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Op slot houden Noorderhaven

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN

(RO09.2116043);

 

gezien het voorstel van 15 december 2009,

 

HEBBEN BESLOTEN:

 

de nadere beleidsregel ‘Op slot houden Noorderhaven’ vast te stellen;

 



 

TOELICHTING:

 
Op 29 september 2009 heeft het College beleidsregels voor een vervolg van het op slot houden van 
de Noorderhaven vastgesteld. Dit vanwege het lopende verbeterplan waarin momenteel voor de 
Noorderhaven wordt gewerkt aan handhaving van huidige regels en het opstellen van een nieuw 
havenprofiel en nieuwe samenhangende gebruiksregels.
Om handhavingacties te ondersteunen is besloten schepen die ter verkoop liggen geen nieuwe plek 
in de haven te geven, onbewoonde schepen aan te schrijven te vertrekken en daarmee ruimte te 
houden voor een nieuw indelingsopzet.
 
De handhavingsacties die sinds juni gestart zijn op bewoning in samenwerking met DIA en 
Havenwezen laten eerste positieve resultaten zien. Er zijn een 10-tal niet aanwezige bewoners 
zonder schip aangeschreven op hun adres, waarvan enkele uitgeschreven zijn, er is contact gelegd 
met eigenaren die wel een schip afmeren (soms in combinatie met verkoop of verhuur) waarop 
klaarblijkelijk niet door de eigenaar wordt gewoond, waarvan er inmiddels een gaat vertrekken. 
Ook lopen er procedures om spookbewoning te beëindigen. Daarnaast is de juridische status van 
verblijf in de Noorderhaven uitgewerkt met DIA Bevolking en worden afspraken gemaakt om 
overige situaties die in de loop der jaren gegroeid zijn aan te pakken.
 
Het op slot zetten heeft nog steeds positieve effecten: er wordt duidelijk wie wel en wie niet in de 
Noorderhaven verblijven in welke hoedanigheid, hoe er tegen VOV-regels in gehandeld wordt door 
enkele aanwezigen en wat de druk is die op de haven staat. Ook wordt duidelijk dat de 
gemeente/havenwezen de lead heeft als het om de Noorderhaven gaat.
 
Zodra de gemeenteraad in het voorjaar een uitspraak heeft gedaan over de nieuwe 
Noorderhavenindeling zal aan de hand van de nieuwe vastgestelde toetsingscriteria beoordeeld 
worden welke schepen toegelaten kunnen worden.
 
Om consequent door te kunnen gaan met handhaving en toepassing van de huidige verblijfscriteria 
is het van belang de optie die genomen is voor een vervolg met 3 maanden (van 1 januari tot 1 april 
2010) zoals aangeduid in het collegebesluit van 29 september te effectueren met daaraan 
toegevoegd dat niet aan criteria voldoende schepen niet terug kunnen keren na uitvaren en dat bij 
verstrekken van ligplaatsvergunning aan wachtlijst gegadigden met een schip in de Noorderhaven 
dit schip niet met een nieuwe eigenaar in de Noorderhaven kan achterblijven of later alsnog 
terugkeren. Dit om handel in feitelijk niet bestaande ligplaatsen te beletten.
 
De nadere beleidsregels:
 

1. De Noorderhaven van 1 januari tot 1 april 2010 met een optie tot verlenging met 3 maanden 
met beroep op artikel 5 van de Verordening Openbaar Vaarwater Groningen 2006 op slot te 
houden.

2. Voor schepen die voor onderhoud de haven verlaten en die voldoen aan de eisen voor 
verblijf de mogelijkheid te bieden terug te kunnen keren; hiervoor geldt wel een aan- en 
afmeldplicht van 3 dagen daaraan voorafgaand bij de havenmeester.

 



1. Schepen die op datum van dit besluit niet bewoond worden aan te zeggen de Noorderhaven 
te verlaten; voor de onbewoonde/leegliggende schepen die ter verkoop liggen en schepen die
verkocht worden in de projectperiode geldt dat zij na datum van dit besluit geen recht 
hebben in de haven te blijven en moeten de haven verlaten. Dit geldt ook voor gegadigden 
uit de Noorderhaven die voor een nieuwe ligplaatsvergunning in aanmerking komen; het 
betreffende schip kan niet in de Noorderhaven blijven, eveneens niet na 
eigendomsoverdracht of later alsnog terugkeren na aanvaarding van de ligplaatsvergunning.

2. Voor uitvarende woonschepen geldt dat bij terugkeer alleen toegang wordt verleend wanneer
zij aan alle criteria voor verblijf voor de Noorderhaven voldoen die momenteel gelden.

 

Vastgesteld bij collegebesluit van 22 december 2009, nr. 6v

Datum bekendmaking: 29 december 2009.

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2010.

 

Gemeenteblad 2009-126.

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 22 december 2009.

 

 

de burgemeester, de secretaris,

 

  

 

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel, H.P. Bakker.
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