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Gedoogkader Woonboten 
 

Toepassingsbereik 
 

Het gedoogkader ziet uitsluitend op de vervanging en verbouwing van arken, woonvaartuigen 

(een categorie tussen arken en schepen, doorgaans bestaande uit een niet authentieke opbouw 

op een casco van een oorspronkelijke boot (in de volksmond ook wel: ‘scharken’) en niet-varende 

woonschepen, die op 16 april 2014 een ligplaatsvergunning hadden. Tevens ziet het kader op het 

innemen van een ligplaats door een bestaande woonboot, in geval de vorige eigenaar op 16 april 

2014 een ligplaatsvergunning had. 

 

Het gedoogkader geldt uitsluitend voor de activiteit bouwen, daarbij inbegrepen de handhaving 

daarop.  Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef 

en onder a, van de Wabo. Het gedoogkader voorziet om tijdelijk (hangende nadere regelgeving 

vanuit het Rijk) en onder voorwaarden  het innemen van een ligplaats, het vervangen en 

verbouwen van woonboten, die voor 16 april 2014 nog niet als bouwwerk werden aangemerkt,  

toe te laten, onder dezelfde voorwaarden als voorheen onder de Vob en te gedogen dat deze 

activiteiten plaatsvinden zonder omgevingsvergunning. 

 

Het gedoogkader geldt niet voor: 

 

- Nieuw te bouwen woonboten  

Alle nieuw te bouwen woonboten (watervilla’s/waterwoningen, woonarken en woonvaartuigen zijn 

omgevingsvergunningplichtig en moeten dus ook voldoen aan het Bouwbesluit. Deze drijvende 

objecten zijn – behalve hun drijvende karakter – qua beoogde functie niet te onderscheiden van 

vergelijkbare bouwwerken op het land. Daarbij gelden alle weigeringsgronden genoemd in artikel 

2.10 van de Wabo (strijd met het bestemmingsplan, Bouwbesluit, bouwverordening en redelijke 

eisen van welstand). Eisen uit de Verordening op het binnenwater 2010 (hierna: Vob) en 

uitwerkingsregels en nadere regels die op de Vob zijn gebaseerd, zijn niet van toepassing  bij de 

beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning. De weigeringsgronden in de Wabo 

zijn limitatief en imperatief.  

 

- Van origine varende woonschepen, die nog zelfstandig (kunnen) varen 

Bestaande woonschepen waarop gewoond wordt en waar ook nog (zelfstandig) mee gevaren 

kan worden, worden niet aangemerkt als een bouwwerk en zijn dus niet 

omgevingsvergunningsplichtig. Deze woonboten (blijven) vallen onder de werking van de Vob. 

Afhankelijk van de situatie kan een aanvraag voor een ligplaats- vervangings- of 

verbouwingsvergunning op basis van de Vob worden gedaan bij een bestuurscommissie of bij 

Waternet.  



 

- Waterwoningen/-villa’s  

De bestaande waterwoningen/-villa’s, zoals op het Steigereiland (IJburg), zijn al aangemerkt als 

bouwwerk. Voor de bouw hiervan zijn dan ook omgevingsvergunningen verstrekt.  

 

- Andere Wabo-activiteiten, ontheffingen en vergunningen 

Het gedoogkader ziet niet op omgevingsvergunningen voor andere activiteiten, bijvoorbeeld een 

omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik in geval van strijd met 
i
het 

bestemmingsplan (artikel 2.1., eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo), dan wel op andere 

ontheffingen, vergunningen of vrijstellingen die mogelijk nodig zijn. Het is niet de intentie om meer 

mogelijk te maken dan voorheen het geval was. Op grond van de Vob is thans voor woonboten 

een ontheffing op grond van artikel 2.5.2, tweede lid (objecten) vereist.  

 

In bepaalde gevallen is het (wel) nodig een afwijking van het bestemmingsplan te gedogen. Het 

gaat dan om die gevallen waarin de strijd met het bestemmingsplan enkel bestaat uit het feit dat 

een woonboot nu tevens onder het begrip bouwwerk moet worden geschaard. Voorbeelden zijn 

bestemmingsplannen die het verbieden bouwwerken op gronden bestemd als ‘Water’ te bouwen 

of bestemmingsplanen die woonboten definiëren op dezelfde wijze als de Vob.  

 

Gedogen 
 

Het innemen van een ligplaats door en de vervanging en verbouwing van arken, woonvaartuigen 

en niet-varende woonschepen, die op 16 april 2014 een ligplaatsvergunning hadden, wil het 

college tot 1 juli 2016 (of zoveel eerder als er landelijke regelgeving voor de bouwwerkcategorie 

‘woonboten’ is vastgesteld) tijdelijk en onder voorwaarden gedogen. 

 

- Woonboten die niet verbouwd of vervangen worden  

Uitgangspunt is de bestaande situatie. Woonboten met een (ligplaats)vergunning en/of 

verbouwings- / vervangingsvergunning moeten op grond van de uitspraak van 16 april 2014, zaak 

nr. 201306684/1/A1, van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook worden 

beschouwd als bouwwerk en aan de (bouw)regelgeving voor bouwwerken voldoen. 

Toezichthouders van de gemeente gaan niet actief vragen om een omgevingsvergunning voor 

het bouwen en gaan niet actief over tot handhaving bij woonboten vanwege het ontbreken van de 

omgevingsvergunning. Indien een vervanging of verbouwing wordt gevraagd of een 

handhavingsverzoek ten aanzien van een woonboot wordt ingediend zal hierop wel worden 

gereageerd.  

 

- Aanvragen voor het verbouwen of vervangen van een bestaande woonboot 

Indien een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend, moet beoordeeld worden of de 

aanvrager inderdaad wenst dat deze aanvraag omgevingsvergunning als aanvraag voor Wabo-

gedoogbeschikking wordt aangemerkt. In het laatste geval hoeft de aanvraag niet te voldoen aan 

de indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning en hoeven geen leges te worden betaald. 

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt volgens de reguliere procedure via de OLO 

(Omgevingsloket Online) ingediend.  

 

Indien een vervanging of verbouwing van een bestaande woonboot wordt gevraagd, wordt eerst 

beoordeeld of het mogelijk is een omgevingsvergunning bouwen te verlenen. Dit zal doorgaans 

niet het geval zijn. In dat geval gelden immers alle weigeringsgronden genoemd in artikel 2.10 



van de Wabo. De indiener zal worden gevraagd zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning in 

te trekken en een aanvraag om een gedoogbeschikking te doen.  

 

 

Voorwaarden gedoogbeschikking 

 
Voor het afgeven van de gedoogbeschikking gelden de volgende voorwaarden:  

  

1. Vob-vergunning: er moet een (ligplaatsen)vergunning op grond van de Vob zijn 

afgegeven; 

2. Toetsingskader Vob: bij de beoordeling of een Wabo-gedoogbeschikking voor bouwen 

kan worden gegeven, wordt het huidige (toetsings)kader op grond van de Vob, zoals de 

uitwerkingsregels die op grond van de Vob zijn vastgesteld, gehanteerd;  

3. Bestemmingsplan; de woonboot (ligplaats) moet passen binnen de bestemming van het 

ter plaatse geldende bestemmingsplan;  

4. Welstand: diverse bestuurscommissies hebben welstandscriteria opgenomen in hun 

uitwerkingsregels op grond van de Vob (c.q. woonbotenbeleid). Indien welstandscriteria 

aanwezig zijn, wordt de gedoogbeschikking aan deze welstandcriteria getoetst; 

5. De onderdelen van het Bouwbesluit 2012, zoals geldend in de 

Brandbeveiligingsverordening 2013, zijn onderdeel van het gedoogkader en de woonboot 

moet voldoen aan deze onderdelen van het Bouwbesluit; 

6. Tijdsduur: de gedoogbeschikking wordt voor bepaalde tijd verleend tot uiterlijk 1 juli 2016 

dan wel indien aanpassing Rijksregelgeving eerder tot stand is gekomen, tot het moment 

van inwerkingtreding van deze regelgeving. 

 

Toelichting 
 

Ad 1 Vob-ligplaatsenvergunning 

Voor de woonboot moet op 16 april 2014 een ligplaatsvergunning op grond van de Vob zijn 

verleend. In geval een nieuwe eigenaar een aanvraag indient voor het innemen van een ligplaats, 

geldt als voorwaarde dat aan de vorige eigenaar op 16 april 2014 een Vob-ligplaatsvergunning is 

afgegeven.  

 

Ad 2 Toetsingskader Vob 

Er moet worden voldaan aan de uitwerkingsregels die op grond van de Vob zijn vastgesteld.  

Bij de beoordeling of een gedoogbeschikking kan worden gegeven, wordt tevens getoetst aan 

deze uitwerkingsregels, zie ook onder 4 (welstand).  

 

Ad 3 Gedogen wegens strijd met het bestemmingsplan. 

De Wabo-gedoogbeschikking ziet niet op eventuele strijd met het bestemmingplan (artikel 2.1, 

eerste lid, onder c, van de Wabo). De woonboot moet passen binnen de regels van het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan. Indien de woonboot niet past binnen de geldende 

bestemming, wordt de gedoogbeschikking afgewezen.  

 

Hierop is één uitzondering mogelijk. In veel bestemmingsplannen is (in de bouwregels) bepaald 

dat binnen de bestemming Water geen bouwwerken mogen worden opgericht, dan wel is in de 

omschrijving van woonboot bepaald dat deze geen bouwwerk is.  

Ten gevolge van de uitspraak van 16 april 2014 van de Afdeling bestuursrechtspraak kan het zijn 

dat een woonboot nu als bouwwerk moet worden aangemerkt en dat hierdoor strijd met het 



bestemmingsplan is ontstaan. Indien de strijdigheid met het bestemmingsplan enkel wordt 

veroorzaakt doordat een woonboot nu als bouwwerk moet worden aangemerkt bouwwerk moet 

en in de bouwregels van het bestemmingsplan is bepaald dat geen bouwwerken mogen worden 

opgericht, kan de Wabo-gedoogbeschikking tevens hierop betrekking hebben. In alle andere 

situaties waarbij strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan is, zal een 

omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik (artikel 2.12 Wabo) moeten worden 

aangevraagd en verleend.  

 

Het is thans mogelijk om de omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik afzonderlijk 

aan te vragen. Het is niet meer vereist dat de omgevingsvergunning voor bouwen (dan wel 

Wabo-gedoogbeschikking) gelijktijdig met de omgevingsvergunning voor planologisch strijdig 

gebruik wordt aangevraagd.  

 

Voor locaties waar geen bestemmingsplan geldt of geen regels met betrekking tot woonboten c.q. 

afmetingen voor woonboten zijn opgenomen, is het mogelijk dat de maten c.q. afmetingen voor 

woonboten zijn opgenomen in uitwerkingsregels op grond van de Vob. Deze maten gelden dan 

als maximum. 

 

Ad 4 Gedogen wegens strijd welstandseisen 

De Welstandsnota "De Schoonheid van Amsterdam 2013” geldt niet voor welstand voor 

woonboten. Verschillende bestuurscommissies hebben wel welstandscriteria opgenomen in hun 

uitwerkingsregels c.q. woonbotenbeleid. Indien welstandscriteria zijn opgenomen, worden deze 

als voorwaarde aan de gedoogbeschikking verbonden.  

 

Ad 5 Gedogen wegens strijd Bouwbesluit  

In het Bouwbesluit 2012 worden voorschriften gegeven die zien op zaken als o.a. brandveiligheid, 

constructieve veiligheid en veiligheid van installaties. Omdat het nooit de bedoeling is geweest 

van de wetgever om woonboten als een volwaardige woning te laten fungeren zijn deze nooit aan 

technische eisen van het Bouwbesluit getoetst. Deze eisen kunnen niet onverkort toegepast 

worden op de bestaande voorraad woonboten. 

 

De Brandbeveiligingsverordening 2013 van Amsterdam was – tot de uitspraak van de Afdeling - 

van toepassing op de woonboten als zijnde geen bouwwerk. De Brandbeveiligingsverordening 

stelt regels ten aanzien van de brandveiligheid voor inrichtingen die geen bouwwerk zijn en 

verklaart bepaalde onderdelen van het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de brandveiligheid 

overeenkomstig van toepassing op deze inrichtingen.  

 

Nu de Brandbeveiligingsverordening niet meer van toepassing is op de woonboten omdat ze 

bouwwerk zijn geworden, worden de onderdelen van het Bouwbesluit 2012 zoals geldend in de 

Brandbeveiligingsverordening onderdeel van het gedoogkader. Voor de overige onderdelen van 

het Bouwbesluit wordt de technische staat van de woonboot gedoogd. Deze verordening wordt 

op termijn vervangen door het landelijke Besluit Plaatsen die naar verwachting op z’n vroegst in 

werking treedt op 1 januari 2015.  

 

Bij een grote verscheidenheid aan situaties, zoals bij woonboten het geval is, is het niet altijd 

mogelijk om concreet aan te geven in welke gevallen het gebruik van het bouwwerk niet 

brandveilig is en dat een voldoende mate van brandveiligheid ook niet kan worden bereikt door 

het stellen van voorschriften. Dit zal dan per geval moeten beoordeeld.  

 



In Het gedoogbesluit wordt in ieder geval voorzien van beschermende voorwaarden op het 

gebied van de brandveiligheid, zoals; 

 Het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie moet zoveel mogelijk worden beperkt; 

 De in de woonboot aanwezige installaties en toestellen en het gebruik daarvan moeten aan 

de daarop van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften voldoen.  

 

 

 

 

                                                   
 


