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Geachte Raadscommissie, 
 
Mijn naam is Jaco Belgraver. Ik spreek namens de Woonschipbewoners van het 
Oosterhamrikkanaal tussen de Zaagmuldersbrug en het van Starkenborghkanaal. 
 
In januari 2000 heeft de raad de structuurschets Watergang vastgesteld en daarmee het 
gemeentelijk beleidskader aangegeven voor het openbaar vaarwater.  
 
Na bijna 10 jaar overleg, wil men middels het Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater (de 
BOV) waarvan inmiddels de concept versie openbaar is gemaakt, de doelstellingen van 
Watergang realiseren met een duidelijke en eenduidige regeling voor alle woonschepen 
binnen de gemeente Groningen.  
Het bestemmingsplan neemt de hele vaarweg inclusief de oevers/kades in ogenschouw. Er 
wordt met nadruk gesteld dat verschillende regelingen in verschillende bestemmingsplannen 
zoals nu het geval is ongewenst zijn.  
 
Wij vinden het dan ook niet passen dat de gemeente net voorafgaand aan het invoeren van de 
BOV, nog voornemens is voor het Oosterhamrikkanaal een afwijkende regeling te creëren. 
Temeer het feit dat de gemeente in Bestemmingsplan Waterrand juist aangeeft dat de 
ruimtelijke inrichting van het gebied tussen de Zaagmulders- en Oliemuldersbrug niet zal 
wijzigen, waarmee iedere dringende noodzaak om af te wijken is komen te vervallen.  
Het moge duidelijk zijn dat noodzaak voor een verandering in gemeentelijk beleid, dat 
dergelijk verstrekkende persoonlijke en financiële gevolgen heeft voor haar burgers, goed 
onderbouwd dient te worden en zeker niet met de mededeling “dat we er maar aan moeten 
wennen” kan worden afgedaan.  
 
Toenmalig wethouder Smink stelde op 12 mei 2004 in de Raadscommissie Ruimte en Verkeer 
dat de bebouwing aan de Oosterhamriktracé aanvullend moet zijn op het huidige 
woningbestand met voldoende differentiatie. De woonschepen in het Oosterhamrikkanaal mét 
tuinen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.  
Dit hebben wij de afgelopen vier jaar in allerlei overleg structuren en brieven onder de 
aandacht van de gemeente gebracht. 
  
Het stelt ons teleur dat gedurende de gehele planontwikkeling de vele, veelal fraaie en 
historische schepen aan ons kanaal niet door de gemeente zijn gezien als een kans op een 
versterking van de waterbeleving en de historie van het gebied, maar slechts worden benaderd 
als lastig en lelijk.  
Ons inziens is het zeer goed mogelijk een groot stedelijk plan te maken waarin ruimte is voor 
zowel recreatie als voor onze (eventueel heringerichte) tuinen en schuurtjes. Het beeld dat 
geschetst wordt in de regeling voor oevergebruik van de BOV dient hierbij het eindbeeld te 
zijn en niet het beeld van de huidige situatie dat iedereen nu op het netvlies staat.   
 
De voorgenomen uitsluiting van deze regeling voor de Oosterhamrikkade kunnen wij niet 
anders opvatten dan een motie van wantrouwen van de gemeente naar de uitwerking van haar 
eigen concept Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater.   
 
Rest mij nog te zeggen dat wij, zoals al jaren het geval is, ten allen tijde bereid zijn tot 
overleg.  
 
Dank u voor uw aandacht. 


