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2019
Maandelijks waren er openbare bestuursvergadering in Op Mars.
Maandelijks zijn er nieuwsbrieven uitgebracht.
Dirk van Driel treedt af als voorzitter, André Wolff, Gerrit de Goede, Koos 
Westerhoff en Lambert Eggink treden aan.
Twee keer hebben overleggen plaatsgevonden met Richard Lombaerts, 
directeur stadsbeheer. Besproken werden: problemen na renovatie WSH. Het 
rapport Bleygold liet lang op zich wachten, na uitkomen leidde dat niet tot de 
gewenste oplossing. De problematiek WSH betreft onder meer een gevaarlijk 
lage gasdruk in de gasleiding, risico op legionella in de waterleiding wegens 
risicovolle temperaturen in de zomer. Teven was terugkerend onderwerp hoe 
het aantal ligplaatsen in de stad Groningen gemonitord moet worden.
Er was bestuurlijk overleg met Wethouder Roeland v d Schaaf.
Er hebben diverse informele overleggen met lokale ambtenaren en diverse 
raadsleden plaats gevonden.
Er werd deelgenomen aan een gesprek over de keuze van de varianten en de 
wijze van participatie bij de vervanging van de Gerrit Krolbrug.
Mbt de wachtlijst ligplaatsen: er werd een actueel overzicht opgevraagd en 
gekregen per 23-10.
Er is gevraagd advies over het wel of niet door de gemeente verlengen van het 
experiment mbt het terras Ludina.
Een issue speelde ook over hout stoken, buurtbewoners bij de NH hebben 
geklaagd over de overlast door houtstoken op verschillende schepen..
De kwestie mbt het instaan van de carrousel haven in Hoogkerk speelde ook. 
Deze werd toegekend door de gemeente.
Het voorbereidingsbesluit tbv het bestemmingsplan van de WSH speelde.
Er is door het bestuur en enkele HH bewoners ingesproken tijdens de 
gecombineerde raadsvergadering en een zienswijze Plan van Aanpak NH, 
aangeleverd door het bestuur in afstemming met de achterban. Tevens werd 
het gedoogbeleid tav 10 schepen in de NH van kracht, door bestuurleden werd 
advies gegeven aan enkele eigenaren ihkv handhavingstraject NH.
Het WCG bestuur heeft ook een zienswijze gegeven op actualisatie regelgeving
watervisie, welstandsplan, bestemmingsplan en verordening openbaar 
vaarwater, en daarover ingesproken bij gecombineerde vergadering raadsleden
en B&W.
Op 21-9 was er door WCG leden deelgenomen aan de World Clean Up Day.
Op 23-11 was er door een bestuurslid deelgenomen aan de informatieve 
bijeenkomst over de omgevingswet bij de landelijke woonboten organisatie 
(LWO).
Op 18-12 was het WCG bestuur aanwezig op de Raadsvergadering over de 
NH.

2020
De maandelijkse openbare bestuursvergadering in Op Mars kon grotendeels 
niet plaatsvinden ivm Corona problematiek. Het bestuur vergaderde daarom 
digitaal.
Maandelijks zijn er nieuwsbrieven uitgebracht.
Overlegd werd met ambtenaren over de inhoud en uitvoering de convenant.
In Maart trad Lambert Eggink terug als bestuurslid om persoonlijke redenen.



Er werd onderzoek gedaan naar effect van vaarbewegingen door grotere 
schepen op de water beweging en golfslag bij het Boterdiep en de 
Oosterhamrikkade.
In april startte de werkgroep definitie authenticiteit gaat van start Gerrit de 
Goede, Martijn Versteegh.
Oo 6 juni ontving het bestuur aan de hand van een rondleiding over het water 
(Diepenring en WSH) de Burgemeester Koen Schuiling van Groningen, die 
werd vergezeld door Roos Broeders.
De Gouwzee werd verwijderd uit de NH.
Op 26 augustus werd door de WCG voorzitter en Dirk v Driel als oud voorzitter 
ingesproken tijdens vergadering van de gecombineerde commissie ivm een 
inspreekmogelijkheid over de kwesties Openbaar vaarwater en Welstand te 
water.
Er werd I.h.k.v. de voortdurende WSH problematiek een tegen expertise bij 
KIWA aangevraagd. Het lijkt erop dat deze aanvraag werd geobstrueerd door 
een derde partij, het KIWA gaf te kennen deze opdracht niet uit te willen voeren.
Dirk van Driel treedt af als bestuurslid.

2021
De maandelijkse openbare bestuursvergadering in Op Mars vonden nog steeds
niet plaats ivm de coronamaatregelen.
Maandelijks zijn er wel nieuwsbrieven uitgebracht.
Een Zienswijze vanuit het WCG mbt structuurvisie Suikerzijde werd 
aangeleverd.
Er was overleg met ambtenaar Henri Vos over Noorderhaven ligplaatsen.
In april was er bestuurlijk overleg tussen het WCG en wethouder Roeland van 
de Schaaf.
Er is door het WCG bestuur overlegd met projectgroep Stadshavens.
Publiciteit mbt nautisch kwartier in Deense Haven
Gerrit de Goede trok zich terug uit he5 bestuur. André Wolff en Koos Westerhoff
bleven aan.

Algemeen
Het WCG lijkt over diverse kwesties verdeeld te zijn. Deze verschillen zijn 
historisch gegroeid. Geconstateerd kan worden dat dit spanningen tussen 
mensen oplevert met meerdere kampen.

Al vanaf het najaar 2019 heeft het bestuur steeds aangegeven dat er vacatures 
voor het bestuur zijn, pas in 2021 heeft een lid zich beschikbaar gesteld als 
penningmeester. De voorzitter stelt zich na ruim 2 jaar bestuurslidmaatschap 
niet herverkiesbaar ivm een te drukke agenda.
Ondanks dat het WCG van zich heeft laten horen bij diverse activiteiten 
gedurende de jaren 2019 tot en met 2021 en de terugkerende roep om 
bestuursleden rijst de vraag of het WCG levensvatbaar is. Per juni 2021 is het 
bestuur ook numeriek onderbemand en lijkt er onvoldoende animo om het 
stokje over te nemen.

Met vriendelijke groet,
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