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ONDER DRIJVEND WONEN

Deze poginq wordt gevuld door de Londelijke Woonboten

Orgonisotie (tWO). Dit keer vertellen ze over de nieuwe wel
voor woonbolen, die overgongsrechl geeÍl oon bestoonde

woonbolen. De Londelijke Woonboten Orgonisotie (tWO) legl de

vinger op de plekken wqor dot rechl zeer doel bii overheden'

Zonder vaste ligplaats geen wooore-cht,.

gqen wooffecht zonder vaste- ligpl44tg1,1. 1;:;

Dus wat betekende van oudshei een [ig-

plaatsvergunning voor een woonboot?

Hetiecht:om een boot waarop wordt .::,:.

géwtx.,nd èxgens voor (on)bepaalde tijd ,.:,1"

neer rc leggen en daar te R onen. Met de '

aanwijzing van ligplaatsen, het toeken-

nen van ddressen, huisnumrners en de

verplichte rqgistratie in alledêi.wetten, is.
de lokale regel vcxrr woonbootligplaat-

sen door de,jaren heen in feite ondercleell.,

éaeworden van die wenen. De aloude 1o:

kale regel heeft haar nut echter 4og: '' - .,,.:'

danig bewezen bij de totstandkorning

vande $fer'verduidètriikiag inorschrif- , '

ten woonboten,

OvergongsÍechl
De lokale régeldie eeÍ ligpï*ativêrguri,'
ning vórsehreefofjuist niet verplicht
.stèlde. diende als basis voor,het over- . :

gangsrecht in de nieu.rie wet. Ifet ovei:,i.i.
g-gr.".À, betekent dat bestaande

woonboten die bedoeld zíjn om ter
plaatse te furictioneien, gele$-ise9rd,.,.. .., '

zijn als drijvende w<xrngebouwen

boven een stuk waterbodem dat be-

stemd is voor bouwwcrken.
Met de wet is het antwoord gege-

ven op t!\ee vragen. De eerste vraag is:

is een woonboot een bouwwerk voor
de \loningwet en Vet algemene bepa-

lingen omgevingsrecht? Ja, luidt het

antwoord, maar varende woonb<.rten

nier. en bestaande gevaUen hoeven niet
te voldoen aan de bouwregelgeving.

De tweede vraag is: staat de destijds
verleende ligplaatsvergunning oF ont-
hefÊng gelijk aan een omgevingsver-
gunning voor het gebruik van de gr<)nd

waarboven de drijvende woning ligt?

Ook op deze vraag is her antwoord po-

sitief. Er is ooit een vergunning ufg"g"-
ven om op die plek met een woonboot
te mogen wonen (of er was gerggeld

dat er géén vergunning nodig was): Het
overgangsrecht van de nieuwe wet be-

tekent dat in bestaiande situaties de. ", . I

strijd met .de regels van heg tresternt . ,, r ,',, .:

mingsplimisópgehéveq,, .,: ., .' :.

Dubbele qgendo
,..Eíndelijk is het wettelijk goed geregeld
.'':en treedrgr.r-ust op aan'het lyurnboten-

front, tollje denken. I'{iêts'i5.:miidde,r,

: waar. $r:iijí name,li'jk,ovefhedeÍr'diè : r .

' 
vindéÀ détàet ovefgánCsrècht. áÍleeí'de
striidighéid met de bouwregels opheft.
Die ovtr.heden vindendat de ooit ver-
leende ti,Íhiet beaq{igde ligplaatsver-
gr-rnning alleen betrekking heeFr op het

gebrrrik van een *oonboot als drii-
vendeltnoiiing - en dus:niér.óp,hèï.ge.l
bruik van de grond (onder water) als

., liÊ$r.laáib.tob-i de&ijvendè:woning. l

,.t,,,fi*sahdére wdtrden:'ás ligplaatsen
-'':tirorwironbótèn 

(nog) niet ziin gerè-',..
, geld ií::het,tiestefliÈringspian, bïijÍgn 

'

die lig,p.laritqen err duí.dé,woonboten il-
legaal. Natuurlijk staat die merrirrg niet

'op zieËiel$ er is vaak sprake van een

dubbe.ie..4genda. De overheden w'illen

: brjvoglbë'etd o-nder de legalisatie uit
omdát ze industricterreinen. u oningen

, of brr4igê1i willen bouwen, en dan lig-
"gen,#óonboten in de u-eg.
. Een ruimtelijk plan moet alle belan-

ÉIen en effecten beschrijven. Vast staat

dat woonboten een effect op de f,sieke
ruimte hebben, zoals dat dan heet in
kringen van stedenbouwkundigen. Nu
we allemaal weten dat woonboten die
niet van hun plaats komen boulr-wer-
ken zijn, ontkomen ook stedenbouw-

kundigen er niet meer aan om bij het

maken van hun plannen rekening te

houden met de belangen van v'aterbe-

woners. Het idee dat woonboten ver-
plaatsbaar zijn en dus ook ergens

anders kunnen liggen. is niet meer

van deze tijd.

Lokool besluur
Na de opheffing wan:de STet op de

woonwagens en woonschepen in 1998

werd aanhet lokale bestuui het regelen
. .vanli la senvoorweonbótenover-.

gelaten.. Bóuwtechoiiche eiseir en vdor-
., :.sehrifienvoorde,wooirkwalitêit',''
,' .rmóehieoniet; w;ordengèsteld;.oqdat. .,,,

:,,rderïí.gnj1i.gwètv'cxin.bqtgn,èxp.1ieêi,',,

'.,uitsldpi:':D.e1lokalgiegel.bèp-addiduq.,,,.'

two-NlËr.tws

alleen s'aar en hoeveel ligplaatsen er

mochten v.orden ingenomen, en of er

een ligplaatsvergunning nodig rvas.

Gernccnten lvezen Ligplaatsen aan

via de'Wct basisregistratie adressen en

geboux-en, dus bewoners stonden (en

staan) officieel geregistrcerd op dat
adres. Daarnaast !!'as (cn is) er een

grote Ílroep waterbes<rncrs die op
grond van zrllerlei andere rcgelgJeving

een ligplaatsvergunning hadden, met

decennialang het gerechwaardigde ver-

ïï1"" 
dat wonen <p die plek legaal

Celukkig heeflt cle wetgever bij het

opstellen van de nieuwe wet als uit-
.gaífJspunt voor: het,nv.èigangsrecht :ralle

bestaande woonboten' genomen. Daar-

door zijn alle tiestaandé: ligpláíisver-
gunningen nu legaal, en dat geldt ook
voor alle bestaande woonboten err arr-

'dètediijvende objecten die hoofdzake-

liik,w-orden gebruikt voor verblijf.

,Ui,fkopen
De Landelijke'Woonboten Organisatie

begrijpt s-el dat inzichten veranderen,
lTraar eeÍr gemeente heeft de rn'ettelijke

plicht zich als een behoorlijke bestuur-

der te gedragen. Een bestuur dat water-

bewoners vanweÉle voortschrijdend
inzicht wil x.egjagen omdat'woonbo-
ten in de weg liggen', moet gewoon een

zak met geld op tafel zetten. Dat noe-

men we uitkopen. Makkelijker kan het

niet zijn. Dat doet misschien financieel
pijn, ma'ar daar had het lokale bestuur
c,p bedacht kunnen ziin.

De L\ffO strijdt daarom onvermin-
derd voort voor goede, betere, de beste

regelgeving voor álle waterbewoners in
Nededand. Steun de LNTO en word lid.
Stuur je Ja, ik wil'naar de redactie van

VLOT en je krijgt een kortingsbon
voor het lidmaatschap. o
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