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I nformatieavond Woonschepenhav en, 26-Í-Í-2OL4

Vragen en Antwoorden:

L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment
wordt dit inloopspreekuur gehouden?

Het inloopspreekuur wordt op een vast moment in de week gehouden. ln eerste instantie zal het

inloopspreekuur op maandagen van 18:00 uur tot 20:00 uur plaatsvínden. De ínloopspreekuren

starten medio februari en vinden plaats in de projectkeet van Oosterhof Holman (die vanaf dat

moment op de Woonschepenhaven zal staan).

2. Volgens onze informatie wordt er pas op drie meter uit de steiger/oever gestart met

baggeren. Klopt dit?

Nee, dit klopt niet. Direct naast de oever en de steiger wordt ook gebaggerd, zodat ter plaatse een

minimale diepgang van 1,20 meter wordt bereikt. Tevens wordt onder de steigers gebaggerd tot
1-,20 meter diepgang. Drie meter uit de oever/steiger wordt gebaggerd tot een diepgang van 1,40

meter.

3. Op welke wijze wordt er gebaggerd en waar Baat het vrijkomende materiaal naartoe?

Er wordt nautisch (met een kraan op een ponton ) gebaggerd tot 1,20 meter en 1,40 meter diepgang.

Tijdens de voorbereidingsfase van het project in2072 is een waterbodemonderzoek uitgevoerd. Op

dít moment vindt in opdracht van Oosterhof Holman nogmaals een waterbodemonderzoek plaats.

Door middelvan dit onderzoek worden de hoeveelheden baggerslib en de milieu-hygiënische

kwaliteit van het baggerslib opnieuw bepaald. Voordat de uitvoeringswerkzaamheden van start gaan

zijn deze gegevens bekend. Het waterbodemonderzoek dat is uitgevoerd in oktober 2012 wijst uit

dat het baggerslib met de nautische techniek veilig te verwijderen is. Het vrijkomende materiaal

wordt per schip naar een nog nader te bepalen terrein buiten de Woonschepenhaven afgevoerd.

4. ls er voldoende ruimte om te baggeren?

Er is voldoende ruimte beschikbaar om de baggerwerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

5. ln de presentatie wordt gesproken over een afgesloten opbergruimte (afsluitbare containers)

waarin de eigendommen van woonschippers tijdelijk kunnen worden gestald. lk heb vogels

die ik niet gedurende een aantal weken in een afsluítbare container kan onderbrengen. Hoe

wordt dit opgelost?

Voor situaties als deze is een maatwerkoplossing noodzakelijk. De omgevingsmanager van Oosterhof

Holman zoekt samen met u naar een passende oplossing, maakt hierover afspraken in een

persoonlijk gesprek en legt deze vast in een gespreksverslag.
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5. Uit de presentatie blijkt dat het projectplan nog steeds hetzelfde is als tijdens vorige

overleggen tussen de bewoners en de gemeente. Tijdens deze overleggen is aangegeven dat
de bewoners van de Woonschepenhaven nog niet akkoord zijn met de voorgenomen
werkzaamheden. Kunnen wij als bewoners nog een overleg met de gemeente verwachten
waarin deze punten worden behandeld?

Het projectplan voor de Woonschepenhaven ís door de gemeente vastgesteld. Oosterhof Holman is

verantwoordelijk voor het maken van de afspraken omtrent de uitvoering. Er komt geen overleg
meer tussen de bewoners en de gemeente aangaande de kaders en inhoudelijke eisen van het
project.

7. Worden er nog afspraken gemaakt tussen ons (bewoners) en de gemeente en worden deze

afspraken nog schriftelijk vastgelegd?

Oosterhof Holman is verantwoordelijk voor het maken van de afspraken omtrent de uitvoering.

Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een gespreksverslag en dienen door de betreffende

bewoner en de omgevingsmanager van Oosterhof Holman te worden ondertekend. De

verslaglegging van de gemaakte afspraken wordt tevens met de gemeente gedeeld.

8. Volgens de presentatie worden de werkzaamheden "steiger voor steige/' uitgevoerd. De

steiger waar de schepen tijdelijk aan worden afgemeerd (steiger 1) is echter niet helemaal

leeg. Hoe ziet de aannemer het verplaatsen en tijdelijk afmeren van deze schepen. Qua

ruimte maar ook logistiek gezien. Een aantal arken (betonnen bakken) liggen namelijk op de

bodem van de haven waardoor het verplaatsen waarschijnlijk wordt onderschat.

Steiger L wordt uitgebreid met een tijdelijke steiger op de kopse kant. Deze tijdelijke steiger wordt

drijvend, of wordt gefundeerd op tijdelijk aan te brengen funderingspalen zodat steiger L zelf stabiel

blijft. Naar verwachting worden per dag twee schepen van de huidige locatie naar de tijdelijke locatie

verplaatst. lndien het schip technisch gezien niet kan worden verplaatst, dan wordt door de

omgevingsmanager van Oosterhof Holman in overleg met u een passende oplossing gezocht.

9. Ons schip heeft een gekoppelde bak waardoor het schip erg breed is. Hierdoor is het niet

mogelijk om het schip tijdelijk af te meren aan steiger 1. Hoe gaat de aannemer hier mee

om?

Deze vraag is tijdens de informatieavond reeds met betreffende bewoner afgehandeld.

10. Waar gaan de schepen (5 stuks) van steiger 1 naartoe op het moment dat steiger L wordt

opgeknapt?

De schepen worden tijdelijk op een andere locatie afgemeerd. Waardit precies zalzijn wordt met

betreffe nde bewoners afgesproken.
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11. Hoe worden de zaken geregeld omtrent eventuele schades die tijdens of na de

werkzaamheden aan het licht komen?

12. Wordt er een (bouwkundige)opname gedaan van het schip, voorafgaand aan de

werkzaamheden? Zo ja, wie gaat deze bouwkundige opname uitvoeren?

Schadegevallen kunt u melden bij de gemeente. Het protocol dat bij een schadegevalgevolgd dient
te worden, en het bijbehorende meldingsformulier, ontvangt u nog van de gemeente.

ln opdracht van Oosterhof Holman wordt, voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden, door een

onafhankelijke partij een bouwkundige opname van uw schip gemaakt. U ontvangt een rapportage

van deze opname, welke tevens wordt gedeponeerd bij een notaris. Na gereedkomen van de

uitvoeringswerkzaamheden wordt nogmaals een bouwkundige opname gemaakt van uw schip, welke

wordt vergeleken met de eerste opname.

13. Wat gaat er gebeuren met de bergingen en terrassen die momenteel op de steigers leunen?

De bergingen en terrassen die naast en op de steigers staan dienen voorafgaand aan de

uitvoeringswerkzaamheden te worden opgenomen. Dit betreft maatwerk en wordt door de

omgevingsmanager van Oosterhof Holman persoonlijk met u afgestemd.

14. Wat gaat er gebeuren met de drijvende terrassen op het moment dat tijdelijk aan steiger 1

wordt afgemeerd. Gaan deze drijvende terrassen ook mee naar steiger 1?

Een en ander is afhankelÍjk van de afmetingen van het terras. Dit betreft maatwerk en wordt door de

omgevingsmanager van Oosterhof Holman persoonlijk met u afgestemd.

L5. De aannemer geeft aan dat de afmeerpalen waarschijnlijk soortgelijk zullen zijn als de

afmeerpalen die zijn aangebracht in het Oude Winschoterdiep. Zijn deze afmeerpalen

verplicht? Wat als het huidige afmeersysteem ook voldoende functioneert?

De wijze waarop het schip aan de afmeerpalen kan worden bevestigd is maatwerk en dient op

termijn met u te worden afgesproken. Oosterhof Holman maakt een aantal ontwerpen waarmee de

schepen aan de palen kunnen worden bevestigd. ln overleg met u wordt het meest geschikte

systeem uitgekozen en aangebracht. lndien het huidige afmeersysteem goed functioneert zijn de

afmeerpalen niet verplicht. De woonschepen mogen echter in de toekomst niet meer aan de steiger

worden vastgelegd.

lndien het noodzakelijk is de afmeerpalen na gereedkomen van het project te verplaatsen dan is dit

mogelijk. De palen kunnen worden opgenomen en ergens anders weer worden herplaatst.

16. Oosterhof Holman gaat een rioolsysteem aanleggen zodat de woonschepen in de toekomst

op het gemeenteriool aan worden gesloten. Sommige schepen zijn echter tot op heden nog

niet uitgerust met een rioolpomp aan boord. Hoe wordt dit opgelost?

De woonschepen worden aangesloten op het nieuwe rioolsysteem. Binnenkort wordt door

Oosterhof Holman geïnventariseerd of alle hiervoor benodigde voorzieningen (waaronder de pomp)

reeds aanwezig zijn.
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L7. Op het internet ís enkel een rapport vindbaar waarin de firma Wiertsema en Partners de

stabiliteit van de steigers heeft onderzocht in het geval er tot 5 meter uit de steigers wordt
gebaggerd (1,40 meter diepgang). ls er ook een rapport waarin de stabiliteit van de steigers

is onderzocht wanneer er tot 3 meter uit de steigers wordt gebaggerd (1,40 meter
diepgang)? Kunnen wij dit rapport ook inzien?

Ja, er is een rapport aanwezig waarbij de stabiliteit van de steigers is onderzocht bij het baggeren tot
3 meter uit de steigers. lndien gewenst kunt u deze tevens tnzten.

18. De dijk wordt opgehoogd tot L,80 meter + NAP. Hoeveel centimeter hoger wordt de dijk in

dat geval?

19. Heeft het ophogen van de dijk ook consequenties voor de wegconstructie die vrij recent is

aangelegd. Moet dat stuk "nieuwe" weg opnieuw worden aangepakt.

De NAP hoogte van de huidige rijweg op de dijk varieert van minimaal 1.,60 meter +NAP tot maximaal

1,90 meter +NAP. Dit houdt in dat de dijk maximaal 20 ce

plekken zelfs maar 5 tot 10 centimeter). Door deze beper

worden aangesloten op het stuk'nieuwe' weg en heeft di

weg hoeft daardoor niet opnieuw te worden aangepakt.

20. Waar komen de 'extra' parkeerplaatsen waarover gesproken wordt in de presentatie, hoe

zien deze eruit en is daar ook verlichting?

Aan de oostelijke zijde van de woonschepenhaven wordt door middel van een langsparkeerstrook

extra parkeerruimte aangelegd. Deze parkeerplaatsen worden verlicht door de openbare verlichting.

Er wordt een tijdelijk parkeerterrein aangelegd zodat er tijdens de bouwwerkzaamheden voldoende

parkeergelegenheid beschikbaar is. Dit parkeerterrein wordt uiteraard ook verlicht.

27. Zijn wij als bewoners verplicht om mee te werken aan de uitvoeringswerkzaamheden. Wat

moeten we doen als wij het niet eens zijn met de manier waarop wordt gewerkt?

De gemeente gaat het onderhoud uitvoeren aan haar haven en steigers in de Woonschepenhaven,

hiervoor is geen toestemming nodig van u als bewoners. lndien deze werkzaamheden consequenties

hebben voor u als ligplaatshouder, of indien er werkzaamheden plaatsvinden aan- of rondom uw

woonboot, worden deze vooraf uitvoerig met u besproken waarbij maatwerk bespreekbaar is. Uw

medewerking is zeer belangrijk om het gewenste kwaliteitsniveau van het totale project te kunnen

halen en om minimale hinder en overlast te veroorzaken voor alle bewoners. lndien u het niet eens

bent met de werkwijze, vragen of opmerkingen heeft over de uitvoering dan kunt u dit bijde

omgevingsmanager van Oosterhof Holman kenbaar maken. Deze zal indien mogelijk samen met u

zoeken naar een passende oplossing.

22. ls het budget voldoende om het complete projectplan uit te voeren?

Ja, er is voldoende budget om het complete projectplan uit te voeren.
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23. Wat gebeurt er als de aannemer failliet gaat?

ln dat geval neemt de gemeente de werkzaamheden over.

24. ls er een complete bestekstekening beschikbaar? Kunnen wij deze bestekstekening

ontvangen?

Momenteel is er nog geen bestekstekening beschikbaar omdat Oosterhof Holman nog bezig is met

de ontwerpwerkzaamheden. Op het moment dat het ontwerp volledig is afgerond (naar verwachting

medio februari) wordt deze aan u getoond. Tevens is het ontwerp vanaf dat moment in te zien

tijdens de inloopspreekuren.

25. Kan aan de afmeerpalen even stabiel worden afgemeerd als in de huidige situatie het geval

is?

Ja, het afmeren aan de afmeerpalen is minstens zo stabiel als in de huidige situatie het geval is.

25. ln mijn ligplaatsvergunning staat dat de haven minimaal L,50 meter diepgang heeft. Waarom

wordt de Woonschepenhaven dan nu tot 1.,20 meter diepgang en 1,40 meter diepgang

gebaggerd?

ln de ligplaatsvergunningen staat niets over de diepgang van de Woonschepenhaven. Op het

aanvraagformulier voor een ligplaatsvergunning staat dat de toegang tot de Woonschepenhaven

gegarandeerd wordt aan schepen met een diepgang van maximaal 0,50 meter. Voor dieper stekende

schepen wordt de toegang niet geweigerd, maar is niet gegarandeerd dat de haven voor dat schip

altijd voldoende diepte heeft. Het eventuele risico op schade als gevolg van een dieper dan 0,50

meter stekend schip ligt bij de bewoner/eigenaar van het schip.

27. Tijdens een overleg in het verleden is gezegd dat de haven na het uitvoeren van de

werkzaamheden minimaal toekomstbestendig zou zijn voor de komende 30 jaren.

Conform het contract dienen alle onderdelen gebouwd te worden zodat het eindproduct een

minimale levensduur van 20 jaren heeft.

28. Komen de antwoorden op de gestelde vragen schriftelijk beschikbaar voor de bewoners?

Bij deze ontvangt u de antwoorden op de vragen die gesteld zijn tijdens de informatieavond. Dit

verslag wordt onder alle bewoners en eigenaren verspreid.


