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B. INHOUDELIJK DEEL 

B.1. Niet-afgeronde revitalisering Woonschepenhaven (beantwoording schriftelijke vragen 7 
september 2018 + bespreekpunten SP en Stad & Ommeland 21 september 2018) 

Dhr. Van Driel (inspreker namens het Woonschepencomité Groningen): 
• Verwijst naar de brief en het rapport. 

• Is op zich blij dat de haven opgeknapt is, maar er heerst veel onvrede over het resultaat. 
• Hekelt dat water boven de toegestane 25 graden is aangeleverd. Er trad legionellabesmetting op. 
• Wijst op de haperende sluis en het ontbreken van een veiligheidshek. 

• Ziet meerdere plekken waar kinderen zich aan kunnen bezeren, zoals scherpe randen. Het is onterecht de 
verantwoordelijkheid af te schuiven op ouders. 
• Meldt dat de paar zwemtrapjes veelal op de verkeerde plek zijn aangebracht. 

• Vertelt dat de hele haven verontreinigd is geraakt bij het verwijderen van slib ten behoeve van een grote 
woonboot. Het is snel uitgeveegd en asbest is door een onderzoeksbedrijf afgevoerd. 
• Ziet nu al dat onkruid door de dijk heen groeit. 

• Vindt het buitengewoon kwetsend dat de oorzaak voor het afbreken van de werkzaamheden bij bewoners 
wordt neergelegd. De gemeente had in moeten grijpen als dat het geval was geweest. 
• Stelt dat de gemeente zich steeds achter de aannemer verscholen heeft en niet ingaat op rapporten 

Dhr. Dijk (SP): 
• Waarschuwde in 2014 dat 5 miljoen euro te weinig zou zijn, maar liet zich overtuigen omdat eventuele 
tekorten aangevuld zouden worden. 

• Weet dat bewoners mondig kunnen zijn, maar vindt niet dat het werk daarom afgebroken kan worden. De 
problemen met gas, water, nutskasten, asbest, puin op de dijk en een onveilige sluis zijn tijdens een bezoek 
duidelijk zichtbaar. Het werk is niet af. 
• Vindt de beantwoording van het college wat gemakzuchtig. 

• Roept op na al die jaren het werk af te maken zodat de woonschepenhaven een trotse en volwaardige buurt 
van Groningen kan worden. Bewoners vragen niet het onmogelijke. 

Dhr. Sijbolts (Stad en Ommeland): 
• Geeft de revitalisering vijf jaar na de kredietverstrekking het stempel 'slappe hap'. 

• Begrijpt niet waarom het college zich verstopt achter de aannemer. Waarom heeft het college niet het roer 



overgenomen toen de aannemer zijn werk neerlegde? Maatwerk en overleg staan toch zo hoog in het 
vaandel? 
• Verwacht op korte termijn concrete daden van het college. 

Mw. Brouwer (GroenLinks): 
• Verzoekt de wethouder in te gaan op de inspreker, met name wat betreft slib en asbest. 

• Leest dat het college bij veel zorgpunten aangeeft dat ze zijn opgelost, maar dat neemt het gevoel van zorg 
nog niet weg. Hoe denkt het college de zorgen alsnog weg te nemen? 
• Oppert een expert te laten kijken naar met name de leidingen. 

• Is voorstander van het ecologisch gebied naast de voetbalkooi en roept op de bewoners goed mee te nemen 
bij de verdere aanleg. 

Dhr. Blom (VVD): 
• Bewondert de standvastigheid van de inspreker in dit hoofdpijndossier. 

• Ziet dat telkens verwijdering en irritaties ontstaan tussen gemeente en bewoners doordat de verwachtingen 
uit elkaar liggen. 
• Vindt dat de gemeente de aannemer gewoon aan het contract moet houden. 

• Vraagt het college te verklaren waarom er verschil van inzicht is over het afgerond zijn van de 
werkzaamheden. 

• Wil weten waarom nu pas duidelijk wordt dat het water richting het schip opwarmt. Waren er alternatieven?

• Ziet geen aanleiding drempels aan te leggen, dat gebeurt in een doodlopende straat ook niet. Beter is het 
hardrijders als buren aan te spreken. 
• Vraagt of sprake is van asbest, hoe ernstig het dan is en wat eraan gedaan gaat worden. 

• Vindt dat het beleidsstuk Wonen op het water moet voorkomen dat het geannexeerd wordt door 
kamerverhuur. 

Mw. Jongman (ChristenUnie): 
• Vindt dat de resterende problemen zo snel mogelijk moeten worden geïnventariseerd en opgelost. 

Dhr. Van der Laan (PvdA): 
• Verzoekt het college in te gaan op de inspraak. 
• Vraagt zich ook af of de aannemer niet gewoon aan zijn contract gehouden moet worden. 

• Is benieuwd hoe het college het verschil van inzicht met de SP verklaart. 
• Ziet het strenge kader Wonen op het water met vertrouwen tegemoet. 

Dhr. Pechler (Partij voor de Dieren): 
• Is geneigd bewoners te geloven. Voor hen is het dagelijkse realiteit. 

• Vindt dat legionellabesmetting absoluut voorkomen moet worden door maatregelen te nemen. 
• Lijkt het logisch gasleidingen aan te passen op situaties van onderverhuur. 
• Roept op hardrijden te monitoren en zo nodig drempels aan te leggen. 

• Is niet voor behoud van de wildgroei in het ecologisch gebied. Een hek tussen deze stadsnatuur en de 
voetbalkooi biedt wellicht uitkomst. 
• Wacht af wat het beleidsstuk Wonen op het water stelt over kamerverhuur. 

Dhr. Schimmel (D66): 
• Betreurt dat opnieuw sprake is van veel irritatie over en weer. 
• Sluit grotendeels aan bij de VVD, maar vindt dat studenten niet uitgesloten zouden moeten worden van 
wonen op het water. Onwenselijke praktijken moeten wel worden aangepakt. 
• Lijkt het dat er een oplossing te vinden moet zijn voor het samengaan van ecologie en voetbal. 

• Hoopt dat partijen met elkaar in gesprek blijven. 



Dhr. Ubbens (CDA): 
• Acht het noodzakelijk onafhankelijk onderzoek te laten doen om te kunnen bepalen of de revitalisering zo 
acceptabel is of niet. 

Mw. Van Deelen (Student en Stad): 
• Sluit aan bij D66. 

Wethouder Van der Schaaf: 
• Verwijst naar de glasheldere schriftelijke antwoorden. 

• Stelt dat de revitalisering wel degelijk is afgerond. De 65 punten zijn op twee na afgerond en er is 
toegelicht hoe hier aan gewerkt werd en wordt. 

• Vindt wel dat het proces te lang geduurd heeft. Het heeft vrij lang geduurd voordat de aannemer met de 
bewoners tot werkafspraken kon komen, ondanks zijn ervaring op dit gebied. Het betreft ook een bijzondere 
klus die maatwerk vraagt. 

• Herinnert eraan dat de raad vanwege tussentijdse tegenvallers 1 miljoen euro extra heeft uitgetrokken. De 6
miljoen euro betekenen een investering van 80.000-90.000 euro per boot. De revitalisering is buitengewoon 
zorgvuldig verlopen en er is steeds gereageerd op allerlei klachten. 

• Geeft aan dat het vorige en het huidige college de revitalisering op gang hebben gebracht. 

• Heeft niet lichtvaardig opgetreden toen er problemen met de aannemer ontstonden. Uiteindelijk is besloten 
vanwege de moeizame verhouding met bewoners het werk niet meer uit te laten voeren door deze aannemer. 
Dat is een constatering, geen beschuldiging. 
• Nam de regie en zorgde dus voor uitvoering van alle resterende punten op twee na. 
• Denkt dat de haven een tijd vooruit kan met deze revitalisering. 

• Wijst erop dat er ook tevreden bewoners zijn. Met een aantal bewoners blijft er verschil van mening, zoals 
ook blijkt uit de schriftelijke beantwoording. 

• Vindt niet dat werkzaamheden slordig zijn uitgevoerd. Met Stadsbeheer zijn ook nieuwe afspraken gemaakt
om in de reguliere beheerfase waar nodig puntjes op de i te zetten. 

• Ondernam met het Waterbedrijf onmiddellijk actie na de ongevaarlijke legionellabesmetting. Uit controles 
bleek dat het door het Waterbedrijf ontworpen systeem deugdelijk is. 

• Houdt het systeem in de gaten, omdat het risico vanwege klimaatverandering mogelijk groter wordt. 

• Legt nooit verkeersdrempels aan op dit type binnenwegen. Het zou een precedent scheppen en niet leiden 
tot een verkeersveilige situatie. 

• Vindt dat de wildgroei bij de voetbalkooi periodiek moet worden bijgehouden en zal het met Stadsbeheer 
bespreken wanneer dat onvoldoende gebeurt. De kooi moet goed bereikbaar zijn. 
• Zal in het nieuwe bestemmingsplan voorstellen uitbreiding van kamerverhuur uit te sluiten. 

• Ziet geen directe relatie tussen de revitalisering en asbest, maar vindt wel dat het terrein zo snel mogelijk 
gesaneerd moet worden. Het zuidelijk deel bevat geen sterk verhoogde concentratie met risico's, het 
noordelijk deel wel. Daar staat een hekwerk omheen en de mate van sanering zal bepaald worden door de 
toekomstige bestemming. Bewoners worden betrokken. 

• Licht toe dat bepaalde ambtenaren regelmatig in de haven te vinden zijn om met bewoners te spreken. In 
overleggen over het nieuwe bestemmingsplan komen ook punten aan de orde. De wethouder en de 
burgemeester spraken afgelopen jaar meermaals met bewoners. Ook is er een medewerker contactpersoon 
voor alles wat met Wonen op het water te maken heeft. 
• Constateert dat het bij een aantal bewoners gelukt is zorgen weg te nemen en bij een aantal niet. 

• Blijft ook in de beheerfase investeren in de woonschepenhaven aan de hand van dezelfde kwaliteitsnormen 
die elders in de stad gelden. 

De collegebrief wordt op verzoek van SP als éénminuutinterventie geagendeerd voor de raad van 31 oktober
2018. 


