van met name vrachtauto’s) die veel 
gunstiger is dan in werkelijkheid. Dit betreft de ringweg, maar let op.  
In het blad Terreinwinst van februari 2012 Van de Vereniging bedrijvenpark Zuidoost staat o.a. 
het volgende over de nieuwe Sontbrug met aansluiting Sint Petersburgweg: “de nieuwe Sontbrug 
vormt een belangrijke alternatieve ontsluiting voor de bedrijventerreinen. De Sontbrug moet klaar 
zijn voordat de Ringweg zuid op de schop gaat. En “op 21 februari is gebleken dat volgens de 
wet gewerkt wordt met een soort verkeersmodel waarbij de verkeerscijfers van 2004 (8 jaar 
geleden !) gelden”. Dat betekent voor de bewoners wat betreft lawaai en fijnstof dat we 
aanzienlijk méér voor de kiezen krijgen dan men ons doet geloven. Daar komt bij dat gedurende 
de verbouwing van de ringweg, die wel 2 jaar of langer gaat duren, een belangrijk deel van het 
verkeer van de Ringweg via de Sontbrug langs de Woonschepenhaven moet worden geleid. 
Op 21 maart a.s. bezoeken we een vervolgbijeenkomst over dit onderwerp.  



Vooraankondiging: informatieavond Sontbrug in april 2012 
Volgens voorlopige plannen moet het fietsverkeer van en naar de Woonschepenhaven gebruik 
maken van de nieuwe route: een fietspad aan de zuidkant van de Sontbrug en de St. 
Petersburgweg. Als er geen fietstunnel komt betekent dit een oversteek over een drukke 
tweebaansweg (met busbaan? Of zelfs een vierbaansweg?) met verkeer van twee kanten. 
In april komt er een informatieavond over de Sontbrug waar jullie ook je stem en vooral je mening 
kunt laten horen. 

                  
 
Rioolnieuws uit het Woonschepencomité Groningen 
Maandag 5 maart 2012 tijdens de maandelijkse bijeenkomst van het WCG is geconstateerd dat 
de problemen met de rioolaansluitingen in de gehele stad nog lang niet tot het verleden behoren. 
Sterker nog, de verwachting is dat dit een blijvend probleem wordt en zich misschien zelfs 
uitbreidt. 
 
Herinrichting Woonschepenhaven 
Donderdag 15 maart 2012 zat het bestuur voor het eerst om tafel met Oscar Strijker. Hij is als 
een ingehuurde kracht van buiten door de gemeente erbij gehaald om als vervanger van Marcel 
Slijkhuis (die nog steeds de inhoud bepaalt) de herinrichting te gaan begeleiden.  
Ook Marcel Slijkhuis, Peter Homan en Tim van Winsum waren aanwezig. 
De eerste mededeling van Marcel Slijkhuis betrof de aankoop van de vijf woonschepen van mevr. 
N. Brouwer. Daarmee komen volgens hem vijf ligplaatsen (voorlopig !?) te vervallen.  
Wat ons betreft is daar het laatste woord nog niet over gesproken. Datzelfde geldt voor de 
steigers. Wat ons betreft komen er geen acht steigers en zeker geen houten. 
En dan nog het uitbaggeren van de haven. Bij een gewenste diepte van 1.40-1.50 meter gaat het 
algauw om 25 tot 30.000 m3. De gemeente doet nu al erg ondoorzichtig over 12.000 m3 sterk 
vervuild slib. Als dat wordt (en moet!) opgeruimd, dan heb je al meer diepgang dan die 
belachelijke 50 cm die de gemeente als voorwaarde stelt bij toekenning van een ligplaats voor 
een vervangende woonark. Dit is de wereld op zijn kop! 
Simon Hoekstra, hoofdingenieur van de Grontmij, heeft in opdracht van woningcorporatie Lefier 
in 2007 een qua opzet eenvoudiger renovatieplan uitgedokterd, dat al ruim 9 miljoen euro zou 
gaan kosten. Hoe kun je nu dan voor 4 miljoen minder  toch renoveren?!  
Het antwoord is verbluffend simpel: de gemeente wil domweg niet meer dan 5 miljoen besteden 
in deze tijd van bezuinigingen. Voor het gemak wordt vergeten dat er in de Woonschepenhaven 
al 20 jaar wordt bezuinigd op onderhoud. En als de operatie halverwege toch meer geld gaat 
kosten zitten wij als bewoners letterlijk in de prut. Het bestuur kan en wil dit niet voor haar 
rekening nemen en gaat absoluut niet voor een taakstellend budget van 5 miljoen. Volgens 
Hoekstra is 10 tot 12 miljoen veel realistischer en dat onderschrijft ook het bestuur. Laten we ons 
de kop niet gek maken. Het bestuur eist dat nadere details over de herinrichting op zeer korte 
termijn boven tafel komen volgens de visie van Slijkhuis met het taakstellende bedrag van € 5 mln. 
 
Energiekasten steiger 6  Peter Homan heeft aangekondigd dat in mei 2012 dan toch eindelijk 
(na 2 jaar) de vernielde energiekasten bij steiger 6 aangepakt zullen worden. 
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Beste leden van VWG, 
 
In deze Nieuwsbrief twee onderwerpen. Als eerste willen we het standpunt van het bestuur m.b.t. 
de herinrichting van de Woonschepenhaven toelichten.   
Ten tweede doen we verslag van onze gesprekken over het bestemmingsplan Sontwegtracé en 
de uitkomsten van het geluids- en fijnstofonderzoek op 13 en 17 april jl. 
 

1. Standpunt bestuur VWG herinrichting Woonschepenhaven  
 
Steigers  
Het bestuur is voor handhaving van de huidige betonnen steigers, dus geen afbraak en 
nieuwbouw maar verbeteren waar nodig. Wij schatten in dat dit goedkoper is en minder gedoe 
voor de bewoners. N.B. Houten steigers zijn onbespreekbaar vanwege de te verwachten gladheid 
en het vraagt meer onderhoud dan beton. Daarnaast is toepassing van stalen afmeerpalen aan 
weerszijden van de steiger noodzakelijk, zeker wat betreft betonnen dubbeldekkers. 
Wat betreft het aantal steigers: het bestuur ziet acht steigers niet zitten binnen de bestaande 
ruimte in de Woonschepenhaven. Bij een herberekening van de maten op de schets van Marcel 
Slijkhuis komen we uit op minder ruimte tussen de steigers en op 4 ligplaatsen minder dan 
aangegeven op de schets. Alleen wanneer de haven vergroot wordt, kan er wat ons betreft een 
achtste steiger komen.  
 
Schuren en terrassen aan de steigers 
Het bestuur vindt dat elke booteigenaar zelf moet kunnen bepalen of hij zijn huidige eigen 
schuur/terras wil laten vervangen door een (standaard) schuur en terras van de gemeente. 
Ook dient helder te zijn wat de financiële compensatie bij noodzakelijk afbraak en eventuele 
vervanging gaat worden. Wat is de toekomst van drijvende terrassen? 
Aangegeven wordt dat de gemeentelijke schuur of terras “om niet” gebruikt mag worden. 
Het bestuur verwacht dat het gebruik van een terras of schuur in eigendom van de gemeente 
uiteindelijk zal leiden tot verhoging van het ligplaatsgeld. Daarnaast kunnen er gebruiksregels 
bijkomen. 
 
Uitdiepen Woonschepenhaven 
We hebben navraag gedaan bij twee arkenbouwers naar gangbare diepten voor woonarken. 
Op basis daarvan vinden we dat de Woonschepenhaven uitgediept moet worden op minimaal 150 
cm. 
  
Energievoorzieningen 
De energievoorzieningen op de wal en langs de steigers tot aan de boot dienen verbeterd en 
aangepast te worden. 
 
Behoud eigen ligplaats  
Het bestuur is tegen gedwongen verplaatsing van woonboten naar een andere ligplaats na de 
herinrichting van de Woonschepenhaven.  

 
Riolering 
We willen een goed functionerende en bedrijfszekere riolering.  
De garantie op de rioolpompen dient pas in werking te gaan nadat de riolering daadwerkelijk 
functioneert zoals bedoeld. 
 

 



2. Bestemmingsplan Sontwegtracé en uikomsten geluids- en fijnstofonderzoek    
 
Op 13 april jl. heeft het bestuur met Martijn Doornbosch, projectleider Sontwegtracé, Jaap Dallinga, 
jurist over het bestemmingsplan Sontwegtracé gesproken. 
Op 17 april jl. tijdens de inloopbijeenkomst, hebben Hans Stok en Mariëtte de Jong een aanvullend 
gesprek gehad met Theo Knotterus, milieudeskundige van de gemeente over de uitkomsten van het 
onderzoek. Ook een twaalftal bewoners van de Woonschepenhaven hebben deze inloopbijeenkomst 
bezocht. 
 
Toelichting bestemmingsplan Sontwegtracé door Martijn Doornbosch 
 
A.d.h.v. een maquette en een tekening van het bestemmingsplan Sontwegtracé licht Martijn het 
ontwerp toe. De WSH valt hier niet onder. Najaar 2012 wordt gestart met het bestemmingsgplan WSH 
+ rest Eemskanaalzone. De huidige bestemmingsplannen moet voor 2014 geactualiseerd zijn. 
 
Breedte van de brug totaal: 18 meter. Daarop een enkele busbaan richting stad (3,25 of 3,50 m), een 
2 baans autoweg (2x 3,5 m), een fietspad in 2 richtingen (3,5 m),  voetpad (2 m) en een berm (2m). 
 
De inschatting is dat de brug (hoogte 4,30 m) die open moet voor beroepsvaart en pleziervaart met 
een mast 10-15 min. gemiddeld per uur open staat. 
Er is gekozen voor een brugconstructie  van 2 beweegbare delen omdat er dan 2 kleinere minder 
diepstekende contragewichten nodig zijn i.p.v .één grote dieper stekend gewicht (bij een klapbrug),  
met als gevolg ook dat de brug minder hoog/steil is en daarmee aantrekkelijker voor fietsers.  
 
Max snelheid autoverkeer Sontwegtracé: 50 km per uur. Er wordt geen hoge verkeersintensiteit 
verwacht langs deze route. Het is geen 2

de
 ringweg!  

 
Vraag: stel dat auto’s zich niet houden aan de snelheidslimiet en er klachten over binnenkomen.  
Wat gaat de gemeente daaraan doen? Kunnen er flitspalen neer gezet worden?  
Antwoord: gemeente gaat niet over vaste flitspalen. Eventueel wel een mobiele flitspaal. 
 
Vraag: is er rekening gehouden in het onderzoek met een mogelijke opvang van het verkeer van de 
Zuidelijke ringweg (afgekort ZRW) wanneer deze aangepakt wordt? Dat kan een paar jaar duren zelfs. 
Antwoord: nee. Projectleider ZRW, Fokke van de Veen gaat nog bekijken wat de aanpak van ZRW 
betekent voor de verkeersintensiteit in het kader van het bereikbaar houden van de stad tijdens de 
werkzaamheden ZWR. 
 
De huidige toegang tot WSH wordt afgesloten en de nieuwe ingang komt ter hoogte van de 
voormalige woning van de havenmeester/ familie Martens. 
Oversteek WSH met St. Petersburgweg: via een zebra met in het midden een stuk berm waar je kunt 
wachten om de tweede helft van de weg over te steken (17/4 info. Verkeersdeskundige vd Kerkhove). 
 
 
Toelichting uitslag onderzoek geluid, lucht en externe veiligheid door Theo Knotterus 
 
Wegverkeer is de veroorzaker van geluid en luchtvervuiling in dit gebied. 
Bij reconstructie van een weg dient er onderzoek gedaan te worden naar het effect van toename van 
het wegverkeer wat betreft geluid en luchtvervuiling.  
 
Vraag: wie hebben het onderzoek uitgevoerd? 
Het Akoestisch onderzoek is uitgevoerd door DHV en het luchtkwaliteitonderzoek door Westra Milieu. 
In het onderzoek wordt gekeken naar het huidige verkeer en het toekomstig verkeer, d.w.z. in de 
komende 10 jaar. Naast het traditionele model is gebruik gemaakt van een nauwkeuriger model het 
zogenaamde Groninger plusmodel. Daarmee zijn cijfers gegenereerd tot 2030. 
Van de metingen wordt een gemiddelde genomen over 24 uur. Tot de grenswaarde van 48 decibel is 
alles geoorloofd en hoeven er geen maatregelen getroffen te worden volgens de wet.  
De hoogste geluidsmeting die gedaan is bedroeg 46 decibel. Dat is binnen de wettelijke norm. 
 
Vraag: klopt het dat er met een verouderd verkeersmodel (2004) is gerekend? 
Antwoord: Ja, maar nu is men bezig met een model 2024. 



Er worden alleen problemen verwacht op het moment dat de brug open gaat vooral als verkeer de 
stad uitgaat. 
Vraag: is er rekening gehouden met eventueel vrachtverkeer dat ’s nachts langskomt ? 
Antwoord: nee. 
 
Geluidswerende maatregelen hoeven niet getroffen te worden voor de WSH volgens de uitkomsten 
van dit onderzoek. Vanwege het Centrum voor vakopleidingen aan Euvelgunnerweg wordt stil asfalt 
aangelegd op de brug. Levensduur van dit asfalt  5-10 jaar. Daarvan profiteert de WSH mee. 
 
Op 13/4 heeft Martijn Doornbosch aangeven dat geluidswering niet nodig is volgens de resultaten van 
het akoestisch onderzoek. Wel zullen er voorzieningen getroffen worden die het mogelijk maken om 
eventueel in de toekomst geluidswerende wanden aan te brengen. Die wanden zouden tenminste 3.5 
meter hoog worden.  
 
Over de luchtkwaliteit zijn we niet veel wijzer geworden dan in de samenvatting van het 
onderzoeksrapport stond. 
 
Onze voorlopige conclusie  
Aangezien de gevolgen van de aanpak ZRW voor de verkeersintensiteit (en dus ook de extra overlast) 
zeer waarschijnlijk niet bekend zijn voor de sluiting van het indienen van bezwaar dd  26 april a.s. 
is het wenselijk wel bezwaar aan te tekenen voor het geval het voor de Woonschepenhaven verkeerd 
mocht uitpakken. Intrekken kan altijd nog. 
 
Meer informatie over uitkomsten van het onderzoek 
Voor de samenvatting van de uitslag van het geluids-en fijnstofonderzoek zie 
www.woonschepenhaven.nl. Alle plannen en tekeningen die te zien waren tijdens de 
inloopbijeenkomst dd 17/4 zullen ook via de site www.mijnwijk.nl  ter inzage komen binnenkort 
. 
 

 
 
 
 

http://www.woonschepenhaven.nl/
http://www.mijnwijk.nl/
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Beste bewoner, 
 
Je hebt een uitnodiging ontvangen voor een  inloopspreekuur in het DES gebouw.  
Daar kun je tekeningen voor de revitalisering zien en bespreken. 
Aanwezig zijn Oscar Strijker, projectleider, iemand ven het ingenieursbureau en Tim van Winsum voor de 
verslaggeving. 
Het bestuur heeft afgelopen woensdag de tekeningen gezien en van Oscar een toelichting op de 
uitgangspunten gekregen..Het gaat om 2 varianten: een tekening met 7 en 8 steigers. 
 
Helaas zijn wij als bestuur niet onder de indruk van Oscar en zijn tekeningen.  
Daarom willen we je alvast voorbereiden op het inloopspreekuur. 
De tekeningen zijn (te) simpel  en de uitgangspunten zijn nog steeds hetzelfde zijn als in het eerdere plan 
van Marcel Slijkhuis.. We zetten  de  eisen van de gemeente  en die van de bewoners  nog eens kort op een 
rijtje. 
 

                                 Zoek de verschillen   
 

Hun eisen   (gemeente)     Onze eisen  (bewoners)  *  
Een uitgesproken voorkeur voor 8 steigers  
 

Alleen 8 steigers als de haven vergroot wordt. 
Behoud 7 steigers  als de haven niet vergroot wordt. 
 

5 meter tussen de boten onderling in één keer. 
 

Alleen 5 meter tussen schepen als de haven vergroot 
wordt of doe het geleidelijk gebruikmakend van 
vrijgekomen ruimte van opgekochte ligplaatsen. 
 

Op basis van vrijwilligheid, maar als het niet anders 
kan…. 
 

Geen gedwongen ligplaats toewijzing. 

Dezelfde afstand tussen alle steigers 
Let op: dit heeft gevolgen voor het aantal boten aan 
de wal. Tussen de steigers kan er nog maar één boot 
liggen. 

 

Allemaal dezelfde terrassen van hout van 3x 10 
meter in eigendom van de gemeente. 
Let op: je bent geen eigenaar meer, je mag het 
gebruiken  voor niets, maar voor hoelang en wie 
doet het onderhoud?  Gaat het niet leiden tot 
ligplaatsverhoging? 

Laat bewoner zelf bepalen of hij een 
standaardterras wil of iets anders. 
(En wat gebeurt er met de drijvende terrassen?) 
 

Allemaal dezelfde houten schuurtjes aan de steiger 
van 3x3 meter in eigendom van de gemeente 
 

Laat bewoner zelf bepalen of hij een 
standaardschuur  wil of niet.. 
Standaardschuur niet kleiner dan huidige norm: 3x4 
meter. 



 

 
Steigers met een betonnen bovenkant 1,50 meter 
breed. Hoe de onderkant eruit ziet is nog onbekend. 
 

 
Betonnen steigers.Voorstel behoud huidige betonnen 
steigers en verbeter waar nodig. 
Stalen afmeerpalen noodzakelijk voor afmeren 
betonnen dubbeldekkers. 

In aanlegdiepte van 1,20 meter maximaal als je 
mazzel hebt 
 

Minimaal 1,50 meter (dit is gangbare diepte voor 
woonarken) 
 

Iedereen een eigen nutsaansluiting 
 

Iedereen een eigen nutsaansluiting 
 

Iedereen een eigen riolering 
 

Iedereen een eigen goedwerkende riolering en een 
garantie die pas ingaat nadat de riolering 
daadwerkelijk is aangesloten. 
 

* zie  de brief dd 19 juni 2010 van het vorige bestuur aan wethouder Frank de Vries en onze Nieuwsbrief 
VWG nr. 6 april 2012. 
 
Oscar heeft weinig kennis van zaken en vertrouwt geheel op het ingenieursbureau en andere deskundigen. 
van de gemeente. Over eventuele vragen en problemen wil hij graag persoonlijk met jullie in gesprek.  
Aan wat in eerdere bewonersbijeenkomsten en door het bestuur naar voren is gebracht heeft hij even geen 
boodschap. Hij gaat de inloopspreekuren fris en open in..  
Wij adviseren je om eerlijk je eigen mening te geven over de tekeningen en de eisen.  
Indien je iemand van het bestuur erbij wilt hebben ,laat dat dan even weten. Vraag om een verslag als je 
dat wilt.  
 
 
 

  Uitnodiging Algemene leden vergadering  VWG       
 
Graag willen we je hierbij ook uitnodigen voor een algemene leden vergadering om te horen wat jullie van de  
inloopspreekuren vonden. Ook willen we bespreken ‘hoe nu verder te gaan ? ‘ 
Daarom nodigen we jullie uit voor een ALV op donderdag 19 juli  a.s. om 20.00 uur  in het clubgebouw. 
 
 
 
 

Wist je dat… 
Het gerucht gaat dat de vernieuwde walkant bekleed is met grond afkomstig uit het slibdepot. We hebben 
daarom de milieudienst gevraagd om monsters te nemen van de grond. 
De uitslag hoort je zodra we die binnen hebben. 
 
 
 

                                                      

            Karin                   Nico                  Hans              Mariëtte           Richard 
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Beste bewoner, 
 
 
Vernieuwde walkant 
In de vorige nieuwsbrief nr 7 dd juli 2012 meldde het bestuur dat er een gerucht ging dat de grond op 
de vernieuwde walkanten afkomstig zou zijn van het slibdepot. Het bestuur heeft n.a.v. dit gerucht de 
Milieudienst gevraagd uit te zoeken of deze grond vervuild is. De milieudienst heeft contact hierover 
gehad met de uitvoerder. De uitvoerder kon een schonegrondverklaring laten zien. Daarmee is het 
gerucht wat ons betreft uit de wereld geholpen. 
Ook hebben we bij Peter Homan gevraagd of vernieuwing van de walkant onder regulier onderhoud 
valt of dat het een voorschot is op de revitalisering van de Woonschepenhaven. Het valt volgens hem 
onder regulier onderhoud. Op onze vraag waarom bij de eerste twee proefstukken de wal hoger is 
gemaakt dan bij de latere vernieuwde stukken heeft de gemeente ons geen antwoord kunnen geven.     
 
Kasten nutsvoorzieningen op de wal 
Zoals je hebt kunnen zien is de kast bij steiger 6 inmiddels vernieuwd door de gemeente. 
Ondanks de gedane belofte dat daarna ook de overige kasten aangepakt zouden worden is daar tot 
nu toe nog niets aan gedaan. Het wachten is op de revitalisering aldus Peter Homan via de mail. 
 
Stilte voor de storm?!   
Vlak voor de zomervakantie (juli 2012) heeft het bestuur voor het laatst contact gehad met Oscar 
Strijker, projectleider revitalisering Woonschepenhaven. Sindsdien heeft het bestuur niets meer van 
hem gehoord. Wel hebben we op 5 november jl. op de maandelijkse bijeenkomst van het 
Woonschepencomité Groningen van de voorzitter te horen gekregen dat Oscar Strijker zijn functie als 
projectleider neer legt. Het bestuur VWG had het wel zo netjes gevonden als zij hierover rechtstreeks 
door de gemeente zelf geïnformeerd was. Maar wat niet is, kan nog komen.  
 
Bushalte WSH 
Het glazen bushokje bij de ingang van de haven is medio juni van dit jaar kapot geschoten vanuit een 
auto (een bewoner was hiervan getuige). Uiteindelijk is het in september gerepareerd nadat het 
bestuur eerst stadsbeheer Noorddijk en vervolgens wethouder Frank de Vries heeft verzocht om het 
glas te laten repareren. 
 
Geluidsmeter 
Het bestuur heeft besloten een geluidsmeter aan te schaffen waarmee zij zelf metingen kan verrichten 
zowel nu als in de toekomst. Daarmee kan ze zelf een “geluidsdossier “opbouwen. Met de resultaten 
van de metingen kan een toename van de geluidshinder en eventuele overschrijding van de norm 
aangetoond worden.  Het bestuur verwacht dat wanneer de zuidelijke ringweg wordt aangepakt het 
autoverkeer langs de Woonschepenhaven aanzienlijk gaat toenemen via het Sontwegtracé, inclusief 
de Sontbrug. 
  
Bezwaarschrift bestemmingsplan Sontbrug tracé 
Het bestuur VWG heeft namens de leden een bezwaarschrift dd 10 oktober 2012 tegen het 
bestemmingsplan Sontwegtracé ingediend bij de gemeente Groningen. Het bezwaarschrift is ter 
kennisgeving als bijlage toegevoegd aan deze Nieuwsbrief. 
 
Reacties op deze Nieuwsbrief kun je mailen naar de secretaris: mariette.dejong@gmail.com 
 

                                                 

              Karin                   Nico                  Hans              Mariëtte           Richard 
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Beste bewoner, 
 
 
Hierbij de eerste nieuwsbrief in 2013.  
 
Oscar Strijker komt binnenkort met een voorstel van de gemeente 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we gemeld dat we van het comité in de stad gehoord hebben dat 
Oscar Strijker als projectleider gestopt is. Nadat het bestuur VWG hem via een mail om opheldering 
gevraagd heeft, kwam op 16 jan. jl een mail binnen van Oscar Strijker. Hierbij de inhoud van zijn mail: 
 
“Onze excuses voor het uitblijven van een reactie van onze zijde. 
Na de individuele gesprekken zijn wij gestart met het zoeken naar uitvoeringsmogelijkheden die op 
draagvlak kunnen rekenen. Dat was een intensief proces van zoeken, bijstelling en opnieuw afwegen. 
Voor zover mogelijk is, is er naar ons inziens een werkbaar voorstel uitgekomen. 
Er is inderdaad sprake geweest van een contractueel einde van mijn werkzaamheden bij de gemeente 
Groningen geweest. Ik heb echter onlangs de toezegging gekregen nog een aantal maanden bij het 
project te mogen zijn als projectleider. Deze duidelijkheid maakt dat ik graag binnenkort met het 
bestuur van de WSH een afspraak zou willen maken om het plan toe te lichten en afspraken te maken 
over het vervolgproces. Ik hoop dat ik u hiermee vooreerst voldoende heb geïnformeerd en zal 
binnenkort contact met u opnemen.”  
 
Zodra het bestuur contact heeft gehad met Oscar Strijker, zullen we een algemene ledenvergadering 
uitschrijven. 
 
Opschonen Hunzeloopje 
Nu de aangrenzende boerderij gesloopt is, komt ook het Hunzeloopje weer beter in beeld. Dit stukje 
van de Hunze is al in geen jaren meer schoongemaakt. Het lijkt ons nu een goed moment om deze 
klus meteen ook op te pakken. Wout Veldstra, beleidsmedewerker Beleid & Programmering bij de 
afdeling ROEZ is vorige week op uitnodiging van Elian Minderhoudt (nr. 28) komen kijken. Wout 
Veldstra is dringend verzocht om de opschoonactie voor de zomer uit te voeren i.v.m. stankoverlast. 
Hij gaat nu op zoek naar een potje met geld waarmee dit kan worden gerealiseerd. 
    

   
            
             Foto Hunzeloopje gezien vanuit de tuin van Lammert Eggens richting Winschoterdiep. 



Garantieregeling riolering 
Onze zorg over de garantieregeling is nog niet weg genomen. 
Het bestuur staat erop dat er een schriftelijke garantie komt van minimaal drie jaar die pas ingaat op 
het moment dat de installaties daadwerkelijk zijn aangesloten op een goed functionerende riolering. 
 
Via de mail heeft het bestuur eind november 2012 contact gehad met Gert van Dussel, projectleider 
Ingenieursbureau Gemeente Groningen. N.a.v. ons verzoek om de garantie pas in te laten gaan zodra 
we ook daadwerkelijk zijn aangesloten op de persleiding gaf Gert van Dussel de volgende reactie: 
 
“Terecht merkt u op dat de pompen nog niet hun eigenlijke functie vervullen. Wanneer de riool 
pompen op de persleiding zijn aangesloten zullen zij harder moeten werken om tegendruk te kunnen 
overwinnen die in de persleiding heerst. Ze zijn uitgelegd om deze druk te kunnen overwinnen. 
 
Punt is wel dat zij op dit moment wel werken. Verder is voor ons op dit moment niet duidelijk wanneer 
de pompen op de persleiding aangesloten gaan worden. 
 
Ons voorstel is om wel de garantie c.q onderhoudsperiode in te laten gaan en zodra het tijdspad van 
de aansluiting op de persleiding bekend is nader afspraken te maken over de verlenging van de 
onderhouds - en garantieperiode”. 
 
 
 
Jaarcijfers VWG 2012 
Het bestuur heeft een financieel jaarverslag 2012 gemaakt. Je vindt het verslag in de bijlage van deze 

nieuwsbrief. Verder heeft de gemeente voor 2013 een subsidie toegekend van € 929,-.  
Met dank aan Karin Venekamp, penningmeester. 
 
 
 
Website Woonschepenhaven.nl  
De website www.woonschepenhaven.nl lag er even uit, maar is nu weer bereikbaar. Je vindt er ook 
deze Nieuwsbrief. Richard Wijngaard beheert de website. 
 
 
 
 
Reacties op deze Nieuwsbrief kun je mailen naar de secretaris: mariette.dejong@gmail.com 
 

                                                 

              Karin                   Nico                  Hans              Mariëtte           Richard 

http://www.woonschepenhaven.nl/


 

Bijlage: Jaarcijfers VWG 2012 
 
 

BALANS per 31 december 2012    

 2012   2012 

ACTIVA   PASSIVA  

      

Liquide Middelen   Eigen Vermogen  

ABN AMRO bank  €     1.942,25   Saldo 01-01-2012  €        821,75  

Kas  €          46,30   Winst 2012  €     1.166,80  

     

  €     1.988,55   Saldo Eigen Vermogen 31-12-12  €     1.988,55  

     

TOTAAL ACTIVA  €   1.988,55   TOTAAL PASSIVA  €   1.988,55  

      

      

RESULTATENREKENING 2012    

  2012   2012 

     

INKOMSTEN   UITGAVEN  

Subsidie 2012  €     2.195,00   Kantoorartikelen  €          67,20  

Contributie leden  €          54,00   Drukwerken & fotokopieën  €        101,20  

Totale inkomsten  €     2.249,00   Documentatiemateriaal  €          87,40  

   Kosten website  €          84,75  

   Telefoonkosten  €        150,00  

   Portokosten  €           7,50  

   Kleine aanschaf (geluidsmeter)  €        270,00  

   Koffie/thee/diners  €          80,21  

   Contributies & bijdragen  €          50,72  

   Overige algemene kosten  €          26,70  

   Kerstkaartenactie raadsleden 2011  €          79,90  

   Rente- & bankkosten  €          76,62  

   TOTAAL KOSTEN  €     1.082,20  

     

     

WINST  €   1.166,80     
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Aan de leden van de Vereniging Woonschepenhaven, 
 
 
Hierbij de tweede nieuwsbrief in 2013.  
 
Oproep voor ledenvergadering VWG   
Hierbij roepen we alle leden van de Vereniging Woonschepenhaven Groningen op voor een 

ledenvergadering op donderdag 11 april 2013 om 20.00 uur in het clubgebouw van DES. 

Na meer dan een half jaar windstilte is er stormachtig weer opkomst! 
 
De gemeente lijkt nu echt aan het werk te willen gaan in de Woonschepenhaven. 
Het bestuur heeft op  28 maart jl. gesproken met Oscar Strijker, projectleider revitalisering 
Woonschepenhaven en Martijn Doornbosch, projectleider Sontbrugtracé.  
Het bestuur wil haar leden hierover informeren en raadplegen voor verdere stappen. 
 
Nico, Hans en Mariëtte hebben maandag 25 maart jl. een extra  bijeenkomst van het 
Woonschepencomité bezocht.  Er was een groot aantal verontruste woonbootbewoners aanwezig.  
Het ging over een voorstel van de afdeling stadbeheer in de nota Wonen op het water 2025. Het lijkt 
erop dat we16 jaar terug gaan in de tijd. Het voorstel is om de roerende zaakbelasting af te schaffen 
en te vervangen door liggeld. Liggeld is veel makkelijker te verhogen door de gemeente dan de 
roerende zaakbelasting die we nu betalen. Kortom is het is tijd om bij te praten! 
 
Op de agenda van de ledenvergadering op 11 april a.s. staan de volgende  punten: 

1. Notitie Revitalisering Woonschepenhaven van Oscar Strijker 
2.  Sontbrugtracé: reconstructie ter hoogte van de Woonschepenhaven  
3. Voorstel uit de nota Wonen op het Water 2025 van de heren Mooij en Klein van de afdeling 

Stadsbeheer. 
  
Ad 1  Notitie  Revitalisering Woonschepenhaven van Oscar Strijker  
Onderstaand het voorstel voor de revitalisering van de Woonschepenhaven. Dit voorstel is door Oscar 
mondeling gepresenteerd tijdens de vergadering van het bestuur op 14 maart 2013. Enkele dagen 
later, op 20 maart jl.  heeft het bestuur  via de mail de notitie met onderstaande punten ontvangen. 

1. De haven zal in zijn geheel worden gebaggerd tot een diepte van 1.40 meter. 
2. De huidige steigers zullen moeten worden verwijderd en hiervoor komen nieuwe steigers in de 

plaats. De 7 nieuwe steigers zullen bij benadering op dezelfde plaats terug komen als in de 
huidige situatie. Er moet teveel gebeuren om de huidige steigers na het baggeren weer terug 
te plaatsen; daarom is het plaatsen van nieuwe steigers voordeliger. De nieuwe steigers zijn 
1,50 m breed, voorzien van een valbeveiliging (of klimladders) en zullen voorzien zijn van een 
betonnen deklaag. 

3. De bestaande beschoeiing zal worden gehandhaafd; wel zullen er nieuwe  
schanskorven worden geplaatst (zoals op een plaats al is gebeurd). 

4. De woonschepen zullen tijdelijk op een andere plaats komen te liggen. We gaan er vanuit dat 
deze tijdelijke ligplaats binnen de haven kan worden gevonden. 

5. Alle eigenaar-bewoners van woonschepen zullen – na het baggeren - op hun huidige ligplaats 
terug komen. 

6. We verwachten dat we in circa 70% van alle situaties een brandveilige afstand van 5 meter 
kunnen realiseren. Voor situaties waar dat niet mogelijk is, zullen we brandwerende 
voorzieningen treffen (bijv. brandwerende schotten). Uitwerking van dit onderdeel moet nog 
plaatsvinden, evenals de check of een voldoende brandwerende gevel (gipsplaat) ook 
volstaat. 

7. In de toekomst zal bij vervanging of verkoop van het woonschip de 5 meter-eis in  
werking treden. 



8. Alle woonschepen krijgen een deugdelijke nutsaansluiting (gas, water, elektra en  
riolering); 

9. Vanwege de aanleg van nieuwe nutsvoorzieningen zal ook de weg gedeeltelijk worden 
opengebroken. Afhankelijk van de hoeveelheid “nutsdoorsnijdingen” zal de weg in zijn geheel 
worden vernieuwd of worden overlaagd. 

10. Het openbare groen zal worden “opgeknapt” 
11.De hoogte van de woonschepen zal ook worden verruimd tussen 0,5 – 1,00 meter 

 

Dit voorstel is ontstaan na de individuele gesprekken die in de zomer van 2012 hebben 
plaatsgevonden. Hieruit is ook naar voren gekomen dat het vervangen van terrassen en schuurtjes 
niet voorziet in een behoefte bij bewoners. Dit zullen we dan ook niet gaan doen. Het betekent wel 
dat de gemeente in beginsel niet verantwoordelijk is voor het verwijderen en opnieuw 
aanleggen van deze privé terrassen en schuurtjes.  
 

De komende maanden vinden er individuele gesprekken plaats bij alle eigenaren/bewoners om de 
individuele situatie op te nemen en de uitvoering door te spreken. In deze gesprekken zal 
overeenstemming moeten worden bereikt hoe we met elkaar tijdens de uitvoering omgaan. Dit zal ook 
contractueel moeten worden vastgelegd. 
 
Het bestuur vindt de opstelling van de gemeente ten aanzien van de eigen schuurtjes en terrassen 
opmerkelijk en meent dat dit niet door de beugel kan. Op de ledenvergadering VWG wil het bestuur 
bespreken hoe jullie hier tegenaan kijken. 
 
 
Ad 2 Reconstructie Sontbrugtracé ter hoogte van de Woonschepenhaven 
Aan de hand van een tekening heeft Martijn Doornbosch en Jan van de Kerkhof(verkeersdeskundige) 
toegelicht hoe de ingang van de Woonschepenhaven eruit komt te zien. Zo zullen bijvoorbeeld de 
containers voor glas en papier bij de club en de naast gelegen parkeerplaatsen verplaatst worden. Er 
komt een groenstrook met  fruitbomen waar nu de ingang met het pleintje is en waar de boerderij en 
het woonhuis stonden. Het bestuur zal de tekening 11 april tonen. Het voetbalveld valt buiten de 
reconstructie. 
 
Ad 3 Voorstel in de nota Wonen op het Water 2025 van de afdeling stadsbeheer 
In het kort gaat het om drie belangrijke veranderingen voor woonbooteigenaren. 

1. Afschaffing van de huidige roerende zaakbelasting (RZB) die  woonbooteigenaren nu betalen. 
Dit is een rijksbelasting vergelijkbaar met de onroerend zaakbelasting (OZB) die eigenaren 
van woningen betalen. Daarvoor in de plaats wil de gemeente weer (verhoogd) liggeld 
invoeren. Het gaat om een verhoging van zelfs 500% !  

2. De gemeente wil het beheer van woonboten en woonwagens  weer bij één coördinatiepunt 
onderbrengen. De ambtenaren van dit coördinatiepunt worden o.a. bekostigd uit de 
verhoogde liggelden.  

3. Bij nieuwe ligplaatsenvergunningen wil de gemeente de overdraagbaarheid van de ligplaats 
beperken of zelfs beëindigen bij verkoop of vervanging van de boot. Het lijkt erop dat de 
gemeente het zogenaamde ankergeld zelf wil incasseren. 

 
WCG organiseert een aparte thema avond  om  de nota Wonen op het water 2025 en de gevolgen 
ervan toe te lichten aan woonbootbewoners/eigenaren. De bijeenkomst is op maandag 22 april a.s. 
om 20.00 uur ab van de Witte Zwaan (achter de Praxis Damsterdiep) .  

Aangezien deze nota de belangen van woonbooteigenaren ernstig schaadt roept het 
bestuur iedereen op om naar deze bijeenkomst te gaan. 
 
Voor meer informatie hierover zie ook  de website : www.woonschepencomite-groningen.nl 
 
 
We verwachten jullie in elk geval op onze eigen ledenvergadering op 11 april a.s.! 
 
 

                                                  

              Karin                   Nico                  Hans              Mariëtte           Richard 

http://www.woonschepencomite-groningen.nl/


                     Nieuwsbrief VWG  nr.11   

                   29 April  2013                             

Beste  bewoners, 

Hierbij alweer  Nieuwsbrief VWG nr. 11  om jullie bij te praten over de actuele ontwikkelingen sinds 
de algemene ledenvergadering op 11 april jl. De notulen zijn als bijlage toegevoegd.    
           

Revitalisering Woonschepenhaven: nog steeds geen concreet plan! 
In 2012 heeft Oscar individuele gesprekken gevoerd met bewoners. Daarna hebben we een half jaar 
niets meer gehoord en uiteindelijk lag er op 20 maart 2013 als resultaat een korte notitie  met  11 
punten. Maar er is nog steeds geen concreet uitgewerkt plan. 
Op 11 april jl.  hebben we de punten uit de notitie met de leden besproken. Deze riepen de nodige 
vragen op. De leden gaven aan dat ze eerst een informatiebijeenkomst willen voordat er eventueel 
individuele gesprekken gevoerd worden.  Oscar heeft het verslag van de ledenvergadering ontvangen 
en reageert hierop als volgt in een mail van 24 april 2013: 
 

 

Dank voor het toezenden van het verslag. Hierop wil ik kort reageren.  
Ik begrijp dat de bewoners nog wat vragen hebben over de revitalisering. 
Deze vragen kunnen juist in de individuele gesprekken aan de orde komen.  
De individuele gesprekken zijn bedoeld om te inventariseren welke gebouwen, terrassen 
etc. aanwezig zijn. Op basis van deze gesprekken zal een definitief ontwerp worden 
gemaakt die we aan jullie zullen voorleggen.  
Eerder hebben we gezegd dat we toe willen naar contracten met bewoners/eigenaars.  
Bij nader inzien hebben we besloten om deze inventarisatie niet hiervoor te gebruiken. 
Deze inventarisatie willen we wel gebruiken om te bezien, te overleggen wat wijsheid is, 
wat realistisch en haalbaar is. 
Een informatieavond voegt dan ook weinig toe, omdat we te maken hebben met 67 
specifieke, individuele situaties. Het ontwerp wat wordt gemaakt op basis van deze 
gesprekken zullen we wel eerst presenteren, voordat de besluitvorming plaats vindt. 
Komende week zullen wij de woonbootbewoners een uitnodigingsbrief sturen waarin de 
planning van de individuele gesprekken is bijgevoegd. Wij willen graag elke bewoner 
bezoeken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Oscar Strijker 
 

 
 
Ondertussen heeft Oscar in een mail van 26 april jl het bestuur laten weten dat er al een uitnodiging 
voor een individueel gesprek in mei  naar alle bewoners is verstuurd . De gesprekken zijn op een 
aantal middagen in mei gepland. 
Het bestuur  VWG is het niet eens met de gang van zaken. 
Het bestuur heeft dat laten weten in  een mail aan Oscar die in afschrift naar de wethouder is 
gegaan. Zie onderstaande mail van VWG in reactie op de mails van Oscar Strijker dd 24 en 26 april jl.: 



Dag Oscar, 
 
Jouw reactie op ons verslag waarin je laat weten dat je hebt begrepen dat de bewoners nog 
wat vragen hebben over de revitalisering, strookt absoluut niet met de algehele mening en 
vragen die naar boven gekomen zijn tijdens de algemene  ledenvergadering van VWG van 11 
april jl. 
M.a.w. jouw zin dat de bewoners nog wat vragen hebben doet e.e.a. behoorlijk bagatelliseren 
en onderschatten. Diverse belangrijke vragen die door bewoners zijn gesteld kunnen niet met 
individuele gesprekken worden beantwoord. De door jou voorgestelde individuele gesprekken 
zouden reeds de derde op rij ( al eerder in 2010 en 2012) zijn, terwijl  de aanwezige leden  
uitdrukkelijk aangegeven hebben eerst een informatiebijeenkomst te willen.  
Als je verder stelt dat de door jouw gewenste inventarisatie gebruikt dient te worden om te 
overleggen wat wijsheid is, realistisch en haalbaar doet sterk vermoeden dat het beschikbare 
budget uitermate mager en misschien  zelfs  wel ontoereikend is. En dit geeft precies de 
gepeilde mening aan tijdens de laatst gehouden ledenvergadering.  
De reeds afgelopen vrijdag verzonden brief van jou aan alle bewoners is in dit licht gezien geen 
verstandige actie. Bovendien zouden eventuele gesprekken niet tijdens kantooruren, maar in 
de vroege avonduren dienen plaats te vinden wanneer de meeste bewoners meestal weer thuis 
zijn. 
Dit feit geeft al aan dat eerder en tijdig overleg met het bestuur VWG zeer gewenst zou zijn. 
Dit betreft opnieuw een gebrekkig vorm van communicatie. Het bestuur zal daarom  deze 
reactie in  afschrift sturen naar de wethouder. 
De indruk wordt sterk gewekt dat een voorafgaande informatiebijeenkomst op verzoek van 
vele leden van VWG niet wordt gehonoreerd. 
Dit schrijven gaat ook uit naar alle bewoners  in begeleiding met de  Nieuwsbrief  VWG nr. 11. 
 
Bestuur VWG 
 

 
 

Sontbrugtracé:  voorstel aanpassing woonomgeving Woonschepenhaven 
Voor wie het nog niet weet, in de club hangt een grote tekening van het voorstel aanpassing 
woonomgeving Woonschepenhaven in verband met het Sontbrugtracé. 
Let op de nieuwe toegang van de Woonschepenhaven en het wit gekleurde bestemmingsplan dat nu 
nog niet is ingevuld, maar wel vóór juli  2014 geactualiseerd gaat worden. 

 
13 mei a.s. bestuursverkiezing Woonschepencomité Groningen   
Na de roerige ledenvergadering op 22 april jl. heeft het huidige bestuur WCG  besloten om op te 
stappen. Op  de jaarvergadering van 13 mei a.s.  kunnen woonbootbewoners  een nieuw bestuur 
kiezen. Laat je stem daar horen en kom naar de Witte Zwaan om 20.00 uur. 
Meer informatie: zie Nieuwsbrief WCG 23 april 2013 en www.woonschepencomite-groningen.nl 
 

                                               

           Karin                   Nico                  Hans              Mariëtte           Richard 
  

http://www.woonschepencomite-groningen.nl/


Bijlage verslag ledenvergadering VWG dd 11 april 2013 
Aanwezig: bestuur VWG en 26 leden (zie presentielijst) 
 
3 agendapunten: 

1. Notitie revitalisering WSH 
2. Voorstel ontwerp Sontbrugtracé ter hoogte van de Woonschepenhaven 
3. Concept voorstel in Wonen op het water van stadsbeheer van de gemeente Groningen  

 
1. Notitie revitalisering Woonschepenhaven van Oscar Strijker dd 20-3-2013 
Zie Nieuwsbrief VWG nr. 10 april 2013 voor de notitie 
Ad 1 Uitbaggeren haven tot een diepte van 1.40 meter. Is dat bij hoog of laag water ? 
Ad 2 Nieuwe steigers,  bij benadering op dezelfde plek of huidige steigers handhaven ? 
Bewoners willen meer informatie over de uitvoering van de nieuwe steigers: wat zit er onder de 
betonnen deklaag? Wat betekent ‘bij benadering’ op de zelfde plek? 
Hoezo is nieuwbouw goedkoper? Technische financiële onderbouwing ontbreekt. 
Wat betekent dat precies dat de bewoners in beginsel zelf verantwoordelijk zijn voor het verwijderen 
en opnieuw aanleggen van schuren en terrassen? 
Leden geven aan dat ze niet van plan zijn om hier aan mee te werken op eigen kosten. Zeker niet 
bewoners die nu een schuur/terras in goede staat hebben. Is er budget beschikbaar hiervoor en hoe 
wordt dat verdeeld? Voordat er  individuele gesprekken plaatsvinden eerst meer duidelijkheid 
hierover. 
Ad 7 Wat betekent dat concreet dat bij vervanging/verkoop de 5 meter –eis in werking treedt? 
Ad 8 Deugdelijke nutsvoorzieningen: hoe zit het met de garantieregeling ? Bewoners hebben nog 
steeds geen duidelijk antwoord gekregen op het verzoek om deze in te laten gaan vanaf het moment 
dat de riolering daadwerkelijk is aangesloten. 
In de individuele gesprekken met eigenaren/bewoners over individuele situaties zal 
overeenstemming moeten worden bereikt hoe we met elkaar tijdens de uitvoering omgaan. 
Dit zal ook contractueel moeten worden vastgelegd. 
Hoe zo contractueel?! Wat staat daarin? Wat is de status en wat zijn de gevolgen voor bewoners 
concreet?   
Conclusie: bewoners willen eerst  informatiebijeenkomst over bovengenoemde punten/vragen 
voordat er individuele gesprekken plaats vinden.  
 
2. Voorstel ontwerp Sontbrugtracé ter hoogte van de Woonschepenhaven 
A.d.h.v. van de tekening is het voorstel ontwerp Sontbrugtracé besproken. De tekening blijft in de 
club hangen. 

 Parkeerplaatsen bij Clubgebouw DES: kunnen die niet ook blijven? Er zijn nu voor steiger  1 
en 2 al te weinig parkeerplaatsen.  

 Oversteek: bewoners blijven bezorgd over de oversteekplaats in combinatie met 50 km 

snelheid. 

 Vraag: wat gebeurt er op korte termijn met de terreinen waarop garages en huizen gestaan 

hebben en waar nu hekken om heen staan? 

3.Concept voorstel Wonen op het water van de gemeente                                                                        
Zie voor een korte samenvatting de Nieuwsbrief VWG nr. 10 april 2013.                                                     
Het bestuur roept de leden op om 22 april a.s. om 20.00 uur naar de bijeenkomst van het 
Woonschepencomité te gaan op  de witte zwaan aan het Eemskanaal (achter de Praxis aan het 
Damsterdiep) om zich te informeren over de voorstellen  van de afdeling stadsbeheer m.b.t.  
1.afschaffing van de roerend zaakbelasting voor woonboten 
2. coördinatiepunt voor woonwagens en woonboten  
3. beperking /afschaffing van de overdraagbaarheid van de ligplaats. 



                     Nieuwsbrief VWG  nr.12   

                    11 mei  2013                             

 

Beste  bewoners, opgelet! 

 
 
Jullie hebben deze week een uitnodiging gehad van  Oscar Strijker voor een individueel 
gesprek. De gesprekken starten al maandag 13 mei a.s. De brief vermeldt dat veiligheid, 
toekomstbestendigheid en leefbaarheid centraal staan. Mooie woorden, maar de afgelopen 
jaren hebben wij als bewoners met name van veiligheid weinig gemerkt.  
 
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat het bestuur namens de 
ledenvergadering dd. 11 april jl. Oscar verzocht heeft om, voorafgaand aan de individuele 
gesprekken  een informatiebijeenkomst te organiseren om het plan wat er nu ligt n.a.v. de 
onderzoeken in juni/juli 2012 toe te lichten en onze vragen bij de notitie met de 11 punten 
(zie nieuwsbrief 10 en 11 ) te beantwoorden.  
Ook moet het mogelijk zijn om op een dergelijke bijeenkomst  aan te geven wat de gemeente 
verwacht aan medewerking van de bewoners. Daar heb je geen individuele gesprekken voor 
nodig. Ook is het voor bewoners informatief om op zo’n bijeenkomst  elkaars vragen en de 
bijbehorende antwoorden van de gemeente horen.  
 
Oscar Strijker heeft niet meer gereageerd op de tweede mail van het bestuur (zie vorige 
Nieuwsbrief nr. 11). Er komt vooraf geen gemeenschappelijke informatiebijeenkomst en de 
individuele gesprekken gaan gewoon door. Het bestuur verwacht niet al te veel van deze 
gesprekken. Er is hier geen sprake van burgerparticipatie, laat staan van echte 
communicatie!  We worden aan het lijntje gehouden en krijgen straks netjes gedicteerd hoe 
het gaat gebeuren en hoe we ons moeten gedragen. 
 
Daarom wil het bestuur de bewoners waarschuwen om in de individuele gesprekken alleen 
te luisteren, vragen te stellen en vooral niets toe te zeggen of te ondertekenen. 
Verder wil het bestuur woensdag a.s. opnieuw naar het spreekuur van de wethouder om aan 
te geven dat we het niet eens zijn met de gang van zaken. 
 
Wordt vervolgd! 
 
 
 
 

                                               

           Karin                   Nico                  Hans              Mariëtte           Richard 
 
 
 



                     Nieuwsbrief VWG  nr.13   

                    18 juli  2013                             

 

Beste  bewoner,  

Aan het begin van de zomervakantie wil het bestuur van de Vereniging Woonschepenhaven 

jullie graag nog informeren over de laatste stand van zaken rond het Sontbrugtracé en 

revitalisering Woonschepenhaven. Ook willen we alvast het bezoek van burgemeester en 

wethouders aankondigen.          

Sontbrugtracé: voorontwerp ter hoogte Woonschepenhaven 

Op de algemene ledenvergadering van 11 april jl. hebben we het voorontwerp Sontbrugtracé 

ter hoogte van de Woonschepenhaven besproken.  N.a.v. het verslag van 11 april ontvingen 

we onderstaande reactie van de gemeente. 

Aan: bestuur VWG 
Van: Hetty Tauran,  namens Martijn Doornbosch, projectleider Sontbrugtracé 
Datum ontvangst per mail : 5  juni 2013 

Betreft: reactie op vragen/opmerkingen/verzoeken Woonschepenhaven afkomstig van de 
ledenvergadering dd. 11 april 2013 n.a.v. het voorstel ontwerp Sontbrugtracé ter hoogte van de 
Woonschepenhaven 

1.Parkeerplaatsen bij Clubgebouw DES: kunnen die niet ook blijven? Er zijn nu voor steiger 1 en 2 
al te weinig parkeerplaatsen.                                                                                                                                       
We willen graag een gave ononderbroken groenstrook maken. Uiteraard mag dat niet ten koste gaan 
van het aantal parkeerplaatsen. Daarom willen we op een andere plaats een zelfde aantal 
parkeerplaatsen realiseren. Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen is in het kader van dit 
project niet voorzien. 

2. Oversteek: bewoners blijven bezorgd over de oversteekplaats in combinatie met 50 km 
snelheid. De situatie rond de woonschepenhaven verandert. Er wordt een weg aangelegd. Dat heeft 
voor- en nadelen voor de Woonschepenhaven. De Woonschepenhaven krijgt een prima rechtstreekse 
verbinding met de stad voor alle soorten van vervoer. Uiteraard moet de weg in sommige gevallen 
ook worden overgestoken. Het betreft slechts een beperkt aantal oversteekbewegingen. Fietsers en 
voetgangers van en naar de stad hoeven niet over te steken. Zij lopen en fietsen aan de 
Woonschepenhavenkant over de brug. Voor fietsers en voetgangers die toch de Sint Petersburgweg 
over moeten steken, wordt een breed eiland in het midden van de weg aangelegd, zodat in twee 
stappen kan worden overgestoken. Een beproefde oplossing die op vele plaatsen in de stad wordt 
toegepast en een relatief veilige situatie oplevert. 

3. Vraag: wat gebeurt er op korte termijn met de terreinen waarop garages en huizen gestaan 
hebben en waar nu hekken om heen staan?                                                                                                       
Asbest sanering zal plaatsvinden en archeologisch onderzoek. Voor de definitieve situatie, zie de 
ontwerptekening. 



Bestemmingsplan Sontbrugtracé                                                                                       

N.a.v. het ingediende beroepschrift bestemmingsplan Sontbrugtracé dd 21 mei jl. heeft het 

bestuur VWG een uitnodiging ontvangen voor de zitting van de Raad van State  dd. 11 

september a.s. in Den Haag waar het beroep behandeld wordt. Het bestuur VWG  heeft in 

het beroepschrift aangegeven dat zij van de gemeente Groningen een geluidwerend scherm 

aan de noordoostelijke zijde van de Sontbrug vraagt. Behalve het bestuur VWG hebben ook 

nog drie ondernemers beroep aangetekend om andere redenen. 

Kapvergunning 
Tenslotte wil het bestuur nog melden dat ter voorbereiding op de bouw van de Sontbrug een 
vergunning is  aangevraagd voor de kap van 39 bomen vlakbij de Woonschepenhaven. Het 
bestuur heeft de tekening en de situatie ter plekke bekeken. Zij  ziet geen reden voor 
bezwaar. Degene die wel bezwaar aan wil tekenen kan dat doen tot 23 juli a.s. 
 

Revitalisering Woonschepenhaven                                                                                           

Het bestuur VWG is tot 2 x toe ( 27 februari en 15 mei jl.) naar het spreekuur van de 

wethouder geweest om onze zorg over te brengen over de wijze waarop Oscar Strijker 

communiceert met het bestuur VWG en de bewoners van de Woonschepenhaven.  

Inmiddels zijn de individuele gesprekken met de bewoners afgerond. In september zal het 

ontwerprevitalisering  gepresenteerd worden. Wanneer weten we nog niet precies, wel weten 

we inmiddels  dat burgemeester en wethouders op bezoek komen. 

 
Bezoek burgemeester en wethouders 
Op vrijdag 20 september a.s. van 14.00 uur en 16.00 uur komen  burgemeester en 
wethouders op bezoek in de Woonschepenhaven. Zij willen, na ontvangst door het bestuur in 
het clubgebouw, in een ontspannen sfeer in gesprek met bewoners per steiger. Bij  slecht 
weer aan boord van een woonschip. Ter plekke kunnen bewoners de voor hun belangrijke 
kwesties aangeven bij de betreffende wethouder of burgemeester. Maak uiterlijk 20 augustus 
a.s. kenbaar aan het secretariaat van het bestuur VWG of je hieraan wilt deelnemen. 
Het bestuur geeft het door aan de contactpersoon van de gemeente. Secretariaat VWG: nr. 
25; Email: Mariette.dejong@gmail.com. Alvast dank voor je medewerking. 
 
 
Bestuur VWG zoekt nieuw bestuurslid  
Richard Wijngaard heeft aangegeven dat hij  uit het bestuur van VWG stapt. Hij heeft zich  
2,5 jaar  ingezet voor de revitalisering van de Woonschepenhaven en nu vindt hij het mooi 
geweest. Het bestuur dankt Richard voor zijn bijdrage.  
Het bestuur zoekt nu een nieuw  lid. Van het nieuwe lid vragen we in elk geval de bereidheid 
om elke twee weken deel te nemen aan de bestuursvergadering. Daarnaast verwachten we 
dat hij/zij ook regelmatig bijeenkomsten van het Woonschepencomité Groningen en de 
gemeente bezoekt, denk aan o.a. aan commissie- en raadsvergaderingen. Tenslotte 
verwachten we medewerking aan de nieuwsbrief, de website en bezwaar- en 
beroepsprocedures. Voor aanmelding en inzage in de statuten van VWG kun je terecht bij de 
secretaris van het bestuur, Mariëtte de Jong, nr. 25.  
 
Het bestuur wenst je een zonnige zomervakantie! 
 

                                                          

   Karin Venekamp                       Nico Jongepier             Hans  Stok               Mariëtte  de Jong   

mailto:Mariette.dejong@gmail.com


1 
 

                     Nieuwsbrief VWG  nr.14   

                     23 Oktober 2013                             

Beste  bewoner,  

In deze Nieuwsbrief willen we verslag doen van drie bijeenkomsten: de zitting van de Raad 

van State op 11 september jl.; het bezoek van een aantal wethouders op 20 september jl. 

aan de Woonschepenhaven en het inloopspreekuur revitalisering WSH op 15 oktober.       

Ter herinnering: in de vorige Nieuwsbrief stond een oproep voor een nieuw bestuurslid.       

De oproep geldt nog steeds!  Ook zoeken we iemand die het leuk vindt om de website 

te beheren. Aanmelden kan per email: mariette.dejong@gmail.com.                              

Tenslotte: er is 7 oktober een nieuw bestuur gekozen voor het WCG. Dit bestuur kiest voor 

een meer zakelijke aanpak naar de gemeente, geen eindeloze overleggen met ambtenaren 

waarin woonboters niet serieus genomen worden. Het bestuur VWG blijft het volgen. 

Bezoek zitting Raad van State op 11 september jl.                                                         

Op 11 september jl. is het voltallige bestuur VWG naar Den Haag afgereisd voor de 

behandeling van het ingediende beroepsschrift bestemmingsplan Sontbrugtracé.                   

Aanwezig verder waren Jaap Dallinga (jurist gemeente Groningen) en nog een advocaat 

namens het bedrijf Jongeneel. In maximaal 5 minuten mocht elke partij een aanvullende 

toelichting geven aan de commissie van drie leden. Hans Stok was onze woordvoerder.      

Hij heeft nogmaals benadrukt dat VWG geen bezwaar heeft tegen de brug, maar wel ernstig 

twijfelt aan de uitkomsten van het onderzoek naar de geschatte geluidsoverlast. Volgens 

procedure moet de Raad van State binnen zes weken na de zitting de uitslag bekend maken. 

Gisteren, net binnen het verstrijken van de termijn, kwam een brief van de Raad van State 

binnen met de mededeling dat de termijn nogmaals verlengd is met zes weken. Kennelijk is 

er meer tijd nodig voor een uitspraak. 

              

               Bestuur VWG op de stoep van de  Raad van State in Den Haag; dd. 11-09-2013  
 

mailto:mariette.dejong@gmail.com
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Bezoek wethouders aan Woonschepenhaven op 20 september jl. 
Aanwezig waren: wethouders: Roeland van der Schaaf (o.a. ruimtelijke ordening) tevens 
locoburgemeester,  Dig Istha PvdA, Jan  Seton CDA (o.a. stadsbeheer en reiniging) , Ton 
Schroor D66 (financiën), Jannie Visscher SP; stadsdeel coördinator Ruud van Erp, stadsdeel 
beheerder Peter Homan; wijkagent Cor Kremer, leden bestuur VWG: Karin Venekamp, Hans 
Stok en Mariëtte de Jong; bewoners: Jolanda van de Poel, Karel Hofman, Elian Minderhoud, 
Henk Kuipers en Johan van Dijk. 
Afwezig: B&W: Peter Rehwinkel (burgemeester) en Joost van Keulen ( verkeer o.a.);                                                    
 
Het gesprek met B&W is in een goede sfeer verlopen. Echt nieuwe zaken zijn niet aan de 
orde geweest. Wel hebben bewoners een aantal punten nog weer eens onder de aandacht 
gebracht bij het College (zie hieronder). Het gesprek en de rondleiding diende verder ook om 
vragen van het College te beantwoorden en om de Woonschepenhaven te zien. Vier van de 
vijf wethouders zijn hier voor het eerst op bezoek sinds hun aantreden eind 2012.   
 
Revitalisering Woonschepenhaven 
Tijdpad revitalisering Woonschepenhaven 
Begin oktober 2013:  bekendmaking uitvoerder (aanbesteding loopt nu) 
15 oktober 2013:       informatiebijeenkomst voor bewoners over uitvoeringsplan revitalisering 
December 2013:       uitvoeringsplan in de Raad      
2014:`            start werkzaamheden 
 
Actie: Oscar Strijker neemt binnenkort contact op met het bestuur VWG ter voorbereiding op 
de informatiebijeenkomst voor bewoners op 15 okt. a.s. 
Voorgesteld is dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden regelmatig overleg is met de 
bewoners ( klankbordgroep) en de uitvoerder over het verloop van de werkzaamheden.  
Aangezien in de praktijk zaken altijd anders lopen dan gepland en op papier staan. 
 
Maatwerk voor terrassen en schuren 
Op de vraag hoe om gegaan zal worden met de schuren en terrassen van bewoners aan de 
steigers antwoordt Oscar Strijker dat  per ligplaats de situatie bekeken zal worden mede op 
basis van de resultaten van de individuele inventarisatie die gedaan is. Er is niets toegezegd 
over een vergoeding. Bewoner merkt op dat er geen spijker bij zijn schuur eruit gaat zonder 
de garantie dat die er ook weer inkomt. 
 
Riolering: wel pompen, maar nog geen aansluiting     
Nu de pompen aan boord geïnstalleerd zijn , maar de ‘uitlaten’  richting steiger nog niet 
aangesloten zijn op het riool, is de hygiëne er niet op vooruit gegaan. Vooral als je zomers 
buiten zit kun je ‘genieten’ als je buurman naar het toilet is geweest.  
 
5 meter tussen de boten   
De bedoeling is dat uit oogpunt van brandveiligheid straks de afstand tussen de schepen 
zoveel mogelijk 5 meter  wordt. 5 meter afstand betekent een halfuur brandvertragende 
werking. Bestuur VWG betwijfelt of veiligheid de ware reden is voor die afstand ook al staat 
dat in de Verordening Openbaar Vaarwater. Uit oogpunt van brandveiligheid is die 5 meter 
maar zeer betrekkelijk. Hetzelfde effect kun je ook bereiken met brandwerend 
isolatiemateriaal. Op de site van de landelijke woonboten organisatie (LWO) staat een 
handreiking  voor gemeenten hiervoor. Een van de bestuursleden merkt op dat de afstand 
van 5 meter tussen de schepen oorspronkelijk (jaren 80 Notitie Watergang)  is genoemd om 
tegemoet te komen aan de wens van walbewoners in de stad die graag tussen de 
woonschepen door  het water willen zien. Ook merkt een bewoner op dat het inleveren van 
meters  bij vervanging van een huidig woonschip beroerd kan uitpakken voor de bewoners. 
Het is in feite diefstal van woonruimte. 
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Sontbrugtracé 
Gevraagd wordt hoe bewoners aankijken tegen de nieuwe Sontbrug. Aangegeven wordt dat 
bewoners  voor-en nadelen zien en dat deze ook besproken zijn met Martijn Doornbosch de 
projectleider. Punt van zorg voor de bewoners blijft de oversteek-situatie ter hoogte van de 
Woonschepenhaven en de verwachte geluidoverlast van het verkeer. 
 
Status nu en bestemming Woonschepenhaven na 2014 
Opgemerkt wordt door een bestuurslid van VWG dat in  het geactualiseerde nieuwe 
overzicht van de wijk- en buurtindeling van de gemeente Groningen de Woonschepenhaven 
niet meer voorkomt. Wat betekent dat voor de Woonschepenhaven? 
Actie  Ruud van Erp zoekt dit uit en koppelt zijn bevinding terug naar bestuur VWG. 
 
N.a.v. een vraag van een bestuurslid geeft Jannie Visscher aan dat in het najaar 2013 het 
nieuwe bestemmingplan van dit gebied op de agenda komt van de gemeente. Bewoners 
krijgen t.z.t gelegenheid om op het ontwerp te reageren. Daarin komen o.a. zaken aan de 
orde zoals bijvoorbeeld de toegestane hoogte van woonschepen. Een bewoner geeft aan dat 
de huidige vijf meter niet meer van deze tijd is. Er komen steeds meer woonarken op de 
markt  met meer dan één woonlaag waardoor de ark al snel hoger is dan de toegestane vijf 
meter. 
 
Onderhoud en beheer: papiercontainer                                                                                                                                            
Een bewoonster geeft aan dat ze al verschillende keren gebeld heeft om te vragen of de 
papiercontainer geleegd kan worden omdat ie overloopt.  De Woonschepenhaven zou niet in 
het systeem zitten. Actie: Peter Homan zoekt uit en neemt contact op.     
 
Tot slot merkt een bewoner op dat de borden met aanduiding ‘Woonschepenhaven’ 
verdwenen zijn. Verzoek om deze weer te plaatsen. Actie Ruud van Erp. 
 

Inloopspreekuur Revitalisering Woonschepenhaven 15 oktober jl. 
Het inloopspreekuur in het DES gebouw op 15 oktober van 16.00 tot 19.00 uur is redelijk 
goed bezocht schatten we in (we hebben geen presentielijst gezien). De gemeente was goed 
vertegenwoordigd met 7 personen. Eén van hen was de nieuwe projectcoördinator, Hendrik 
Jan Huiting van het ingenieursbureau van de gemeente. Hij volgt Oscar Strijker op. 
Het voorstel wat ter inzage lag bestond uit twee tekeningen: 1. van de huidige situatie met 
alle maten van de schepen en afstanden ertussen en 2. van de situatie met 5 meter tussen 
de boten + pijlen die aangeven welke boten verplaatst zouden moeten worden om aan de 5 
meterregel te voldoen. De laatste tekening is nog een voorstel ! Het moet  nog besproken 
worden met diverse eigenaren.  
Het bestuur VWG wijst erop dat woonboten in de Woonschepenhaven met een 
ligplaatsvergunning slechts op vrijwillige basis verplaatst kunnen worden.                  
De 5 meterregel in de Verordening Openbaar vaarwater en de daaraan gekoppeld 
brandveiligheid kan niet leiden tot gedwongen verplaatsing ! 
Voor de duidelijkheid: de Woonschepenhaven is geen openbaar vaarwater. Verder meldt 
Klaas Koetje, voormalig bestuurslid WCG het volgende: “De 5-meterregel is door de 
gemeente bedacht om 'zichtlijnen' op het water te creëren en werd met het argument 
brandveiligheid van enig gewicht voorzien. Eerder al is het aspect van brandveiligheid  door 
de brandweer in  Rotterdam naar het rijk der fabelen verwezen. Brandveiligheid bestaat er 
voornamelijk uit dat de brandweer bij een boot kan komen om te blussen “ 
Let op: over het afbreken, veranderen van terrassen en schuren is nog geen echte 
duidelijkheid. Het bestuur adviseert om geen toezeggingen te doen zonder vóóraf heldere 
afspraken hierover  (met datum en handtekening) vast te leggen. Maak ook foto’s van de 
huidige situatie, dan kun je achteraf aantonen hoe het eruit zag.   

                                                      

   Karin Venekamp                       Nico Jongepier             Hans  Stok               Mariëtte  de Jong   



 

                     Nieuwsbrief VWG  nr.15   

                     27 November 2013                             

Beste  bewoner,  

Afgelopen vrijdag dd. 22 november jl. stond een bericht in het Dagblad van het Noorden 
onder de kop ‘Miljoenen voor haven woonarken”. Met name de stellige bewering dat bijna 
alle boten verplaatst worden heeft al de nodige onrust gewekt, evenals het vooruitzicht van 
brandwerende schermen tussen boten. We weten als bewoners immers nog steeds niet 
precies wat de gevolgen daarvan zijn voor onze terrassen en schuren!   
Alle bewoners hebben inmiddels woensdag 27 november jl. een brief van de gemeente 
ontvangen met als onderwerp inspraak ontwerp Revitalisering Woonschepenhaven. Het 
bestuur van VWG wil graag met haar leden dit ontwerp bespreken en kijken of we tot een 
gezamenlijk standpunt kunnen komen over het ontwerp. Dit standpunt kan het bestuur dan 
namens de leden inbrengen bij de gemeente. Voor het zover is zullen we eerst met elkaar 
naar het ontwerp moeten kijken. Daarom nodigen we je uit voor  
                       

de ledenvergadering  van VWG  
op dinsdag 3 december a.s.  
om 20.00 uur in DES. 

 
We moeten eensgezind onze rug recht houden tegenover de gemeente en ons geen zaken 
op laten dringen die we niet zien zitten. Komt allen op 3 december a.s. onder het motto  

                      Door Eendracht Sterk !   

 

Klankbordgroep  van de gemeente                                                                                                                        

De gemeente heeft tijdens het inloopspreekuur op 15 oktober jl. bewoners gevraagd zich op 

te geven voor een zogenaamde klankbordgroep. Drie van de 4 bestuursleden van VWG 

hebben zich hier ook voor op gegeven. Daarnaast hebben zich nog drie ander bewoners 

aangemeld. Er is deze week een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst binnen gekomen. 

Uitspraak Raad van State is bekend : geluidscherm niet nodig                                                                             

In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat de uitslag van de Raad van State nog niet 

binnen was. Inmiddels is de uitslag wel binnen. De tekst van de uitspraak staat op  

www.raadvanstate.nl. onder nr. 2011303856/1R. Het komt erop neer dat onze klacht 

ongegrond wordt verklaard. Volgens de Raad van State is er is geen sprake van ernstige 

geluidsoverlast. Stil asfalt op de brug en een deel van het Sontbrugtracé zorgt ervoor dat de 

geluidsbelasting 45 dB of minder is en dat is nog binnen de norm. Een toename van het 

verkeer tijdens de aanpak van de Zuidelijke Ringweg is slechts tijdelijk en zal zich overal in 

de stad voordoen, dat telt daarom niet mee. M.a.w. de gemeente hoeft nu geen 

geluidsschermen te plaatsen op de Sontbrug. Achteraf zal nog moeten blijken of een en 

ander inderdaad klopt.           

Huidige  bestemmingsplan loopt af voor 1 juli 2014 
Een ander aandachtspunt voor het bestuur van VWG wordt het bestemmingsplan dat voor 1 
juli 2014 afloopt. De gemeente blijft ons bezig houden! 
 

http://www.raadvanstate.nl/


 

                     Nieuwsbrief VWG  nr.16   

                     4 januari 2014                            

Beste  bewoner,  

Als eerste wil het bestuur VWG alle bewoners en een gelukkig, gezond, waakzaam en  

strijdbaar 2014 toewensen. Waakzaam en strijdbaar om ervoor te zorgen dat wij als 

bewoners niet de dupe worden van de gemeentelijke plannen die binnen een  taakstellend 

budget uitgevoerd gaan worden.  

Terugblik en vooruitblik                                                                                                         
Het bestuur VWG heeft het afgelopen jaar veel tijd gestoken in het onder de aandacht 
brengen van de situatie in de Woonschepenhaven bij  burgemeester en wethouders, 
raadsleden en WCG. Ook hebben we regelmatig de pers erbij gehaald. Zo heeft 24 
december jl. een pagina groot artikel gestaan in de Gezinsbode (uitgerekend dat nummer is 
niet rond gestuurd in de Woonschepenhaven, daarom hebben we een kopie toegevoegd aan 
deze nieuwsbrief).  
Zoals bekend heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel revitalisering op 18 
december jl. Het komt erop neer dat de raadsleden aangeven dat het misschien geen 
optimaal voorstel is, maar dat als er nu geen besluit genomen wordt het risico bestaat dat het  
beschikbare budget ergens anders aan besteed gaat worden. We zullen het moeten doen 
met 4,5 miljoen en de volgende nieuwe projectleider. Overigens heeft Roelof van de Schaaf 
geen reactie gegeven op de petitie die we hem gestuurd hebben. 
Het bestuur is blij dat na jaren van aandringen de gemeente op de valreep van 2013 
schriftelijk heeft toegezegd dat in de Woonschepenhaven de garantieperiode van drie jaar 
van de rioolinstallatie aan boord ingaat op het moment dat de walvoorzieningen gerealiseerd 
zijn. En dat terwijl de wet hier heel duidelijk over is. 
0ok in 2014 wil het bestuur zich blijven inzetten voor de algemene belangen van de leden. 
Belangrijke agendapunten zijn: de verdere uitwerking van de plannen voor de uitvoering van 
de revitalisering, de nieuwe Sontbrug en het per 1 juli 2014 beëindigen van het huidige 
bestemmingsplan Driebond waar de Woonschepenhaven onder valt. 
 
Hoe nu verder in 2014 met de revitalisering Woonschepenhaven?  
Er is inmiddels een eerste klankbordgroep bijeenkomst op 12 december jl. belegd door  
Hendrik Jan Huiting, de nieuwe projectleider. Het voltallige bestuur VWG was aanwezig plus 
twee individuele eigenaren van boten. Het bestuur was benieuwd naar wat precies de 
bedoeling is van de klankbordgroep.  
In de notulen van de bijeenkomst staat: “Hendrik Jan stelt voor dat de klankbordgroep een 
adviserende rol krijgt. Van de leden wordt gevraagd dat ze de komende 1,5 jaar actief 
meedenken over het proces van verdere (gedetailleerde) uitwerking van het plan en mee 
praten over de aandachtspunten. Belangrijk is hierbij dat de leden van de Klankbordgroep 
informatie naar de achterban brengen en ophalen, dat zij bewoners vertegenwoordigen”. 
Op de vraag waarom ze er niet voor kiezen om met het bestuur van VWG overleg te voeren, 
die sinds drie jaar al deze rol vervult kregen we te horen dat ze niet verplicht zijn om met het 
bestuur van VWG om tafel te gaan. Het bestuur van VWG is het niet eens met deze gang 
van zaken en dat willen we hierbij kort toelichten: 
Een klankbordgroep bestaat uit minimaal 2 klankbordleden en elk lid kan juridisch gezien alleen maar 
voor zijn eigen private situatie spreken. Dus een klankbord lid kan wettelijk gezien geen enkele 
beslissing nemen of advies geven over andermans private situatie. Zodra in onze situatie kwesties 
aan de orde komen zoals de gevolgen van het doorvoeren van de 5 metermaatregel, de aansluiting 



 

van de riolering, het baggeren, het opknappen van de steigers e.d. dan zijn dit kwesties die het 
algemeen belang dienen en niet enkel een privaat belang. Resumerend het uitsluitend inzetten van 
een klankbordgroep is dus onrechtmatig. Dus de gemeente blijft maar 2 wegen open als het gaat om 
het algemeen belang, namelijk : 

1. de gemeente dient zelf een bewonersvergadering uit te schrijven met een minimale 
aanwezigheid van 2/3 van alle bewoners indien zwaarwegende adviezen ingewonnen dienen 
te worden; N.B. dit is niet hetzelfde als een algemene ledenvergadering die alleen het bestuur 
van de vereniging kan uitschrijven; 

2. met het wettelijk bevoegde bestuur VWG al of niet in aanwezigheid van de leden. 
Het inzetten van alleen maar een klankbordgroep druist ook volledig in tegen de regels behoorlijk 
bestuur van het Wijkconvenant. Het bestuur heeft voorkeur voor optie 2.  

Op de komende ledenvergadering wil het bestuur het standpunt van haar leden hierover 
peilen.  
 
Ledenvergadering VWG op 9 januari a.s.  
Hierbij nodigen we de leden uit  voor de algemene ledenvergadering van 9 januari a.s. om  
20.00 uur in de club. Op de agenda staan:   

 Opening en vaststellen agenda 

 Verslag klankbordgroep 12 dec. jl. en  
mening peilen onder leden over de klankbordgroep  

 5 metermaatregel en het verplaatsen schuren en terrassen  

 het financieel jaarverslag VWG 2013 (wordt ter plekke uitgedeeld) 

 Wat verder ter tafel komt 

 Rondvraag en sluiting 
Het bestuur VWG rekent op jullie komst.  

 
 

Sontbrugtracé  
De gemeente heeft opdracht gegeven om het terrein waar de twee huizen gestaan hebben 
bij de ingang van de haven op te schonen. Helaas zijn door graafwerkzaamheden  ook twee 
dennen langs het Hunzeloopje gesneuveld. Voor dit groepje dennen is geen kapvergunning 
verleend. Het bestuur heeft  twee ambtenaren van de dienst Ruimtelijke Ordening hierover 
aangesproken en foto’s van de situatie gemaild. Toegezegd is dat herbeplanting van deze 
bomen plaats zal vinden. Verder is het fietspad momenteel afgesloten met een hek.  Onze 
voorzitter was getuige hoe ’s avonds in het donker een fietser tegenaan geknald is. Het 
bestuur zal dit melden bij de verkeerspolitie. Zo zie je maar: het blijft opletten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

   Karin Venekamp                Nico Jongepier                  Hans  Stok               Mariëtte  de Jong  



 

                     Nieuwsbrief VWG  nr. 17  

                     4 februari 2014                            

Beste  bewoner,  

In deze nieuwsbrief doen we kort verslag van ons laatste overleg  met projectleider Hendrik Jan  
Huiting en Magda Dijkstra  van de gemeente Groningen op 16 januari jl. 
Ook zijn drie bijlagen toegevoegd: 
bijlage 1: het verslag van de ledenvergadering VWG op 9 januari jl., 
bijlage 2: brief over de klankbordgroep aan Hendrik Jan Huiting van bestuur VWG  
bijlage 3: de brief over de 5 metermaatregel van het bestuur VWG aan de fractievoorzitters en 
Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen.  
 
Verslag van het overleg tussen bestuur VWG en de projectleider op16 januari 2014 
Belangrijkste onderwerpen van gesprek waren de rol van de klankbordgroep, de 5 meter maatregel en 
de stand van zaken wat betreft de revitaliseringsplannen. Opvallend is dat de projectleider tot op 
heden weinig problemen lijkt te verwachten m.b.t. de revitalisering, dit in tegenstelling tot VWG. 
 
Van klankbordgroep naar steigergroepen 
In het overleg van 16 januari jl. is besloten om de klankbordgroep te laten vervallen. Dit is dankzij de 
discussie over de klankbordgroep in het overleg van 17 december jl. en de brief van VWG (zie bijlage 
2). In plaats daarvan zal de projectleider ‘regelmatig’ overleggen met het bestuur VWG. Het bestuur 
heeft benadrukt dat zij het belangrijk vindt dat het proces van revitalisering zorgvuldig wordt 
voorbereid en in overleg met bewoners wordt uitgevoerd.  
Ook heeft zij gemeld dat het bestuur andere leden van VWG kan uitnodigen voor het overleg met de 
projectleider. Deze leden kunnen alleen op persoonlijke titel spreken en niet namens de bewoners. Bij 
het overleg van 16 jan. jl. zaten de leden Wim van Grunderbeek (eigenaar/verhuurder nr. 34) en Gijs 
Zeeman (eigenaar/bewoner nr.45)  met instemming van het bestuur VWG. Het eerstvolgende overleg 
met het bestuur is  pas weer op 16 maart a.s. gepland. 
Verder meldde Hendrik Jan Huiting dat hij ook  zogenaamde steigeroverleggen wil organiseren. Het is 
ons niet precies duidelijk geworden wanneer, hoe vaak en waarover precies de steigeroverleggen 
gaan. Hendrik Jan geeft aan dat hij het volgende overleg een communicatieplan zal presenteren aan 
het bestuur. 
 
De gemeente handhaaft de 5 metermaatregel naar willekeur 
Het bestuur heeft haar inventarisatie wat betreft het (niet) handhaven van de 5 meter maatregel in de 
stad onder de aandacht gebracht Ook hebben we ons vermoeden uitgesproken dat via de 5 
metermaatregel de gemeente het saneren van het aantal ligplaatsen in de Woonschepenhaven een 
handje wil helpen.  
Het bestuur heeft op 26 januari jl. een brief gestuurd naar alle fractievoorzitters en wethouder R. van 
der Schaaf over deze kwestie (zie bijlage 3). 
 
Stand van zaken revitalisering Woonschepenhaven 
Momenteel zit de revitalisering in de fase van ontwerpen en aanbesteden. Voor de bouwvak dit jaar is 
de aanbesteding afgerond en is de aannemer bekend. Het gaat om een openbare aanbesteding met 
voorselectie. Hendrik Jan heeft toegezegd dat hij de planning tot de uitvoeringsfase op het volgende 
overleg meeneemt ter inzage. Het uitvoeringsplan is er nog niet en andere stukken zoals een bestek 
zijn niet openbaar vanwege de aanbesteding die nog niet is afgerond. Verder is opgemerkt door VWG 
dat het risico van een taakstellend budget niet is opgenomen in de risicoanalyse. 
 
Inspraakreacties van individuele bewoners op het raadsvoorstel: in totaal hebben 16 bewoners 
gereageerd op het raadsvoorstel revitalisering Woonschepenhaven naar de gemeente. 

                                                     

Karin Venekamp                Nico Jongepier                  Hans  Stok               Mariëtte  de Jong  



 

BIJLAGE 1:  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 (laatstgenoemde is met pensioen 
gegaan 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  vóór de eerstvolgende klankbordgroepbijeenkomst 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 
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 
opgemeten tussen de boten: Nico laat aan de hand van tekeningen zien hoe het daarmee zit. Het blijkt dat aan 
de Oosterhamrikkade van de 27  slechts 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 en 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.   

  



 

BIJLAGE 2 

Aan: dhr. HJ Huiting, projectleider revitalisering Woonschepenhaven 
Van: bestuur Vereniging Woonschepenhaven Groningen, afgekort VWG 
 
Betreft: klankbordgroep Woonschepenhaven  

 
                 Groningen, 12-01-2014 

 
Geachte heer Huiting, 
 
Hierbij wil het bestuur VWG u namens de algemene ledenvergadering VWG  dd. 9 januari jl. op de 
hoogte brengen van het standpunt van VWG ten aanzien van de klankbordgroep 
Woonschepenhaven. 
In de notulen van de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep  staat: “Hendrik Jan stelt voor dat de 
klankbordgroep een adviserende rol krijgt. Van de leden wordt gevraagd dat ze de komende 1,5 jaar 
actief meedenken over het proces van verdere (gedetailleerde) uitwerking van het plan en mee praten 
over de aandachtspunten. Belangrijk is hierbij dat de leden van de Klankbordgroep informatie naar de 
achterban brengen en ophalen, dat zij bewoners vertegenwoordigen”. 
Op de vraag waarom niet gekozen is om in gesprek te gaan met het bestuur van VWG die sinds drie 
jaar al deze rol namens de Vereniging Woonschepenhaven Groningen vervult, is het antwoord bij 
monde van Magda Dijkstra, assistente van de projectleider, dat het geen verplichting is om met het 
bestuur van VWG om tafel te gaan.  
 
Het bestuur van VWG en de algemene ledenvergadering van 9 januari jl. is het niet eens met deze 
gang van zaken en dat willen we hierbij kort toelichten. 
Ten eerste een klankbordgroep bestaat uit minimaal 2 klankbordleden en elk lid kan juridisch gezien 
alleen maar voor zijn eigen private situatie spreken. M.a.w. een lid van een klankbord kan wettelijk 
gezien geen enkel advies geven over andermans private situatie.  
Ten tweede zodra in onze situatie kwesties aan de orde komen zoals de gevolgen van het doorvoeren 
van de 5 metermaatregel, de aansluiting van de riolering, het baggeren, het opknappen van de 
steigers e.d. dan zijn dit kwesties die het algemeen belang betreffen en niet enkel een privaat belang.  
Resumerend: het uitsluitend inzetten van een klankbordgroep is dus onrechtmatig.  
M.a.w. de gemeente blijft maar twee wegen open als het gaat om het algemeen belang, namelijk : 

1. de gemeente dient zelf een bewonersvergadering uit te schrijven met een minimale 
aanwezigheid van 2/3 van alle bewoners indien zwaarwegende adviezen ingewonnen dienen 
te worden; N.B. dit is niet hetzelfde als een algemene ledenvergadering die alleen het bestuur 
van de vereniging kan uitschrijven; 

2. het wettelijk bevoegde bestuur VWG wordt advies gevraagd, al of niet in aanwezigheid van de 
leden. 

Het inzetten van alleen maar een klankbordgroep, met leden op persoonlijke titel, druist ook volledig in 
tegen de regels behoorlijk bestuur van het Wijkconvenant. Voor het wijkconvenant zie bijlage 

afkomstig van:  http://gemeente.groningen.nl/mijnwijk/wijkconvenant . 
De leden van VWG  hebben op de ALV van 9 januari jl. unaniem het bestuur VWG verzocht om hen 
exclusief, formeel en in rechte te vertegenwoordigen in alle onderhandelingen en besprekingen 
aangaande de door de gemeente Groningen gewenste revitalisering van de Woonschepenhaven. 
Aangezien u namens de gemeente aanstaande donderdag 16 januari e.e.a. betrekking hebbende op 
de revitalisering Woonschepenhaven in de vorm van een klankbordgroep wenst uit te voeren, wil het 
bestuur u hierbij wijzen op het voorgaande, het wijkconvenant en het verenigingsrecht zoals 
beschreven in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Tenslotte wijst het bestuur erop dat bij de uitvoering 
van de revitalisering zowel publieke als private eigendommen aan de orde zijn.  
In afwachting van uw antwoord, teken ik 
 
 hoogachtend, mevr. M. de Jong, secretaris VWG 

http://gemeente.groningen.nl/mijnwijk/wijkconvenant


 

BIJLAGE 3: brief aan fractievoorzitters en wethouder R.de Schaaf van de gemeente Groningen   
 
Aan: de fractievoorzitters van de gemeente Groningen 
CC: Hendrik Jan Huiting, projectleider revitalisering Woonschepenhaven          

wethouder Roeland van der Schaaf 
Van:  het bestuur Vereniging Woonschepenhaven 
 
Betreft: handhaving 5 metermaatregel voor woonboten in Groningen 
 
 
 

Groningen, 26 januari 2014 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Onlangs is 4,5 miljoen euro toegekend voor revitalisering (achterstallig onderhoud + riolering)van de 
Woonschepenhaven in Groningen. Hoewel er nog een uitgewerkt plan gemaakt moet worden ligt er 
al wel, op basis van toepassing van de 5 metermaatregel uit de VOV 2006, een tekening met de 
gewenste ligging van de woonboten nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. In een groot aantal 
gevallen zal dat betekenen dat de terrassen en schuren van de eigenaren tussen  steiger en boot  
verplaatst dienen te worden. Daarbij dienen de bewoners nog maar af te wachten wat ze ervoor 
terug krijgen.  In uw mail dd. 17 december jl. vermeldt u dat de gemeente de verplaatsing plus 
kosten voor haar rekening neemt en dat e.e.a. nog nader uitgewerkt zal worden.  
 
Het bestuur heeft zelf recent een inventarisatie uitgevoerd in de stad naar de onderlinge afstand 
tussen de woonboten in twee representatieve kanaalvakken in de stad namelijk het Oude 
Winschoterdiep en Oosterhammerikkade. De resultaten hiervan vindt u in de bijlagen. 
Uit de resultaten blijkt dat de onderlinge afstand tussen de woonboten voor 85 tot 95% niet voldoet 
aan de 5 meter. Kennelijk was het daar niet nodig om na aanleg van de riolering in de afgelopen drie 
jaar over te gaan tot verplaatsing. Dus het argument van brandveiligheid blijkt een zeer rekbaar 
begrip. 
Rigide maatregelen als brandschotten plaatsen tussen de boten zien wij nog niet uitgevoerd worden 
op andere plaatsen buiten de Woonschepenhaven, daar dit buitenproportioneel is. 
 
Het bestuur van VWG pleit ervoor om eventuele verplaatsing van woonboten uitsluitend op 
vrijwillige basis te laten plaatsvinden. Ook dienen de bewoners die geen bezwaar hebben tegen 
verplaatsing gelijkwaardige voorzieningen (schuur, terras met opgang) terug krijgen op de nieuwe 
plek. Afspraken hierover dienen vooraf helder en met instemming van bewoners te zijn vastgelegd. 
 
Verder zal het verdwijnen van tenminste tien ligplaatsen in de Woonschepenhaven ten gevolge van 
deze maatregel elders in de stad gecompenseerd dienen te worden volgens afspraken in het 
verleden. Of is dit soms een ondersteunende maatregel om de reeds in gang gezette sanering 
van de Woonschepenhaven verder te activeren? 
 
Hoogachtend, 
 
 
Mariëtte de Jong, 
secretaris VWG 
  
Bijlagen: resultaten inventarisatie handhaven 5 metermaatregel (5 x) 



 

BIJLAGE 3 



 

                     Nieuwsbrief VWG  nr. 18  

                     10 maart 2014                            

Beste  bewoner,  

In deze nieuwsbrief willen we de bewoners bij praten over de stand van zaken sinds de 
laatste ledenvergadering op 9 januari jl.  
Ook wil het bestuur je  hierbij uitnodigen voor een  algemene ledenvergadering op 
donderdag 13 maart a.s. Dat is al heel snel, maar het bestuur van VWG wil  van haar leden 
weten hoe ze denken over bepaalde zaken die nu spelen en waarover besluiten genomen 
dienen te worden. 
 
 
 

1.Stand van zaken  revitalisering sinds 9 januari tot 6 maart 2014   
                      
We beginnen met en overzicht van activiteiten die plaats hebben gevonden sinds de laatste 
bijeenkomst van de leden op 9 januari jl. 
 
16-01- 2014: 2de klankbordgroep: besluit geen  klankbordgroep meer  maar  overleg met 

bestuur VWG en steigeroverleggen; hoe hard is de 5 metermaatregel). 
 
23-01-2014: Ontvangst Ecoscan Woonschepenhaven  via de Partij voor de Dieren. 
 
Februari 2014:Rapport inspraakreacties bewoners rondgestuurd aan de insprekers 

Nieuwsbrief van de gemeente rondgestuurd aan alle bewoners. 
 

6 maart 2014: Overleg bestuur VWG- projectleider (planning werkzaamheden, 

communicatieplan en reactie van bestuur VWG op het inspraakrapport). Het 

communicatieplan hebben we  toegevoegd als bijlage aan de Nieuwsbrief. 

Zodra we een leesbare planning hebben hangen we de planning van de 

werkzaamheden in de publicatiekast aan de buitenkant van het clubgebouw 

van DES. 

 

2. Stand van zaken Sontbrugtracé 

14 januari 2014:Nieuwsbrief van Bam Infra aan bewoners over de voorbereidende 
   werkzaamheden nieuwe Sontbrug. 
 

7 febr- 20 maart: Inspraakprocedure hernieuwd bestemmingsplan Sontbrugtracé. 
 
 
 
3. Algemene ledenvergadering VWG  
 
 Hierbij nodigen we je uit voor een Algemene Ledenvergadering op 

Donderdag 13 maart a.s.  
in het clubgebouw van DES om 20.00 uur  



 

Het is belangrijk dat je komt. Het bestuur VWG verwacht dat de de steigeroverleggen gaan 
leiden tot verschillen in behandeling van bewoners als een aantal belangrijke voorwaarden 
en garanties niet vooraf vastgelegd zijn door de gemeente. 
 

Agendapunten ALV 13 maart a.s. 
 

1. Revitalisering Woonschepenhaven 

 Reactie van bestuur VWG op: 
o het Rapport inspraakreacties wat betreft  a. het negeren van de petitie 

van de bewoners en b. het openbaar maken van namen en adressen 
van insprekers in het rapport. 

o de zogenaamde Ecoscan Woonschepenhaven dd.23 jan 2014. 
 

 Voorwaarden voor starten van de steigeroverleggen. 
Zonder overleg met het  bestuur VWG heeft de dhr. Huiting op zeer korte 

termijn data vastgesteld voor de steigeroverleggen. Het bestuur stelt dat 

steigeroverleggen pas zin hebben als de volgende zaken zijn vastgesteld:  

o  een schriftelijke garantie van de gemeente voor vergoeding bij nodige 
afbraak + herbouw van schuren en terrassen vanwege het verplaatsen 
in het kader van de 5 metermaatregel (is er nog steeds niet); 

o Specifieke risico’s bij verplaatsing van diepstekende woonarken 
dienen onderkend en geëvalueerd te zijn. 

o Damwandprofiel langs de walkant i.p.v. schanskorven om ervoor te 
zorgen dat a. ook langs de wal een uitbaggerdiepte van 1,40 meter 
gerealiseerd wordt en b. het smalle deel van de binnendijk voldoende 
sterk wordt. 

o Opknappen sluis bij ingang haven ( zit niet meer in het plan volgens de 

projectleider). 

o Vervanging van de huidige nutskasten op de zelfde wijze als bij steiger 

6 is gebeurd. 

 
2. Bezwaarprocedure hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Sontbrugtracé 

De gemeente heeft van de Raad van State het bestemmingsplan moeten 
bijstellen wat betreft afmetingen. Het bestuur heeft van de Raad van State de 
wijzigingen ontvangen. De hoogte van het brugdek dreigt hoger te worden en 
de te verwachten geluidsoverlast wordt eerder meer dan minder.  
Inmiddels zijn we zelf ook gestart met het verrichten van geluidsmetingen bij 
de brug over het Eemskanaal omdat het verkeerslawaai hier ons inziens 
vergelijkbaar zal worden met de periode dat de Zuidelijke ringweg wordt 
aangepakt en het verkeer langs de Woonschepenhaven wordt geleid. 
Tot 20 maart a.s. het mogelijk om opnieuw een bezwaarprocedure in te 
dienen. Het bestuur VWG is bereid opnieuw bezwaar in te dienen.  

         
3. Wat verder ter tafel komt 
 
4. Rondvraag 
 
5. Sluiting , uiterlijk 22.00 uur. 
            

  



 

3.Afwatering in de brandgang 
 

Na een aantal zeer dringende telefoontjes  met Ruud van Erp is het eindelijk gelukt de 
gemeente zover te krijgen dat er een afwateringsbuis is aangelegd onder het tegelpad in de 
brandgang langs de tuinen. Ondanks het verzoek om tot aan het Winschoterdiep een buis te 
leggen is tot nu toe alleen de voorste helft (vanaf Lammert Eggens) voorzien van een buis en 
putroosters. Vorige week is nog gebeld met Ruud van Erp hierover. Hij zou kijken wat ie nog 
kon doen. Het bestuur raadt bewoners die een tuin hebben grenzend aan dat deel van de 
brandgang aan om toch ook zelf te bellen met Ruud van Erp:06-13074110. 
 
 
 

 

                                                     

Karin Venekamp                Nico Jongepier                  Hans  Stok               Mariëtte  de Jong  
 

 
  



 

Bijlage  Communicatieplan Woonschepenhaven; Ingrid Pieters, 27 januari 2014 

 

Inleiding 

 
Na ruim 10 jaar voorbereiding en plannen maken, is er een concept-revitaliseringsplan voor 
de Woonschepenhaven door het college vastgesteld. Binnen de kaders van dit plan mogen 
bewoners/eigenaren van de boten meedenken over diverse onderwerpen, zoals hoe de 
werkzaamheden aan te pakken, de bouwkundige opname en de schuurtjes.  
 
Doordat er zo lang is gepraat over de plannen is er bij de bewoners een argwanende 
houding: eerst zien, dan geloven. In de periode mei-juli 2013 zijn circa 50 individuele 
gesprekken met bewoners/eigenaren gevoerd. Hieruit is een lijst met zorgen van de 
bewoners/eigenaren te halen: 

- Dat het geld gaat kosten. 
- Veel wantrouwen. Bij de vorige baggerklus is onzorgvuldig met de boten omgegaan. 

En er is met twee maten gemeten, soms werd er wel iets toegestaan en soms niet. 
- Mensen willen dat er zorgvuldig met de boot wordt omgegaan; zijn bang voor schade 

aan de boot (of hun inventaris). 
- Bewoners/eigenaren vinden brandwerende schotten tussen de boten geen goede 

oplossing. 
 
Tijdens een informatieavond (d.d. 15-10-2013) waarbij het revitaliseringsplan werd 
gepresenteerd, bleek wel dat er bij menigeen een constructieve en licht positieve houding is 
op te merken. De uitdaging de komende periode ligt in het versterken van dit vertrouwen. Dit 
vraagt om duidelijkheid, om het maken van heldere afspraken en doen wat je zegt. De 
aanbesteding zal voor de zomer van 2014 plaatsvinden. 
 
Tot 7 januari 2014 konden mensen een inspraakreactie geven op de plannen. Op basis van 
deze reacties wordt een inspraakrapport gemaakt. Met behulp van deze reacties wordt  het 
plan definitief gemaakt. 
 
 

Projectdoelen 
 

 Baggeren van de haven  

 Aanleggen riolering en aansluiten woonboten 

 Renoveren van steigers  

 Aanpakken ondeugdelijke nutsaansluitingen  

 Verbeteren brandveiligheid  
o Dit houdt in dat er minimaal 5 meter ruimte tussen de boten moet zijn 
o Hiervoor moet een aantal boten worden verplaatst 

 

 
Communicatiedoelstellingen 
 

 Opbouwen van vertrouwen in de gemeente,  opbouwen van draagvlak voor het 
revitaliseringsplan.  

 Betrokkenen goed informeren over de stappen in het proces, wensen waar mogelijk 
meenemen. 



 

 
Kernboodschap  
 
Ingrediënten kernboodschap: 

 Niet iedereen zal erop vooruit gaan, maar het algemene beeld van de haven zal erop 
vooruit gaan  

 We houden zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen 

 Afspraak is afspraak en daar houden we ons aan 

 We gaan aan de slag 

 

Communicatiestrategie 
 

 Verwachtingenmanagement: duidelijk maken wat zijn de kaders van het project en 
over welke punten kan nog worden meegedacht. 

 Het proces zo inrichten dat iedereen ook goed mee kan denken, door de stappen in 
het proces helder te communiceren en door op vaste momenten terug te koppelen.  

 Leveren van maatwerk door per steiger een overleg te organiseren. Om goed 
inzichtelijk te krijgen wat er speelt bij de bewoners/eigenaren, wat voor hen belangrijk 
is. Zodat als eis aan de aannemer kan worden meegegeven dat hij hiermee rekening 
houdt. 

 Opbouwen vertrouwen door: te doen wat je zegt, rekening te houden met de 
persoonlijke wensen van bewoners, eerlijk te handelen, niet bij de ene iets toe te 
staan wat je bij de andere verbiedt, te zorgen voor zo min mogelijk overlast. 

 Individuele afspraken maken en ook goed vastleggen. Door per boot een 
gebruikersovereenkomst vast te stellen en daarop ook te handhaven. 
 

 

Betrokken partijen 

 
De spelers Betrokken als? 

 

College Opdrachtgever voor het project. 

Vereniging Woonschepenhaven 
Groningen (3 bestuursleden) 

Vertegenwoordiging van de Vereniging. 

Woonbootbewoners, de oude 
schippersfamilies (westkant van 
de haven) 

Bewoners welke zeer geruime tijd woonachtig zijn in de 
haven. 
 

Nieuwere bewoners (mensen 
die het leuk vinden om in een 
woonboot te wonen) 

Bewoners.  

(Commerciële) verhuurders Verhuren woonboten in de haven. 

Provincie Groningen Vaarwegbeheerder van het Eemskanaal en het 
Winschoterdiep 

Waterschap Hunze en Aa’s Vergunningverlener voor werkzaamheden op en aan het 
water. 
Verantwoordelijk voor de waterkering. 

Netwerkbedrijven Beheren kabels- en leiding 

 



 

Plan van aanpak 

 

 Er was bedacht te werken met een klankbordgroep. Een adviserend orgaan waarin 
de verschillende bewoners op persoonlijke titel  in vertegenwoordigd zouden zijn. Er 
zijn twee bijeenkomsten met de klankbordgroep geweest. Het bleek dat het moeilijk 
was hier bewoners voor te vinden. Wel zat het gehele bestuur van Vereniging 
Woonschepenhaven Groningen er in. In gezamenlijk overleg is besloten niet door te 
gaan met de klankbordgroep. Er is besloten om een steigeroverleg te organiseren, 
zodat het gesprek met alle bewoners plaatsvindt. Met het bestuur zal 1 x in de 6 
weken overleg zijn. 

 Per steiger een overleg organiseren met de bewoners/eigenaren van de boten aan 
die steiger. Onderwerpen die aan bod komen: het op orde krijgen van de steiger, de 
rioolaansluitingen, de nutsaansluitingen, de brandveiligheid. Na de aanbesteding is 
het de bedoeling dat de aannemer de steigeroverleggen voortzet. 

 Om iedereen op hetzelfde informatieniveau te krijgen, maken van een nieuwsbrief 
(maandelijks) die boot aan boot wordt bezorgd. 

 De aannemer o.a. selecteren op hoe goed hij is in persoonlijke communicatie met de 
bewoners. Hij moet goed om kunnen gaan met de verschillende wensen t.a.v. 
steigers, schuurtjes, flonders. Hij moet persoonlijk bij mensen langs willen gaan. Hij 
moet vervolgens helder kunnen communiceren over wat wel en niet kan. En uiteraard 
hij moet zorgvuldig met de boten omgaan en zorgen voor zo min mogelijk overlast.  

 
 

Communicatiekalender 2014 
 
Maand Wat 

 

Januari  

7 Sluiting inspraak 
-  

16 Klankbordgroep 
-  

29 In procedure gaan van inspraakreacties gebundeld per steiger samen met de 
antwoorden  

 

Februari 

 Nieuwsbrief met daarin rode lijn/samenvatting inspraakreacties en planning project, 
en aankondiging steigeroverleggen 

 Indieners ontvangen het inspraakrapport, geïnteresseerden kunnen het opvragen 

 Start steigeroverleggen (periodiek) 

 Nieuwsbrief 

 

Maart  

6 Bestuursoverleg 

 Nieuwsbrief 

 

April  

 Nieuwsbrief 

 

Mei 

 Nieuwsbrief? 

 

Juni 

 Aanbesteding 

 



 

                     Nieuwsbrief VWG  nr. 19  

                     21 maart 2014                            

Beste  bewoner,  

Hierbij wil het bestuur de bewoners kort bijpraten over de ontwikkelingen rond revitalisering: 
Het lijkt erop dat Hendrik Jan Huiting koste wat kost zijn planning wil halen. Ondanks mooie 
intenties verwoord in het zogenaamde communicatieplan is het vertrouwen in de goede 
afloop bepaald niet toegenomen de afgelopen week. Hendrik Jan Huiting vindt het 
vanzelfsprekend dat bewoners volop meewerken en hem van informatie voorzien maar 
omgekeerd worden onze vragen moeizaam, traag of helemaal niet beantwoord.  
 
Terugblik  revitalisering 
6 maart:  overleg bestuur_ Hendrik Jan Huiting; tijdens het overleg geen woord over de 

data van de eerste steigeroverleggen. 
7 maart ontvangst uitnodiging steigeroverleggen (brief is gedateerd 4 maart!)  
12 maart:  twee bestuursleden zijn naar het spreekuur van de wethouder geweest om te 

praten over schending van de privacy in het rapport inspraakreacties van 
bewoners die gereageerd hebben op het raadsvoorstel. Roeland van der 
Schaaf zegt toe e.e.a. uit te zoeken. Reactie te verwachten binnen 6 weken. 

13 maart:   ALV : bespreken punten in concept notitie van Hendrik Jan Huiting  
16 maart: reactie van ALV op concept notitie naar Hendrik Jan  Huiting (zie bijlage) 
17-20 maart:  steigeroverleg. Er komen geen verslagen van de steigeroverleggen, alleen  
                       actielijstjes. Er zijn nog veel praktische vragen van bewoners onbeantwoord. 
19 maart brief naar alle bewoners van een firma Clarc uit Rotterdam die afspraken wil  
  maken met bewoners voor een bouwkundige opname van de schepen. 
 
Steigeroverleggen 
Aanwezig zijn dhr. Huiting (projectleider), Magda Dijkstra (projectassistent) en Angelique 
Bloem (juridisch medewerker bij de afdeling beheer en handhaving). 
De 5 metermaatregel wordt door laatstgenoemde nog eens toegelicht. Brandveiligheid en het 
creëren van “zichtlijnen” noemt ze als redenen voor de 5 metermaatregel. 
Bijzonder detail: wanneer de ruimte tussen twee woonschepen die in elkaars verlengde 
liggen minder dan 5 meter bedraagt geldt de 5 meterregel. Maar als de ruimte tussen twee 
schepen die parallel aan elkaar liggen minder dan 5 meter is geldt de 5 meterregel weer niet. 
Vreemd want brandoverslag vindt veel eerder plaats in het laatstgenoemde geval. 
Andere agendapunten waren de voorgestelde ligplaatsverdeling en andere punten uit de 
notitie van dhr. Huiting (zie bijlage).  
 
Uitstel inspectie schip  
Woensdag 19 maart jl. plofte bij iedereen in de Woonschepenhaven een brief van de firma 
Clarc uit Rotterdam op de deurmat. Deze brief gedateerd op 18 maart is zonder 
vooraankondiging bij het bestuur van VWG of  de steigeroverleggen van 17 en 18 maart  
rücksichtlos gericht op een geplande inspectie van alle woonschepen wat betreft de 
buitenkant en ook aan de binnenkant ofwel het interieur. Deze planning was extreem kort, 
slechts 5 dagen later dan de brief van 19 maart jl  zou de inspectie al plaats vinden op 
maandag 24 maart a.s. t/m donderdag 27 maart. Wat betreft de communicatie van de 
gemeente Groningen opnieuw een blunder. Het bestuur VWG heeft direct aan de bel 
getrokken bij dhr. Bram Visser van de firma Clarc. Afgelopen vrijdag 21 maart jl. werd ons ‘s 
middags medegedeeld dat de geplande vooropname is uitgesteld. 



 

Tot welke datum weet het bestuur niet. Een aantal vragen zijn inmiddels wel naar voren 
gekomen en ook aan dhr. Visser van Clarc voor gelegd namelijk: 

1. Krijgt elke bewoner, eigenaar vóórdat een rapport wordt doorgezonden naar de 
gemeente ook inzage daarin? 

2. Wat is precies de bedoeling van zo’n rapport? Is dit rapport bedoeld voor de CAR 
verzekering ? Voor de aannemer?  Voor de gemeente? 

3. Een dergelijk rapport is onvolledig wat betreft het gedeelte onder de waterlijn, 
inwendige constructies e.d. Wat gebeurt er t.a.v. risico’s die hieruit kunnen 
voortvloeien? 

4. Worden de risico’s buitenom de gangbare verzekeringsconstructies ook deugdelijk èn 
zwart op wit afgedekt?  En door wie precies? 

5. De antwoorden op voorgaande vragen dienen vóór aanvang van de inspecties 
duidelijk en volledig aan elke belanghebbende bekend te worden gemaakt. 
Bijvoorbeeld ook aan de verzekeringsmaatschappij waarbij een eigenaar al een 
verzekering heeft afgesloten op zijn of haar woonschip. 

6. Navraag bij dhr. Visser heeft opgeleverd dat hij en zijn collega weinig bedrijfsmatige 
ervaring hebben met woonschepen.        

 
Overeenkomst eigenaar/bewoner- gemeente 
Tijdens het steigeroverleg ’s avonds op 17 maart is gevraagd of er niet een overeenkomst 
kan komen met een algemeen voor iedereen geldend deel naast een specifiek deel per 
eigenaar/bewoner. Een concept overeenkomst zou vooraf ter inzage dienen te komen voor 
VWG alvorens het in gebruik te nemen. In het algemene deel kunnen zaken komen te staan 
zoals een gemeentelijke garantie dat : 

a. na verplaatsing dezelfde kwaliteit opstallen wordt geleverd in dezelfde positie t.o.v. de 
woonboot als voorheen. 

b. na verzakking van een terras door het baggeren, het terras vernieuwd wordt. 
c. het woonschip voor een max. aantal dagen op een tijdelijk ligplaats kan worden 

afgemeerd  ten behoeve van de werkzaamheden. 
d. In de periode dat het woonschip tijdelijk ergens anders afgemeerd  ligt alle 

eigendommen wel bereikbaar zijn voor de bewoners. 
e. Voor arken die niet ‘vlot’ zijn een vaargeul wordt gegraven. 

 
Oproep: als je zelf nog meer  algemene punten weet, laat het weten aan Nico Jongepier. 
               WSH nr. 77. Mail: n.jongepier@home.nl 
 
 
 
 
 
 

                                                     

Karin Venekamp                Nico Jongepier                  Hans  Stok               Mariëtte  de Jong  
 

 
 

 

 

 

mailto:n.jongepier@home.nl


 

BIJLAGE 

Aan: Hendrik Jan Huiting, projectleider revitalisering WSH 
Van: Mariëtte de Jong, secretaris bestuur VWG  
Datum: 16 maart 2014 
 

Reacties  ALV_VWG dd. 13 03 2104  op de concept notitie van dhr. Huiting  
 
Ad 1 Ligplaatsindeling 
Het komt erop neer dat de bewoners op vrijwillige basis nu mee kunnen werken aan het 
realiseren van de 5 metermaatregel. Gevolg is dan wel dat bij eventuele vervanging van 
de boot  in de toekomst alsnog meters  ingeleverd moeten worden (uitsterfbeleid). 
Reactie ALV: het is dus mogelijk dat als één eigenaar niet meewerkt, de medebewoners 
op de steiger eventueel gedwongen zijn tot in uitsterfbeleid. Niet zo prettig voor de 
betreffende bewoner  en het kan behoorlijk de vrije keuze voor al dan niet nu 
meewerken onder druk zetten. 
  
Ad 2 Verhuizing boot en bijbehorende opstallen en terrassen 
*Er staat in de notitie dat in geval van verplaatsing van de boot en bijbehorende 
opstallen en terrassen naar een nieuwe (permanente) ligplaats de gemeente Groningen 
deze verhuizing regelt en de daarmee gepaard gaande kosten betaalt. 
Vragen ALV:  

 betekent dit verhuizen naar een nieuwe ligplaats? Valt daaronder ook het 
verplaatsen van de boot aan dezelfde steiger ?  

 En als opstallen, terrassen volledig afgebroken moeten worden, betaalt en 
herbouwt de gemeente dan ook de opstallen? 

 En regelt de gemeente ook het eventueel ontruimen van de schuren en 
terrassen, de tijdelijke opslag van de spullen en betaalt ze ook de daarmee 
gepaard gaande kosten?  

 Geldt de regeling ook voorde opstallen en terrassen van boten aan de wal/dijk? 
*Vooraf en na realisatie van de werkzaamheden wordt een bouwkundige opname 
gedaan. 
Reactie ALV: en hoe zit het met de inspectie van de boot/ark onder de waterlijn? 
Een bouwkundige opname geeft slechts gedeeltelijk en marginaal inzicht in de risico’s bij 
verplaatsing. Naast die bouwkundige opname is een schriftelijke garantie van de 
gemeente voor de vergoeding van alle schade aan de boot en bijbehorende opstallen en 
terrassen ten gevolge van verplaatsing in de Woonschepenhaven noodzakelijk. 
  
Ad 3 Baggeren haven 
 
De waterdiepte wordt 1,40 meter zoals is toegezegd. Uitzondering wordt gemaakt voor 
de diepte direct naast de steigers die wordt 1,20 meter. 
Vragen ALV:   

 wat betekent precies “direct naast de steiger”? is dat bijv.  1 of 2 of 3  meter aan 
weerszijden  van de steiger?  

 Waarom deze uitzondering? 

 Wat wordt bedoeld met een steunberm langs de dijk ? Is dat vergelijkbaar met 
de sterkte van damwandprofiel?  Wanneer is de schets beschikbaar? 

 
Ad 4 Renovatie steiger 
Reactie ALV: dit voorstel van herstel betonschade en bloot liggende stalen delen lijkt 



 

meer op een cosmetische ingreep dan echt renoveren. Vraag: zijn alle steigers bouwkundig 
goed onderzocht ? Zo ja, wat was de uitslag per steiger? Uitklimvoorziening akkoord. 
 
Ad 5 Kabels en leidingen 
Vragen ALV: krijgt elke ligplaats een eigen afsluitbare meterkast op de steiger/ wal waar men 
de eigen meterstand kan aflezen? 
 
 
Ad 7 Riolering !!! 
Waarschijnlijk komt er een persrioolsysteem.  
Reactie ALV: waarom geen vrije uitvalsysteem, met een buis met grotere diameter zoals 
eerder genoemd is? Bij een persrioolsysteem lopen we meer risico qua bedrijfszekerheid. Het 
lozen richting ST Petersburgweg wordt onzekerder, vanwege storingen aan de persleiding en 
ook aan de pompen. De woonschepenhaven in Sneek heeft ook een vrije uitvalsysteem. Kiest 
de gemeente Groningen voor goedkoop en mogen de bewoners later opdraaien voor de 
gevolgen?  
 
Ad 9 Aanpak rijweg binnendijk 
Reactie ALV: ten oosten van steiger 1 wordt de dijk hoogstwaarschijnlijk verbreed in overleg 
met het waterschap. Dat lijkt een beter idee dan alleen schanskorven, maar voldoet dat 
omdat het aan de buitenkant van de dijk zit?  
 

 

 



 

                     Nieuwsbrief VWG  nr. 21  

                     8 april 2014                            

 

Beste  bewoner,  

 
Afgelopen donderdag 27 maart is er een vergadering geweest  met de gemeente, vertegenwoordigt  
door Hendrik Jan Huiting (projectmanager), Magdalena Dijkstra (assistent projectmanager ),Peter 
Homan (stadsdeelbeheerder). Het bestuur VWG  kreeg assistentie van Wim van Grunderbeek (steiger 
3), Karel Hofman en Gijs Zeeman (beiden van steiger 4). 

 
Hendrik Jan Huiting begon de bijeenkomst met een klacht richting bestuur en aanwezige bewoners 
inzake schoffering en bedreiging n.a.v. de steigeroverleggen en een brief van enkele bewoners van 
steiger 4. Het bestuur heeft in haar weerwoord willen duidelijk maken dat van de gemeente Groningen 
een professionele houding met gepaste omgangsvorm mag worden gevraagd en verwacht. Stevige 
kritiek mag men verwachten als men volhardt in een bijna autoritaire houding die gepaard gaat met 
een houding zonder zelfreflectie en een communicatie die nog steeds onder de maat is. Dit betreft niet 
alleen de projectleider, maar ook meerdere ambtenaren en politiek verantwoordelijken zoals 
wethouder Roeland van der Schaaf.  
 
Het bestuur voegt ter verduidelijking van een en ander twee bijlagen toe: 

1. Een mail van Hendrik Jan Huiting dd. 24 maart jl. aan het bestuur VWG. 
2. Een schrijven van het bestuur VWG , Karel en Gijs  dd. 27 maart gericht aan Hendrik Jan, 

Magda en leidinggevende  dhr. SP Postma. 
 

We raden jullie aan om de mail van Hendrik Jan goed tot jullie door te laten dringen, waarin hij 
voorstelt  o.a. voor om een tweede steigeroverleg  met jullie te schrappen. Wij hebben in de 
afgelopen vergadering juist aangedrongen om steigeroverleggen voort te zetten en pas na een 
latere bewonersbijeenkomst en een zo volledig mogelijke en duidelijke planning omtrent de 
revitalisering verder te gaan met 1 op 1 gesprekken en een bouwkundige opname van de 
woonschepen.  
De partij voor de dieren heeft ook beslist niet stilgezeten (met slechts 1 raadslid) en heeft een 
rapport van 7 bladzijden gestuurd naar het college van B&W met de bedoeling om antwoorden los 
te krijgen op vele vragen. Het bestuur VWG  heeft met Hendrik Jan en collega’s afgesproken om 
24 april weer om tafel te gaan zitten met hopelijk meer en betere antwoorden dan waar we nu 
mee op gescheept worden. Wees alert op acties, handelingen die de gemeente ondertussen 
voortzet, laat het ons en elkaar weten, maar alsjeblieft niet in een roddelsfeer. Laten we actief en 
scherp blijven met elkaar. Kop d’r veur. 
 

 
 

                                                     

Karin Venekamp                Nico Jongepier                  Hans  Stok               Mariëtte  de Jong  
 

 

 

 



 

 

 

Bijlage 1: Mail van Hendrik Jan Huiting aan het bestuur VWG dd. 24 maart 2014 

Komende donderdag 27-3 hebben we een overleg met jullie gepland. Dit overleg was vooral 

bedoeld om terug te kijken op de steiger overleggen en vooruit te kijken naar het 2
e
 

steigeroverleg. Wij hebben donderdag nog geen uitgewerkte ‘actiepuntenlijst’ van de steiger 

overleggen, maar we kunnen wel met elkaar terug kijken hoe het gegaan is. Tevens kunnen 

we toelichten hoe we de komende periode verder willen. 

In eerste instantie hebben we gemeend om 2 steiger overleggen te moeten houden, maar na 

het 1
e
 steigeroverleg is gebleken dat het 2

e
 steigeroverleg geen meerwaarde heeft. Vanuit het 

1
e
 steigeroverleg is een goed beeld ontstaan over de mogelijkheden met betrekking tot een 

nieuwe ligplaatsindeling. Voor een divers aantal mensen geldt dat zij nog graag 1 op 1 met de 

Gemeente Groningen in overleg willen over hun situatie. De onderstaande stappen gaan we in 

de komende periode ondernemen: 

Voor 1 mei: 

1. O.b.v. het 1
e
 steigeroverleg (en een aantal aanvullende gesprekken met bewoners) wordt de 

gewenste ligplaatsindeling op tekening verwerkt. 

2. O.b.v. het 1
e
 steigeroverleg en reactie bestuur (mail 16-3) wordt de notitie (d.d.12-3-2014) 

aangepast. 

3. Het opstellen van een concept-brief waarin standaard tekst opgenomen wordt betreffende de 

ligplaatsindeling én de toezegging dat de Gemeente Groningen staat voor het aanpassen / 

verplaatsen van terrassen en eventuele opstallen. 

4. Het op 24-4 (is een voorstel) toelichten van de punten 1 t/m 3 aan het bestuur VWG. 

5. Daarna de conceptbrief (plus notitie en tekening) verzenden aan de bewoners. In de 

begeleidende brief zullen we aangeven dat we in mei bij alle bewoners langs gaan om 

definitieve afspraken te maken. 

Vervolgens voor 1 juni: 

1. Met alle bewoners / eigenaren de afspraken vastleggen volgens de opzet van de 

conceptbrief, maar toegesneden op iedere specifieke situatie. 

Bovenstaande werkwijze willen wij in een nieuwsbrief (deze zal binnenkort verspreid 

worden) onder de mensen kenbaar maken. 

Wat ons betreft kan het overleg van aanstaande donderdag komen te vervallen, omdat we op 

een later moment met meer informatie kunnen komen. Mochten jullie desondanks toch 

behoefte hebben om het overleg door te laten gaan, dan horen wij dat graag. 

Met vriendelijke groet, 



 

Hendrik Jan Huiting 
Projectleider Ingenieursbureau Gemeente Groningen 

 

Bijlage 2:  brief van bestuur VWG uitgereikt op 27 maart 2014 

 
Geachte heer Huiting, 
 
Het bestuur van de Vereniging Woonschepenhaven Groningen wil samen met u en mevrouw Dijkstra 
terugblikken op het volgende: 
6 maart: overleg bestuur VWG met u beiden, tijdens het overleg geen woord van uw kant 
  over data van de eerste steiger overleggen. 
7 maart:  ontvangst uitnodiging steiger overleggen(  brief dd. 4 maart). 
12 maart: twee bestuursleden hebben bij de wethouder Roeland van der Schaaf de schending 

van de privacy van 16 bewoners in het rapport inspraakreacties op het raadvoorstel 
Revitalisering WSH  van B&W gemeld.  

13 maart: Algemene Leden Vergadering VWG met als onderwerp concept notitie van dhr. 
Huiting. 

16 maart: schriftelijke reactie van Algemene Leden Vergadering VWG naar dhr. Huiting. 
17-20 maart: Overleg per steiger met dhr. Huiting, mevr. Dijkstra en mevr. Bloem, juridisch 

medewerker ROEZ. Op verzoek van dhr. Huiting wordt er niet genotuleerd , maar 
alleen actielijstjes gemaakt. Veel praktische vragen van bewoners blijven 
onbeantwoord. 

19 maart: Een brief van de firma Clarc uit Rotterdam gaat rechtstreeks naar de bewoners t.a.v. 
een bouwkundige opname van elk woonschip. Van zowel interieur als exterieur. 

 
Uitnodiging eerste steigeroverleggen 
Betreffende 6 en 7 maart getuigt e.e.a. van een  onzorgvuldige communicatie richting bestuur. 
 
Rapport inspraakreacties schendt privacy 
Op de vergadering van 6 maart jl. heeft u als projectleider deze door ons aangekaarte privacy kwestie  
gekwalificeerd als ‘vervelend’. Inhoudelijk heeft het  bestuur VWG en betreffende bewoners geen  
reactie gehad van zowel van u als de wethouder van der Schaaf. 
 
Vervolg steiger overleggen  niet meer nodig 
Uw aankondiging in de mail van 24 maart jl. dat een vervolg op de steigeroverleggen niet meer nodig 
 is wat u betreft , is o.i. tegenstrijdig met het door u eerder geformuleerde doel van het steiger- 
overleg  in de uitnodigingsbrief van 4 maart jl. namelijk ‘het verder  uitwerken van de  
werkzaamheden waarbij de aandachtspunten per steiger en individuele boot worden besproken’.  
Wat ons betreft vereisen de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden per steiger juist 
 een regelmatig en goed voorbereid  steigeroverleg.  Overleg is wederkerig en betekent niet dat  
de gemeente alleen overlegt  met bewoners om informatie op te halen die zij zelf nodig heeft. De  
gemeente dient ook juiste en volledige informatie te brengen naar de bewoners zodat ze vertrouwen  
kunnen krijgen in de afloop. 
 
Brief dd. 19 maart van firma Clark over bouwkundige opname 
Hierover wil het bestuur VWG kort zijn: slechte communicatie: overhaast en onzorgvuldig. 
Als ook bij navraag bij de firma Clarc blijkt dat hun expertise op het gebied van woonschepen en met 
name betonnen arken minimaal is, dan mogen wij opmerken dat ons initiatief om  deze actie 
voorlopig uit te stellen een goede was. 
Het bestuur VWG vindt dat als op vrijdag 21 maart de gemeente  Groningen bij monde van dhr.  



 

Visser van de firma Clarc, en dus niet zelf, deze actie af laat blazen, dit getuigt van een slechte  
communicatie, zeker gezien het feit dat de geplande uitvoering direct al zou plaats vinden na het  
aansluitende weekend op maandag 24 maart. Zelfs in uw mail van 27 maart wordt er geen woord  
hierover geschreven en dat is 6 dagen na dato.  
 
Het bestuur VWG  wil nu eerst een duidelijk en volledig antwoord op een aantal relevante vragen 
 voordat u de door u voorgestelde tijdsplanning dd.  24 maart jl. gaat doorzetten.  
Wat het bestuur VWG en  de Algemene Leden Vergadering betreft gaat  u verder met een aangepast 
tijdschema voor de revitalisering . Een tijdschema die beslist niet synchroon hoeft te lopen met die 
van het naast gelegen grote project , het Sontbrugtracé. We willen een tijdsplanning die recht doet 
aan het Royal Has rapport van 2006 en een wèl zorgvuldig opgesteld eco -rapport.  
Het bestuur van VWG zal haar leden dringend adviseren om geen één op één gesprekken met u te 
voeren uitmondend in individuele contracten totdat u in een algemene bijeenkomst voor alle 
bewoners, eigenaren onze gemeenschappelijke vragen afdoende hebt beantwoord. 
Dit staat helemaal los van een aanbesteding bij een hoofd- c.q.  onderaannemer. 
We hebben het hier over  een te herwinnen geschaad vertrouwen bij de bewoners en in een voor 
hen als direct betrokkenen goede afloop van wat u aanduidt als een revitalisering. 
Wij als bewoners pleiten al tien jaar voor het beslechten van achterstallig onderhoud, het verbeteren 
en aanpassen van openbare nutsvoorzieningen aan de hedendaagse – en toekomstige vereisten.  
 
Het zal u inmiddels bekend zijn dat een aantal bewoners van steiger 4 een klacht heeft ingediend 
betreffende de ligplaatsverdeling en de 5 metermaatregel. 
 
Het bestuur is verder vanwege het gelijkheidsbeginsel van mening dat de gemeente géén  individuele 
deals met bewoners/eigenaren kan en mag besluiten vóórdat duidelijk is wat de collectieve rechten 
en plichten van de bewoners /eigenaren zijn met betrekking tot hun woonschepen, terrassen, 
schuren, aanmeersystemen, nutsaansluitingen enz. 
 
De problemen en risico’s  die wij als bewoners/eigenaren lopen m.b.t. onze private eigendommen en 
verder de bedrijfszekerheid en veiligheid van de voorzieningen als riolering en nutsvoorzieningen 
moeten eerst veel zorgvuldiger worden geïnventariseerd en op een later tijdstip geëvalueerd dan tot 
nu toe de praktijk is.  
 
De inmiddels opgeschorte nulmeting van de staat van de woonschepen door de firma Clarc dient o.i. 
pas na de algemene bijeenkomst met bewoners en  de individuele gesprekken plaats te vinden. 
 
Het stoort ons ook bijzonder dat u klakkeloos en bij voortduring de praktijk van elders één op één 
poogt toe te passen in ons woongebied. Zelfs een zaak zoals  de riolering in de steigers die echt een 
maatwerk benadering behoeft,  wordt op één hoop gegooid met elders. 
 
Een bewoner van steiger 4 wordt individueel benaderd door ambtenaren van ROEZ met de 
mededeling dat er 3 meter uit de steigers wordt gebaggerd  tot 1.40 meter diepte. De eerste 3 meter  
naast de steiger  tot een diepte van 1, 20 meter diepte. Er wordt zelfs gerept van slechts 30 cm 
uitbaggeren, wat neerkomt op een diepte van slechts 1.10 meter, respectievelijk 0,90 meter. 
Afgezien van de absoluut veel te geringe en niet afgesproken diepte laat het zich gemakkelijk raden 
wat de gevolgen zullen zijn voor vooral de betonnen woonarken en terrassen die zich in dit 
overgangsgebied zullen bevinden. 
 
Waar blijft de projectleider? Waar blijft het gezamenlijk overleg met de bewoners? Is dit 
communicatie? Past dit alles bij de door het Rijk gewenste burgerparticipatie? 
 



 

In de bijlage brengen  wij als bestuur en bewoners nogmaals onze  belangrijkste revitaliseringseisen   
onder de aandacht. Het bestuur adviseert u dringend om hier zorgvuldig nota van te nemen en in het 
verdere vervolg de communicatie en participatie met het bestuur en bewoners op een sterk 
verbeterde manier inhoud te geven. 
 



 

                     Nieuwsbrief VWG  nr. 21  

                     8 april 2014                            

Beste  bewoner,  

De volgende nieuwsbrief ligt alweer in de brievenbus.  
Zoals in de vorige nieuwsbrief dd. 31 maart jl. is aangegeven was de vergadering met de gemeente 
op donderdag 27 maart jl. heel hectisch verlopen en riep bij ons vooral veel vragen op zonder 
antwoorden. Daarom was ook duidelijk afgesproken dat wij ( bestuur en gemeente) pas 24 april weer 
met bij elkaar zouden komen. De gemeente zou dan meer duidelijkheid verschaffen. Pas daarna en 
niet veel eerder, desnoods nog veel later, zou een voortgang van de planning kunnen plaatsvinden. 
Wat schetst onze verbazing? Nauwelijks vijf dagen later op woensdag 2 april jl. wordt ons een concept 
nieuwsbrief van dhr. Huiting toegestuurd, of wij even voor acht uur donderdagmorgen hierop willen 
reageren en eventuele opmerkingen willen toevoegen. De bedoeling van hem was om al op vrijdag 4 
april jl. aan jullie een nieuwsbrief te zenden. 
In deze concept nieuwsbrief staat bijv. deze zin : ”Een aantal vragen (welke en hoeveel?!) kunnen 
op dit moment niet beantwoord worden, maar worden onderdeel van het contract voor de 
aannemer. De toekomstige aannemer dient hier invulling aan te geven. De aannemer wordt 
verantwoordelijk voor een correcte uitvoering”. 
Het bestuur vraagt zich af of zo’n aannemer wel bestaat en zo ja, hoe hij dan van één euro er twee of 
meer van maakt. En wat denken jullie van de volgende zin? 
“In eerste instantie was de verwachting dat er nog een tweede ronde steigeroverleggen nodig 
zou zijn. Tijdens de eerst ronde steigeroverleggen bleek dat er een andere behoefte is. Diverse 
bewoners gaven aan een één –op-één gesprek met de gemeente te wensen over hun 
persoonlijke situatie. De tweede ronde steigeroverleggen komt dan ook te vervallen.” 
Wij als bestuur en adviserende leden hebben juist op 27 maart jl. aangedrongen op een vervolg van 
de steigeroverleggen. Denk aan de steiger, de riolering enz. De opkomst van bewoners is tijdens zo’n 
steigeroverleg ook veel hoger dan tijdens een algemene vergadering. Wij vinden dat je iedereen hoe 
dan ook erbij moet betrekken.  
En dan deze zin: “ In de loop van mei willen wij met u definitieve afspraken maken over uw 
specifieke situatie en het één en ander in een brief vastleggen”. 
Lees het woord ‘brief ’als contract. Jullie weten dat als je eenmaal een contract hebt ondertekend met 
een handtekening, deze rechtsgeldig is. Welnu, als op het punt van de schuren, terrassen en de 
woonschepen zelf nog veel onduidelijkheid is, dan vinden wij dit wel een heel overhaaste planning. 
Daarom heeft het bestuur op donderdag 3 april jl. aan dhr. Huiting het volgende geantwoord: 
“ Het bestuur VWG distantieert zich van de inhoud van de door u opgestelde concept nieuwsbrief.  
Het bestuur ziet geen enkele progressie in dit moeizame proces. Gaat deze nieuwsbrief onverkort 
vrijdag a.s. zo de deur uit, dan zien we ons genoodzaakt om via een eigen nieuwsbrief e.e.a. recht te 
zetten “. Dhr. Huiting leek deze reactie niet te begrijpen en heeft telefonisch contact gezocht met de 
voorzitter, die ons standpunt  heeft toegelicht, o.a. dat de bewoners geen zaken willen doen met de 
aannemer maar met de gemeente. Dhr. Huiting zou dit meenemen.   
Inmiddels is het dinsdag 8 april en er is tot nu toe geen nieuwsbrief van dhr. Huiting bij ons 
aangekomen. Toch menen wij jullie dit laatste onder de aandacht te moeten brengen. Tevens melden 
wij dat een aantal bewoners een klacht bij dhr. Goedkoop, klachtenfunctionaris van ROEZ heeft 
ingediend in verband met de afhandeling van de schriftelijke inspraakronde die gehouden is in 
december en januari jl. 
 
                                                    
Karin Venekamp                      Nico Jongepier                     Hans  Stok             Mariëtte  de Jong  



 

                     Nieuwsbrief VWG  nr. 22  

                     12 mei 2014                            

Beste  bewoner,  

Op 14 april jl. heeft het bestuur VWG een gesprek gehad met dhr. Postma , hoofd projecten en mevr. 

Schieven, directeur ruimtelijke ontwikkeling en uitvoering. Aanleiding was de brief van VWG dd. 27 

maart jl. aan dhr. Huiting en klachten die zijn ingediend door diverse bewoners bij de 

klachtenfunctionaris van de dienst ruimtelijke ordening.                                                                                                                                 

In het gesprek heeft het bestuur haar ongenoegen toegelicht over onzorgvuldige communicatie van 

dhr. Huiting met het bestuur en tijdens de steigeroverleggen. Karel Hofman voegde daaraan toe dat 

het vertrouwen van de bewoners in een goede afloop van de revitalisering er niet op vooruit is gegaan 

en dat de bewoners vrezen dat ze het straks zelf met de aannemer uit mogen zoeken. Ook is 

voorgesteld om het tweede steigeroverleg wel door te laten gaan.                                                       

Mevr. Schieven heeft in het gesprek toegezegd ontbrekende informatie zoals de rapporten van de 

uitgevoerde onderzoeken in de Woonschepenhaven als nog beschikbaar te stellen via 

www.mijnwijkgroningen.nl. Het overleg van het bestuur met dhr. Huiting op 24 april jl. is afgezegd en 

er zijn geen nieuwe overleggen gepland.                                                                                                                            

Vorige week heeft mevr. Schieven het bestuur telefonisch gevraagd  welke punten de aannemer moet 

garanderen inzake revitalisering van de Woonschepenhaven. 

Wij staan op het standpunt dat we geen zaken doen met aannemer(s) maar met de gemeente. 

Daarom willen wij jullie vragen met ons mee te denken en onderstaande lijst aan te vullen. 

Het betreft een lijst waarvan de gemeente ons garandeert dat deze punt voor punt ingewilligd gaat 

worden. 

1 Maximaal 14 dagen op tijdelijke ligplaats. 

2 Na 14 dagen terug: ook eigendommen zijn verplaatst en bruikbaar. 

3 Eigendommen exact als oude configuratie verplaatsen. 

4 Eigendommen minimaal dezelfde kwaliteit als in de oude situatie. 

5 Een waterdichte schadeverzekering (figuurlijk) 

6 Verplaatste boten liggen na terugkeer waterpas, of zo waterpas als voor verplaatsing. 

7 Gas en watermeters achter voordeur of minstens naast voordeur op steiger. Elektriciteitsmeter  

in het schip , daar bouwbesluit dit vereist. 

8 Alle ligplaatsen krijgen beschikking over 1 fase van 40 Amp minimaal. 

9 Een goed werkende sluisdeur. 

10 Dijkversterking wordt gelijk met overige werkzaamheden revitalisering uitgevoerd. 

11 Duidelijkheid omtrent riolering; onze pompen zijn niet in staat  om verder te persen dan 

ongeveer steigerlengte;  daarna moet een afvoerpomp of afschotriolering het overnemen. 

12 Bewoners tijdig en volledig  informeren over de aard en het tijdstip van de werkzaamheden en 

wat er gebeurt met hun bezittingen. 

Nieuwe punten of aanvullingen kun je uiterlijk 16 mei a.s. inleveren bij bestuursleden WSH 25 of 

WSH 77  of mailen naar mariette.dejong@gmail.com. Laat van je horen!   

Met vriendelijke groet, bestuur  VWG      

                                                               

Karin Venekamp                      Nico Jongepier                     Hans  Stok             Mariëtte  de Jong  

http://www.mijnwijkgroningen.nl/
mailto:mariette.dejong@gmail.com


 

                     Nieuwsbrief VWG  nr. 23 

           juni 2014 

            Beste  bewoner,  

Op 26 mei jl. heeft het bestuur  een tweede (lang) gesprek gehad met mevr. Schieven, directeur 

ruimtelijke ontwikkeling en dhr. Postma, hoofd projecten. Dit keer was dhr. Huiting ook aanwezig. Op 

de website www.mijnwijkgroningen.nl. staat inmiddels de beloofde onderzoeksrapporten.  

En ook al hebben we een paar doelpunten gemaakt (de 5 meter eis is los gelaten in de 

Woonschepenhaven en komt er een elektrische sluisdeur), de wedstrijd  is nog niet gewonnen! 

Daarom nodigt het bestuur VWG je  op de zeer korte termijn uit voor een algemene ledenvergadering.   
Hoe denk jij over onderstaande punten!?  Kom langs, geef je mening. Het gaat om jouw belang! 

 

Algemene Leden Vergadering VWG 
       op maandag 16 juni a.s.  
       om 20.00 uur  in het DES gebouw 
     

       Agenda: 

 Gevolgen loslaten 5 metermaatregel in WSH 

 Schadevergoeding  

 Wel/niet gif verwijderen?! 

 Elektra en gas : meters naar het schip en de steiger  (lees ook bijgevoegd artikel over  

hoe gemeenten omgaan met de veiligheid van gasleidingen) 

 Versterken binnendijk  

 Riolering 

 Parkeerplaatsen 

 Wat verder ter tafel komt 

 
 Binnengekomen post: brief van een bewoner op steiger 4 

Elke bewoner heeft  het recht om zjin /haar mening te laten horen. In de bijgevoegde brief 
blikt  Gijs Zeeman terug op zijn acties richting gemeente. 

 

Met vriendelijke groet, bestuur  VWG      

                                                               

Karin Venekamp                      Nico Jongepier                     Hans  Stok             Mariëtte  de Jong  

http://www.mijnwijkgroningen.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oONBhMv05u3NfM&tbnid=jFA2py_EjcYZ9M&ved=0CAgQjRw&url=http://www.animaatjes.nl/kleurplaten/voetbal/&ei=BBaaU4n1GoSxO860gbgB&psig=AFQjCNG9YGy0d2fc0a6CRROi5I8OcPvxqQ&ust=1402693508510583


1 
 

                     Nieuwsbrief VWG  nr. 24 

          22 juni 2014 

Beste bewoner,  

Lees deze nieuwsbrief s.v.p. net zo aandachtig als de voetbaluitslagen! 

 

Afgelopen vrijdag, 20 juni, is bij alle bewoners een afzegging tweede steigeroverleg binnen 
gekomen van het Ingenieursbureau  Gemeente Groningen waarvoor Hendrik Jan Huiting, 
projectleider revitalisering werkt. N.a.v. deze afzegging wil het bestuur VWG reageren naar de 
bewoners.  
Wij als bestuur van VWG vinden het belangrijk dat alle informatie die jullie krijgen van wie dan ook 

zoveel mogelijk volledig en betrouwbaar is. Daarom laten we hier de mail zien zoals die op 18 juni jl. 

is verzonden door het bestuur VWG aan mevr. Schieven , directeur ruimtelijke ontwikkeling van de 

gemeente Groningen. 

                                                                                                                                            18 juni 2014 
 
Geachte mevrouw Schieven, 
 
Hierbij wil ik u informeren over de stand van zaken in de Woonschepenhaven.  
 
Het bestuur VWG heeft 16 juni jl. een Algemene ledenvergadering gehouden. 
Tijdens de Algemene ledenvergadering en een aansluitende enquête gisteren onder 
eigenaar/bewoners zijn onderstaande punten omtrent de revitalisering in stemming gebracht. 
 
1. Een schriftelijke toezegging van het College van B&W dat de 5 meter en het uitsterfbeleid 
van de baan is in de Woonschepenhaven. 
 
2. De toezegging dat overal in de Woonschepenhaven gebaggerd wordt tot een eerder 
toegezegde diepte van 1, 40 meter en wel zodanig dat er altijd een diepte van 1, 40 meter is, 
ook bij een lage waterstand. 
 
Het merendeel van de bewoners vindt dat de steigeroverleggen  over de ligplaatsindeling 
opgeschort dienen te worden tot de gemeente aan beide eisen tegemoet is gekomen. 
 
Daarnaast zijn steeds meer bewoners van mening dat het gif eruit moet. 
 
Ook loopt er nog een klacht ten aanzien van de ligplaatsindeling op steiger 4 bij de 
ombudsman die een precedent zou kunnen scheppen voor de overige steigers. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur VWG 
 
Mariëtte de Jong, secretaris 
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Niemand van ons heeft aangegeven dat, zoals wordt beweerd in de brief dd. 20 juni jl., er  

onvoldoende draagvlak is voor de  nieuwe ligplaatsindeling en dat we een tweede steigeroverleg af 

willen lassen. Deze bewering is geheel voor rekening van de ondertekenaar J. Visscher, hoofd 

ingenieursbureau (en informant dhr. Huiting, projectleider Revitalisering) van de gemeente 

Groningen.  

Zowel de stemming op de algemene ledenvergadering, de enquête bij jullie aan de deur als de nog 

lopende procedure bij de ombudsman van een aantal bewoners van steiger 4 zouden voldoende 

reden voor de gemeente moeten zijn om de geplande steigeroverleggen in de laatste week van juni  

te verschuiven naar een latere datum eind augustus/begin september.   

Volgens de brief van 20 juni jl. organiseerde de gemeente het steigeroverleg juist op verzoek van het 

bestuur van VWG. Laten we even in herinnering brengen dat de gemeente zelf op een knullige 

manier een zogenaamde klankbordgroep wilde oprichten, waar uiteindelijk maar 4 bewoners op 

reageerden. De gemeente had daarna de pretentie om via een serie steigeroverleggen met de 

bewoners verder om tafel te gaan zitten. Na de eerste ronde vond de gemeente het zelf al welletjes 

en dat was het bestuur in het verkeerde keelgat geschoten. Op dringend verzoek van VWG heeft de 

gemeente alsnog toegezegd tijdens een bijeenkomst aan het Gedempte Zuiderdiep om verder te 

gaan met een serie steigeroverleggen en niet slechts eentje voor de zomervakantie waarvan het zeer 

logisch en verstandig was om deze te verschuiven naar augustus/september. M.a.w. in de brief van 

20 juni jl. staan halve waarheden en ook  hele onwaarheden en de suggestie dat VWG  er schuld aan 

zou hebben terwijl er geen sprake is van een schuldvraag, maar van een volgend probleem: 

a.  zolang de gemeenteraad van Groningen de verordening niet heeft aangepast, heeft welk schrijven 
van de gemeente dan ook geen enkele waterdichte juridische garantie dat de 5 meter maatregel en 
het gewraakte  uitsterfbeleid voor de Woonschepenhaven is komen te vervallen.                                      
 
b. Dat de gemeente nu plotseling besluit dat alle woonschepen na de revitalisering op dezelfde plaats 
komen te liggen is wel heel vreemd in het licht van de zogenaamde brandweereis.  En wie zegt dat 
als de gemeenteraad negatief oordeelt over de verordening en wij  alsnog  in het uitsterfbeleid 
worden gedwongen, wij niet alsnog via de rechter  een en ander af kunnen dwingen? Een rechter zal 
de laatste nieuwsbrief van de gemeente (juni 2014) zeker interessant vinden.  
De gemeente heeft kennelijk heel veel haast en een opschorten van  steigeroverleggen zal vooral de 
gemeente niet goed uitkomen, de aannemer staat in oktober al te popelen om met jullie te gaan 
onderhandelen. 
 
c.  Het probleem met het uitbaggeren is nog lang niet uit de wereld. De gemeente wil ons inziens  het 
baggeren alleen maar zo goedkoop mogelijk houden. 
 
d. In een aparte brief dd. 12 juni jl. is ook één en ander ten aanzien van de schadeprocedure 
schriftelijk vastgelegd. Laten we beginnen vast te stellen dat een schadeprocedure volgens de wet is 
geregeld en de gemeente of wie dan ook, daar niet van mag afwijken. 
De gemeente (publiekrechtelijk orgaan) laat een aannemer (privaatrechtelijk) werkzaamheden bij jou 
(privaatrechtelijk persoon) uitvoeren. De gemeente is en blijft hierbij door het publiekrechtelijke 
karakter verantwoordelijk voor zowel voorziene als onvoorziene omstandigheden. Dit laatste valt in 
het verzekeringsrecht. Een vooropname hoort  sowieso automatisch aan de verzekeringnemer of 
belanghebbende schriftelijk  en ondertekend als kopie te worden overhandigd. Dat deze wordt 
vastgelegd in een notarieel rapport kan alléén maar op uitdrukkelijk verzoek van jullie als bewoners, 
dus niet de gemeente of wie dan ook. Wie hier wel op ingaat loopt het risico dat hij/zij na schade-
vaststelling na verloop van tijd te maken krijgt met onwillige advocaten van de gemeente en/of 
aannemer. Trouwens een vooropname hoe grondig dan ook uitgevoerd mag niets uitsluiten 
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waarvoor de gemeente en/of aannemer redelijkerwijze verantwoordelijk voor kan worden gesteld, 
met uitzondering van overmacht (noodweer), kwade opzet van de eigenaar e.d. Ook dit punt in de 
nieuwsbrief van dhr. Huiting is zorgelijk te noemen. 
 
e. Ons hoofdriool bij de nieuwe  ingang van de haven  bestaat  uit een vierkante verzamelput van 80 
cm doorsnede en een afvoerbuis richting St. Petersburgweg met een doorsnede van slechts 22 cm. 
Waarom niet een ronde verzamelput wegens betere doorstroming en een betonnen rioolbuis van 
minimaal 35 m doorsnede? Wat denk je dat boomwortels met zo’n pvc buis gaan doen? Ook is er een 
reële kans op verstoppingsgevaar. De buis ligt al onder het asfalt (heel slim). 
 
f. Zo zijn er nog meer belangrijke punten als parkeerplaatsen, bescherming binnendijk, 
elektriciteitsmeters in het schip en gasmeters direct naast het schip wegens veiligheidseisen. 
Al dit soort zaken en nog meer moeten we hier met meer steigeroverleggen bespreken met de 
gemeente en niet zomaar afbreken, wat alleen maar de gemeente uitkomt. 
Dit zijn zaken die we zeker met een creatieve aannemer (die niet van de lucht alleen kan leven) 
mogen uitvechten om alleen maar te voldoen aan een taakstellend budget waarvan langzamerhand 
iedereen overtuigd is dat dit meer en meer een “mission impossible” aan het worden is. 
 
Het bestuur hoopt dat iedereen beseft dat een gezamenlijke solidariteit en inzet echt wel meer 
oplevert. Kijk naar de 5 meter kwestie en de sluisingang. We zijn er echter nog lang niet en we willen 
ons niet op laten jagen door een gemeente die eerst zelf jaren de tijd heeft genomen en nu ineens 
een planning er door wil drukken. 
  
 
 
Met vriendelijke groet, bestuur  VWG     

  

                                                               

Karin Venekamp                      Nico Jongepier                     Hans  Stok             Mariëtte  de Jong  
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                     Nieuwsbrief VWG  nr. 25 

          14 juli 2014 

Beste bewoner, 

Het zal velen van jullie al zijn opgevallen dat diverse onder- en hoofaannemers nu reeds onze 

woonplek afstruinen naar informatie en zo hun eventuele offerte voor 1 september a.s. gaan 

inschatten.   

Taakstellend budget revitalisering Woonschepenhaven krimpt wederom   
Wij hebben als bestuur eerder al uit de krant moeten vernemen dat het bedrag voor revitalisering van 
5 miljoen naar 4,5 miljoen euro was bijgesteld wegens reeds gemaakte kosten. Tot op heden hebben 
wij over de besteding van deze 500.000 euro geen enkel inzicht van onze projectleider dhr.Huiting of 
andere gemeenteambtenaar of politicus vernomen. Nu gaat het om een 3x zo groot bedrag en wel 1,5 
miljoen. Net zoals we eerder uit  de krant moesten lezen, ligt er nu dankzij de aannemers die twee 
weken geleden een bezoekje aan onze woonwijk brachten, plotseling een bedrag van nog maar 3 
miljoen op straat. Is 1,5 miljoen zomaar weer in de mist verdwenen of komt dit bedrag door een 
tovertruc toch plotseling weer tevoorschijn? Wij willen iedereen er aan herinneren dat tijdens de 
openluchtvoorstelling van de woningcorporaties in onze wijk er een deskundige hoofdingenieur van de 
Grontmij te Haren ons verzekerde dat een bedrag van minimaal 12 miljoen of meer nodig was om 
onze woonplek grondig en voor een lange tijd te herstellen en op te knappen. Het gaat vooral om 
achterstallig onderhoud zoals steigers, baggeren, nutsvoorzieningen, de weg, de dijk, de sluis en de 
haveningang. Men heeft van de gemeente tot op heden, juli 2014 al meer dan tien jaar geen enkele 
professionele onderbouwing kunnen geven van het door hen op tafel gegooide oorspronkelijke bedrag 
van 5 miljoen euro, behalve wazige uitspraken van wethouders als Frank de Vries en later Roeland 
van der Schaaf en vele, vele andere ambtenaren en politici. 
Simpel gezegd, de gemeente Groningen waar wij als burgers zijn ingeschreven en aan wie we een 

belangrijk deel van onze belastingen betalen, had in eerste instantie niet meer dan 5 miljoen over om 

een veel duurdere klus te klaren èn, geloof het of niet, nu nog minder en wel slechts 3 miljoen. Wij 

hebben het sterke vermoeden dat bijvoorbeeld geld voor de riolering, die normaal gesproken uit een 

andere subsidiepot zou komen, nu zelfs ten laste van onze schamele 5 miljoen of 3 miljoen moet 

komen. Wat heeft men gedaan met de pot voor de riolering? De partij voor de dieren en niet de 

andere partijen (zoals o.a. grote partijen als PvdA, CDA , SP en VVD)  is dit al eerder opgevallen. 

Met één van de drie favoriete hoofdaannemers heeft het bestuur informeel en puur ter verkrijging van 
informatie kortgeleden om tafel gezeten. Deze aannemer deed een paar opvallende uitspraken: 

1. ondanks twee brieven van de gemeente waarin duidelijk wordt gesteld dat de woonschepen 

op hun oude plek blijven liggen, meldt de aannemer ons dat volgens hun gegevens tenminste 

4 woonboten na de revitalisering verplaatst zullen worden; 

2. uit het taakstellende budget van 3 miljoen zou ook de riolering aangelegd dienen te worden; 

3. bij een taakstellende begroting van 3 miljoen wij als bewoners er samen met de aannemer uit 

moeten zien te komen.                               

Zeker aan dit laatste punt zal het bestuur VWG geen enkele medewerking kunnen verlenen en 

waarom niet?  Stel bewoner A wil persé dit, bewoner B wil dat en bewoner C interesseert het allemaal 

niks, in een dergelijke situatie krijg je onderliggende tegenstellingen en een verharding. De aannemer 

gaat hier van profiteren en het uiteindelijke resultaat voldoet niet aan het lijstje van achterstallig 

onderhoud, dat reeds in 2003 gepresenteerd werd aan de gemeente Groningen. De term achterstallig 

onderhoud zegt al genoeg, wat niet tijdig is gebeurd en is verwaarloosd moet op een verantwoorde en 

degelijke manier worden aangepakt. Daar kun je niet om heen of mee gaan sjoemelen, zeker als het 

de gezondheid of veiligheid van ons betreft. Dat hieraan een prijskaartje van slechts 3 miljoen wordt 

gehangen, kan bij ons als bestuur niet door de strot geduwd worden. Het spelletje van de gemeente 

krijgt een steeds grilliger karakter, één van de trucs is om de revitalisering nu ineens onder tijdsdruk te 

plaatsen. Wij hopen dat bij de aanbesteding de aannemers niet als een hondje aan de lijn van de 
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gemeente gaan lopen. Als ze dat wel doen, dan voorspellen wij veel kleine individuele en een paar 

heel grote collectieve problemen. Wij kunnen altijd nog naar de rechter stappen om een 

daadwerkelijke aanpak van achterstallig onderhoud door de gemeente af te dwingen. Dat kost wel tijd, 

meer tijd dan de gemeente ons wil geven. De indruk en de feiten die op tafel liggen liegen er niet om. 

De gemeente is niet met ons bezig, maar met plannen als het Sontbrugtracé, Meerstad, stedelijke 

verdichting, lintbebouwing, grondprijslocatie (we gaan van C locatie naar A locatie) en orde- en 

regelgeving. 

 
Dhr. Huiting doet verslag aan de gemeenteraad over de stand van zaken 
Wij voegen bij deze nieuwsbrief een brief van dhr. Huiting toe. Deze brief bevat een aantal 
verdraaiingen van de waarheid en is let wel, gericht aan de gemeenteraad.  
Ten eerste: een heel belangrijk subtiel ingeklede verdraaiing is het feit dat wij als bestuur zouden 
hebben aangedrongen op het beëindigen van een tweede steigeroverleg. Dat klopt niet, het bestuur 
heeft met reden omkleed gevraagd om opschorting van het tweede steigeroverleg over de 
ligplaatsindeling. Ook heeft het bestuur aangeven dat zij een vervolg op de steigeroverleggen  
ondersteunt aangezien er meer zaken te bespreken zijn dan alleen een ligplaatsindeling. Dat is 
democratie, dat is pas bestuurlijke verantwoording nemen, dat is pas burgerparticipatie. 
Maar dat kost echter ook tijd en die tijd gunt de gemeente ons niet. Huiting spreekt over vele acties die 
zijn ondernomen in de afgelopen jaren om samen met de bewoners tot een oplossing te komen. 
Onzin, het enige wat de gemeente heeft gedaan is ons jaren aan het lijntje houden. Nu na éen 
steigeroverleg met de bewoners de dialoog pas echt gestart is, blaast de gemeente de zaak af omdat 
Huiting het verschil tussen een monoloog en een dialoog niet kent! 
Ten tweede: aan het eind van de brief heeft dhr. Huiting het over het bestemmingsplan. De waarheid 

is dat het oorspronkelijke bestemmingsplan Driebond van februari 1991 in drie stukken is geknipt, 

waarbij twee nieuwe d.w.z. geactualiseerde stukken(plannen) en 1 oud (niet geactualiseerd) stuk. De 

Woonschepenhaven valt binnen het laatste stuk. Het komt de gemeente enorm goed uit om naast de 

Woonschepenhaven (nu nog bestemmingsplan Driebond en dus eigenlijk nog industrieterrein) de 

Sontbrug (zonder geluidsscherm) aan te leggen. Volgens de wet ruimtelijke ordening zou uiterlijk in 

deze maand (juli 2014) dit bestemmingsplan moeten zijn gewijzigd in bijvoorbeeld woongebied. 

Vanwege de visie op het Sontbrugtracé zou dit niet gebeurd zijn volgens de brief. De wet wordt dus nu 

aan de gemeentelijke laars gelapt. September 2014 is dus flauwekul. Wat is de verborgen agenda 

hierachter ? Waarom wordt nog steeds de term revitalisering gehandhaafd i.p.v. achterstallig 

onderhoud of renovatie op blz. 8 van het geactualiseerd bestemmingsplan 2011? 

Riolering 
Behalve dat volgens het laatste nieuws van een aannemer de riolering ook uit die drie miljoen 
bekostigd moet worden, wijzigen de plannen ook nog al eens: een aanvankelijk toegezegd riool met 
vrije verval in de steigers veranderde plotseling in persleidingen van 7 cm en nu recentelijk wordt toch 
weer gesproken over een vrije vervalbuis met een diameter van 20 cm.  
Het lijkt erop dat de plannenmakers zelf niet goed weten wat het moet worden en als dat zo ligt met 
meer onderdelen van de voorgenomen revitalisering dan begint het plan steeds meer te lijken op een 
weersvoorspelling, maar wel een hele dure! 
 
Het bestuur VWG wenst jullie tot slot een fijne zomervakantie. Daarna gaan we verder met de strijd. 

 
                                                               

Karin Venekamp                      Nico Jongepier                     Hans  Stok             Mariëtte  de Jong  
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                     Nieuwsbrief VWG  nr. 26 

          9 oktober 2014 

Beste bewoner, 

 
In deze nieuwsbrief willen we de bewoners kort bijpraten over de  gebeurtenissen de afgelopen 
zomer in de Woonschepenhaven.  
In de afgelopen twee maanden heeft het bestuur VWG 

 op 21 augustus jl. een klacht ingediend bij de Ombudsman uit onvrede over de manier  
waarop de gemeente bij monde van wethouder Roeland van der Schaaf meent om te kunnen 
gaan met  de waarschuwingsbrief aan een bewoner van de Woonschepenhaven. De klacht 
loopt nog omdat de gemeente meer tijd nodig heeft voor de afhandeling. 

 op 3 september  jl. een verkennend gesprek gevoerd met een advocaat om te verkennen wat 
deze zou kunnen betekenen voor VWG. Het bestuur VWG heeft besloten nog geen 
vervolgafspraak te maken in afwachting van de ontwikkelingen. 

 op 16 september een mail ontvangen van mevr. Schieven met de volgende mededelingen: 
o dhr. Huiting heeft een andere baan  aanvaard en Martin Bos wordt zijn opvolger;  
o in oktober de definitieve gunning voor de aannemer bekend is; 
o Vragen en antwoorden over de verzekering en aansprakelijkheid op 

 www.mijnwijk.groningen.nl komen te staan; 
o de gemeente zal na de definitieve gunning in overleg met de geselecteerde 

aannemer mede a.d.h.v. zijn plan van aanpak nadere uitleg geven op 
www.mijnwijk.groningen.nl over hoe omgegaan zal worden met eventuele schade. 

 
Revitalisering Woonschepenhaven  
In het eerste kennismakingsgesprek op 9 oktober jl. heeft de nieuwe projectleider, Martin Bos 
bevestigd dat aannemer Oosterhof Holman de opdracht heeft gekregen van de gemeente. Het gaat 
om een voorlopige gunning die 17 oktober a.s. definitief bekrachtigd wordt nadat de periode 
verstreken is waarin de andere aannemer nog bezwaar kan aantekenen (de derde aannemer heeft 
zich terug getrokken). Oosterhof Holman denkt de revitalisering in de Woonschepenhaven voor 
2.977.500 euro te kunnen realiseren , inclusief riolering! Notabene in het nieuws deze week is 
bekend gemaakt dat deze aannemer nu ook betrokken is bij het aardbeving bestendig maken van 
Groningen en omstreken en dat terwijl de gemeente een onderzoek naar de sterkte van de steigers 
in de Woonschepenhaven niet nodig acht of beter gezegd probeert te omzeilen. 
Op de vraag van het bestuur VWG waar de overige  2 miljoen van de toegezegde 5 miljoen is 
gebleven gaf dhr. Bos aan dat dit opgegaan is aan zaken als de aankoop van de boten van mevr. 
Brouwer (terwijl oud wethouder Jannie Visser dit eerder stellig heeft ontkend), onderzoeken, 
salarissen van gemeenteambtenaren, projectleiders in de afgelopen tien jaar, terwijl pas in 2011 het 
raadsbesluit is genomen om 5 miljoen toe te kennen voor de revitalisering. Ook zou een deel van die 
2 miljoen dienen voor het opvangen van eventuele tegenvallers. Het bestuur VWG vindt de 
verklaring voor die 2 miljoen (notabene 40 % van het toegekende budget) onbetrouwbaar en wil 
daarom proberen om bij de rekenkamer van de gemeente Groningen meer duidelijkheid te krijgen 
over de zogenaamde besteding van die 2 miljoen. 
De projectleider en de aannemer willen z.s.m. een kennismakingsbijeenkomst organiseren voor de 
bewoners. Dhr. Bos gaf aan dat er een globaal plan van aanpak ligt van de aannemer, maar de 
precieze technische uitwerking (o.a. hoe  de steigers er uit gaan zien en het afmeersysteem) moet 

http://www.mijnwijk.groningen.nl/
http://www.mijnwijk.groningen.nl/
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nog volgen. Het bestuur VWG heeft aangegeven dat het weinig zin heeft om een bijeenkomst te 
organiseren als geen gedetailleerde informatie over de technische uitwerking gegeven kan worden. 
Een ander heikel punt dat ter sprake kwam in het gesprek met dhr. Bos is het werken met een 
individueel contract i.v.m. de afhandeling van mogelijke schade ten gevolge van de werkzaamheden 
door de aannemer.  Dhr. Bos  wil dat elke booteigenaar  na afloop van de werkzaamheden een 
contract tekent. Het bestuur VWG vreest dat op deze manier de projectleider en de aannemers zich 
in willen dekken. Het verhalen door de booteigenaar van mogelijke schade  die pas later en/of onder 
water aan het licht komt wordt dan heel moeilijk.   
Dhr. Bos maakte verder bekend dat hij evenals zijn voorganger dhr. Huiting ook projectleider is van 
de Sontbrug en dus ook regelmatig te vinden is in het kantoor naast de Berlagebrug. 
Zijn emailadres is : martin.bos@groningen.nl 
 
  
Bestemmingsplan Woonschepenhaven 
In de vorige nieuwsbrief van juli 2014 gaven we al aan dat het per 1 juli jl. verlopen bestemmingsplan 
Driebond in drie stukken is geknipt  en dat over het stuk waar de Woonschepenhaven onder valt nog 
niks bekend was. In het gesprek van 9 oktober jl. waar mevr. Dijkstra, de projectassistente ook 
aanwezig was heeft het bestuur VWG gevraagd naar de stand van zaken. Mevr. Dijkstra gaf vlot het 
antwoord: dat dit allang geregeld is, de Woonschepenhaven valt onder openbaar vaarwater of 
anders de Verordening Openbaar Vaarwater. Nadat het bestuur VWG aangaf dat de 
Woonschepenhaven absoluut geen openbaar vaarwater is (NB de gemeente heeft zelf in en van haar 
nieuwsbrieven aangegeven dat de verordening zelf niks te maken heeft met een bestemmingsplan) 
gaf ze aan het nog eens beter uit te zoeken. 
 
Openbare verlichting 
In de maanden augustus en september  viel tot 3 keer toe een deel van de openbare verlichting uit. 
Dat leidde  tot de val van een ambulancebroeder die bij een schip aan de dijk moest wezen. 
Hans Stok heeft er op aan gedrongen bij de monteurs om niet alleen een zekering te vervangen , 
maar om verder te zoeken. Nader onderzoek leverde op dat een kabel beschadigd was geraakt door 
grond werkzaamheden. Na reparatie doet de verlichting het nu weer. 
 
Gezinsbode terug in de Woonschepenhaven 
We willen de nieuwsbrief eindigen met een positief bericht. Dankzij een aantal belacties en een 
gesprek met de inspecteur Jan Rust heeft  Hans Stok geregeld dat  Santibri uit Veendam de  
Gezinsbode weer rondbrengt in de Woonschepenhaven. Bij klachten kun je het beste Jan Rust bellen: 
06-42454727. 
 
Waarschuwing voor huurders van woonschepen 
Hierbij wil het bestuur VWG  huurders van woonschepen waarschuwen. Het is niet mogelijk om 
huursubsidie te krijgen voor het huren van woonschepen. Het gevaar bestaat dat je als huurder aan 
de belastingdienst achteraf de subsidie moet terug betalen. Helaas zijn (ver)huurders niet altijd op de 
hoogte hiervan. Dit geldt al vele jaren. Huurders die een uitkering hebben, kunnen wel een aanvraag 
indienen bij de uitkeringsinstantie (de gemeentelijke bijstand en sociale verzekeringsbank) voor een  
tegemoetkoming woonkosten. 
 
 

                                                               

Karin Venekamp                      Nico Jongepier                     Hans  Stok             Mariëtte  de Jong  
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                     Nieuwsbrief VWG  nr. 28 

        19 januari 2015 

Beste bewoners, 

Het bestuur VWG wenst u bij deze alsnog een vitaal en schadevrij 2015 ! 
Het wordt een spannend jaar voor de Woonschepenhaven: hoe gaat de voorgenomen uitvoering van de 
revitalisering voor ons als bewoners uitpakken?! Het bestuur VWG heeft de afgelopen twee maanden  veel tijd 
gestoken in gesprekken en mailverkeer met verschillende betrokkenen zoals de raadsleden van de Partij voor 
de Dieren, de PvdA, het Woonschepencomité Groningen, de ombudsman, de klachtenfunctionaris van RO/EZ, 
de brandweer, een statenlid van Provinciale Staten en mevr. van Nus, advocate. Ook heeft het bestuur  
bewoners gesproken die al een bezoek gehad hebben van de aannemer.  
 
In deze nieuwsbrief wil het bestuur VWG bewoners wijzen op een paar belangrijke zaken die elke bewoner 
hoort te weten de komende tijd  o.a. in gesprekken met de aannemer. 
 
Wie is verantwoordelijk ? 
Laten we hier beginnen met heel duidelijk te maken dat als (schriftelijk of mondeling) wordt beweerd (door wie 
dan ook) dat de uitvoering  van de revitalisering de verantwoordelijkheid van de aannemer is, dit volledig klopt.  
Maar, wat niet erbij vermeldt wordt, is dat de gemeente Groningen verantwoordelijk blijft voor, tijdens en na 
de uitvoering van de revitalisering als opdrachtgever. De gemeente is, blijft dus wettelijk  eindverantwoordelijk 
voor de gehele uitvoering inclusief veiligheid, milieu en nazorg. Dit is allemaal geregeld in het publiekrecht.  
 
Pas op voor ondertekenen met de aannemer! 
Een volgend belangrijk punt is dat als je op papier iets ondertekent met aannemer Oosterhof Holman, dit 
wettelijk gezien wordt als een bindend contract (tenzij  heel duidelijk sprake is van misleiding of intimidatie). 
Dit valt onder het privaatrecht.  En dat betekent heel simpel dat als je tijdens of na de revitalisering over 
onderdelen van dit contract een geschil of probleem krijgt, jijzelf naar de rechter moet gaan om je eigen zaak 
aan te vechten (met of zonder advocaat). Door te ondertekenen heb je je recht vanuit publiekrechtelijke zin 
verspeeld. Bij de gemeente Groningen kun je dan doorgaans niet meer aankloppen. Dit is het risico dat je loopt. 
Het is veel verstandiger dat àls je gaat ondertekenen voor wat dan ook (zelfs voor een bezoekje van de 
aannemer), je eerst vooraf overlegt met een advocaat die namens jou optreedt. Of je doet rechtstreeks alleen 
maar zaken met de gemeente zelf, zwart op wit, met handtekening van de gemeente en een datum van 
ondertekening. Mondeling kun je met een getuige erbij zonder veel problemen afspraken met de aannemer 
maken. Deze afspraken moet de aannemer dan wel op papier zetten. Instemming per mail kan ook al als een 
ondertekend  akkoord gezien worden. Pas dus op voor ondertekenen, je bent nu gewaarschuwd. 
 
De aannemer is  gestart met bezoeken van bewoners 
Oosterhof Holman heeft inmiddels al een aantal bewoners bezocht. Via deze bewoners kregen we  een aantal 
opmerkelijke uitspraken van de aannemer te horen die ons niet vrolijk stemmen. 

 Wij zijn geen Sinterklaas, een oude schuur is niet veel waard. We laten hem taxeren en op basis 
daarvan  kan de bewoner een vergoeding (een fooi dus) krijgen om hem af te breken en weer op te 
bouwen. 

 Na terugkeer op je oude plek zullen eventuele aanpassingen betreffende het gas, water, elektriciteit 
en CAI door de bewoner zelf bekostigd moeten worden. 

 Ook is er zelfs op dit tijdstip nog onduidelijkheid over verplaatsing van een aantal woonschepen. 

 Over een echte verbetering van de veiligheid en bedrijfszekerheid van de energievoorzieningen is ook 
nog geen duidelijkheid. Zal het gas met ethyleenslangen bij elkaar in een stalen buis blijven zitten? Bij 
inwendige lekkage kan dit één bom vormen. De vertegenwoordiger van de brandweer die hier onlangs 
een bezoek bracht had naast deze kwestie wel meer heikele punten opgemerkt. 
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 De weg over de dijk met parkeerstrook, dat is het enige wat de aannemer aanpakt, maar voor een 
goed functionerende sloot of riool naast de weg is geen opdracht gegeven. Ook wordt het te kostbaar 
volgens de aannemer, terwijl de sloot of riool behoort tot de inrichting van de weg. 

Voor alle schuren en terrassen geldt één algemene bouwvergunning sinds lange tijd. Dit staat in een mail van 
dhr. Hooijsma dd. 19 mei 2006. N.B. de gemeente heeft in 1992 zelf door een mobiele smid bij alle steigers 
aanmeerogen laten lassen en bolders uitgereikt om op de steiger te plaatsen. Dus wat de aannemer ook 
beweerd over verbindingen met de steiger, hij is slecht uitvoerder die zich met handhaving en regelgeving  niet 
mag bemoeien op eigen houtje. 
In het verslag van het wijkbezoek van 23 nov. 2007 met wethouders Dekker, Visscher en van Schie staat 
vermeld dat de Grontmij in een inhoudelijk rapport het opknappen van de haven minimaal op 9 miljoen euro 
schat. Dit is beste bewoner 3x zoveel als het bedrag waarvoor de aannemer heeft ingeschreven. En dat is een 
privaatrechtelijke daad waar wij zeker de rekening voor gepresenteerd krijgen.?! 
In de visie van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling staat ook letterlijk dat in alle gevallen moet 
worden voorkomen dat herstructurering een doel op zichzelf wordt waaraan de belangen van de burgers 
ondergeschikt worden gemaakt. Herkennen jullie dit ? 
 
Aanmelding voor juridische bijstand  
Positief bericht is dat zich tot nu toe ca. 15 bewoners hebben aangemeld bij mevr. van Nus voor juridische 
bijstand. N.B. een bewoner die in de bijstand zit  kan zich melden bij het Juridisch loket in de stad voor gratis 
juridische bijstand.  
 
Woonschepencomité Groningen 
Minder leuk om te vermelden is dat effectieve ondersteuning van het Woonschepencomité Groningen 
teleurstellend is. Het Comité wordt geacht op te komen voor de belangen van àlle woonbootbewoners in de 
stad. Daarvoor ontvangt ze jaarlijks een gemeentelijke subsidie (€3.395- in 2015) op basis van het aantal 
geschatte woonbootbewoners. Ondanks het feit dat VWG  (met name Hans Stok) de problematiek  rond de 
revitalisering  al jaren onder de aandacht brengt op de maandelijkse bijeenkomsten, is het niet gelukt om WCG 
over te halen ons een bijdrage voor juridische bijstand te verlenen nu het water ons tot aan de lippen staat.   
WCG zag goede mogelijkheden in eerst nog een gesprek met de wethouder. Voor het bestuur VWG is dit een 
gepasseerd station. Zij ziet in dit stadium het ondernemen van juridische stappen nog als enige mogelijkheid 
om de gemeente te houden aan haar verantwoordelijkheden. 
 
Klacht VWG n.a.v. aanwezigheid van wijkagenten  
Het bestuur VWG heeft n.a.v. de aanwezigheid van twee wijkagenten in uniform op 26 nov. jl. tijdens de 
informatieavond van de aannemer een klacht ingediend bij de klachtenfunctionaris van RO/EZ.  
In de reactie van mevr. Schieven dd. 12 jan. jl. staat hierover het volgende: “de wijkagenten zijn op verzoek van 
de aannemer door de gemeente uitgenodigd. De wijkagent heeft een grote sociale rol in een woonwijk. Bij grote 
projecten die uitgevoerd worden in de bestaande stad worden wijkagenten vaker uitgenodigd.  Het is aan hen 
om al of niet in te gaan op deze uitnodiging”. Het valt het bestuur VWG tegen van een aannemer die o.a. 
uitgekozen is omdat hij zorgvuldig wil/kan communiceren met bewoners, deze toelichting niet gegeven heeft 
bij de opening van de informatieavond. Misschien mag het voor de gemeente en de aannemer een 
vanzelfsprekende zaak zijn dat wijkagenten uitgenodigd worden voor grote projecten, voor ons als bewoners is 
het zeker geen vanzelfsprekende zaak. Het versterkt alleen maar het toch al aanwezige wantrouwen van 
bewoners tegen de gemeente. In dezelfde brief meldt mevr. Schieven over de aannemer: “De aannemer pakt 
volgens de gemeente de communicatie zeer zorgvuldig op met vele overleggen met de bewoners als groep, per 
steiger en vervolgens met iedere bewoner individueel. De aannemer heeft naar onze mening absoluut geen 
houding dat hij bewoners niet serieus neemt of meent dat hij hier geen rekening mee hoeft te houden”. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               

Karin Venekamp                      Nico Jongepier                     Hans  Stok             Mariëtte  de Jong  



1 
 

                     Nieuwsbrief VWG  nr. 29 

        2 februari  2015 

Beste bewoners, 

 

In deze nieuwsbrief wil het bestuur VWG je kort op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen sinds 

mevrouw van Nus als juridische adviseur aan de slag is gegaan namens de bewoners die zich hebben 

aangemeld en waarbij ze indirect het algemeen belang mee heeft genomen. 

Nog steeds geen uitgewerkt plan van aanpak van de aannemer 
Met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur heeft mevr. van Nus de gemeentelijke stukken 
betreffende de opdracht voor de aannemer  ontvangen en ze zou onder geheimhouding gedeeltelijk inzage 
krijgen in de plannen van de aannemer. Een helder concreet uitgewerkt plan van aanpak van de aannemer 
hebben wij  echter nog steeds niet gezien.  
Op 19 jan. jl. was er op verzoek van twee verzekeraars (EOC en NNPC) een gesprek met  verzekeraars, de 

gemeente (Martin Bos en jurist Hans Brink) en de uitvoerder (Oosterhof Holman en jurist) in aanwezigheid van 

mevr. van Nus, advocaat, dhr. Stok (bestuur VWG) en dhr. Zeeman (belanghebbende bewoner). Het ging zowel 

om het algemeen als het privé belang. Resultaat van dit gesprek was dat aanvullend onderzoek gedaan zou 

worden binnen drie weken na het gesprek (o.a. naar stabiliteit van de steigers en de dijk) door een door de 

gemeente aanbevolen bedrijf (hoe onafhankelijk is dit onderzoek dan?)Momenteel is de aannemer druk bezig 

individuele gesprekken te voeren en toezeggingen te doen onder de noemer ‘maatwerk’ . De  gemeente, die 

met deze creatieve aannemer zo goedkoop mogelijk de klus laat klaren probeert zo zelf buiten schot te blijven.   

 
Bestuur VWG neemt afstand van mevr. van Nus  
Het is de taak van het bestuur VWG  om op te komen voor het algemeen belang los van individuele belangen 
en de gemeente te blijven aanspreken op haar verantwoordelijkheden en eerdere toezeggingen. Daarom heeft 
ze mevr. van Nus om juridische bijstand gevraagd. Helaas heeft het bestuur afscheid moeten nemen van mevr. 
van Nus als haar juridisch adviseur. Het bestuur wil dit besluit hierbij kort toelichten. 
Na een fase van oriëntatie heeft het bestuur VWG op 28 januari jl. van mevr. van Nus het verzoek gekregen om 

de opdracht van VWG  voor rechtsbijstand definitief te bevestigen. In deze opdracht staat omschreven welke 

diensten mevr. van Nus wil leveren voor welk tarief. Het bestuur VWG kan zich echter niet vinden in de inhoud 

van deze opdracht en het gevraagde tarief. De financiële middelen van VWG blijken ontoereikend te zijn en de 

Vereniging heeft geen rechtsbijstandsverzekering.  Het bestuur VWG zal nu via het juridisch loket toch alsnog 

rechtsbijstand proberen te krijgen.  Daar komt bij dat mevr. van Nus op de informatiebijeenkomst van 3  dec. jl. 

voor bewoners toegezegd heeft dat zij het bestuur voor het algemeen belang zou meenemen in het proces  

mits een voldoende  aantal bewoners met een rechtsbijstandsverzekering (of via het juridisch loket) zich bij 

haar zou melden.  

Aankondiging inspraakmogelijkheid  4 febr. a.s. in de Raadscommissie Ruimte en Wonen 
Op woensdag 4 februari a.s. om 20.00 uur is er een bijeenkomst op het gemeentehuis (in de oude raadzaal) van 
de Raadscommissie voor Ruimte en Wonen. Op de agenda staan bespreekpunten n.a.v. de beantwoording op 
de PvdD-vragen “ voortgang revitalisering Woonschepenhaven” van het college d.d. 19-11-2014. Ook is er dan 
gelegenheid om in te spreken. Vanuit de Woonschepenhaven zullen twee bewoners inspreken en een 
vertegenwoordiger van VWG. Het bestuur VWG nodigt iedereen uit om aanwezig te zijn op de publieke 
tribune. 
 

                                                              arin 

Venekamp                      Nico Jongepier                     Hans  Stok             Mariëtte  de Jong  
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                     Nieuwsbrief VWG  nr. 30 

        22 maart  2015 

Beste bewoner, 

Sinds  kort is het bestuur VWG een overleg gestart met Martin Bos, projectleider en Hans Brink gemeentelijk 
jurist, over  de gang van zaken m.b.t. de revitalisering. Tot nu toe zijn er drie overleggen geweest : 4 februari, 
13 maart en 20 maart jl.  Bij de eerste twee overleggen is ook bewoner Karel Hofman op ons verzoek aan 
geschoven. In deze nieuwsbrief doen we verslag van deze gesprekken met de gemeente. Hoewel het een dikke 
nieuwsbrief is geworden, hopen we wel dat je hem helemaal leest. 
Het eerste gesprek met de gemeente was min of meer een wederzijds kennismakingsgesprek.  Voor de 
gesprekspunten op 13 maart verwijzen we naar punten 0 t/m 9 in het toegevoegde verslag en de aanvullende 
bijlage van VWG m.b.t. 2,3,5,6,7 en 8.Tijdens de laatste bijeenkomst van 20 maart jl. hebben we nog  de 
volgende vragen, punten onder de aandacht gebracht:  
 
a. Waar is ruim 200.000 euro gebleven t.b.v. de riolering?  
Deze zou toch uit een speciaal afvalwateringsfonds  worden bekostigd en toch niet ten laste van de 
revitalisering?  Dit wordt bevestigd door een gemeentelijk schrijven.  Daarnaast laat de realisatie van de 
pompinstallaties op een aantal woonschepen nog steeds op zich wachten doordat er òf geen ruimte aan boord 
is òf de gemeente de daarvoor noodzakelijke verbouwingskosten niet wil vergoeden òf de bewoner zit nog 
steeds opgescheept met een oude pomp die niet gereviseerd of vernieuwd is. Bij tenminste één bewoner en 
vermoedelijk meerdere bewoners is een aparte, dus gescheiden installatiegroep vanwege het pompvermogen 
(en het is een zogenaamde natte groep zoals wasmachine, vaatwasser e.d.) niet uitgevoerd met alle risico’s 
zoals overbelasting van een zekering, brandgevaar etc. Er is ook door ons opgemerkt dat de wandcontactdoos 
aan de buitenkant van elk woonschip voor het warmtelint volgens de voorschriften absoluut  niet zo vlak boven 
het water  mag zijn aangebracht. De heren Bos en Brink hebben van deze zaken notitie gemaakt en toegezegd 
dit verder uit te zoeken. 
 
b. Hoe zit het met de taxaties die momenteel plaatst vinden door Selles & van Dijk? 
Volgens VWG is altijd sprake geweest van een bouwkundige opname van de woonschepen en niet van een 
taxatie (geldelijk bedrag) zonder ligplaats. De taxateur, dhr. Vos heeft hiertoe opdracht gekregen van de 
aannemer. De aannemer beweert hier niet van op de hoogte te zijn. Daarnaast zou de taxateur bij bewoners op 
de tuinen naar schuren e.d. gaan kijken in opdracht van de gemeente. Hiervan is niets bekend bij de heren Bos 
en Brink. 
 
c. Het inloopspreekuur van de aannemer   
De opmerking is gevallen dat  de inloopspreekuren  op woensdagavonden bij de aannemer het karakter van 
individuele gesprekken dienen te hebben. Dat een groepje bewoners daar gaat meepraten over bijv. de 
ligplaatsen van andere bewoners die dan niet aanwezig zijn, kan volgens het bestuur VWG nooit de bedoeling 
zijn. Ook VWG kan alléén gaan over algemene zaken en niet over iemands ligplaats, schip, tuin of schuur privé. 
Dat is en blijft een zaak tussen gemeente en betrokken bewoner zoals de heren Bos en Brink uitdrukkelijk 
bevestigen. Het probleem is ontstaan doordat de gemeente alles voorlopig heeft afgeschoven op de aannemer 
en de bewoners. 
 
d. Tijdige informatieverstrekking aan àlle bewoners 
VWG heeft bij beide heren op aangedrongen om belangrijke informatie veel eerder en met iedereen te delen, 
zowel schriftelijk als via een bewonersvergadering. VWG wil hier uiteraard aan meewerken en dit helpen 
organiseren. Als laatste punt vindt VWG net als jullie, dat onzekerheid en gebrek aan voldoende en juiste 
informatie naar iedereen (en niet alleen tijdens de woensdagavonden aan een beperkt groepje) onze grootste 
zorg is. We hopen dat we met deze 30

ste
 nieuwsbrief er iets aan kunnen doen. Als VWG doen we onze uiterste 

best, door in gesprek te blijven en kritische vragen te stellen. De eerste verantwoordelijkheid voor een tijdige 
en vooral juiste informatieverstrekking ligt echter bij  de gemeente en de aannemer. 
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Verslag gesprek VWG_ gemeente dd. vrijdag 13 februari 2015; 9.00-11.00 uur 
 Definitieve versie 06-03-2015 
 
Aanwezig: Hans Stok (vz. VWG), Nico Jongepier (bestuurslid), Mariëtte de Jong (secretaris VWG en notulist) , 
bewoner Karel Hofman (bewoner, geen bestuurslid VWG),Martin Bos (projectleider)en Hans Brink (jurist van 
de gemeente Groningen). 

 

0. VWG heeft op haar verzoek de ontbrekende blz. 25 (onderdeel plateau) uit de ‘Vraagspecificatie (I) 

producteisen werkcontract’  dd. 10 juni 2014 bij aanvang van de vergadering als nog uitgereikt gekregen van M. 

Bos. 

1. Hans Brink heeft (op zijn verzoek )ter plekke de statuten, inschrijving KvK en ledenlijst  van de Vereniging 

Woonschepenhaven ingezien. Hij benadrukt nogmaals dat het overleg met de VWG is bedoeld om als 

gemeente samen met de bewoners en de Vereniging Woonschepenhaven de revitalisering van de 

Woonschepenhaven zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen. 

2.VWG/HS benadrukt nog eens (zie ook bestemmingsplan Driebond dd. 1991) dat de Woonschepenhaven een 

woonwijk is met woonbestemming. Het bestuur VWG vindt het heel storend dat wethouder R. v.d. Schaaf de 

Woonschepenhaven een paar keer (zie ook vergadering raadscommissie Ruimte en Wonen dd. 4 febr. jl.) 

vergeleken heeft met Bruilwering waar tuinhuisjes staan voor de recreatie en zonder woonbestemming. Hans 

Brink geeft aan dat in het bestemmingsplan wordt gesproken over een bijzondere woonbuurt waar wordt 

gewoond. Er staat niet dat de woonschepenhaven een gewone woonwijk is. Actie Hans Brink: HB zegt toe de 

wethouder te melden dat de vergelijking met Bruilweering onterecht is en daardoor irritatie en argwaan bij de 

bewoners van de woonschepenhaven oproept. Argwaan omdat dit beelden oproept van sanering  van de 

woonschepenhaven op termijn.  Voor een aanvulling van VWG zie bijlage (ad2). 

3. De slechte staat van de schottenbeschoeiing van de binnenkant van de buitendijk (golfkering) Eemskanaal-

Woonschepenhaven maakt het onmogelijk om tot de gewenste baggerdiepte  te komen. Het Waterschap is 

eigenaar van  de dijk. De gemeente zal er  voor zorgen dat de aanpak hiervan op tijd gerealiseerd is integraal 

met de rest van de revitalisering.  Oplossing is noodzakelijk omdat dit de vaarroute betreft waar langs de 

woonschepen in en uit de Woonschepenhaven worden gebracht. Actie M. Bos: gaat in overleg vandaag met de 

aannemer om te kijken hoe de binnenkant van de buitendijk versterkt kan worden zodat daar voldoende diep 

(zo mogelijk tot 1, 40 m)  gebaggerd kan worden. Ook zal er naar budget gekeken dienen te worden omdat dit 

niet valt  binnen de opdracht van de aannemer.  Voor een aanvulling van VWG  zie bijlage (ad 3). 

4. Schuren en terrassen. Aannemer dient te stoppen met taxeren van  schuren en terrassen, want je kunt als 

bewoner voor dat bedrag nooit  een schuur/terras vervangen. Als dat nodig is dient de aannemer terrassen en 

schuren te verplaatsen/ vervangen zodanig dat ze  na afloop weer veilig gebruikt kunnen worden. Het 

antwoord van de gemeente is dat de aannemer op dit moment alleen nog maar aan het inventariseren is. Als 

daar afspraken met bewoners uit voortkomen over een vergoeding voor afbraak is dat mooi meegenomen. Bij 

die inventarisatiegesprekken meldt de aannemer da t er binnenkort een afspraak wordt gemaakt door een 

onafhankelijke taxateur en schade-expert die de huidige toestand van de woonboot zal vastleggen en 

daarnaast de staat en de waarde van de “bouwsels” zal bepalen.                                                                                                                                                        

Casus 1 : bewoner  van nr. 17 vooraan steiger 1 en langs de binnendijk is overeen gekomen met de aannemer 

dat zijn schuur tegen een vergoeding van 500 euro wordt verwijderd. De bewoner dient dan zelf te zorgen dat 

er weer een schuur komt. M. Bos merkt op dat hier niks mis mee is zolang bewoner akkoord gaat.                                                                                                                                             

Casus 2 op steiger 6 heeft bewoner een vergoeding aangeboden gekregen voor zijn schuur. Het  genoemde 

bedrag ligt dermate ver beneden de werkelijk waarde van de schuur dat bewoner er niet eens op in wil gaan bij 

de aannemer.                                                                                                                   Hypothese: stel een terras 

/schuur is dermate slecht dat herplaatsen niet mogelijk is, dan zal het terras/schuur vervangen dienen te 

worden door de aannemer zodat het gebruik ervan door de bewoner gecontinueerd kan worden. Vraag: dient 

het terras/schuur vervangen door de aannemer te voldoen aan het bouwbesluit? Antwoord van M. Bos:  de 

aannemer hoeft bij het terugplaatsen en eventueel gedeeltelijk vernieuwen van het bouwsel niet te voldoen 
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aan de bouwkundige eisen van het bouwbesluit. De bewoners blijven verantwoordelijk voor de bouwsels als 

eigenaar. 

VWG: de gemeente mag verwachten van de bewoners dat ze meewerken aan de noodzakelijke  

werkzaamheden door de aannemer. Daarentegen mogen de  bewoners van de gemeente verwachten dat die 

erop toe ziet dat: 

 de aannemer ervoor zorgt dat het gebruik van schuren en terrassen veilig gecontinueerd kan worden 

na afloop van de werkzaamheden; daarbij maakt het niet uit of het terras/schuur herplaatst of 

vervangen moet worden. Uitgangspunt is dat de bouwsels in dezelfde of vergelijkbare staat worden 

teruggeplaatst. Ingeval het bouwsel zo slecht is dat het niet teruggeplaatst kan worden wordt de 

vastgestelde waarde van het bouwsel aan de bewoner vergoed. De bewoner kan dan kiezen voor het 

geboden bedrag of vervanging van het bouwsel al dan niet met bijbetaling door de bewoner. 

 in het geval dat een bewoner zelf zijn schuur/ terras wil vervangen daar een redelijke vergoeding 

tegenover staat, die in verhouding is met de vervangingswaarde. 

N.B. De hoogte van de vergoeding dient niet af te hangen van de assertiviteit c.q. mondigheid van de 

bewoner in het gesprek met de aannemer. 

Hans Brink geeft aan dat waarschijnlijk het merendeel van de gesprekken tussen de aannemer en de bewoner 

tot beider tevredenheid zal verlopen.  

Ingeval de bewoner en de aannemer  er niet uitkomen of dat de bewoner zich achteraf geïntimideerd voelt, 

kan de bewoner dat melden bij dhr. Bos, projectleider . Op dat moment kan de gemeente daarin een rol spelen 

om tot een voor alle partijen goede oplossing te komen.   

N.B. Op de uitgereikte blz. 25 van Vraagspecificatie deel 1 is vermeld dat bij het vaststellen van het 

plafondbedrag rekening is  gehouden  dat het merendeel van de plateau’s vervangen dienen te worden. Hans 

Brink geeft aan dat dat een scenario/risico is waar de aannemer bij zijn berekeningen rekening mee moest 

houden. Hoeveel er vervangen moet worden zal pas tijdens de uitvoering blijken. Er wordt niet meer vervangen 

dan strikt noodzakelijk is. In principe wordt de bestaande toestand hersteld.  

5. Schanskorven langs de waterkerende binnendijk 

Casus 3: de eigenaar van de woonboot langs de binnendijk aan het begin van steiger 4 heeft te horen gekregen 
dat bij hem langs de dijk geen schanskorven worden geplaatst omdat de aannemer het niet nodig vindt om de 
schuur en het terras te verplaatsen.  
Voorop staat dat de schanskorven alleen een esthetische en geen waterkerende functie hebben. Derhalve 
zouden graszoden ook voldoen. Voor het aanzicht van de dijk is de opvatting van de gemeente tot nu toe 
steeds geweest dat schanskorven een mooie nette oplossing bieden. In het kader van de revitalisering hechten 
wij veel waarde aan het verbeteren van de uitstraling van de haven in het algemeen. Het aanbrengen van 
schanskorven is daarom in het contract met de aannemer opgenomen. Dit moet daarbij in alle redelijkheid wel 
mogelijk zijn en tot een betere uitstraling  leiden.  In sommige gevallen wordt die uitstraling wellicht ook 
bereikt door een andere oplossing dan het aanbrengen van schanskorven. Immers als bewoners de dijk hebben 
volgebouwd is het maar de vraag of het aanbrengen van schanskorven iets toevoegt aan de uitstraling. Het is 
evenwel niet aan de aannemer om af te wijken van het contract.  
Als, zoals in bovengenoemde situatie genoemd, het onlogisch is om schanskorven aan te brengen daar deze 
slechts een esthetische functie hebben en er veel overhoop gehaald moet worden om dat te realiseren, dient 
de aannemer hierover in overleg te gaan met de gemeente. 
VWG merkt op dat de schanskorven ervoor zorgen dat de grond op de dijk niet wegspoelt in de haven.  In de 
binnendijk zijn op 2 plaatsen al eerder enorme gaten geslagen (bij steiger 1 en 4). VWG heeft steeds gevraagd 
om  damwandprofiel  langs de binnendijk omdat het om een waterkerende dijk gaat en om zo de gewenste 
baggerdiepte van 1,40 langs de dijk te kunnen realiseren. De gemeente kwam echter met een ander voorstel  
namelijk plaatselijk verbreden (aankleien) van de binnendijk (bij steiger 1), schanskorven plaatsen (en  geen 
graszoden!) en slechts 1,20 meter uitbaggeren langs de dijk. Voor een aanvullend e reactie van VWG hierop zie 
bijlage (ad 5). 
  
6. Ondertekening afspraken tussen individuele bewoner-aannemer:  bewoners tekenen alleen indien de 

gemeente mede ondertekenaar is  van de afspraken. Bewoners willen achteraf bij eventuele schade of 
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verborgen gebreken ontstaan tijdens de revitalisering  kunnen claimen bij de gemeente en niet bij de 

aannemer. Actie : Hans Brink zegt toe te onderzoeken of de gemeente in wil gaan op het verzoek tot 

medeondertekening. Hij komt hierop terug bij VWG.  

 De aannemer heeft inmiddels aangegeven dat ondertekening van de afspraken voor hem geen noodzaak is. De 

aannemer maakt een verslag van het gesprek met de betreffende bewoner en stuurt dit vervolgens aan de 

bewoner toe. De aannemer verwacht dat ca 85% tot 90% van de gevallen binnen zijn opdracht gerealiseerd kan 

worden, over de overige gevallen gaat de aannemer met de gemeente in gesprek hoe op te lossen. Vervolgens 

wordt de oplossing, indien noodzakelijk samen, aannemer, bewoner en gemeente, besproken  

Hans Brink geeft ook aan dat de gemeente zich niet bemoeit met de afspraken tussen aannemer en bewoner 

behalve indien beide partijen er niet uit kunnen komen (zie ook hierboven onder 4).  

Ten aanzien van het optreden van door hem veroorzaakte schade geldt dat de aannemer daarvoor 

aansprakelijk is. Totdat het werk is opgeleverd dient schade bij de aannemer gemeld te worden die deze dan 

dient op te lossen. In principe dient alle schade dan afgedaan te zijn. Uiteraard kan de bewoner de schade ook 

richting gemeente melden die dan de aannemer zal aanspreken om de schade te herstellen. 

Eventuele verborgen gebreken vallen ook onder de aansprakelijkheid van de aannemer, ook na de oplevering. 

Deze schade kan ook dan gemeld worden bij de gemeente die de schademelding in behandeling zal nemen.  

Om discussies te voorkomen over het ontstaan van de schade wordt voorafgaand aan de  

werkzaamheden een opname van de boot inclusief foto’s gemaakt. Deze opname wordt bij de notaris 

gedeponeerd. Eventuele schade wordt achteraf met deze opname vergeleken.  

7. Riolering : geen persleiding, maar een vrije uitval wegens een hogere bedrijfszekerheid i.v.m. de huidige 

pompinstallaties aan boord van de woonschepen. VWG vraagt of de gemeente/aannemer bekend is met een 

persleidingsysteem in een dergelijke situatie elders in het land die al jaren naar behoren functioneert. Actie 

Hans Brink geeft aan dat het de bedoeling is dat er een bedrijfszekere installatie wordt geplaatst en zegt toe 

e.e.a. nader te onderzoeken en komt hier op terug bij VWG. Aanvullende info gemeente: De in het recente 

verleden op de schepen geplaatste pompen zijn indertijd geplaatst met de bedoeling om deze later op een 

persleidingsysteem aan te kunnen sluiten. De pompen en de persleiding zijn daarmee perfect op elkaar 

afgestemd. De gemeente is beheerder van het gehele persleidingsysteem en verantwoordelijk voor de goede 

werking daarvan. 

8. Meters niet in de kast op de wal, maar in de voorzieningenkast op de steiger naast je woonschip. VWG wil 

hierover een uitspraak voor aanvang van de werkzaamheden. De gemeente is verantwoordelijk voor het deel 

vanaf de kast op de wal. Bewoners willen hun meter op de steiger bij hun boot , dan kunnen ze zelf ook echt 

verantwoordelijk zijn. Een kast op de wal is niet van deze tijd. Bewoners willen een voorziening gelijkwaardig 

aan die van walbewoners. Bij de kast op de wal kunnen meerdere bewoners bij je meter  (privacy) en het levert 

ook onveilige situaties op: kasten staan regelmatig open, kinderen kunnen erbij.  Toestanden zoals bij steiger 6 

willen we niet weer. Ook moet er een mogelijkheid gegeven worden om een slimme meter te plaatsen (zoals 

alle gebruikers in Nederland), zeker als bewoner  zonnepanelen wil plaatsen. Actie Martin Bos zegt toe de 

contactpersoon van Enexis door te geven opdat VWG zelf  kan onderzoeken en bespreken wat de 

mogelijkheden zijn. 

Aanvullend door gemeente: de heer John Griep is de betreffende contactpersoon van ENEXIS.  Onderstaand 

staan de eisen die Enexis heeft gesteld aangaande de revitalisering en waar de aannemer rekening mee moet 

houden. 

- Hoofdinfra (Elektra en Gas) lopen tot aan de hoofdzekering (walkasten per steiger) waarin de meters 

zich bevinden. Dit is ook het overgangspunt v.w.b. eigendom. Hierna is de gemeente eigenaar van het 

net (Elektra en Gasleidingen). 

- De hoofdzekering dient ook op deze manier gehandhaafd te blijven, dus hoofdzekering incl. Elektra en 

Gasmeters (=overgangspunt) dient op vaste wal te blijven. 
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- K&L die in eigendom zijn van Enexis (dus tot de meter/hoofdzekering) hoeven niet vervangen te 

worden, dit is reeds in 2007 gedaan. 

- Vervangen van K&L (Elektra en Gas) v.w.b. het deel wat in eigendom is v/d gemeente (dus alles na de 

hoofdwalkasten) kan/mag door elke gecertificeerde installateur uitgevoerd worden. 

De aannemer is inmiddels in gesprek met Enexis over zijn ontwerp en bekijkt daarbij samen met Enexis of en 

hoe er een oplossing gevonden kan worden voor de toegang tot de meters. 

9. Zorg nu ook voor een reguliere afwatering (riool)langs de weg op de binnendijk. Dat was ooit een 
 sloot die niemand onderhoudt en nu grotendeels is dichtgegooid. Actie Martin Bos geeft aan dat het niet tot 
de opdracht aan de aannemer behoort. Hij gaat hierover in gesprek met Peter Homan en komt erop terug bij 
VWG.(N.B. deze kwestie is door VWG al veel eerder aangekaart bij Peter Homan.) 
 

Bijlage : aanvullingen van VWG op door gemeente bijgesteld verslag van het gesprek   d.d. 13 febr. 2015 (zie 
hiervoor) d.d. 06032015 
 
Ad 2 VWG wil hieraan vast koppelen dat het College van B&W ondersteund door de Raad een 
toekomstbestendigheid van dertig jaar als bindend voorwaarde heeft opgelegd i.v.m. onderhavige 
revitalisering. De hieruit voortvloeiende planning, voor-en na onderzoeken, realisatie, controles en bijsturing 
dienen dit als uitgangspunt te onderschrijven, waarbij de gemeente Groningen een nadrukkelijke rol hoort te 
spelen als opdrachtgever. Uit bewonersbijeenkomsten met de aannemer blijkt een ander beeld naar voren te 
komen. 
 
Het vigerende bestemmingsplan van 1991 heeft vanuit de bestemming industrie op de pagina’s 8,12 en 16 
wettelijk een uitzondering moeten aangeven t.a.v. de Woonschepenhaven en deze aangeduid met een 
specifieke woonbuurt en bijbehorende geluidszonering. Het beheer en onderhoud van de Woonschepenhaven 
is zonder beperkingen hierin vastgelegd bij de gemeente Groningen. 
Een vergelijking met het tuinencomplex Bruilweering  gaat op vrijwel alle punten manco. Laatstgenoemde 
heeft via een nieuw bestemmingsplan in 2014 aan alle legale en niet legale bewoners een tijdelijke vergunning 
afgegeven gekoppeld aan een hoofdbewoner, eindigend bij het overlijden van deze. Een dergelijke constructie 
bij de Woonschepenhaven in de nabije toekomst zal  op ethische en praktische gronden te verwerpen zijn. 
Landelijk wordt zeer recent het wonen op het water bijna gelijk geschakeld met het bouwbesluit. Daarnaast 
dient het gewoonterecht geen holle inhoud voor te stellen maar een onvervreemdbaar recht. In dit licht bezien 
maakt VWG zich terecht zorgen over bepaalde uitspraken van o.a. wethouder Roeland van der Schaaf die voor 
twijfel en onrust zorgen. 
 
Ad 3 VWG benadrukt t.a.v. de buitendijk dat i.v.m. de nautische vaar-en verplaatsingsroute vrijwel direct de 
gemiddelde diepte minimaal  op 1.40 meter dient te worden gebracht en de staat van de binnen beschoeiing 
dit technische mogelijk moet maken. 
De beschoeiing van de binnendijk heeft directe gevolgen voor de staat  en onderhoud van de openbare weg  
gelegen op dit dijklichaam met waterkerende functie. Naar onze mening is zeker hier een damwandprofiel de 
enige juiste oplossing. Ook t.a.v. de realisering van de geplande riolering kan het veiligheidsaspect bij mogelijke 
toekomstige lekkage worden gereduceerd tot nul. Het is zeer bevreemdend dat ondanks forse planningskosten 
en vooronderzoeken beide onderdelen niet of nauwelijks zijn meegenomen in de geplande revitalisering. 
Nogmaals een toekomstbestendigheid van dertig jaar wordt hiermee niet onderschreven en doet meer recht 
aan revitalisering dan achterstallig onderhoud en het gestelde op pag. 8 2

de
 alinea van het nu vigerende 

bestemmingsplan. 
 
Ad 5 Zie  het eerder gesteld onder ad 3 
Aanvullend wil VWG opmerken dat uit alle haar toegekomen stukken niet is gebleken dat de nu deels 
toegepaste schanskorven alleen maar uit cosmetisch oogpunt zijn geplaatst. Daarentegen is door de  gemeente 
bij herhaling aan VWG verzekerd dat toepassing van schanskorven op de bij ons toegepaste wijze volledig 
gelijkwaardig zou zijn aan damwandprofiel. Het bestuur VWG is daar nooit in mee gegaan en hebben bij 
herhaling een dergelijke vergelijking naar het land der fabelen verwezen. 
 
Ad 6  
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Aanvullende reactie van VWG: gezien het bijzondere karakter van de revitalisering waarbij ingrijpend wordt 

gehandeld door een private aannemer in opdracht van de gemeente Groningen in het private bezit van de 

huidige bewoners/eigenaars, is het zeer wenselijk dat de gemeente Groningen zich wat betreft de kwestie van 

aansprakelijkheid zich opstelt in eerste lijn en de aannemer in tweede lijn.  

 
De gemeente blijft niet geheel transparant t.a.v. mogelijke schade aan persoonlijke eigendommen zoals 
woonschepen(casco en inventarisatie), schuren, terrassen e.d. die kunnen ontstaan tijdens opzicht van de 
private aannemer bij voorgenomen revitalisering. In tegenspraak met wat dhr. M. Bos aangaf gaat een 
vergelijking met overige projecten in reguliere woonwijken totaal niet op. De vraag doet zich  nu terecht voor 
hoe zorgvuldig en met welk inzicht de gemeente met dit project omgaat. Welke rol mag de gemeente als 
publiekrechtelijk orgaan hierin doorschuiven naar de aannemer als private persoon? 
 
Ad 7 Bij de startbijeenkomst voor woonbootbewoners van het rioleringsproject in het Kasteel in aanwezigheid 

van wethouder Jannie Visser was sprake van een vervalsysteem en niet van een persleidingsysteem. Vraag: de 

riolering wordt nu ook bekostigd uit de 3 miljoen. Wat is er gebeurd met het geld van het afvalwateringsfonds?  

Ad 8  Reactie van VWG op aanvulling van gemeente: bovenstaande is een herhaling van zetten die niet 

getuigen van een belangrijke doelstelling van de beoogde revitalisering. Bewoners/eigenaren hebben reeds 

meerdere malen aangegeven dat de distributie van elektriciteit en vooral gas verbeterd moet worden wat 

betreft de volgende algemene beginselen: veiligheid, privacy en bedrijfszekerheid. Het oude gangbare 

distributiesysteem wordt enkel in een nieuw jasje gestoken zonder op de inhoudelijke tegenargumenten van 

de huidige bewoners/eigenaren in te willen gaan. Zo ontzegt u deze bewoners de mogelijkheid tot het effectief 

installeren van bijv. een slimme energiemeter, die alle gebruikers in de rest van het land wel tot hun 

beschikking worden gesteld. Daarnaast is een zware overweging om het toezicht van de energie leverende 

bedrijven door te trekken tot vlakbij of in de woonschepen. De huidige inspectie van de gemeente in het oude 

systeem laat veel te wensen over. Dit veiligheidsaspect en voorgaande dient te prevaleren boven de 

meerkosten van de door de bewoners gewenste uitvoering. 

 

 
 
 

                                                            

Karin Venekamp              Nico Jongepier                Hans  Stok           Mariëtte  de Jong  
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Beste bewoner, 

 
Na bijna 5 jaar van opkomen voor het algemeen belang van de Woonschepenhaven in het 
kader van het project revitalisering heeft het voltallige bestuur besloten per direct te 
stoppen. 
 
In de afgelopen jaren heeft het bestuur ondervonden dat het overleg met de gemeente 
Groningen uiterst moeizaam verloopt, het zogenaamde wijkconvenant hier (en overigens 
ook in andere wijken van Groningen) weinig voorstelt en dat een kritische houding van 
burgers niet op prijs wordt gesteld. We hebben als bestuur heel veel tijd en moeite gestoken 
in de overleggen met de verschillende projectleiders ( 4 in totaal), gemeenteambtenaren van 
RO/EZ, de verantwoordelijke wethouder en politieke partijen. Ook hebben we regelmatig 
gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens  de gemeentelijke raads- en 
commissievergaderingen.  Met  nieuwsbrieven (totaal 31) hebben we bewoners steeds op 
de hoogte gehouden en in de ledenvergaderingen heeft het bestuur steeds de bewoners 
betrokken. Helaas schatten wij in dat de huidige uitvoering van het project niet de eerder 
aan de gemeenteraad toegezegde toekomstbestendigheid van 30 jaar zal opleveren.  
 
Ook heeft het bestuur geconstateerd dat dit jaar met de start van de werkzaamheden in de 
Woonschepenhaven zowel de projectleider dhr. Bos (juridisch gesteund door dhr. Brink),  
als ook de aannemer het bestuur bewust buitenspel probeerde te zetten. Bovendien werd 
het inloopspreekuur voor individuele bewoners gebruikt als een algemeen  overleg waar 
slechts een klein aantal (veelal vaste) bewoners bij aanwezig waren. De niet aanwezige 
bewoners werden niet op de hoogte gebracht van hetgeen daar besproken werd door de 
aannemer. Wat betreft de overige communicatie tussen aannemer en bewoners: deze kan 
ook nog wel verbeterd worden is onze indruk, gezien de verschillende reacties van bewoners 
die het bestuur hebben bereikt.  
Tenslotte als je als bestuur ook nog last krijgt van onvolwassen en onbehoorlijk gedrag van 
een paar medebewoners dan is  de maat vol. Het bestuur zal haar werkzaamheden deze 
maand afronden. 
 
 
Hans Stok, voorzitter 
Karin Venekamp, penningmeester 
Mariëtte  de Jong, secretaris 
Nico Jongepier, lid 




