
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Wij willen Groningen sterker als stad aan het water presenteren en de 

economische potentie en de belevingswaarde van het water in de stad beter 

benutten. Deze ambitie hebben wij uitgewerkt in de ‘watervisie Groningen, 

Koersen op water’ (april 2017). Om de visie te realiseren is het aanpassen van 

regelgeving in het Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater (BOV) en de 

Verordening Openbaar Vaarwater (VOV) noodzakelijk. De Watervisie geeft 

de richting op hoofdlijnen en spreekt vooral over ambities. Het 

Koersdocument geeft richting bij het vertalen van deze ambities naar concrete 

regels.. Met deze brief1 informeren wij u over het Koersdocument dat is 

opgesteld.  

 

Op 13 mei jl. hebben wij u middels een presentatie geïnformeerd over de 

hoofdlijnen van deze Koers en de relatie met andere water gerelateerde zaken 

zoals de ‘Routekaart voor 550 plekken voor wonen op water’. Bij deze 

presentatie was het Woonschepencomité aanwezig. Tevens is het 

Koersdocument ter kennis aan het WCG gestuurd. 

 

Wat is tot nog toe gedaan 

Na vaststelling van de watervisie heeft u op 16 november 2017 (kenmerk 

6622376) een voorbereidingsbesluit genomen voor het plangebied van het 

BOV. Daarna is de conceptkoers op 16 mei 2018 gepresenteerd aan 

belanghebbenden op een inloopavond. Daarbij is aangegeven dat wij een 

partiële herziening van het BOV opstellen, waarbij slechts enkele regels in 

                                                 
1 U ontvangt over het Plan van Aanpak Herinrichting Noorderhaven afzonderlijk een 

collegebrief. 
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het geldende bestemmingsplan zouden worden gewijzigd of toegevoegd, 

overeenkomstig de conceptkoers.  

 

Wet verduidelijking voorschriften woonboten 

Per 1 januari 2018 is de Wet verduidelijking voorschriften woonboten in 

werking getreden, waarin wordt bepaald wanneer een woonboot een drijvend 

bouwwerk is of een varend schip. Als een woonboot een bouwwerk is, zijn 

daarop de regels van een bestemmingsplan en het Bouwbesluit van 

toepassing. De maatvoeringseisen van drijvende bouwwerken zijn nu nog 

opgenomen in de verordening, maar moeten conform de wet in het 

bestemmingsplan worden opgenomen. Hiervoor moet zowel het 

bestemmingsplan Openbaar Vaarwater (BOV) als de Verordening Openbaar 

Vaarwater (VOV) aangepast worden.  

 

Volledige herziening bestemmingsplan 

Gekozen is voor een compleet nieuw bestemmingsplan, waarin ook 

onderdelen van het nieuwe beleid worden verwerkt. In augustus 2018 is een 

risicoanalyse en taxatie planschade uitgevoerd, de uitkomsten hiervan hebben 

invloed gehad op het concept koersdocument. Deze onderzoeken hebben er 

tevens toe geleid dat een nieuw bestemmingsplan niet tijdig ter inzage kon 

worden gelegd. Op 19 december 2018 heeft u een nieuw 

voorbereidingsbesluit (kenmerk 67751-2018) vastgesteld.  

 

Een aantal koerswijzigingen 

Bij het tot stand komen van de watervisie zijn een aantal thema’s onderwerp 

van discussie geweest. In de Watervisie zijn hiervoor ambities opgeschreven 

met daaraan gekoppelde uitgangspunten voor uitwerking. Bij de vertaling van 

enkele uitgangspunten naar concrete regels blijkt dat voor enkele van de 

besproken onderwerpen een koerswijziging nodig is. De belangrijkste 

koerswijzigingen ten opzichte van de uitgesproken ambities in de watervisie 

zijn: 

 

Authenticiteit 

Het is niet mogelijk om de bestaande regel over ‘authenticiteit’ uit de VOV 

naar het BOV over te hevelen. Deze luidt als volgt: ‘In beschermde 

stadsgezichten en in de Noorderhaven mogen alleen authentieke schepen 

liggen’. Bij het overnemen van deze regel zouden we legaal verkregen 

rechten (vergunningen) wegbestemmen. Dit geldt voor verleende 

vergunningen voor (sch)arken die al van kracht waren voordat bovenstaande 

bepaling ingevoerd werd, maar het geldt ook voor vergunningen die in strijd 

met bovenstaande regel toch verleend zijn. Wegbestemmen leidt tot 

planschade zonder dat er zicht is op het daadwerkelijk verdwijnen van de 

niet-authentieke schepen. Daarom gaan we elke (sch)ark2 conserverend 

bestemmen: (sch)arken kunnen blijven liggen en bij vervanging door een 

(sch)ark vervangen worden. Zo ontstaat er geen planschaderisico. In de 

                                                 
2 Een (sch)ark is een combinatie van een ark en schip.  
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toelichting van het bestemmingsplan en de welstandsnota wordt duidelijk dat 

het de wens is om (sch)arken door schepen te vervangen ter plaatse van 

beschermd stadsgezicht en hoofdvaarwegen. Daardoor is het geen harde eis 

en heeft het geen consequentie voor planschade. In de regels van het 

bestemmingsplan nemen we op dat in de hele gemeente een authentiek 

woonschip niet vervangen mag worden door een (sch)ark. Ook dit brengt 

geen planschaderisico met zich mee. Bij vervanging (en verbouwing) borgen 

we via de welstandsnota de kwaliteit. 

 

Wachtlijst 

Eigenaars van woonboten die als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de 

stad (zoals bijv. aanleg van de Kattenburg bij de Diepenring) moeten 

verhuizen komen bovenaan de wachtlijst en daarmee als eerste in aanmerking 

voor door handhaving vrijgekomen plekken of een nieuwe ligplaats, mits ze 

voldoen aan de eisen terplekke. 

 

De volgende uitgangspunten zetten we voort zoals aangekondigd in de 

Watervisie.  

Kamerverhuur en appartementenboten: nieuwe kamerverhuur wordt niet 

toegestaan, per schip mag één woning worden gerealiseerd. 

Oeverinrichting: de huidige regels voor inrichting van de oevers (regels voor 

bouwwerken, tuininrichting, vlonders/steigers, e.d.) handhaven we in het 

bestemmingsplan.  

Afstand tussen boten: nu is minimaal 5 meter vereist tussen twee woonboten. 

Met het oog op het voorkomen van verdere verdichting langs oevers en 

vanwege brandveiligheid, houden we vast aan het uitgangspunt dat er 5 meter 

tussen boten moet zijn. 

Terugkeerregeling: We verruimen de ‘terugkeerregeling’ voor 

woonboteneigenaren die tijdelijk hun ligplaats verlaten (bijv. voor 

onderhoud). Deze gaat van 3 naar 6 maanden. 

 

 

Vervolg 

Met het voorbereidingsbesluit is een nieuwe start gemaakt voor het herzien 

van het BOV, VOV en het welstandsdocument Welstand te Water. In april is 

hierover een gesprek geweest met het bestuur van het Woonschepencomité 

Groningen. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt na de zomervakantie 

voor inspraak ter inzage gelegd. Het voorontwerp wordt vrijgegeven door het 

college. Voor de belanghebbenden organiseren we dan een nieuwe 

informatiebijeenkomst. De belanghebbenden worden geïnformeerd door een 

brief aan woonbootbewoners, via wijk- en buurtorganisaties en diverse andere 

partijen betrokken in het waterwezen. Daarna volgt eind 2019 het 

ontwerpbestemmingsplan met de periode van ter inzagelegging. Uiteraard 

wordt u bij elke stap geïnformeerd. Begin 2020 leggen wij de Verordening 

Openbaar Vaarwater, het Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater en Welstand 

te Water ter besluitvorming aan u voor.  De gemeenteraad is uiteindelijk 
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bevoegd tot het vaststellen van het bestemmingsplan, de welstandsregels en 

de nieuwe verordening. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


