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onderwerp Update ontwikkelingen in de Noorderhaven

Geachte heer, mevrouw,

In september 2018 hebben wij u per brief laten weten wat de uitkomsten zijn van de toets
(briefkenmerk7123048). We hebben getoetst of de schepen wel volgens de eisen van de

Verordening openbaar vaarwater 2006 in de Noorderhaven liggen. U heeft over uw schip toen

een persoonlijke uitkomst ontvangen. We willen u graag informeren over het vervolg.

Reacties op de brief
We hebben van een tiental bewoners een reactie gekregen op deze brief. Met deze bewoners is

contact gezochÍen met een aantal heeft een gesprek plaatsgevonden. Alle reacties zijn
verwerkt. In sommige gevallen is de uitkomst van de toets aangepast. Ook hebben de reacties
geleid tot enkele aanpassingen in het concept plan van aanpak.

Plan van Aanpak
Het concept Plan van Aanpak is begin oktober voor advies gestuurd naar het

Woonschepencomité Groningen (WCG), zij heeft begin november het college van B&W
geadviseerd. Het advies heeft geleid tot enkele aanpassingen in het plan van aanpak.

Proefprocedure
Uit overleggen met het WCG, bijgestaan door PlasBossinade advocaten, is gebleken dat een

proefprocedure op dit moment en onder de huidige omstandigheden weinig zinvol is. Het
verschaft ons niet de gehoopte duidelijkheid. We hebben daarom besloten om niet verder te

gaan met het proefproces.

Vervolg
Nu het advies van het WCG ontvangen is, wordt het plan voorgelegd aan het nieuw te vormen
college van B&W. Als dit nieuwe college het plan van aanpak vaststelt, gaat het ter
kennisname naar de gemeenteraad. Ook zullen we u hierover informeren. De verwachting is
dat dit in het eerste kwartaal van2019 gebeurt.

In de persoonlijke uitkomst staat of schip wel of niet voldoet. Wanneer uw schip in zijn
huidige staat voldoet aan de eisen van de Vov, dan mag uw schip in de Noorderhaven blijven
liggen. Maar wanneer uw schip niet voldoet aan de eisen van de Vov, nemen wij het initiatief
voor persoonlijke gesprekken over de uitkomsten van de inventarisatie. Dat doen wij nadat de

_ gemeenteraad is geïnformeerd.



Volgvel 2

Wilt u graag eerder in gesprek? Dan is dat uiteraard mogelijk. Voor het maken van een

afspraak en overige vragen kunt u contact opnemen met de heer Arjen Melchert,
telefoonnummer 06 2I8 922 44 of per e-mail naar arjen.melchert@groningen.nl.

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

Alfred Kazemier,
directeur Ruimtelijk Beleid en Ontwerp


