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Geachte bewoners,

Er is al weer wat tijd voorbij gegaan, maar met deze brief wil ik jullie informeren over de 
voortgang van de onderzoeken die de gemeente doet / heeft gedaan naar de waterleiding, 
elektra en de gasdruk.
Verder nog bericht over het nieuwe bestemmingsplan.

Waterleiding
Op dit moment loopt er een onderzoek door extern bureau Blygold om na te gaan of er 
aanvullende maatregelen getroffen moeten worden in het kader van legionellapreventie. Ik 
heb nog geen (nieuwe) informatie.
Het advies van het Waterbedrijf Groningen wil ik wel nogmaals benadrukken: spoel leidingen
goed door na afwezigheid en/of zeer warm weer. 

Elektra 
Croon Wolter Dros heeft onderzoek gedaan naar de elektriciteitsaansluitingen. Hieruit is 
gebleken dat deze voldoen aan de norm. Er zal door de gemeente daarom geen actie 
ondernomen worden.
Bewoners hebben aangegeven dat de stop er eerder uitslaat op de wal dan op de steiger. Dit is 
niet van invloed op de norm waar aan voldaan moet worden. Het is wel te verhelpen. U kunt 
hiervoor op eigen kosten een selectieve aardlekschakelaar (laten) installeren. De kosten 
bedragen ongeveer € 250,00 ex BTW.

Gas 
Croon Wolter Dros heeft metingen verricht. Hieruit is gebleken dat bij 1 van de bezochte 
schepen de gasdruk meer daalt in vollast dan volgens de norm is toegestaan. Hierop wordt op 
dit moment actie ondernomen. Er worden meer gegevens verzameld en de gasleiding onder de
steiger zal worden vervangen om zo tot een gasdruk te komen die voldoet aan de norm.
De overige 3 aansluitingen die zijn onderzocht voldoen aan de norm. 

Stand van zaken bestemmingsplan
Rens Riechelman heeft aangegeven eind 2019 te komen met een concept bestemmingsplan 
voor de woonschepenhaven. Hij en het team dat er aan werkt zijn daar niet in geslaagd. Het  



bestemmingsplan is wel in concept klaar en ligt ter beoordeling bij de juristen van VTH 
(vergunningverlening,  toezicht en handhaving) om te kijken of het plan voldoende 
handhaafbaar is. Het plan is vertraagd doordat er lang is gepuzzeld op de locatie voor de 
kermisexploitanten. Dit heeft onder andere te maken met gemeentelijk beleid voor het 
terugbrengen van de zogenaamde Hunze-loop, de stedelijke ecologische zone die grenst aan 
de Woonschepenhaven, archeologie en de aanwezige bodemvervuiling. Nadat de 
opmerkingen van de afdeling VTH zijn verwerkt wordt het concept bestemmingsplan 
aangepast en wordt het college van B&W voorgesteld het concept bestemmingsplan met de 
bewoners van de woonschepenhaven te bespreken (inzet is eerste kwartaal 2020). Vaststelling
van het voorontwerp bestemmingsplan en het formele inspraaktraject zijn dan de volgende 
stappen.

Met vriendelijke groet,

Roos Broeders

Stadsdeelbeheerder Bijzondere Woonvormen


