
Logo CDA en evt. anderen 

 

Amendement 

 
 
De gemeenteraad van de gemeente in Groningen, in vergadering bijeen op 30 
september 2009 
 
Besprekende het voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Waterrand 
Oosterparkwijk, 
 
Constaterende dat: 
 

• Het bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk op 29 oktober 2008 is 
behandeld in de gemeenteraad van Groningen; 

• In de vergadering van de raad van 29 oktober 2008 een amendement is 
aangenomen dat tot strekking had tuinen en schuren op de wallenkant van 
de Oosterhamrikkade ZZ mogelijk te maken; 

• Dat het ingediende amendement onvoldoende duidelijk geformuleerd was 
en daardoor juridisch niet houdbaar, vanwege onduidelijke formuleringen 
en innerlijke strijdigheid met de visie in het bestemmingsplan; 

• Dat om die reden de raad op 17 december 2008 besloten heeft tot 
intrekking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan; 

• Dat na 17 december 2008 is getracht om met bewoners en de fracties die 
het amendement hebben ingediend tot een vergelijk en juridisch houdbare 
tekst te komen om de grootte van de tuinen en de schuren te regelen; 

• Dat deze pogingen vanuit het perspectief van de bewoners gezien niet het 
gewenste resultaat hebben opgeleverd;  

• Momenteel de oevers van de Oosterhamrikkade ZZ door de 
woonschipbewoners in gebruik zijn als tuinen en daarop ook schuurtjes 
voorkomen; 

• Er in het nu voorliggende (gewijzigde) bestemmingsplan Waterrand 
Oosterparkwijk het voornemen is opgenomen om de oevers van de 
Oosterhamrikkade ZZ voor een gedeelte te bestemmen als tuin voor de 
woonschepenbewoners en voor het overige als openbaar groen; 

• De gemeente in een reeks van lange jaren het gebruik van de oevers en 
het oprichten van schuren heeft gedoogd; 

 
Overwegende dat: 
 

• De gemeenteraad van Groningen van mening is dat de voorliggende 
amendering op het bestemmingsplan niet strijdig is met de visie die 
verwoord is in het bestemmingsplan; 

• De bewoners van de woonschepen langs de Oosterhamrikkade ZZ bereid 
zijn goede afspraken te maken – in een bruikleenovereenkomst – over 
gebruik en onderhoud van tuinen en de grootte van schuren, zeer nabij de 
woonschepen te positioneren;  



• Ook elders in de stad (o.a. Wilhelminakade en Hofstede de Grootkade) 
tuinen en schuurtjes zijn toegestaan; 

• Het gewenst is om het bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk 
zodanig aan te passen dat ruime tuinen naast de woonschepen mogelijk 
blijven met een maximum afmeting van 2 meter en eenderde van de 
ligplaats, schuurtjes geplaatst kunnen worden direct aansluitend op de 
tuinen met een max. afmeting van 3 x 3 x 2.5 m. (lengte/breedte/hoogte) 
en schriftelijke afspraken worden gemaakt met de bewoners van de 
woonschepen over de hoogte van heggen en struiken, zodat het contact 
met het water vanaf de walkant wordt hersteld en/of niet verloren gaat. 

Besluit: 
 
art. 9.1.1.e  derde * van de Voorschriften aldus te wijzigen: 
De breedte van de tuin maximaal 2 meter plus eenderde van de lengte van de 
aangrenzende woonboot bedraagt, en de diepte maximaal 7 meter gemeten vanaf 
de op de kaart aangegeven rand van het kanaal bedraagt, met dien verstande dat de 
tuin zich tevens minimaal 3 meter uit de kant van de weg (inclusief stoep) bevindt; 
 
En art. 9.2.1.f als volgt te wijzigen: 
Ter plaatse van de tuinen, als bedoeld in lid 9.1.1. onder e, zijn geen gebouwen en 
bouwwerken, geen gebouw zijnde toegestaan, echter met uitzondering van vlonders, 
loopplanken en nutsvoorzieningen, alsmede maximaal één berging per woonschip 
naast de tuin, met dien verstande dat de lengte x breedte x hoogte van de berging 
respectievelijk maximaal 3 meter x 3 meter x 2.5 meter bedraagt. De berging in de 
tuin is uitsluitend toegestaan binnen 4 meter vanaf de rand van het kanaal. 
 
En de toelichting op het bestemmingsplan te wijzigen conform deze twee 
besluitpunten. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
J. Vogel,   
CDA    


