
Groningen, 28 oktober 2013

Reactie Woonschepen Comité Groningen op het               
raadsvoorstel tot wijziging van de Verordening Openbaar 
Vaarwater 2006           

Gang van zaken. 

Dat de gang van zaken met betrekking tot het raadsvoorstel voor de wijziging van de 
Verordening Openbaar Vaarwater 2006 “niet de schoonheidsprijs verdient” zoals namens het 
college is aangegeven, vindt het WCG een eufemisme. Van een lid moest het WCG-bestuur 
vernemen dat deze wijziging als conformstuk op de agenda stond van de vergadering van de 
raadscommissie Beheer en Verkeer van 11 september jongstleden. Na aandringen van Klaas 
Koetje en het vorige bestuur is het raadsvoorstel vervolgens teruggetrokken. 
Reeds in 2010 (!) heeft het toenmalige WCG bestuur aangegeven grote moeite te hebben met 
de voorgestelde omschrijving van het begrip “verwaarloosd schip”. Dat deze wijziging nu na 
bijna 3 jaar zonder kennisgeving en inspraakmogelijkheid als conformstuk op de agenda van 
de raadscommissie verschijnt vindt het WCG kwalijk en een ernstige schending van het 
“Convenant tussen wijkorganisaties en het Gemeentebestuur” 
De enorme haast die er volgens dhr. Leeuw nu is met de wijziging van de Verordening wordt 
op het punt van verwaarloosde schepen niet adequaat door hem uitgelegd. Deze haast wekt 
bevreemding en wordt door het WCG als ongepast ervaren gezien de gang van zaken. Van 
het WCG werd op 21 oktober verwacht binnen een dag te komen met een reactie op het 
verslag van het overleg tussen gemeente en WCG van 17 oktober jongstleden. Het WCG 
heeft hierop aangegeven niet eerder dan op 28 oktober met deze afgewogen reactie te kunnen 
komen.

Inhoudelijk.

Het WCG kan zich vinden in het raadsvoorstel tot wijziging van de Verordening Openbaar 
Vaarwater 2006 met uitzondering van de nadere invulling van het begrip “verwaarloosd schip”.

De huidige omschrijving volstaat ons inziens ruimschoots:
een schip waarvan casco en/of opbouw zodanig onvoldoende zijn beschermd tegen water- en  
weersinvloeden, dat de instandhouding van het schip, zonder daarvoor ingrijpender maatrege-
len dan het normaal te verrichten onderhoud te treffen, in gevaar komt;

En uit de toelichting:
het begrip verwaarloosd schip is zodanig omschreven dat er met enige kans op succes kan 
worden opgetreden in geval van verwaarlozing. Met deze omschrijving is het niet meer  
arbitrair en subjectief wat eronder verstaan moet worden c.q. waar de grens ligt waar  
verwaarlozing begint.
 
Zoals de heren Leeuw en Van de Sande namens het college erkennen, bevat de huidige 
Verordening Openbaar Vaarwater voldoende houvast om op te kunnen treden in uitzonderlijke 
gevallen.



We geven onze bezwaren tegen de door het college gewenste aanvullingen:

Een schip wordt tevens als verwaarloosd aangemerkt indien:

- door gedeeltelijke afbraak, instorting, verwaarlozing of verandering van de woonboot  
de samenhang in boot en opbouw is verstoord;

Gedeeltelijke afbraak en verandering van de woonboot hebben niets met verwaarlozing te ma-
ken. Wat overblijft is al beschreven in de huidige omschrijving.

- de detaillering van de wanden van de woonboot in ernstige mate wordt verstoord door  
(onderdelen van) installaties of door andere toevoegingen;

Een buitengewoon arbitrair en vaag criterium. Dit is een welstandseis die niets met verwaarlo-
zing te maken heeft.

- de woonboot aan de buitenzijde geheel of gedeeltelijk in ernstige mate is beschadigd;
Hier kan sprake zijn van schade van buitenaf. Wanneer is iets in ernstige mate beschadigd ?
Is dit verfschade, constructieschade ? Ook hier biedt de bestaande omschrijving voldoende 
duidelijkheid.

- de vorm of het aanzien van de woonboot in overwegende mate wordt bepaald door  
objecten die op de woonboot zijn geplaatst.

Een bizar criterium. Het heeft niets met het schip als zodanig te maken. Een schip gedeco-
reerd met bloempotten kan hier ook onder vallen.

Samenvattend vinden wij de aanvullende criteria arbitrair, niets met verwaarlozing te maken 
hebbend, of reeds geformuleerd in de huidige omschrijving.
Handhaving op basis van bovenstaande criteria zal leiden tot willekeur met ernstige gevolgen 
voor de vergunninghouder, die door intrekking van de vergunning feitelijk dakloos  gemaakt 
wordt.
Daarnaast is de kans levensgroot dat deze criteria gebruikt gaan worden voor andere doelein-
den dan de aanpak van een verwaarloosd schip.
De mededeling namens het college dat het zo’n vaart niet zal lopen met de toepassing van 
deze nadere regels vindt het WCG een loze geruststelling: de praktijk wijst uit dat nieuwe re-
gels vroeg of laat toegepast gaan worden, waarbij de oorspronkelijke doelstelling en toezeg-
gingen nog wel eens vergeten worden.

Het stellen van nadere regels aan woonschepen.

Het WCG onderschrijft de visie van oud WCG-bestuurslid Koetje die stelt dat verordeningen op 
grond van artikel 149 van de Gemeentewet niet in mogen gaan tegen andere, hogere wetge-
ving en dat de voorgestelde nadere regels indruisen tegen de Huisvestingswet en relevante ju-
risprudentie.


