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Wat is toch een varend schip?
OPINIE

Wat zijn nu wel en
wat zijn geen va-
rende schepen?
De gemeente wil
de laatste catego-
rie uit de Noor-
derhaven bonjou-
ren. Een proefpro-
ces lijkt de enige
manier om hel-
derheid te krijgen.

FRANK VON HEBEL

N
ederlandse schepen varen
al eeuwenlang met de
wapperende driekleur in
top onder de blakerende

zon of in de arctische koude over de
wereldzeeën. Onwrikbare zeebon-
ken met door weer en wind geteken-
de gezichten staarden naar een stip
aan de horizon en mompelden met
dorstige keel: ‘land in zicht’.

Maar het maritieme verleden lijkt
in Groningen diep, diep weggezon-
ken. Vandaag de dag lopen er in de
Noorderhaven vertwijfelde bootei-
genaren over het dek die zachtjes
voor zich uit mompelen: ‘heb ik nu
wel of niet een varend schip?’

De Noorderhaven is de laatste vrij-
haven van Nederland. Hier mogen
schepen, met toestemming van de
havenmeester, voor onbepaalde tijd
liggen zolang er plek is. De gemeente
wil ‘de dynamiek terugbrengen in de
Noorderhaven’, wat er in het kort op
neerkomt dat wrakke schepen uit de
haven worden geweerd.

En laat er nu sinds 1 januari een
nieuwe Woonbotenwet van kracht
zijn die onderscheid maakt tussen
varende en niet-varende schepen.
Want niet-varende schepen zijn in
de ogen der wet ‘drijvende bouwwer-
ken’. Deze booteigenaren krijgen
dan een omgevingsvergunning,
waardoor ze meer rechten hebben,
zoals een vaste ligplaats, en het ver-
gemakkelijkt bijvoorbeeld het krij-
gen van een hypotheek.

De gemeente wil de drijvende
bouwwerken uit de Noorderhaven
verwijderen, want de gemeentelijke
verordening staat hier enkel varende
schepen toe. Maar de schepen die er
liggen zijn nooit gecontroleerd.

Booteigenaren die in de Noorder-
haven willen blijven liggen, moeten
aantonen dat hun schip kan varen.
Dus dan dienen er bijvoorbeeld een
motor en een schroefas te zijn. En als
dat niet zo is? Dan moeten ze er maar
eentje installeren om er een varend
schip van te maken, zo luidde het ad-
vies.

Eh, pardon? Booteigenaren moe-

Woonbotenwet
gekmakend voor
bewoners
Noorderhaven

ten dus mogelijk duizenden euro’s
investeren om hun schip weer zee/
rivier/kanaalwaardig te maken, ter-
wijl ze er vervolgens niet of nauwe-
lijks mee gaan varen?

En wat is dan een varend schip?
Eentje met een robuuste Brons-mo-
tor aan boord? Of mag je er ook een
authentieke trekschuit van maken
die door een onverwoestbare 1 pk op
vier hoeven wordt voortgetrokken?

Maar de jurist die door het woon-
schepencomité naar voren is gescho-
ven, hanteert een andere uitleg van
de wet die uitblinkt in eenvoud: een
varend schip is een schip dat ook – en
nu komt het – echt vaart! En een niet-

varend schip dan? Nou, dat vaart –
tromgeroffel – niet! Dus een schip
dat, ook al beschikt het over de mo-
tor van De Kameleon of de zeilen van
de Batavia, is een drijvend bouwwerk
als het permanent stilligt.

En dit heeft volgens het woon-
schepencomité tot gevolg dat nage-
noeg alle schepen in de Noorderha-
ven voor een vergunning in aanmer-
king komen, want ze dobberen al ge-
ruime tijd op dezelfde plek en zijn
daarom in de ogen van de nieuwe
wet drijvende bouwwerken.

En dan zijn er nog zeventien
woonbootbewoners die denken dat
alle woonschepen niet alleen een
vergunning moeten krijgen, maar
dat er met deze vergunning ook ge-
woon gevaren kan worden.

Verwarrend? Een understate-
ment. De nieuwe wet lijkt bedacht
door overtuigde landrotten met als
doel woonbootbewoners met kafka-
eske, bloedkokende bureaucratie het
land op te jagen. En de gemeente
maakt het er bepaald niet eenvoudi-
ger op. Rechter, ahoy!


