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Geachte heer/mevrouw,

In april gaven wij u per brief een update over de ontwikkelingen in de Noorderhaven.
In die brief stond dat het college van B&W het plan van aanpak voor de Noorderhaven
heeft vastgesteld en las u over de vervolgstappen. Het plan van aanpak is nu definitief.
In deze brief leest u hse wij het plan van aanpak willen uitvoeren, wat dit voor u
betekent en wat u kunt doen om uw schip te verduurzamen.

Plan van Aanpak deflrnitief
Het bollege streeft naar een haven met schepen die in goede staat verkeren en worden
bewoond door de eigenaar. Daarnaast houdt het college vast aan de Noorderhaven als

vrijhaven: een dynamische haven voor authentieke schepen. In het plan van aanpak

staat hoe het college dit wil bereiken. Dit plan van aanpak voor de woonschepen
Noorderhaven is nu definitief. Nadat het college van B&W het in april heeft
vastgesteld, heeft de gemeenteraad het op 8 en29 mei besproken. Dit heeft niet geleid
tot wijzigingen. U vindt het plan van aanpak op

Wat betekent dit voor u?
In het voorjaar van 2018 is een inventarisatie gehouden of de schepen in de

Noorderhaven voldoen aan de eisen van de Verordening openbaar vaarwater (Vov).
Over de uitkomsten van deze inventarisatie hebben wij alle bewoners geinformeerd. U
heeft een brief ontvangen waarin we hebben aangegeven dat uw schip aan de eisen van

de Vov voldoet. Dit betekent dat u in de Noorderhaven mag liggen.

Varend schip
Er zijn in de Noorderhaven een aantal schepen waarvan onbekend is of deze wel
kunnen varen. En daarmee is het onduidelijk of deze schepen volledig aan de

verordening voldoen. We gaan niet actief handhaven bij deze schepen. Maar zodra een

schip van eigenaar verandert/ te koop komt te staan, dan dient aangetoond te worden
dat het schip kan varen.
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Subsidie voor onderhoud
Met het vaststellen van het plan van aanpak is ook besloten dat er een subsidieregeling
komt voor onderhoud. We gaan subsidie verlenen voor het in goede staat van
onderhoud brengen en houden van authentieke woonschepen en op het in vaarklare
staat brengen van authentieke schepen in de Noorderhaven. De subsidie kan elk jaar

worden aangevraagd. Het bedrag zal 5O7o van de kosten zijn, met een maximum van
5.000 euro, inclusief btw. Op verzoek van de gemeenteraad onderzoeken we of we de

onderhoudssubsidie ook kunnen inzetten Voor het opknappen van de Noorderhaven.
Ook bekijken we of bestrijding van fijnstof hier onderdeel van kan worden. We
verwachten dat de subsidieregeling eind dit jaar wordt vastgesteld. Dan kunt u er

gebruik van maken.

Subsidies en leningen voor verduurzaming
Voor het verduurzamen van woonboten zrjn er diverse subsidies en leningen . Graag
wijzen we u op enkele regelingen:

- De gemeente Groningen heeft diverse subsidiemogelijkheden voor
duurzaamheid en klimaat(verandering), waaronder gÍoene daken. Meer
informatie kunt u vinden op: https://groningenklimaatbestendig.nl/dit-kun-je-
doen/

Landelijk is er een subsidie voor duurzame verwarming zoals een

warmtepomp, pelletkachel, zonneboiler en biomassaketel. Het gaat om de

IS DE-sub sidie. Kij k voor meer informatie op https : //www.rvo. nl/subsidies-
regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/particulieren/algemeen.

Met de Energiebespaarlening kunt u energiebesparende maatregelen voor uw
schip financieren. Deze lening wordt verstrekt uit het Nationaal
Energiebespaarfonds,. U kunt de lening afbetalen in maximaal tien jaar,

aftrankelijk van het bedrag dat u leent. Geld lenen kan voor bedragen vanaf
€2.500 tot maximaal €25.000 euro. De Energiebespaarlening is beschikbaar
voor eigenaren die de woonboot zelf bewonen.
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Voor meer informatie en onafttankelijk advies over het verduurzamen van

particuliere woonboten verwijs ik u door naar het energieloket van de

gemeente Groningen, Groningen woont SLIM: www.groningenwoontslim.nl

Meer informatie
Hebt u vragen over het plan van aanpak, neemt u dan contact op met de heer Arjen
Melchert, telefoonnummer 06 218 922 44 of per e-mail naar

arj en. melchert @ groningen. nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen, concerndirecteur Groningen,
namens deze,

Alfred Kazemier,
directeur Ruimtelijk Beleid en Ontwerp


