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Managementsamenvatting 
In de Noordelijke diepenring van Groningen ligt de laatste vrijhaven van Nederland, de 

Noorderhaven. In de Noorderhaven liggen op dit moment 63 woonschepen. Deze bewoners hebben 

allemaal toestemming ontvangen van de gemeente om daar te liggen met hun schip voor 

onbepaalde tijd. Wanneer de woonschepen verkocht worden aan een nieuwe eigenaar, beschouwt 

de gemeente dit als het opnieuw binnenvaren van de haven en zal de gemeente opnieuw 

toestemming moeten verlenen. Het gevolg is dat de schepen erg moeilijk verkoopbaar zijn aangezien 

de toestemming van gebruik van ligplaats niet overdraagbaar is. Dit geeft de huidige bewoners 

onzekerheid over de verkoopbaarheid van het schip. Daarnaast zijn schepen zonder 

ligplaatsvergunning niet te financieren door middel van een hypotheek waardoor verkoop nog 

moeilijker is.  

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de gevolgen voor zowel gemeente als de 

bewoners van de Noorderhaven (vertegenwoordigd door het Woonschepen comité Groningen, WCG) 

zijn wanneer een overdraagbaar vergunningstelsel wordt ingevoerd. De centrale vraag van dit 

onderzoek luidt dan ook: 

Wat zijn de gevolgen van een vergunningstelsel voor woonschepen in de Noorderhaven voor de 

bewoners en gemeente Groningen? 

Om antwoord op deze vraag te kunnen geven zijn twee deelvragen opgesteld: 

1. Wat zijn gevolgen voor de gemeente Groningen? 

2. Wat zijn de gevolgen voor het WCG? 

Per deelvraag is deskresearch uitgevoerd en zijn interviews afgenomen met betrokken partijen. Uit 

de resultaten is gebleken dat een overdraagbaar ligplaatsvergunningstelsel voor beide partijen voor- 

en nadelen heeft.  

De gemeente heeft de ambitie om de dynamiek die bij een vrijhaven hoort terug te brengen in de 

Noorderhaven. De huidige regelgeving draagt hier maar beperkt aan bij. Een vergunningstelsel zou 

een middel kunnen zijn om bewoners te overtuigen aan nieuwe regels te gaan voldoen met als 

beloning een overdraagbaar ligplaatsvergunning. Op deze manier kan de gemeente op een 

stimulerende manier regelgeving introduceren en handhaven. 

Voor de bewoners blijkt uit de resultaten dat vooral de zekerheid om in de toekomst een schip te 

kunnen verkopen erg belangrijk is. Een overdraagbaar vergunningstelsel maakt dit mogelijk. 

Daarnaast is er een categorie met schepen die mogelijk niet meer aan de voorwaarden voldoet om in 

de Noorderhaven te mogen liggen. Er is lange tijd niet gehandhaafd door de gemeente waardoor 

voor sommige schepen deze situatie heeft kunnen ontstaan. Voor deze categorie schepen zal 

ondersteuning geboden moeten worden. Wanneer de situatie niet meer te verbeteren is, een 

alternatief.  
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1. Probleemomschrijving 
Onderstaand hoofdstuk omschrijft het probleem naar aanleiding van de eerste oriëntatie op het 

onderwerp. Tijdens deze oriëntatie is het eerste contact gelegd met betrokkenen en zijn de eerste 

stappen van de deskresearch uitgevoerd. Hierbij heeft de nadruk gelegen op de aanleiding (1.1), het 

probleem en haar gevolgen (1.2) en de betrokken stakeholders (1.3).  

1.1 Aanleiding 
Nederland is een waterland. De haat-liefde verhouding tussen Nederlanders en het water heeft een 

lange geschiedenis en is in veel historische steden duidelijk te herleiden door middel van de 

beroemde grachtengordels. Tegenwoordig worden de grachten in stedelijke centra veel ingezet als 

woonruimte door middel van woonboten. Zo ook in Groningen. 

De gemeente Groningen heeft alle ligplaatsen voor woonboten in Groningen vastgesteld in het 

Aanwijsbesluit Ligplaatsen 2010. Dit besluit zorgt ervoor dat de gemeente zicht heeft op alle 

ligplaatsen en kan handhaven wanneer dit nodig is. Bij de laatste vaststelling in 2015 ging het om 434 

ligplaatsen binnen de gemeente Groningen. Het Aanwijsbesluit ligplaatsen 2010 is opgenomen in 

bijlage 1 (Gemeente Groningen, 2015). 

Voor het gebruik van een ligplaats is een vergunning nodig. Vergunningen zijn alleen mogelijk voor 

ligplaatsen die benoemd zijn in het Aanwijsbesluit Ligplaatsen 2010. Een vergunning kan worden 

aangevraagd bij de gemeente. Bij verkoop van een woonboot wordt de vergunning (voor gebruik van 

dezelfde ligplaats) overgedragen aan nieuwe eigenaar. Voor nieuwe ligplaatsen geldt een wachtlijst 

(Gemeente Groningen, 2019). 

In het Noordwesten van de diepenring van Groningen ligt de Noorderhaven. De Noorderhaven is 

onderdeel van het historisch centrum van Groningen (figuur 1). Het stukje Diepenring wordt 

afgebakend tussen de Plantsoenbrug, Visserbrug en de Kijk in `t Jatbrug (figuur 2).  

 

 

 
Figuur 1, Noorderhaven t.o.v. Groningen    Figuur 2, Afbakening (rood) Noorderhaven 

(Google Maps, 2019) 

Ook in de Noorderhaven zijn ligplaatsen gesitueerd. De Noorderhaven telt 95 adressen gekoppeld 

aan ligplaatsen (zie figuur 3). Op dit momenten staan er op 63 van deze adressen bewoners met een 
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woonschip ingeschreven. Dit betekent niet dat er ruimte is voor 22 extra woonschepen. Een deel van 

de adressen is aangehouden als marge voor beweegruimte voor schepen. Woonschepen kunnen 

variëren in omvang en hebben ruimte nodig om te kunnen manoeuvreren om te verplaatsen. 

Wanneer er binnen dit onderzoek gesproken wordt van ‘de Woonschepen in de Noorderhaven’ gaat 

het om de schepen gelegen op Noorderhaven 1001 tot en met 1100 in Groningen (figuur 3). 

Wanneer er gesproken wordt van ‘de ligplaatsen in de Noorderhaven’ gaat het om de ligplaatsen aan 

hetzelfde adres.  

 

 

Figuur 3, adressen in de Noorderhaven  (Gemeente Groningen, 2014) (WCG, 2019) 

De gemeente geeft de volgende toelichting op de kaart met adressen: 

‘’De rode bollen geven de nutskasten weer. Op elke nutskast kunnen vier schepen aangesloten 

worden. Er zijn vijf ligplaatsen aangewezen bij elke nutskast. Aan die vijf ligplaatsen worden 

vijf adressen gekoppeld. Er worden vijf postbussen opgenomen in elke nutskast. Per nutskast 

is er dus één postbus met adres als reserveplek. De adresnummers van de ligplaatsen zijn te 

zien op de kaart.’’ (Gemeente Groningen, 2014). 

De 63 geregistreerde woonschepen in de Noorderhaven zijn bewoond door de eigenaren en staan 

ingeschreven op het bijbehorende postadres (zie figuur 3). De huidige bewoners van deze adressen 

liggen met toestemming van de gemeente in de Noorderhaven (Gemeente Groningen, 2014).  

De gemeente Groningen ziet de Noorderhaven als vrijhaven en wijkt daarom af van de regelgeving 

voor ‘reguliere’ ligplaatsen (alle andere ligplaatsen binnen de gemeente). De definitie van een 

vrijhaven en haar juridische situatie wordt verder toegelicht in hoofdstuk 3 De ligplaatsen in de 
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Noorderhaven zijn daarom als enige ligplaatsen in Groningen niet benoemd in het Aanwijsbesluit 

ligplaatsen 2010. Dit heeft als gevolg dat ligplaatsvergunningen in de Noorderhaven niet bestaan. 

De ligplaatsen in de Noorderhaven zijn wel opgenomen in de Verordening Openbaar Vaarwater 2006 

(bijlage 2). De verordening heeft als doel de gemeente handvatten te bieden om te kunnen 

handhaven in de haven. Tot op heden is deze verordening de enige decentrale regelgeving voor de 

Noorderhaven. (Gemeente Groningen, 2006) (Gemeente Groningen, 2010) 

Wanneer een (woon)schip de gemeentegrenzen van Groningen binnen vaart en wil aanleggen op een 

ligplaats, geldt er middels artikel 22 van het V.O.V. een meldplicht. Wanneer de schipper een 

ligplaatsvergunning of ontheffing heeft, vervalt deze meldplicht. In de vrijhaven mag zonder 

vermelding, mits er plek is, maximaal vier uur worden aangelegd. Voor aanleggen langer dan vier uur 

meldt de schipper zich bij een door het college aangewezen ambtenaar. De ambtenaar zal 

beoordelen of het schip mag blijven liggen. De voorwaarden waarop dit gebaseerd wordt zijn 

opgenomen in de Verordening Openbaar Vaarwater 2006. Voldoet het schip aan de voorwaarden 

dan krijgt zij toestemming. De woonschepen die (middels ontheffing) met toestemming in de 

Noorderhaven liggen zijn vrij om voor onbepaalde tijd te blijven liggen (Gemeente Groningen, 2006). 

1.2 Probleem 
Een ligplaatsvergunning is overdraagbaar wanneer een schip of woonboot verkocht wordt. De 

toestemming (Gebaseerd op de criteria uit de V.O.V. 2006) zoals toegepast in de Noorderhaven is dit 

niet. De toestemming vervalt zodra een schip van eigenaar verandert. De gemeente ziet het 

overdragen van een woonschip als het opnieuw binnenvaren van het schip in de Noorderhaven. 

Wanneer een nieuw schip binnen vaart moet deze toestemming krijgen om langer dan vier uur een 

ligplaats in te nemen. 

Het vervallen van de toestemming maakt het verkoopproces risico vol voor de kopende partij. De 

toetsing voor de toestemming wordt pas na de transactie uitgevoerd. De kopende partij kan geen 

enkele garantie krijgen over de uitkomst. Dit is de kern van het probleem voor de bewoners. 

Wanneer toestemming voor gebruik van de ligplaats niet opnieuw verleend wordt, moet de nieuwe 

eigenaar opzoek naar een alternatief. Voor een andere ligplaats in Groningen geldt een wachtlijst.  

Ook andere ligplaatsen in Nederland zijn uiterst schaars. Wanneer geen ligplaats wordt gevonden 

moet het schip uitwijken naar het buitenland of erger nog, de sloop. De gevolgen (en de samenhang) 

van het niet kunnen overdragen van de ligplaats is in figuur 4 gevisualiseerd (Goudriaan, C. 2018) 

(Gemeente Groningen, 2019). 

Figuur 4, samenhang nadelige gevolgen vrijhaven beleid 
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Het risico dat een nieuwe eigenaar de ligplaats moet verlaten maakt de aankoop zeer 

onaantrekkelijk. Het verkopen van een woonschip in de Noorderhaven als woning is daarom zeer 

moeilijk. Het verkopen van een schip zonder vergunning of toestemming (lees: ligplaats) zal in de 

praktijk veel minder opbrengen dan met een ligplaatsvergunning. De marktwaarde wordt door de 

onzekere situatie daarom negatief beïnvloed voor de verkopende partij ten opzichte van een schip 

met ligplaats.   

Ook de financierbaarheid van een woning door middel van een scheepshypotheek wordt negatief 

beïnvloed, gezien de onzekere status van het onderpand. Al deze factoren gecombineerd brengt ook 

nog eens voort dat huidige eigenaren minder bereid zijn te investeren in de woonschepen. 

Onderhoud, verduurzaming en andere investeringen in de vorm van geld of inspanning zijn daarom 

lastig te verantwoorden.  

1.3 Stakeholders 
De situatie in de Noorderhaven kent twee belanghebbende partijen. De bewoners van de 

Noorderhaven (vertegenwoordigd door het WCG) en de gemeente Groningen. Beide partijen hebben 

belangen binnen het gebied zoals hieronder omschreven. De relatie tussen deze twee stakeholders is 

in 2010 vastgelegd in de vorm van een convenant (zie bijlage 3). Het belangrijkste punt uit het 

convenant is dat de gemeente het WCG bij elke vorm van besluitvorming tijdig betrokken moet 

worden. Ook zijn er stakeholders in de vorm van gebruikers van het gebied en omwonenden. Gezien 

de relevantie van een vergunningstelsel voor deze groep nihil is, worden zij buiten beschouwing 

gelaten (Woonschepen Comité Groningen en gemeentebestuur Groningen, 2010). 

2. Probleemanalyse 
In hoofdstuk twee staat de analyse van het probleem ten opzichte van het onderzoek. De analyse 

begint met het isoleren en vervolgens toepassen van de managementvraag in paragraaf 2.1. In 

paragraaf 2.2 is het doel van het onderzoek omschreven en in 2.3 de formulering van de vraagstelling 

en de hiërarchie hiervan.  

2.1 Managementvraag 
Het Woonschepen Comité Groningen (hierna WCG) is een organisatie die zich naar eigen zeggen hard 

maakt voor de belangen van ongeveer 500 woonschepen in de stad Groningen. Het comité bestaat 

uit een driedelig bestuur bestaande uit: Dirk van Driel (voorzitter), Nico van Tiel (algemeen lid) en 

Marten Albers (penningmeester) (Woonschepen Comité Groningen, 2016). 

De kerntaak van het WCG is het behartigen van de belangen, om vervolgens een zo gunstig mogelijk 

woon- en leefklimaat te realiseren voor bewoners van woonboten en woonschepen in Groningen. In 

de praktijk komt dit vaak neer op contact met de gemeente over gebiedsveranderingen, regelgeving 

en handhaving. In 2010 heeft het WCG een convenant gesloten met de gemeente Groningen (bijlage 

3). Hierin staat onder andere dat bij iedere vorm van besluitvorming vanuit de gemeente het WCG 

als bewonersorganisatie tijdig moet worden betrokken bij besluitvorming (Woonschepen Comité 

Groningen, gemeentebestuur Groningen, 2010). 

Het WCG is van mening dat de bewoners in de Noorderhaven baat hebben bij een vergunningstelsel, 

zoals dat bijvoorbeeld bij ligplaatsen die zijn opgenomen in het Aanwijsbesluit Ligplaatsen 2010 (zie 

bijlage 1) wel het geval is. Het WCG zou graag de voor- en nadelen laten onderzoeken. Het WCG 

heeft dit ook aangegeven (zie bijlage 4) bij de gemeenteraad, dit voorstel is helaas verworpen.  
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De drie belangrijkste argumenten voor een vergunningstelsel van het WCG zijn: 

• Doorstroming van handelsschepen is al minstens 25 jaar niet meer aan de orde.  

• De schepen hebben primair een woonfunctie en zijn daarmee meer woning dan schip. 

• Het opnieuw binnenvaren van de haven bij verkoop van een schip is niet uit de V.O.V. te 

herleiden. 

D. van Driel, voorzitter WCG benadrukt: ‘’De benadering van de Noorderhaven als vrijhaven waar 

schepen in en uit varen, met als kernactiviteit handeldrijven, is al jaren niet meer van deze tijd.’’ 

Volgens het WCG heeft de Noorderhaven baat bij een ‘’realistische benadering’’, een vrijhaven is dat 

in ieder geval niet (zie bijlage 5) (van Driel, D. persoonlijke communicatie, 28 januari 2019). 

Meneer Adriaanse, bewoner van één van de woonschepen in de Noorderhaven bevestigt de 

verbinding tussen locatie en woonfunctie: ‘’ik heb een economische binding met de stad, ik ga elke 

dag op de fiets naar mijn werk’’. Meneer Adriaanse is geen schipper die op doortocht aanlegt in de 

Noorderhaven. Hij is een ingeschreven bewoner van de stad Groningen (Adriaanse, J. persoonlijke 

communicatie, 25 januari 2019). 

Het bestuur van het WCG wil graag een vergunningstelsel om de omschreven problemen aan te 

pakken. De gemeente is tot dusver afhoudend voor een vergunningstelsel. De managementvraag van 

het WCG luidt dan ook: 

Hoe overtuigt het WCG de gemeente van het invoeren van een vergunningstelsel? 

2.2 Doel onderzoek 
Om de managementvraag te kunnen beantwoorden heeft het WCG de behoefte aan objectief 

onderzoek naar de gevolgen van een vergunningstelsel. Het gaat om de gevolgen voor zowel 

bewoners als de gemeente. De uitkomsten zullen naar verwachting een essentiële bijdrage leveren 

aan de afstemming van regelgeving in de Noorderhaven. (WCG en de gemeente Groningen, 2019) 

Dit onderzoek heeft als doel de gevolgen van een ligplaats-vergunningstelsel in de Noorderhaven in 

kaart te brengen. Wanneer de gevolgen voor gemeente en bewoners van de Noorderhaven 

inzichtelijk zijn is het een stuk duidelijker wat de beste aanpak is voor de huidige problematiek.  

Het WCG vermoedt dat een vergunningstelsel in de Noorderhaven ook de belangen van de gemeente 

zal behartigen. De gemeente lijkt namelijk niet tevreden met de huidige situatie in de Noorderhaven. 

Met name de staat van onderhoud van veel schepen is minder goed dan de gemeente graag ziet. Ook 

heeft de gemeente aangegeven dat zij liever schepen die voldoen aan de randvoorwaarden, zoals 

omschreven in het V.O.V. 2006, in de Noorderhaven zien liggen. Dit is op dit moment niet altijd het 

geval. In het V.O.V. 2006 staat een aantal criteria dat de afgelopen jaren niet of nauwelijks zijn 

gehandhaafd (zie bijlage 2). Deze visie van de gemeente is een verwachting van het WCG, geen feit 

(Oog omroep Groningen, 2018). 

2.3 Vraagstelling 
Om het onderzoek te concretiseren is de vraagstelling geformuleerd in één centrale vraag. Deze 

centrale vraag opgedeeld in twee deelvragen. Deze deelvragen zijn vervolgens opgedeeld in 

onderzoeksvragen. Aan iedere onderzoeksvraag zijn verschillende onderwerpen verbonden. 

Sommige onderwerpen zijn relevant voor meerdere onderzoeksvragen. Deze onderwerpen worden 

topics genoemd. In figuur 5 is de samenstelling weergeven. 
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Figuur 5, hiërarchie onderzoek 

De centrale vraag luidt: 

Wat zijn de gevolgen van een vergunningstelsel voor woonschepen in de Noorderhaven voor de 

bewoners en gemeente Groningen? 

Om deze centrale vraag te beantwoorden zijn deelvragen één en twee opgesteld: 

1. Wat zijn gevolgen voor de gemeente Groningen? 
 

2. Wat zijn de gevolgen voor het WCG? 
Om deze deelvragen goed te beantwoorden zijn deze opgedeeld in twee onderzoeksvragen per 

deelvraag: 

1a. Wat zijn voordelige gevolgen voor de gemeente Groningen? 

 

1b. Wat zijn nadelige gevolgen voor de gemeente Groningen? 

 

2a. Wat zijn voordelige gevolgen voor het WCG? 

 

2b. Wat zijn nadelige gevolgen voor het WCG? 

Wanneer alle vier de onderzoeksvragen zijn beantwoord, kan de centrale vraag ook beantwoord 

worden. 

Centrale vraag

Deelvraag 
1

Onz.

vraag 1a

Onz.

vraag 1b

Deelvraag 
2

Onz.

vraag 2a

Onz. 
vraag 2b
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3.Theoretisch kader 
Dit theoretisch kader omschrijft relevante theorie en definieert de kernbegrippen uit hoofdstuk 1. Ook 

wordt een blik geworpen op landelijke ontwikkelingen, verschillende typen ligplaatsen en ruimtelijke 

kwaliteit. In het geval van dit onderzoek is voornamelijk (de)centrale wetgeving, beleidsstukken en 

theorie over ruimtelijke kwaliteit gebruikt.  

3.1 Het woonschip 
Woonschepen vormen de kern van dit onderzoek. Daarom begint dit theoretisch kader met een 

toelichting van dit begrip. 

3.1.1 Wonen op het water 
Er zijn verschillende definities voor woonschepen. Het Rijk definieert een woonschip vanuit de 

Huisvestingswet 2014 als volgt: 

 ‘’Een schip dat uitsluitend of als hoofdzaak gebezigd wordt als woning’’ (Woorden.org, 2019). 

Dit houdt in dat wanneer men spreekt van een woonschip, het om een schip gaat met primaire 

(kernactiviteit) woonfunctie gaat. Woonruimte is alleen niet per definitie een woning. 

De taalkundige definitie van het begrip woonschip luidt als volgt: 

‘’Schip dat wordt gebruikt voor permanente bewoning, hetzij een ark hetzij een varend schip’’ 

(Algemeen Nederlands woordenboek, 2019). 

 

Naast de juridische en taalkundige definitie houden sommige gemeenten er eigen definities op na. 

Gemeenten in Nederland hebben allemaal een beleid op maat voor het wonen op water. De 

diversiteit van regelgeving vraagt om een duidelijke afbakening om verwarring te voorkomen. Een 

goed voorbeeld is de gemeente Zaanstad. Op de website van gemeente Zaanstad wordt duidelijk 

onderscheid gemaakt tussen woonboten, woonarken en woonschepen. Het feit dat de gemeente 

Zaanstad hier een webpagina aan wijdt zegt genoeg over de verwarring rondom het gebruik van de 

begrippen (Gemeente Zaanstad, 2019). 

3.1.2 Verschillende vormen 
In figuur 6 zijn verschillende verzamelnamen weergeven. Het grooste onderscheid vormt zich tussen 

een waterwoning en de begrippen die onder woonboot vallen. Waterwoningen zijn modernere 

vormen van wonen op het water. Deze woningen hebben opvallend veel eigenschappen van 

woningen die op de wal zijn gevestigd. Voorbeelden zijn gegeven in figuur 7, 8 en 9. (waterwonen, 

2018) (domewoningen, 2016) (bouwjeeigenhuis.nl, 2018). 

 

 

Figuur 6, verzamelnamen voor woningen op het water 
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Figuur 7, Voorbeeld van een Woonschip   Figuur 8, Voorbeeld van een waterwoning 

 

Figuur 9, Voorbeeld van een woonark 

Het verschil tussen een woonschip en een woonark is dat een woonschip een woning is die nog 

herkenbaar is als schip (Zeelenberg, 2013). 

Voor dit onderzoek wordt de juridische term voor het woonschip aangehouden. De term woonboot 

overkoepelt hierin de drie varianten. Dit betekent dat wanneer er gesproken wordt van een 

woonboot het over een schip, ark of schark (tussenvorm van schip en ark) kan gaan die gebezigd 

wordt als woning. In de Noorderhaven is enkel sprake van woonschepen. 
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3.2 Ligplaatsen en toestemming 
Nu de terminologie van de woonvormen op het water is toegelicht, is het nu de beurt aan de 

ligplaatsen. Hieronder staat omschreven wat exact bedoeld wordt met ligplaatsen en welke 

regelgeving van toepassing is. Eerst een landelijke blik, vervolgens lokaal. 

 

3.2.1 Ligplaatsen landelijk 
Alle Nederlandse ligplaatsen zijn geregistreerd in de Basisadministratie adressen en 

gebouwenregister (BAG). Landelijk zijn er zo`n 12.000 ligplaatsen geregistreerd. Figuur 10 geeft de 

landelijke verhoudingen van het aantal ligplaatsen per gemeente en de eigendomsvormen weer. Per 

gemeente kan de regelgeving afwijken. Globaal gezien wordt in alle gemeenten eerst toestemming 

verleend. Vervolgens betaalt de gebruiker een vergoeding aan de gemeente voor het gebruik van de 

ligplaats. Dit kan havengeld, belasting (RZB) of erfpachtcanon zijn. Per gemeente verschillen de eisen 

aan drijvende woningen die een ligplaats mogen betreden (Zeelenberg, 2013) (Kadaster 2019).

 

Figuur 10, ligplaatsen per gemeente 

3.2.2 Reguliere ligplaatsen Groningen 
Alle 442 ligplaatsen voor woonboten in de gemeente Groningen zijn opgenomen in het 

Aanwijsbesluit ligplaatsen 2010 (zie bijlage 1). Voor gebruik van ligplaatsen is een ligplaatsvergunning 

verplicht. De vergunningen worden op dit moment alleen uitgegeven aan nieuwe gebruikers van 

bestaande ligplaatsen. Voor nieuwe ligplaatsen geldt een wachtlijst (Gemeente Groningen, 2010) 

(Zeelenberg, 2013).  

3.2.3 Aanleggen in de Noorderhaven 
De ligplaatsen in de Noorderhaven zijn niet opgenomen in het in het Aanwijsbesluit ligplaatsen 2010. 

Dit betekent dat de ligplaatsen niet erkend worden als ligplaatsen voor drijvende woningen en dus 

ook niet behoren tot de 442 ligplaatsen in het V.o.V. 2006. De ligplaatsen zijn wel erkend door de 

gemeente aangezien ze zijn voorzien van postadressen en regelgeving in het BAG-register (Gemeente 

Groningen, 2006) (Gemeente Groningen, 2010) (kadaster, 2019). 

De afwijkende regelgeving voor de Noorderhaven (zoals uit de V.o.V.) komt voort uit het 

handelsverleden van de stad Groningen. Vroeger kwamen handelsschepen naar de Noorderhaven 

om voor een korte periode aan te leggen, handel te drijven en weer te vertrekken. Soms kwam het 

voor dat een schipper langer wilde aanleggen. Wanneer het schip voor langere tijd zou aanleggen 

was hier toestemming voor nodig (van Driel, D., persoonlijke communicatie, 2019). 
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Door korte tijd aan te kunnen leggen ontstond een laagdrempelige vorm van doorstromingen voor 

handelsschepen. Havens met dit beleid worden vrijhavens genoemd. Het vrijhaven-beleid is destijds 

ingevoerd om handel te stimuleren. Wereldwijd wordt dit systeem nog toegepast. In Nederland is de 

Noorderhaven echter de enige overgebleven vrijhaven (Archieven.nl, 2014). 

Het betreden van een ongebruikte ligplaats in de Noorderhaven is nog steeds vrij, mits de schipper 

binnen vier uur na aanleggen weer vertrekt. Wanneer de schipper het schip langer dan vier uur op de 

ligplaats in de Noorderhaven wil aanleggen, dient deze toestemming aan te vragen bij de 

aangewezen ambtenaar. De toestemming wordt verleend wanneer er wordt voldaan aan de 

randvoorwaarden opgesomd in het V.O.V. 2006 (zie bijlage 2) (Gemeente Groningen, 2006). 

Wanneer deze toestemming wordt verleend, geldt de toestemming voor onbepaalde tijd. De 

toestemming vervalt zodra het schip de ligplaats verlaat. De toestemming wordt in het V.o.V. 

benoemd als ontheffing voor de vergunningsplicht (Gemeente Groningen, 2006). 

De schepen die op dit moment in de Noorderhaven een ligplaats gebruiken liggen daar allemaal met 

toestemming van de gemeente. Er is sprake van legaal gebruik van ligplaatsen voor onbepaalde tijd 

(WCG, 2018). 

3.3 Verkoop 
De schepen in de Noorderhaven zijn woningen. Soms willen eigenaren van een woning verhuizen. In 

de Noorderhaven werkt dit anders dan bij andere waterwoningen. Hieronder wordt de overdracht 

van een ligplaats toegelicht. 

3.3.1 Overdracht en toestemming 
Aangezien de schepen in de Noorderhaven tegenwoordig geen handel meer drijven maar primair 

woning zijn, is er veel veranderd. De schepen liggen allemaal voor langere tijd in de haven en soms 

ontstaat de wens het schip te verkopen. Wanneer een woonschip in de Noorderhaven wordt 

verkocht, ontstaat een situatie die in de periode van toen de haven nog voor handel gebruikt werd 

niet voor zou komen.  

Wanneer een schip is overgedragen aan de nieuwe eigenaar wordt dit beschouwd als het opnieuw 

invaren van de haven. Dit heeft als gevolg dat de nieuwe eigenaar een meldplicht heeft en 

toestemming moet aanvragen om langer dan vier uur de ligplaats te mogen gebruiken. In dit scenario 

wordt het schip opnieuw getoetst aan de voorwaarden uit het V.o.V. 2006. Wanneer de toegekend 

niet wordt toegekend moet het schip de haven verlaten.  

3.4 Belangen van ruimtelijke kwaliteit 
Om de deelvragen van dit onderzoek te kunnen beantwoorden, moeten de voor- en nadelen per 

stakeholder in kaart gebracht worden. Wat de gemeente Groningen en het WCG als voordelige of 

nadelige gevolgen ervaren, is afhankelijk van deze belangen. Om deze belangen inzichtelijk te maken, 

is het model van Habiforum toegepast. Dit model is gericht op het inzichtelijk maken van ruimtelijke 

kwaliteit in stedelijke transitiegebieden. De Noorderhaven is stedelijk en zal naar verwachting de 

komende jaren verandering ondergaan. Dit maakt het model zeer geschikt. 

3.4.1 Ruimtelijke kwaliteit 
De matrix van Habiforum (figuur 11) geeft schematisch weer hoe verschillende belangen van 

stedelijke gebiedstransformaties zijn in te delen. De ideale situatie zou ontstaan wanneer de 

gemeente Groningen veel overlap heeft met belangen van het WCG. Dit betekent namelijk dat beide 

partijen dezelfde wensen hebben en kunnen samenwerken om deze te verwezenlijken (ten Cate, F. 

2018). 
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Figuur 11, matrix van Habiforum 

De ruimtelijke kwaliteit van een gebied is in drie categorieën op te delen. Gebruikerswaarde, 

belevingswaarde en toekomstwaarde. De prestatie per categorie bij elkaar opgeteld vormt de 

ruimtelijke kwaliteit. Deze prestaties zijn op haar beurt in te delen in vier typen belangen. 

Economisch, sociaal, ecologisch en cultureel. De belangen kunnen per gebruiker ver uit elkaar liggen. 

Zo kan voor een belegger het economische belang het enige belang zijn, terwijl een bewoner een 

veel grotere spreiding van belangen heeft.  

3.4.2 Gebruikswaarde 
De gebruikswaarde van een stedelijk gebied draait om functionaliteit. Het houdt in dat het gebied 

gebruikt kan worden waar dit voor bedoeld is, zonder hierbij al te veel weerstand te ervaren. Een 

gebied met een hoge gebruikswaarde draagt bijvoorbeeld bij aan het ontwikkelen van economische 

kansen. Een toeristische trekpleister is hier een voorbeeld van.  

3.4.3 Belevingswaarde 
Belevingswaarde houdt in hoe een gebruiker de omgeving of gebied ervaart. Hoewel de 

belevingswaarde subjectief en niet altijd even rationeel benaderd wordt, heeft deze grote invloed op 

de ruimtelijke kwaliteit. Zo is een donkere steeg in eerste instantie niet functioneel, maar zal ook snel 

als onveilig ervaren worden. De beleving van een gebied is meer dan de visuele ervaring. Stank of 

geluidsoverlast kunnen de mooiste plekken veranderen in onbegaanbare gebieden. 

3.4.4 Toekomstwaarde 
De toekomstige functionaliteit en beleving hebben directe invloed op de huidige kwaliteit van een 

gebied. Wanneer een gebied toekomstbestendig wordt ontwikkeld draagt dit bij aan zowel de 

beleving als functionaliteit. Een gebied met een hoge toekomstwaarde biedt mogelijkheden voor de 

toekomst en is daarom ook nu aantrekkelijk (Van Schijndel, B., 2011). 
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3.4.5 Belangen 
De belangen zijn in te delen in vier categorieën. De belangen kunnen per stakeholder variëren. 

Belangen zijn altijd gekoppeld aan één van de onderwerpen uit de matrix: economisch, sociaal, 

ecologisch of een cultureel belang. Een voorbeeld van een belevingswaarde op sociaal vlak is 

veiligheid. Door per stakeholder de verschillende belangen in te vullen in een ‘blanco exemplaar’ van 

de matrix kunnen de belangen overzichtelijk gepresenteerd worden. De gevolgen van een 

vergunningstelsel kunnen op deze manier eenvoudig als voor- of nadelig worden bestempeld. In het 

geval van de Noorderhaven is het waardevol eventuele overlappende belangen tussen de gemeente 

en het WCG te signaleren. 
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4 Onderzoekontwerp 
Onderstaand hoofdstuk weergeeft de opzet van het onderzoek. In paragraaf 4.1 staan de 

eigenschappen van het onderzoek en de centrale vraag. In paragraaf 4.2 staat welke 

onderzoeksinstrumenten zijn ingezet en waarom. In paragraaf 4.3 staat hoe de verschillende 

methoden zijn toegepast per onderzoeksvraag. Hoe de data vervolgens is verwerkt tot resultaten 

staat in paragraaf 4.4. Tot slot een toelichting hoe de kwaliteit van dit onderzoek zijn gewaarborgd in 

paragraaf 4.5. 

4.1 Kwalitatief onderzoek 
De centrale vraag van dit onderzoek is een open vraag met een beschrijvend karakter. Voor dit 

onderzoek zijn de belangen van stakeholders geïnventariseerd om vervolgens te kunnen analyseren 

hoe deze aansluiten op een eventueel vergunningstelsel voor de Noorderhaven. De vraag wordt 

beantwoord door per stakeholder de gevolgen te koppelen aan de belangen. 

Om de belangen in kaart te kunnen brengen van beide partijen is informatie over motieven, 

verwachtingen, behoeften en wensen benodigd. Dit gevoelsmatige onderdeel van het onderzoek 

heeft voor bewoners vaak emotionele lading. Voor betrokken ambtenaren kunnen er politieke 

belangen spelen. Antwoorden op de onderzoeksvragen op dit vlak liggen daarom niet altijd aan de 

oppervlakte. Het is daarom belangrijk om de juiste instrumenten in te zetten om tot de kern te 

komen van de belangen.  

Voor het juridisch aspect van het onderzoek is gespecialiseerde en gedetailleerde kennis van de 

situatie nodig. Hierbij moet gedacht worden aan wet- en regelgeving en kennis van ruimtelijke 

kwaliteit. Er is specialistische kennis nodig om de gevolgen van een vergunningstelsel voor de 

Noorderhaven te achterhalen. Kwalitatief onderzoek biedt hier de beste instrumenten voor. 

4.2 Onderzoeksinstrumenten 
Voor dit onderzoek zijn twee instrumenten toegepast, namelijk interviews en deskresearch. In deze 

paragraaf staat omschreven hoe de interviews zijn afgenomen en hoe de deskresearch is uitgevoerd. 

Vervolgens is de inzet van de instrumenten per deelvraag gegeven. 

Interviews 

Voor dit onderzoek zijn zes interviews afgenomen in de periode tussen 15 april en 10 mei 2019. Per 

interview is vooraf een interviewschema opgesteld. De interviewschema’s hebben ervoor gezorgd 

dat de interviews gestructureerd verlopen zijn en dat de resultaten valide zijn. De interviewschema’s 

zijn opgesteld aan de hand van sub-topics. Deze sub-topics zijn het resultaat van het vooronderzoek, 

deskresearch en toepassing van het theoretische Habiforum model. De interviewschema’s voor het 

interview met de jurist en scheepsmakelaar zijn deels gebaseerd op de eerder afgenomen interviews 

met de bewoners van de Noorderhaven en Wethouder Roeland van der Schaaf. Van alle interviews 

zijn geluidsopnamen gemaakt zodat de interviews controleerbaar, herhaalbaar en verwerkbaar zijn. 

Op deze manier wordt ook de betrouwbaarheid van de interviews gewaarborgd. 

  



15 
 

De geïnterviewden zijn: 

• Jan Douwes, bewoner Noorderhaven 

• Joost Adriaanse, bewoner Noorderhaven 

• Dirk van Driel, voorzitter Woonschepen Comité Groningen 

• Roeland van der Schaaf, Wethouder Centrum-Groningen 
o Ondersteund door: Claudia Versloot, betrokken projectleider gemeente Groningen 

• Fikkers, scheepsmakelaar in Groningen 

• Robert van der Velde, Voormalig juridisch-adviseur WCG 
 

Deskresearch  

De deskresearch is gebaseerd op sub-topics. De sub-topics zijn ingezet als zoektermen en zijn 

gebruikt om relevant informatie uit grote documenten te kunnen filteren. Tijdens de deskresearch 

zijn voornamelijk wet- en regelgeving, visiedocumenten, beleidsstukken en resultaten van andere 

onderzoeken geraadpleegd. Een volledig overzicht wordt gegeven in de bronnenlijst.    

 

 

 

De centrale vraag is zoals gegeven in hoofdstuk 2.3 is opgedeeld in twee deelvragen. De opbouw van 

de vraagstelling is gevisualiseerd in figuur 12, hierboven. Hieronder de methoden per 

onderzoeksvraag. 

  

Centrale vraag

Deelvraag 
1

Onz.

vraag 1a

Onz.

vraag 1b

Deelvraag 
2

Onz.

vraag 2a

Onz. 
vraag 2b

Figuur 12, opbouw vraagstelling 
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4.2.1 Onderzoeksvraag 1a 
Wat zijn voordelige gevolgen voor de gemeente Groningen? 

Voor deze vraag vergen drie topics de aandacht: 

Topic 1: De positieve belangen van de gemeente Groningen 

Topic 2: Juridische mogelijkheden voor de gemeente Groningen 

Topic 3: Kansen voor de gemeente Groningen voor de Noorderhaven 

Om de positieve belangen van de gemeente Groningen in kaart te brengen heeft 2 mei 2019 een 

interview met Wethouder Roeland van der Schaaf en betrokken projectleider Claudia Versloot 

plaatsgevonden. Beide ambtenaren hebben de Noorderhaven binnen hun portefeuille en zijn al 

langere tijd verbonden met het onderwerpen. Meneer van der Schaaf en mevrouw Versloot 

vertegenwoordigen in dit onderzoek de kant van de gemeente. Het gestructureerde interview is 

afgenomen aan de hand van een interviewschema. Het Habiforum-model is gebruikt voor het 

opstellen van de interviewvragen. Het theoretisch model is ontworpen om belangen voor ruimtelijke 

kwaliteit inzichtelijk te maken. De onderdelen uit het model zijn ook geschikt om eventuele gevaren 

te signaleren. Wanneer de gebruikers-, belevings-, of toekomstwaarde laag scoort, is er sprake van 

een negatief belang. 

Regelgeving is publiek toegankelijk en vrij van interpretatie. Deskresearch is daarom de beste 

methode om inzicht te krijgen in regelgeving die de gemeente opties biedt. De gemeente Groningen 

en het WCG zijn het echter niet eens over hoe de regels in de Noorderhaven geïnterpreteerd moeten 

worden. De discussie over het overdragen van toestemming voor gebruik van een ligplaats na 

verkoop van een woonschip is hier een duidelijk voorbeeld van. Uit het vooronderzoek is gebleken 

dat een deel van de regels de afgelopen decennia niet is gehandhaafd. Dit vraagt om een toelichting.  

Op 10 mei is Robert van der Velde geïnterviewd. Dhr. van der Velde is advocaat en heeft het WCG 

een aantal keer van juridische adviezen voorzien. Gezien de expertise in combinatie met de 

voorkennis van de situatie is meneer van der Velde een waardevolle bron.  

Waar kansen voor de gemeente Groningen liggen is afhankelijk van hoe de juridische mogelijkheden 

(topic 2) worden ingezet ten opzichte van de ambitie van de gemeente (topic 1). Daarom worden 

topic één en drie in hetzelfde interview behandeld. Om de validiteit te bewaken wordt in het 

interviewschema afgebakend welke vragen over welk topic gaan. Sommige vragen zijn op beide 

topics van toepassing. Figuur 13 weergeeft de toegepaste instrumenten per topic van deelvraag 1a.  

 

Figuur 13, instrumenten per topic 
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4.2.2 Onderzoeksvraag 1b 
Wat zijn nadelige gevolgen voor de gemeente Groningen? 

Nadelige gevolgen van een ligplaats-vergunningstelsel voor de gemeente Groningen zijn in kaart 

gebracht aan de hand van onderstaande topics: 

Topic 4: De negatieve belangen van de gemeente Groningen voor de Noorderhaven 

Topic 5: Beperkende regelgeving voor de gemeente Groningen  

Topic 6: Bedreigingen voor de gemeente Groningen van de Noorderhaven 

Topic vier is onderzocht op basis van het interview met Roeland van der Schaaf en Claudia Versloot 

op 2 mei 2019. Dit is hetzelfde interview dat is genoemd bij onderzoeksvraag 1a. Tijdens dit interview 

zijn meerdere topics behandeld. In het interviewschema zijn alle topics gewaarborgd. Ook voor topic 

vier zijn de interviewvragen opgesteld aan de hand van het model van Habiforum.  

Topic vijf is op dezelfde manier onderzocht als topic twee onder deelvraag 1a. Het enige verschil is 

dat het in dit geval gaat om het signaleren van beperkingen plaats van mogelijkheden. Regelgeving 

wordt als beperkend gezien wanneer het de belangen van topic één tegenwerkt of wanneer het de 

belangen uit topic vier ondersteunen. 

Topic zes is een combinatie van belangen en juridische beperkingen. Dit topic schetst de grootste 

bedreigingen voor de gemeente Groningen. Topic zes wordt onderzocht met dezelfde methode zoals 

omschreven in topic drie. Figuur 14 weergeeft de toegepaste instrumenten per topic van deelvraag 

1b.  

 

Figuur 14, instrumenten per topic 
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4.2.3 Onderzoeksvraag 2a 
Wat zijn voordelige gevolgen voor het WCG? 

De voordelige gevolgen van een ligplaats-vergunningstelsel voor het WCG zijn onderzocht op basis 

van topic zeven tot en met negen:  

Topic 7: De belangen van het WCG voor de Noorderhaven 

Topic 8: Regelgeving die het WCG mogelijkheden biedt 

Topic 9: Kansen van het WCG voor de Noorderhaven 

Om een objectief onderzoek neer te kunnen zetten is ervoor gekozen om voor beide stakeholders 

dezelfde instrumenten in te zetten. Daarom zijn bovenstaande topics met dezelfde methode 

onderzocht worden als topic één, twee en drie. Alleen zijn in dit geval die betrokkenen vanuit de 

Noorderhaven geïnterviewd. De betrokkenen zijn: 

• Jan Douwes, kwam in 1997 de Noorderhaven binnen varen en woont daar nu nog steeds op 
zijn woonschip. 

• Joost Adriaanse, die enige tijd geleden een woonschip in de Noorderhaven heeft gekocht en 
nu bewoont.  

• Dirk van Driel, voorzitter Woonschepen Comité Groningen. 

 
 Figuur 15 weergeeft de toegepaste instrumenten per topic van deelvraag 2a.  

 

Figuur 15, instrumenten per topic 
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4.2.4 Onderzoeksvraag 2b. 
Wat zijn nadelige gevolgen voor het WCG? 

De nadelige gevolgen van een ligplaats-vergunningstelsel voor het WCG zijn onderzocht aan de hand 

van drie topics: 

Topic 10: De gevaren voor de bewoners in de Noorderhaven 

Topic 11: Regelgeving die beperkingen oplegt aan de bewoners van de Noorderhaven  

Topic 12: Angsten van het WCG voor de Noorderhaven 

Het enige verschil tussen de topics van onderzoeksvraag 1b en 2b zijn de te raadplegen bronnen. 

Door dezelfde methode toe te passen als bij topic vier, vijf en zes is wederom de objectiviteit 

gewaarborgd. Figuur 16 weergeeft de toegepaste instrumenten per topic van deelvraag 2b.  

 

 

Figuur 15, instrumenten per topic 

 

 

De onderzoeksvragen zijn deels beantwoord worden op basis van interviews en deels op basis van 

deskresearch. De interviews zijn voorbereid op basis van deskresearch. Deskresearch is op haar beurt 

gevoed en aangevuld door middel van de interviews. Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek 

vanwege de behoefte aan specialistische kennis voor het beantwoorden van de vraagstelling. 

Daarnaast is de groep te benaderen betrokkenen relatief klein, wat kwalitatief onderzoek geschikter 

maakt. 
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4.3 Data-analyse per instrument 
In deze paragraaf staat de toepassing van de genoemde onderzoeksinstrumenten verder toegelicht.  

4.3.1. Interviewanalyse 
Nadat alle interviews zijn afgenomen zijn deze aan de hand van de geluidsopname getranscribeerd. 

De transcripties van de interviews zijn geanalyseerd door middel van de gefundeerde 

theoriebenadering. Met deze methode codeert de onderzoeker stapsgewijs relevante informatie uit 

de transcripties. Vervolgens worden de meest bruikbare uitkomsten van het interview gebundeld en 

toegepast om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Het coderen is als volgt gedaan: 

1. Transcriptie opdelen in fragmenten 
2. Fragmenten labelen op basis van onderwerp(en) 
3. Irrelevante labels scheiden van relevante labels 
4. Per label van fragmenten kleinere sub-onderwerpen markeren 
5. Synonieme en gelijke sub-onderwerpen samenvoegen 
6. Sub-onderwerpen categoriseren  
7. Selectief categorieën inzetten voor beantwoording onderzoeksvraag 

 

Vervolgens zijn alle fragmenten gelabeld op basis van onderwerpen. Alle onderwerpen van alle 

interviews zijn daarna samengevoegd in categorieën. Deze categorieën zijn tot slot gebruikt om de 

onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden (zie bijlagen 6 tot en met 11) (Baarda, 2014). 

4.3.2. Deskresearch analyse 
Alle informatie geworven uit deskresearch is gefilterd op relevantie en toepasbaarheid op de topics. 

Uiteindelijk zijn de stukken die bijdragen aan de beantwoording per onderzoeksvraag gebundeld 

zodat inzichtelijk is welke informatie er per onderzoeksvraag gevonden is. Vervolgens is deze 

informatie per bron samengevat en/of toegankelijker gemaakt door middel van parafrasering. Tot 

slot is de informatie opgenomen in de resultaten onder bronvermelding. 

4.4 Kwaliteit 
Een goed onderzoek is valide en betrouwbaar. Daarom in onderstaand hoofdstuk een verantwoording 

voor de validiteit en betrouwbaarheid. Dit wordt in het hoofdstuk discussie verder toegelicht.  

4.4.1 Betrouwbaarheid 
Een betrouwbaar onderzoek is herhaalbaar vrij van toevalligheden. Voor dit onderzoek is daarom 

gebruik gemaakt van verschillende bronnen. De gemeente en de bewoners van de Noorderhaven zijn 

beide gehoord waardoor de belangen van één van de stakeholder niet het gehele onderzoek kunnen 

beïnvloeden. Daarnaast is voor beide stakeholders hetzelfde interviewschema toegepast. Hiervoor 

wordt de Habiforum-matrix toegepast. Voor de interviews wordt de gestructureerde 

interviewstrategie toepast. Dit minimaliseert de kans op miscommunicatie aangezien de 

geïnterviewde antwoorden kan toelichten. Door het interview te laten verlopen aan de hand van het 

schema is de kans dat geïnterviewden onderwerpen ontwijken ook zeer klein.  
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4.4.2. Validiteit 
Een valide onderzoek beantwoordt exact de centrale vraag. Om een valide onderzoek uit te voeren is 

de centrale vraag opgedeeld in twee deelvragen. Deze deelvragen zijn vervolgens opgedeeld in twee 

onderzoeksvragen per deelvraag. Op deze manier kan de centrale vraag concreter en stapsgewijs 

beantwoord worden. De validiteit wordt ook nagestreefd door alle interviews op te nemen en te 

transcriberen. Hierdoor zijn de interviews terug te luisteren en antwoorden te controleren. De 

transcripties worden opgenomen in de bijlagen. Met name bij kwalitatief onderzoek is de validiteit 

per bron zeer belangrijk. Dit komt omdat de invloed op de uitkomsten per bron groter is. 
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5. Resultaten 
De resultaten van de interviews en het deskresearch zijn in onderstaand hoofdstuk opgenomen. In 

paragraaf 5.1 staan de gevolgen voor de gemeente Groningen van het invoeren van een 

ligplaatsvergunningstelsel. Hier wordt ingegaan op de gevlogen in zowel positieve als negatieve zin. 

Paragraaf 5.2 weergeeft de resultaten van deelvraag 2. De gevolgen voor het WCG. Dit wordt 

omschreven in dezelfde structuur als bij hoofdstuk 5.1. 

5.1 Gevolgen gemeente Groningen 
Sub-paragrafen 5.1.1 tot en met 5.1.3 omschrijft de positieve gevolgen voor de gemeente Groningen. 

Deze bestaan uit positieve belangen (5.1.1.), juridische mogelijkheden (5.1.2) en de kansen voor de 

gemeente in de Noorderhaven (5.1.3.) 

In sub-paragraaf 5.1.4 tot en met 5.1.6 zijn de resultaten van onderzoeksvraag 1b gegeven. Dit zijn de 

negatieve gevolgen voor de gemeente van een vergunningstelsel. De onderwerpen zijn het 

tegenovergestelde van onderzoeksvraag 1a. beginnende met de negatieve belangen in 5.1.4, de 

juridische beperkingen in 5.1.5 en tot slot de bedreigingen voor de gemeente Groningen in 5.1.6 

5.1.1 De positieve belangen van de gemeente Groningen 
De gemeente Groningen heeft in het Plan van aanpak Noorderhaven en het Watervisie-document 

aangegeven van de Noorderhaven een dynamische vrijhaven te willen maken. Wethouder Roeland 

van der Schaaf en Claudia Versloot hebben deze ambitie ook tijdens een persoonlijk interview 

bevestigd. Wethouder van der Schaaf licht toe dat de Noorderhaven op papier altijd al een vrijhaven 

is geweest maar erkent ook dat dit de afgelopen decennia niet altijd op alle vlakken zo heeft 

gefunctioneerd. Op deze manier wil de gemeente de uniciteit Noorderhaven optimaal benutten als 

toevoeging aan de binnenstad. Ook vult de Noorderhaven verschillende varianten van wonen op het 

water verder aan met haar unieke structuur als vrijhaven (van der Schaaf, Versloot, 2019) (Gemeente 

Groningen, 2017). 

De gemeente vindt water erg belangrijk voor de stad. Het biedt namelijk waardes op gebied van 

beleving, recreatie, ecologische doelen en ook woonruimte. Door de Noorderhaven in te zetten als 

dynamische vrijhaven hoopt de gemeente deze waardes optimaal te kunnen laten bijdragen aan de 

ruimtelijke kwaliteit. Zo verklaart de wethouder: ‘’Groningen is een woonschepenstad’’. De 

Noorderhaven specifiek, wordt gezien als een plek met een belangrijke cultuurhistorische betekenis 

voor de stad. Het ruige en drukke karakter draagt hieraan bij. Zolang er voldaan wordt aan de criteria 

van de Verordening openbaar Vaarwater en de doorvaarbreedte van minimaal tien meter behouden 

blijft, is er ruimte voor schepen waarop gewoond wordt en waar dat aan te zien valt (van der Schaaf, 

Versloot, 2019). 

Het doel van de gemeente voor de Noorderhaven is het creëren van een vrijhaven met het daarbij 

behorende karakter zoals dat nu voor een groot deel al zo is: een onaangeharkte haven met 

woonfunctie, maar ook met veel beweging en dynamiek. De haven zou een aanvulling moeten zijn op 

de andere varianten van wonen op het water. Een aanvulling in de zin van een plek om te wonen 

voor bewoners die in en uit kunnen varen met authentieke schepen, bewoond door de eigenaar. Dit 

geeft de Noorderhaven meerwaarde aan de stad Groningen in de vorm van diversiteit, authenticiteit 

en een divers aanbod in woonvormen op het water (van der Schaaf, Versloot, 2019). 

Door een dynamische vrijhaven te creëren, wil de gemeente bewoners aantrekken die passen bij het 

karakter van de vrijhaven. Dit beschrijft voor een groot deel de huidige situatie. ‘’Permanent en vast 

wonen kan op andere plekken in de stad. Het is aan de andere kant ook niet zo dat je zomaar even 
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een half jaar in een andere stad gaat liggen’’ aldus wethouder van der Schaaf (van der Schaaf, 

Versloot, 2019). 

De gemeente heeft als doel dat de haven beter beleefd kan gaan worden vanaf de kade. Dit zou de 

meerwaarde van de haven voor de omgeving, bezoekers en omwonenden moeten zijn. Hierbij gaat 

het vooral om de beleving van de omgeving (Van der Schaaf, Versloot, 2019) (Gemeente Groningen, 

2017). 

5.1.2 Juridische mogelijkheden voor de gemeente Groningen 
De gemeente Groningen heeft vanuit juridisch perspectief een aantal mogelijkheden om meer 

dynamiek (beweging) in de haven te creëren. Allereerst is zij in staat om de voorwaarden uit de 

V.o.V. te gaan handhaven. Het feit dat dit decennialang niet is gebeurd, doet niet af aan het recht 

van handhaving voor de gemeente. Dit licht mr. Robert van der Velde toe tijdens een interview. 

‘’Hierbij is het wel belangrijk om per schip naar de juridische positie te kijken wanneer er wordt 

gehandhaafd. Er moet aangetoond kunnen worden dat er voorwaarden uit de V.o.V. worden 

overtreden’’, vult meneer Van der Velde aan. Een schip dat bijvoorbeeld in 1995 met toestemming in 

de haven is gaan liggen kan niet een aantal jaren later worden beoordeeld op voorwaarden die later 

zijn toegevoegd of aangepast (Van der Velde, 2019) (Gemeente Groningen, 2006). 

Wanneer de gemeente een overdraagbaar vergunningstelsel zal invoeren, bestaat de mogelijkheid 

nieuwe criteria voor woonschepen op te stellen ten opzichte van de V.o.V. De gemeente kan met de 

criteria het beoogde vrijhaven karakter van de Noorderhaven waarborgen. Bijvoorbeeld door een 

minimale norm aan te houden op onderhoud (Van der Velde, 2019). 

Tot slot heeft de gemeente Groningen de mogelijkheid om onbewoonde en zwaar verwaarloosde 

schepen te verwijderen uit de Noorderhaven. Op deze manier kan meer ruimte in de haven 

gecreëerd worden. Dit zal de dynamiek die de gemeente voor ogen heeft ten goede komen. Dit is 

niet verbonden aan (al dan niet) een ligplaatsvergunning voor de huidige bewoners. Wel is het zo dat 

het de belangen van de gemeente behartigt in de zin van het creëren van meer ruimte in de haven. 

Mevrouw Versloot geeft tijdens het interview aan dat de gemeente, op dit moment van schrijven, 

van mening is dat de haven te vol ligt (Van der Schaaf, Versloot, 2019) 

5.1.3 Kansen voor de gemeente Groningen voor de Noorderhaven 
De Noorderhaven is de enige vrijhaven in Nederland. De authenticiteit van de plek, het karakter van 

de haven en haar verleden maakt de haven een publiekstrekker. Het onaangeharkte en diverse 

karakter van de Noorderhaven wordt vanuit de gemeente dan ook beschouwd als positief en als 

kracht van het gebied. (Van der Schaaf, Versloot, 2019). 

De woonschepen van de huidige bewoners van de Noorderhaven liggen met toestemming in de 

haven, maar kunnen de woonschepen erg moeilijk verkopen. Dit is het gevolg van het feit dat de 

toestemming van het liggen in de Noorderhaven niet overdraagbaar is. Een overdraagbaar 

ligplaatsvergunningstelsel in de Noorderhaven zou de bewoners kunnen motiveren om te gaan 

voldoen aan de voorwaarden die de gemeente kan stellen voor het verkrijgen van een 

ligplaatsvergunning. De voorwaarden waaraan een schip moet voldoen om een vergunning te krijgen 

kan de gemeente zelf opstellen. Dit betekent dat de gemeente ruimte heeft om het dynamische 

vrijhaven karakter te waarborgen in deze nieuwe voorwaarden, legt dhr. van der Velde uit. Wanneer 

de gemeente de bewoners meer rechtszekerheid biedt in de vorm van een overdraagbaar 

ligplaatsvergunning, wordt het aantrekkelijker voor de bewoners om te investeren in onderhoud en 

verduurzaming en andere randvoorwaarden die de gemeente voor ogen heeft (Van Driel, 2019) (Van 

der Velde, 2019). 



24 
 

Mevrouw Versloot heeft aangegeven dat er op dit moment een aantal vrije ligplaatsen in het bezit 

zijn van de gemeente Groningen. Deze zijn naar eigen zeggen nog niet uitgegeven. Deze ligplaatsen 

kunnen de gemeente de kans bieden om huidige bewoners van de Noorderhaven een alternatieve 

ligplaats te bieden wanneer de gemeente van mening is dat de schepen van deze bewoners niet 

binnen het vrijhaven karakter van de Noorderhaven passen (Van der Schaaf, Versloot, 2019). 

5.1.4 Negatieve belangen van de gemeente Groningen voor de Noorderhaven 
De gemeente Groningen geeft aan dat er 

op dit moment schepen in de haven liggen 

die ooit zijn toegelaten, maar in de huidige 

situatie ‘’eigenlijk niet in de haven 

thuishoren’’. Sommige schepen voldoen 

naar verwachting bijvoorbeeld niet (meer) 

aan de eisen uit de V.o.V. Deze schepen 

staan in de weg aan de ambitie die de 

gemeente heeft voor de Noorderhaven, het 

dynamische haven-karakter met 

authentieke schepen die bewoond zijn 

door de eigenaar en onderhouden zijn. 

Daarnaast vindt de gemeente dat schepen 

die permanent stilliggen en een 

woonfunctie vervullen, zoals conventionele 

woonboten, niet passen binnen het 

karakter van een vrijhaven. De gemeente 

vindt ook dat de staat van onderhoud van 

schepen in sommige individuele gevallen 

beter moet. Op pagina drie van het plan 

van aanpak voor de Noorderhaven is 

bijgevoegde tabel te zien. Dit is een deel 

van de inventarisatie van de schepen die 

vanaf de kade is uitgevoerd (Gemeente 

Groningen 2006) (Gemeente Groningen, 

2019). 

Wethouder Roeland van der Schaaf noemt 

tijdens het interview dat hij graag zou 

voorkomen dat er openbare ruimte wordt 

verhandeld. Op andere locaties in de stad 

komt het namelijk voor dat woonschepen 

met een gewilde locatie ver boven de 

waarde van de woonschepen of woonboten verkocht worden. Dit is gebaseerd op de waarde van de 

ligplaatsvergunningen die bij verkoop wordt overgedragen. Het feit dat er in die situaties openbare 

ruimte verhandeld wordt komt doordat de plek waar de woning ligt eigendom is van de gemeente. 

Een situatie waarbij schepen in de Noorderhaven een deel van hun waarde ontwikkelen op basis van 

een ligplaats die van de gemeente is, moet volgens dhr. van der Schaaf voorkomen worden (Van der 

Schaaf, Versloot, 2019). 
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5.1.5 Beperkende regelgeving voor de gemeente Groningen  
Alle schepen in de Noorderhaven liggen daar op dit moment met toestemming van de gemeente en 

mogen voor onbepaalde tijd blijven liggen. Dit houdt in dat de gemeente geen dwingende middelen 

heeft om schepen te verwijderen uit de Noorderhaven, tenzij de schepen niet langer voldoen aan de 

eisen die gelden op het moment dat het schip de haven is binnen gekomen. Dit kan per schip 

verschillen aangezien schepen onder verschillende omstandigheden de haven zijn binnen gelaten 

(Douwes, 2019) (Van der Schaaf, Versloot, 2019) (Gemeente Groningen 2006) (Van der Velde, 2019). 

Voor een schip dat niet meer voldoet aan de minimale eis waarop de toestemming is verleend, zou 

de gemeente kunnen gaan handhaven in de vorm van besluiten. Dit geeft advocaat Robert van der 

Velde aan. Dit is echter een zeer tijdrovend proces en vraagt om veel middelen vanuit de kant van de 

gemeente. Wanneer dit voor meerdere schepen in de Noorderhaven het geval zou zijn, is dit niet een 

effectieve aanpak gezien het feit dat ieder schip een individuele zaak zou kunnen worden (Van der 

Velde, 2019). 

Het invoeren van een overdraagbaar ligplaatsvergunning heeft vele juridische gevolgen. Een deel van 

deze gevolgen zullen een negatief effect hebben voor de gemeente. De gemeente heeft aangegeven 

een dynamisch karakter te willen creëren in de Noorderhaven. Wanneer de schepen een 

ligplaatsvergunningen hebben, zal dit ten koste gaan van de dynamiek van de haven. De schepen die 

met overdraagbare toestemming in de haven verblijven staat niets in de weg om voor altijd te blijven 

liggen. Ook wanneer een schip van eigenaar verandert (Van der Velde, 2019). 

Dhr. van der Velde geeft tijdens het interview aan dat het handhaven op, het kunnen varen van 

schepen, wel eens lastig zou kunnen gaan worden voor de gemeente. De schepen kunnen op dit 

moment namelijk niet verplicht worden om te gaan varen. Er is daarom geen sprake van een 

gemeentelijk belang om te gaan controleren of een schip kan varen (Van der Velde, 2019). 

5.1.6 Bedreigingen voor de gemeente Groningen van de Noorderhaven 
Op dit moment hebben de bewoners van de Noorderhaven een sterke juridische positie om daar te 

mogen blijven liggen, mits zij voldoen aan de eisen van de verordening openbaar vaarwater. Enige 

uitzonderingen (die onder afwijkende voorwaarden de haven zijn binnen gekomen) daargelaten. Dit 

betekent dat de gemeente deze schepen alleen kan motiveren (tot beweging, verhuizing of 

onderhoud) door middel van het bieden van alternatieven. Wanneer dit niet lukt, zal een 

uitsterfbeleid de enige oplossing zijn aangezien de toestemming niet overdraagbaar is (Van der 

Velde, 2019) (Van Driel, 2019). 

Wanneer het uitsterfbeleid zal worden toegepast, heeft dit naar verwachting een zeer negatief effect 

op de uitstraling van de haven. ‘’Schepen zullen zo lang mogelijk drijvend gehouden worden met 

minimale investeringen’’, aldus Dirk van Driel, voorzitter WCG (Van Driel, 2019). 

Zowel de geïnterviewde bewoners van de Noorderhaven als de gemeente hebben aangegeven dat 

wanneer er gehandhaafd zal moeten worden, dit per schip om maatwerk zal vragen. Dit betekent dat 

het handhaven een zeer arbeidsintensief, specialistisch, langdurig en daar mee ook kostbaar middel 

is. Voor de gemeente is dit zeer nadelig aangezien vanuit juridisch perspectief handhaven het 

sterkste instrument is. Echter geeft de gemeente aan handhaven het liefste te willen voorkomen 

gezien er voor langere tijd niet is gehandhaafd. Wel noemt wethouder van der Schaaf tijdens de 

vergadering met de raadscommissie (terug te zien op de YouTube-video) dat het niet handhaven van 

de afgelopen jaren, het recht van handhaven niet ontneemt (WCG, 2019). 

De woonschepen hebben door de jaren heen veel karaktereigenschappen van een woning aan de 

wal over genomen. Onder andere door middel van: brievenbussen, geregistreerde bewoners op 
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adres in het BAG-register, elektriciteit-aansluiting en een vuil-waterinstallatie. Op deze manier zijn de 

schepen primair woning geworden. Dit houdt in dat wanneer de gemeente een schip zou 

verwijderen uit de Noorderhaven, een bewoner dakloos zal worden als er geen alternatieve ligplaats 

gevonden kan worden. Naast het feit dat de gemeente dit een grote imagoschade zal opleveren, is 

het de vraag of een rechter het verwijderen van een schip zal toestaan zonder alternatieven te 

bieden (Van Driel, 2019) (Adriaanse, 2019) (Douwes, 2019) (Van der Velde, 2019) (Kadaster, 2019). 

5.2 Gevolgen WCG 
In paragraaf 5.2 staan de gevolgen van een ligplaatsvergunningstelsel voor het WCG weergegeven. In 

sub-paragrafen 5.2.1 tot en met 5.2.3 staan de voordelige gevolgen voor het WCG. Hierbij is 

onderzocht wat de belangen van het WCG zijn.  

In sub-paragrafen 5.2.4 tot en met 5.2.6 staan de nadelige gevolgen voor het WCG. In 5.2.4 staan de 

gevaren voor de bewoners van de Noorderhaven, in 5.2.5 de regels die de bewoners beperkingen 

oplegt en in 5.2.6 de angsten van de bewoners van de Noorderhaven.   

5.2.1 De belangen van het WCG voor de Noorderhaven 
De geïnterviewde bewoners van de Noorderhaven geven aan over het algemeen naar tevredenheid 

te wonen en dit ook zo te ervaren bij hun medebewoners. Uit interviews met Dirk van Driel, Joost 

Adriaanse en Jan Douwes komt echter naar voren dat zij graag meer rechtszekerheid voor de 

toekomst zouden willen. Met deze rechtszekerheid wordt bedoeld dat de schepen in de haven 

mogen blijven liggen en daarmee verkoopbaar zijn op het moment dat de bewoners niet meer in de 

haven kunnen of willen wonen. De verkoopbaarheid zou gestimuleerd worden door een 

overdraagbaar ligplaatsvergunningsstelsel, aangezien dit een overdraagbare ligplaats als gevolg 

heeft. De zekerheid om in de haven te mogen blijven liggen is voor financiering onmisbaar, geeft 

scheepsmakelaar Fikkers aan tijdens een interview. Een bank verstrekt namelijk een financiering op 

basis van een onderpand, in dit geval een woonschip. Wanneer bij executieverkoop de bank 

aanspraak zou doen op het onderpand, levert een schip zonder ligplaats veel minder op. Dit is de 

reden dat er ook minder geld geleend kan worden om een schip aan te schaffen (van Driel, 2019) 

(Adriaanse, 2019) (Douwes, 2019) (Fikkers, 2019). 

5.2.2 Juridische mogelijkheden WCG 
Alle schepen die op dit moment in de Noorderhaven liggen, liggen daar met toestemming van de 

gemeente. De toestemming die de gemeente heeft verleend is voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat 

de bewoners zo lang mogen blijven liggen als zij willen. De enige voorwaarde is dat zij blijven voldoen 

aan de eisen uit het V.o.V. In sommige gevallen is er onder andere voorwaarden toestemming 

verleend. In dat geval gelden de aantoonbaar afwijkende voorwaarden zoals overeengekomen 

(Douwes, 2019) (van Driel, 2019). 

De schepen hebben primair een woonfunctie. De bewoners staan ingeschreven in het BAG-register, 

hebben een adres en zijn voorzien van elektriciteit, vuilwater afvoer en schoon water. Sommige 

bewoners wonen al meer dan twintig jaar onafgebroken in de haven. Het gevoelsmatige aspect van 

de woonfunctie wordt door alle geïnterviewde bewoners bevestigd. Advocaat Robert van der Velde 

geeft aan dat ook de juridische woonfunctie vrij duidelijk is. Hij voegt toe dat ook de toestemming 

van de havenmeester om voor onbepaalde tijd aan te leggen hieraan bijdraagt (van der Velde, 2019). 

Dit brengt de bewoners in een zeer sterke positie omdat de gemeente bewoners niet zomaar van 

woonruimte mag ontdoen. Deze positie houdt in dat wanneer de gemeente de bewoners zou willen 

motiveren in beweging te komen, hier iets tegenover moet staan. Bijvoorbeeld een 

ligplaatsvergunning, andere ligplaats of financiële compensatie. De gemeente is zich hiervan bewust 



27 
 

en noemt dit ook in het plan van aanpak Noorderhaven (van Driel, 2019) (van der Velde, 2019) 

(gemeente Groningen, 2019). 

Gezien het feit dat de bewoners op dit moment toestemming hebben om voor onbepaalde tijd in de 

haven te mogen blijven liggen, kan de gemeente voor deze bewoners geen nieuwe voorwaarden 

opstellen. Dit betekent dat de bewoners kunnen blijven wonen zoals zij dit nu doen, zolang ze maar 

aan de voorwaarden voldoen zoals die zijn overeengekomen bij het binnenvaren van de haven. De 

mogelijkheden die dit oplevert zijn met name de sterke onderhandelingspositie voor een eventuele 

compensatie wanneer de gemeente grote veranderingen wil doorvoeren. Bijvoorbeeld wanneer de 

gemeente bewoners wil motiveren om de haven te verlaten (Gemeente Groningen, 2019) (Van der 

velde, 2019). 

5.2.3 Kansen van het WCG voor de Noorderhaven 
De sterke onderhandelingspositie van de bewoners biedt kansen om voor de lange termijn meer 

rechtszekerheid te bemachtigen. De gemeente wil een vrijhaven, maar kan voor de huidige bewoners 

geen nieuwe regelgeving invoeren aangezien zij al voorzien zijn van toestemming voor onbepaalde 

tijd. Wanneer de gemeente nieuwe regels zou willen invoeren, moeten de bewoners hier vrijwillig 

mee instemmen. Wanneer een overdraagbaar vergunningstelsel zou worden ingevoerd met 

voorwaarden die bijdragen aan de ambitie van de gemeente, hebben de bewoners meer 

rechtszekerheid omdat de schepen met deze ligplaatsvergunning beter te financieren zijn en dus ook 

beter verkoopbaar zijn.  

Wanneer de gemeente en individuele bewoners er niet samen uit komen, is de kans groot dat de 

gemeente op andere manieren de bewoners zal verleiden ruimte te maken voor het nieuwe beleid. 

Dit kunnen aanpassingen van het schip zijn, maar ook een eventueel vertrek uit de haven. Wanneer 

de gemeente wil stimuleren tot veranderingen zullen de bewoners gecompenseerd moeten worden 

voor de medewerking. Dhr. van der Schaaf gaf in het interview aan dat dit financiële middelen 

kunnen zijn maar ook een alternatieve ligplaats. Een voorbeeld van de bereidheid hiervan is het 

voorstel om een subsidieregeling in te voeren (Van der Schaaf, 2019) (Gemeente Groningen, 2019). 

5.2.4 De gevaren voor de bewoners in de Noorderhaven 
De bewoners van de woonschepen in de Noorderhaven liggen allen met toestemming in de haven. 

Dit maakt dat zij een vrij sterke positie hebben. De gevaren zijn daarom beperkt tot twee mogelijke 

scenario’s.  

Het grootste gevaar voor de bewoners bij het invoeren van een ligplaatsvergunningstelsel is dat de 

gemeente in staat is om nieuwe regelgeving in te voeren. Dit kan de gemeente doen in de vorm van 

criteria waar een schip aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een ligplaatsvergunning. 

Deze criteria zullen naar verwachting in overleg tussen het WCG en de gemeente Groningen tot 

stand moeten komen. Dit betekent dat voor de individuele bewoner de invloed op de criteria relatief 

klein is.  

Het tweede gevaar is dat de gemeente Groningen zal kiezen voor een uitsterfbeleid in de 

Noorderhaven. Naar verwachting zal dit een sterke verloedering van de omgeving met zich mee 

brengen. De verloedering komt tot stand omdat de schepen niet onderhouden zullen worden. Een 

schip dat niet meer verkocht kan of mag worden is namelijk niet aantrekkelijk om in te investeren. 

5.2.5 Regelgeving die beperkingen oplegt aan de bewoners van de Noorderhaven  
Wanneer er een vergunningstelsel zou worden ingevoerd met als uitgangspunt de dynamische 

vrijhaven, zou het kunnen zijn dat de huidige, permanente woonvorm niet meer mogelijk is. 

Wanneer de gemeente enkel een vergunning zal verlenen aan schepen die regelmatig uitvaren, zal 
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dit de verkoopbaarheid van de schepen minder ten goede komen dan een ligplaatsvergunning 

waarbij de ligplaats permanent kan worden ingenomen (van der Velde, 2019). Dit streeft het doel 

voorbij om de verkoopbaarheid van de schepen te verbeteren door middel van een overdraagbaar 

ligplaatsvergunning (Adriaanse, 2019) (van Driel, 2019). 

5.2.6 Angsten van het WCG voor de Noorderhaven 
De gemeente heeft aangegeven dat er schepen in de Noorderhaven liggen die naar verwachting in 

strijd zijn met de V.o.V. Ook heeft de gemeente aangegeven opnieuw te gaan handhaven ondanks 

het feit dat dit afgelopen decennia niet is gedaan. De angst bestaat onder bewoners dat er 

gehandhaafd zal worden op een manier die niet past bij de haven. Dhr. Adriaanse noemt dit tijdens 

het interview de formalistische manier. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente een formele 

houding aanneemt en alleen de minimale (wettelijke) verplichtingen na komt met betrekking tot 

overleg, inspraak en inlichtingen richting de bewoners. De Noorderhaven zou gehandhaafd moeten 

worden op een individuele (maatwerk) manier, ligt hij toe (van der Schaaf, 2019) (Versloot, 2019) 

(Adriaanse, 2019). 

Dhr. Douwes geeft tijdens een interview aan dat de Noorderhaven altijd een haven is geweest voor 

starters op de woningmarkt. Dit past ook bij de identiteit van de haven. Hij geeft aan het erg jammer 

te vinden als er bewoners veel geld zouden verdienen (door middel van waardestijging van het schip) 

wanneer zij een ligplaatsvergunning zouden krijgen. Op die manier zou de identiteit te veel gaan 

veranderen omdat er een ander type bewoner in de haven zal gaan wonen als de prijzen op deze 

manier kunstmatig stijgen. Hiermee doelt meneer Douwes op de doelgroep die de haven aantrekt. 

De zelfredzame starter op de woningmarkt met een binding met water en scheepvaart (Douwes, 

2019). 

Dirk van Driel geeft aan als voorzitter van het WCG te horen dat mensen zorgen hebben over de 

zekerheid van hun huisvesting binnen de Noorderhaven. Er heerst bij een deel van de bewoners veel 

angst en onzekerheid aangezien de gemeente nog niet duidelijk heeft aangegeven wat er komende 

tijd staat te gebeuren voor de bewoners (van Driel, 2019). 
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6. Conclusie 
Dit onderzoek is gericht op de centrale vraag: Wat zijn de gevolgen van een vergunningstelsel voor 

woonschepen in de Noorderhaven voor de bewoners en de gemeente Groningen? De resultaten uit 

hoofdstuk vijf geven antwoord op de centrale vraag. In het geval van dit onderzoek bestaat het 

antwoord op de centrale vraag uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft de gevolgen voor de 

gemeente Groningen, het tweede de gevolgen voor het Woonschepen Comité Groningen.  

6.1 De gevolgen voor de gemeente Groningen 
De gemeente kan een vergunningstelsel inzetten als instrument om bewoners van woonschepen te 

motiveren de schepen te laten voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt aan de 

woonschepen. De gemeente kan bewoners die bereid zijn nieuwe regels te accepteren belonen door 

middel van een vergunning. De nieuwe voorwaarden die gesteld worden in de vergunning kunnen 

bijdragen aan de ambitie om van de Noorderhaven een dynamische vrijhaven te maken. 

Tegelijkertijd is de vergunning een sterk middel voor de gemeente om de kwaliteit en het gebruik van 

de haven te kunnen (blijven) handhaven.  

Wanneer huidige bewoners de waarde van een overdraagbaar ligplaatsvergunning inzien, worden zij 

op een positieve (belonende) wijze gemotiveerd om aan de criteria te voldoen, of aan te tonen dat zij 

hier al aan voldoen. Op deze manier wordt de visie van de gemeente bereikt. 

Een overdraagbaar ligplaatsvergunning zal ervoor zorgen dat de schepen ook na verkoop in de 

Noorderhaven mogen blijven liggen. Dit maakt een uitsterfconstructie zoals genoemd in het plan van 

aanpak Noorderhaven onmogelijk, tenzij schepen niet meer voldoen aan de voorwaarden van de 

vergunning. De flexibiliteit binnen de haven zoals bedoeld in een dynamische vrijhaven, wordt 

daarom niet verbeterd met een overdraagbaar ligplaatsvergunning.  

Het verkrijgen van een ligplaatsvergunning zal naar alle waarschijnlijkheid een waardevermeerdering 

tot gevolg hebben van de schepen. De waardevermeerdering komt tot stand aangezien er een 

zekerheid is dat de ligplaats verbonden blijft aan het schip. De locatie in de Noorderhaven is erg 

centraal en courant en zal daarom een aanzienlijke waardestijging tot gevolg hebben. De gemeente 

heeft aangegeven deze ontwikkeling als onwenselijk te ervaren. 

6.2 De gevolgen voor het WCG 
Bewoners zullen door het verkrijgen van een overdraagbaar ligplaatsvergunning meer 

rechtszekerheid krijgen. Er is zekerheid dat de schepen die voldoen aan de criteria van de vergunning 

mogen blijven liggen in de haven. Voor een deel van de schepen zal dit een verbetering zijn 

aangezien nu niet duidelijk is welke regels gelden voor welke schepen, en in hoeverre schepen 

voldoen aan deze regels.  

Ook zal de verkoopbaarheid sterk verbeteren. Schepen met een ligplaatsvergunning kunnen voor een 

koper gefinancierd worden met een hypotheek. In de huidige situatie kan dit niet. De groep 

potentiele kopers van een schip zal dus veel groter zijn wanneer een hypotheek mogelijk is.  

De zekerheid die de vergunning met zich mee draagt heeft ook als effect dat investeringen in 

onderhoud, verduurzaming en instandhouding van de schepen beter te verantwoorden zijn voor de 

bewoners. Een overdraagbaar ligplaatsvergunning voor schepen in de Noorderhaven zal daarom 

bijdragen aan de kwaliteit van de schepen en daarmee aan de Noorderhaven als geheel. 
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7. Aanbeveling 
Het WCG ziet een ligplaatsvergunningstelsel voor de Noorderhaven als beste structuur om bewoners 

rechtszekerheid te bieden. Deze rechtszekerheid vertaalt zich in een ligplaats voor woonschepen in de 

Noorderhaven. Hierdoor wordt de problematiek rond financierbaarheid, instandhouding en 

verkoopbaarheid voor het overgrote deel opgelost. Het WCG wil de gemeente graag overtuigen van 

dit standpunt.  

De conclusie van dit onderzoek biedt een overzicht van alle gevolgen van het invoeren van het 

ligplaatsvergunningstelsel. Dit resultaat kan direct in de praktijk worden ingezet om de gemeente te 

overtuigen van een overdraagbaar ligplaatsvergunningstelsel voor de Noorderhaven. De voordelen 

voor beide partijen kunnen worden aangedragen aan de gemeente. De nadelen zijn ook 

geïnventariseerd. Hier kan het WCG op voorhand eventuele compromissen op afstemmen met 

bewoners van de Noorderhaven. 

Wanneer het WCG de gemeente Groningen weet te overtuigen van het ligplaatsvergunningstelsel, 

kunnen de resultaten van dit onderzoek nogmaals worden ingezet. Voor het vergunningstelsel 

daadwerkelijk wordt ingevoerd moet namelijk onderhandeld worden over de voorwaarden die gaan 

gelden voor een vergunning. Aan de ene kant zal de gemeente de bewoners moeten verleiden aan 

de criteria te voldoen, aan de andere kant moeten de criteria de toekomstbelangen van de gemeente 

waarborgen. 

De conclusie van dit onderzoek kan worden ingezet als voorbereiding op een 

onderhandelingsgesprek. Op deze manier kan een inhoudelijk gesprek worden gevoerd over het 

invullen van het vergunningstelsel in plaats van het discussiëren over een vergunningstelsel.  
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8. Discussie 
Na afronding van het onderzoek kan er worden gereflecteerd. In dit hoofdstuk wordt een kritische blik 

geworpen op alle onderdelen van het onderzoek. Er wordt ingegaan op de conclusie, de resultaten 

worden geïnterpreteerd en de beperkingen van het onderzoek komen aan bod.  

8.1 Validiteit 
Voor dit onderzoek zijn verschillende interviews afgenomen met betrokken stakeholder en experts. 

Daarnaast is deskresearch uitgevoerd om de uitkomsten van de interviews vooraf mee voor te 

bereiden en achteraf de resultaten aan te vullen. De interviews zijn scherp afgebakend aan de hand 

van interviewschema’s. Dit maakt dat bij herhaling van de interviews onder dezelfde omstandigheden 

dezelfde resultaten, naar voren zullen komen. De deskresearch bestaat uit zeer concrete resultaten 

onder andere: begripsbepalingen, wetgeving en visiedocumenten. Ook voor de deskresearch geldt dat 

bij herhaling onder dezelfde omstandigheden, dezelfde uitkomsten zullen worden bevonden.  

8.2 Interpretatie resultaten voor het WCG 
Op basis van de resultaten kan gesteld worden dat een vergunningstelsel voor beide partijen zowel 

positieve als negatieve gevolgen zal hebben. Voor het WCG zijn de gevolgen over het algemeen 

positief. Rechtszekerheid, verkoopbaarheid en investeringsmogelijkheden in schepen zijn allen 

gevolgen die de geïnterviewde bewoners als wenselijk zien.  

Een mogelijke verklaring voor dit resultaat is dat de zekerheid die een ligplaatsvergunning biedt een 

waarde met zich mee draagt. Deze waarde verlaagt het risico voor financiers aangezien er bij 

executieverkoop een hogere restwaarde over zal blijven. De mogelijkheid tot een financiering 

resulteert in een betere verkoopbaarheid van de schepen. Hierdoor is een investering in bijvoorbeeld 

onderhoud beter te verantwoorden.  

Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat een ligplaatsvergunning niet een 

garantie is voor een financiering. Afgelopen jaren zijn steeds meer grote banken gestopt met het 

uitgeven van hypotheken voor woonschepen. Er zou sprake kunnen zijn van een trend die zich 

doorzet. Een ligplaatsvergunning biedt geen oplossing voor deze ontwikkeling. Er bestaat dus een kans 

dat schepen met ligplaatsvergunning alsnog niet financierbaar zijn (of worden) door middel van 

externe invloeden. 

8.3 Interpretatie resultaten gemeente Groningen 
De resultaten laten zien dat de gemeente een ligplaatsvergunningstelsel kan gebruiken als middel om 

haar visie voor de haven te realiseren, een dynamische vrijhaven. Als nadeel staat hier wel tegenover 

dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit voor de toekomst. Gezien schepen met een 

ligplaatsvergunning niet zomaar verplaatst kunnen worden. Daarnaast zal na het verkrijgen van een 

vergunning de waarde van de woonschepen toenemen. Een woonschip met een overdraagbare 

ligplaats brengt nu eenmaal meer op in de woningmarkt. Dit is iets wat de gemeente ziet als het 

verhandelen van een ligplaats die in eigendom is van de gemeente. 

De angst voor het verliezen van flexibiliteit zou verklaard kunnen worden doordat 

ligplaatsvergunningen op andere locaties in de diepenring voor onwenselijke situaties heeft gezorgd. 

De Noorderhaven is echter niet vergelijkbaar met andere locaties in de diepenring. De flexibiliteit die 

op dit moment zou bestaan is daarnaast zeer beperkt. De schepen liggen daar met toestemming en de 

gemeente kan alleen schepen verwijderen die aantoonbaar niet bewoond zijn. Daarnaast bestaat nu 

de mogelijkheid om schepen die niet aan de regels voldoen op termijn uit de haven te laten 

vertrekken.  
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8.4 Beperkingen   
Op dit moment is het onderwerp van dit onderzoek erg actueel. Binnen de politiek is er veel aandacht 

voor de ontwikkelingen van de Noorderhaven. Alle aandacht zorgt voor veel beweging en een situatie 

die nog veel kanten op kan gaan. Het zou kunnen gebeuren dat door politieke veranderingen dit 

onderzoek niet meer relevant zal zijn.  

Een andere beperking van het onderzoek is dat de uitkomsten voor een deel zijn gebaseerd op 

gevoelsmatige data van geïnterviewde bewoners. Dit kan ervoor zorgen dat wanneer deze 

gevoelsmatige kant verandert het onderzoek niet langer representatief zal zijn voor de bewoners.  

Tot slot blijft er veel ruimte over voor de invulling van randvoorwaarden van een overdraagbaar 

ligplaatsvergunningstelsel. Dit heeft als gevolg dat er ruimte over blijft voor een verdiepend onderzoek 

wat de gevolgen van eventuele randvoorwaarden zouden kunnen zijn voor beide partijen. 

8.5 Vervolgonderzoek 
Dit onderzoek heeft zich gericht op de voor- en nadelen per stakeholder van een overdraagbaar 

ligplaatsvergunningstelsel. Om te kunnen bepalen of dit vergunningstelsel de beste optie is zou dit 

onderzoek kunnen worden aangevuld door een aantal vervolgonderzoeken, namelijk: 

Vergunningstelsel op detail-niveau 

Hoe moeten de criteria van een overdraagbaar ligplaatsvergunningstelsel er uit moeten zien?  

 

Financieringsmogelijkheden 

Wat zijn overige mogelijkheden om de financieringsproblematiek op te lossen naast een 

vergunningstelsel?  

 

Gevolgen van een alternatief op het vergunningstelsel 

Zijn er alternatieven ten opzichte van een overdraagbaar ligplaatsvergunningstelsel, en wat zijn 

hiervan de gevolgen? 

8.6 Verwachtingen  
De resultaten van het onderzoek sluiten aan op de verwachtingen dat er voor beide partijen voor- en 

nadelen zijn verbonden aan een vergunningstelsel. De verwachting was ook dat de belangen van beide 

partijen sterk tegenover elkaar zouden staan. Het uitvoeren van een objectief onderzoek zou beide 

partijen dichter bij elkaar moeten kunnen brengen. In de praktijk bleek dit ontzettend mee te vallen. 

De belangen zijn op sommige onderwerpen afwijkend, maar op veel onderwerpen ook gelijk. 
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Bijlage 6, Transcriptie interview Dirk van Driel 

Dylan Higginson: 

Wat voor rol zou van de Noorderhaven volgens u als voorzitter van het WCG moeten hebben ten 

opzichte van de stad Groningen? 

Dirk van Driel: 

Een kleurrijke toeristenattractie. En voor heel veel mensen een prettige plek om te wonen. Een plek 

die net even anders is dan, een huis, een zekere vrijheid midden in het centrum voor alle mensen die 

daar wonen. Het gevolg daarvan is dat het ook een kleurrijke plek is. En toeristen aan trekt, schilders, 

kunstenaars en natuurlijk ook een hoop discussie. Er zijn ook een hoop mensen die het niks vinden. 

Maar ook dat is leuk. Er is een hoop gediscussieer of het nu wel of niet ‘’wat’’ is. Dus kortom is het 

een vrijwel gratis attractie.  

Dylan Higginson: 

Hoe zou volgens u de Noorderhaven er uit zien in de ideale wereld? Zou u daar een schets van 

kunnen geven? 

Dirk van Driel: 

Dat zal in grote lijnen zo zijn zoals het nu is. En het zou prettig zijn als er wat meer zekerheid was 

waardoor het wat zinvoller is om in het schip te gaan investeren en het te onderhouden. Want bij 

verkoop is het nu volslagen onduidelijk wat er gaat gebeuren. Of het überhaupt mag blijven liggen, of 

het weg moet. Dat onzekere klimaat is niet bevorderlijk voor het enthousiasme om die schepen in 

een behoorlijke staat te brengen en te houden. En los van het feit dat er in de binnen stad een flink 

aantal schepen zijn die helemaal geen aandacht nodig heeft. Zoals ik altijd zeg, je kunt voor 50/60 

duiden euro een schip kopen, en wil je dat daar echt iets leuks van gemaakt wordt dan moet er 

minsten nog zo een bedrag achteraan. En dat gebeurt alleen als je zekerheid hebt en in onze ogen is 

dat een vergunning en wel een overdraagbaar vergunning.  

Dylan Higginson: 

Dus als ik het goed begrijp zou in de ideale situatie er meer zekerheid zijn voor de toekomst aan de 

hand van een vergunning en zouden de schepen daardoor ook beter overdraagbaar zijn? 

Dirk van Driel: 

Ja, dat wil zeggen; in feite een vergunningstelsel gebaseerd op de huidige voorwaarden. Dat betekent 

dat bij verkoop het schip niet noodzakelijk precies op dezelfde plek blijft liggen, maar wel de huidige 

voorwaarden en die omzetten in een vergunning.  

Dylan Higginson: 

Oke, dus als ik het goed begrijp bent u heel tevreden met de huidige woonvorm zoals die nu is. En is 

voor nu het enige euvel de juridische positie en zekerheid ten opzichte van de toekomst dat schepen 

daar kunnen of mogen blijven liggen en eventueel kunnen worden overgedragen aan een nieuwe 

eigenaar. 

Dirk van Driel: 

Ja, rechtszekerheid rechtspositie. Dat zijn de sleutelwoorden. 

Dylan Higginson: 
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Als we nu eens naar de ideale situatie gaan van de Noorderhaven op basis van functionaliteit. Hoe 

ziet de situatie er dan volgens u uit? 

Dirk van Driel: 

Huisvesting, en in mijn ogen is dan het belangrijkste dat je zekerheid hebt over je huisvesting. Dat 

lijkt mij de belangrijkste functionaliteit. En voor de rest heeft het gebied een additieve toeristische 

waarde. De rondvaartboot en andere bootjes varen er nog doorheen, ook leuk.  

Dylan Higginson: 

Dus er zijn geen andere aspecten die de functionaliteit benadelen? 

Dirk van Driel: 

Nee, je woont midden in de stad. Dus soms zou je overlast kunnen hebben. Op de warme dagen is 

het tegenwoordig een kermis op het water. Dat moet je maar accepteren. Men vindt het sinds een 

jaar of 10 leuk om met borrelbootjes en een hoop drank door de grachten te varen. Dat hoort erbij. 

En voor de rest is er een relatieve hoge parkeerdruk. De haven is vanaf de wal nauwelijks beleef-

baar. Daar zou zeker iets kunnen verbeteren. De kades zijn smal en lopen af. Dat zou beter kunnen 

zijn. 

Dylan Higginson: 

En hoe zou u dat graag beter zien? 

Dirk van Driel: 

Nou wij gaan niet bepalen hoe dat dan moet. Wij zijn er voor de hele stad en wij gaan nooit voor een 

deelgebied zeggen ‘’dit is goed’’. Dat moet uit mensen zelf komen.  

Dylan Higginson: 

En dat is tot nu toe niet gebeurt? 

Dirk van Driel: 

Nee. Mensen zijn tot nu toe uitstekend tevreden. Er zijn wel altijd mensen vanaf de wal die er ook 

van alles van vinden. Daar hebben wij niet zo heel veel boodschap aan. Wij gaan namelijk ook niet 

iets vinden van de huizen op de wal. Wij vinden het dan ook wel merkwaardig dat iedereen vindt dat 

ze zich moeten kunnen bemoeien met die boten die daar liggen, maar het zijn gewoon woningen. 

Dylan Higginson: 

En zou u daar een voorbeeld van kunnen noemen? Dat er iets van gevonden wordt door 

omwonenden? 

Dirk van Driel: 

Vaak zijn dat onderbuik reactie op dingen die in de media verschijnen. En aan de andere kant zijn er 

natuurlijk ook mensen die er positieve gevoelens bij hebben. Ik verwijs nogmaals naar het feit dat het 

een punt van discussie blijft. 

Dylan Higginson: 

En op basis van belevingswaarde. U noemde net bijvoorbeeld al op visueel gebied dat er veel 

geschilderd en gefotografeerd wordt, heeft u daar verder nog iets aan toe te voegen? 
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Dirk van Driel: 

Nee 

Dylan Higginson: 

Oke helder. Dan zijn er natuurlijk andere aspecten op belevingsniveau zoals geur, geluid en sociale 

beleving. Zijn er zaken die daaruit springen?  

Dirk van Driel: 

Er zijn wel eens discussie over houtkachels. Misschien keert dat kun vaker bij ons terug omdat we 

wat lager liggen en de geur daarom wat meer blijft hangen. We hebben het er wel eens over gehad 

dat er dan een redelijk stroom tarief moet komen. Er is namelijk geen gasleiding. Palletkachels en 

houtkachels hebben nadelen. Daarom hoor ik de laatste tijd steeds meer stemmen over elektrisch 

verwarmen.  

Dylan Higginson: 

Dat is ook deel functionaliteit. Wat zou dat in de weg staan? 

Dirk van Driel: 

Zoals ik dat hoor is dat de stroomprijs. Voor de eerste 1000 KwH is dat €0,35 en daarna is het €0,25. 

Dat is wel vrij prijzig. Misschien zou dat kunnen helpen. De oplossing weet ik niet. Maar er is wel 

discussie over.  

Dylan Higginson: 

En op basis van veiligheid. Hoe wijkt de huidige situatie daarin af van een ideale situatie? 

Dirk van Driel: 

Het is in de Noorderhaven niet heel veel anders dan in een museumhaven. Er liggen natuurlijk wel 

veel schepen dicht bij elkaar. En dat is ook wel eens aangehaald dat dat niet veilig zou zijn. Maar 

overal in haven liggen schepen zo dicht bij elkaar.  

Dylan Higginson: 

En wordt dat dan aangehaald door de gemeente of door omwonenden? 

Dirk van Driel: 

Het wordt wel eens aangehaald door de gemeente. Deze vorm van wonen heeft wel eens 

veiligheidsaspecten die wat afwijken van een hele veilige flat driehoog, achter. Maar daar wordt door 

de bewoners wel overwogen voor gekozen.  

Dylan Higginson: 

Dus er zijn geen dringende zaken waarvan bewoners denken dat ze beter moeten? 

Dirk van Driel: 

Er komt vanuit de bewoners wel eens de wens voor meer reddingstrapjes om uit het water te komen 

als iemand per ongeluk in het water terecht komt.  

Dylan Higginson: 
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Hoe zou u het gebied op sociaal gebied omschrijven zoals u hoort van de bewoners? 

Dirk van Driel: 

Het sociale gebeuren in de haven is een beetje geclusterd. Dat is zo ontstaan en daarmee is de grote 

geplande (door de gemeente) herschikking een bron van onrust. DE schepen liggen nu op een plek 

die op een sociale manier ontstaan is. Mensen vinden het fijn om daar zeggenschap over te hebben. 

Stel dat je iemand niet mag, dan ga je er liever niet naast liggen. 

Dylan Higginson: 

En die vrijheid was er vroeger? Dat gebeurde dan in overleg? Hoe moet ik dat voor me zien? 

Dirk van Driel: 

Meestal was dat aan de bewoners zelf. En als het dan echt een probleem vormde, bijvoorbeeld voor 

de doorvaart-breedte, dan was er de havendienst om daar wat aan te doen. Maar normaal 

gesproken houden bewoners dat zelf in de gaten en komt dat zo ver ik weet altijd goed. 

Dylan Higginson: 

Dat klinkt erg positief. Dan wou ik nu graag even naar de toekomstwaarde. Hoe ziet u de toekomst 

op financieel niveau? 

Dirk van Driel: 

Dan kom ik direct op wat ik al eerder zei. Je hebt twee categorieën. Je hebt een categorie van 

mensen die de haven zijn komen binnenvaren. En een categorie van mensen die een schip in de 

haven hebben gekocht. Al dan niet met hypotheek. De eerste groep zou wellicht anders kunnen 

denken over dit soort zaken dan de groep die in de haven een schip heeft gekocht.  

Want het schip in de haven gekocht vertegenwoordigd dat het schip in de haven ligt en dat heeft een 

andere waarde dan een schip buiten de haven.  

Aan de andere kant denk ik dat je daar één keer een streep moet zetten van wat er nu ligt onder 

hetzelfde regime brengen. En wat er nieuwe binnen komt zou je andere afspraken mee kunnen 

maken. Maar alles wat er nu ligt gewoon een keer zeggen, dit ligt er nu.  

Dylan Higginson: 

Dus als ik het goed begrijp. De ideale situatie, toekomt gericht is het financiële zekerheid voor alle 

schepen die er nu liggen een duidelijke vorm van regelgeving zodat iedereen weet waar zij aan toe is. 

En voor nieuwe schepen eventuele andere regelgeving? 

Dirk van Driel: 

Ja, maar met de kanttekening: dit is een mening waarvan ik denk dat hij breed gedragen is maar 

waarvan geen stemming over geweest is met een definitief standpunt als gevolg. Er zal ongetwijfeld 

verschillend over gedacht worden binnen de groep bewoners. 

Dylan Higginson: 

En hoe zit het met de bereidheid van het investeren van de bewoners in hun schepen? Hoe zou u dat 

graag zien in de toekomst? 

Dirk van Driel: 
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Dat kun je alleen maar stimuleren. En stimuleren kan door zekerheid te geven. En dan kun je het 

afdwingen. Maar zelfs dan zal je altijd mensen hebben die er geen zin in hebben. In de loop van de 

tijd gaan schepen toch een keer van eigenaar veranderen. En dat is een belangrijk moment dat 

mensen gaan investeren. Maar dan willen die mensen wel zekerheid hebben dat die investering 

rendabel is. En daarvoor is die zekerheid nodig. Maar garantie krijg je dus niet. Het wil niet zeggen 

dat je op die manier een soort museum haven hebt. En denk ook niet dat we dat willen. Maar het is 

wel een soort stimulans. En dat dat een beter middel is dan een soort subsidieregeling. En nu zijn de 

schepen vrijwel onverkoopbaar.  

Daarnaast is er ook een groep die heel content is met wat ze nu hebben en die behoeft niet hebben. 

Daar kun je aan gaan lopen trekken maar dat verandert niets. Je kunt mensen niet verplichten om 

(zoals bij een huis) hun kozijnen te gaan schilderen. Tenzij er sprake is van een gevaarlijke situatie 

omdat een kozijn er bijna uit valt.  

Zolang dat niet het geval is kun je mensen stimuleren maar niet verplichten. En waarom is dat nu de 

discussie? Omdat woonboten in de etalage liggen, letterlijk. Hoe de achterkant van een 

studentenhuis er uit ziet hoor je niemand over. 

Dylan Higginson: 

Vanuit de gemeente zijn er documenten opgesteld om te kunnen handhaven. Dat is jarenlang niet 

gebeurd. Hoe kijkt u daar tegenaan? 

Dirk van Driel: 

Vanuit WCG weten wij, er zijn regels. En wij roepen altijd handhaaf die gewoon. Alleen kun je niet 

eerst iets toestaan en dan later alsnog gaan handhaven. Dan heb je al gemeente je kans verspeeld. 

En dat is wat er nu aan de gang is. Er zijn nu schepen die als niet authentiek of als kwetsbaar worden 

gezien. Terwijl die in het verleden gewoon zijn toegelaten met een toelatingsbrief. Dus als je als 

gemeente daar iets mee wil moeten ze die mensen iets aanbieden, iets wat ze leuk vinden.  

Dylan Higginson: 

En waar ligt dan de grens wel of niet handhaven? 

Dirk van Driel: 

Nou.. handhaven moet je doen op het moment van binnenkomst in de haven. Dus het schip mag er 

wel of niet liggen. En er is op dit moment geen schip dat daar zonder toestemming ligt. We betalen 

allemaal liggeld of ROZ-belasting. Dus daar moet nu niet meer een discussie over gevoerd worden. 

Wat er nu in komt varen kun je van zeggen: dit zijn de regels en daar houden wij ons aan. Dat is het 

moment van handhaven. 

Dylan Higginson: 

En daarna niet meer? 

Dirk van Driel: 

Nou, als een schip eerst wel aan de voorwaarden voldoet en daarna opeens niet meer. Stel je bouwt 

iets heel raars op dat schip. Dan heeft de gemeente natuurlijk een punt. Dan kun je daarop 

handhaven. 

Dylan Higginson: 
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Kunnen er op dit moment schepen in de haven liggen waarbij die situatie zich nu voordoet? Dat ze op 

het moment van invaren voldeden aan de eisen en nu niet meer? 

Dirk van Driel: 

Zodra de gemeente zoiets aannemelijk zou kunnen maken zou je daarop kunnen gaan handhaven. 

Een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn: onbewoonde schepen. Die moeten eruit. Of schepen 

bewoond door iemand anders dan de eigenaar. 

Er zijn bijvoorbeeld schepen (onder toeziend oog van de gemeente) met een sleepboot de haven 

binnen gekomen. Dan kan de gemeente nu niet opeens gaat eisen dat alle schepen moeten kunnen 

varen. Hier zijn ook geen afspraken over gemaakt dat er dan bijvoorbeeld binnen vijf jaar mee 

gevaren moet kunnen worden. Mensen zijn onvoorwaardelijk toegelaten. Dat is heel belangrijk. 

Dylan Higginson: 

En als we naar de toekomt kijken met het oog op woongenot van de bewoners? 

Dirk van Driel: 

Ik krijg vanuit de bewoners geen klachten over de huidige situatie wat dat betreft. Op een aantal 

handhavingsdingen na, en dan met name onbewoonde schepen. En wat kleinere praktische dingen. 

Dus wij hebben daar niet een beeld van hoe het persé anders moet als mensen nu tevreden zijn. 

Alleen de eerdergenoemde zekerheid. 

Dylan Higginson: 

Dus eigenlijk een woonvorm zoals hij nu is, maar dan met meer zekerheid.  

Dirk van Driel: 

Ja 

Dylan Higginson: 

Helder. En dan als laatste onderwerp met betrekking op de toekomst. Het behoud van erfgoed in de 

haven. Hoe zou dat behoudt er in uw ogen in de ideale situatie er uit zien? 

Dirk van Driel: 

Wij willen in ieder geval geen opgepoetste museum haven. Ik denk dat een deel van het publiek van 

buitenaf dat graag wel zou zien. Een Deel ook niet, die vindt juist het karakteristieke en ‘’on-

aangeharkte’’ juist heel bijzonder. Maar ik weet van de bewoners dat ze absoluut niet in zo een 

museum situatie terecht willen komen. Ik denk dat alles wat er ligt erfgoed is, in een verschillend 

stadium van onderhoud. En ook in verschillende stadia van originaliteit. Maar een schip is gebouwd 

als gebruiksvoorwerp en niet om authentiek te blijven. En dat maakt een schip juist zo interessant. 

De functie veranderd aan de hand van de behoeft. Nu is de behoeft wonen, vroeger vrachtvervoer.  

Op een enkeling na is het allemaal erfgoed 

Dylan Higginson: 

En hoe zou u dat erfgoed in de toekomst graag zien?  

Dirk van Driel: 
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Ik graag zien dat het zich organisch kan door ontwikkelen in het proces zoals ik dat net omschreef. En 

ik zou mij niet verbazen als de kwaliteit wat omhooggaat. 

Dylan Higginson: 

Kwaliteit in wat voor zin? 

Dirk van Driel: 

Onderhoud wellicht, restauratie, reparatie dat zijn kostbare zaken. Het is namelijk altijd erg 

arbeidsintensief. Dus vergeleken met een huis heb je al heel snel hoge investeringen. En ik ben er wel 

van overtuigd dat als er meer zekerheid is, dat kwaliteit omhoog zal gaan.  

Het komt er in ieder geval op neer dat als de gemeente bepaalde dingen wil en die haven en van 

schepen af zou willen, er alternatieven geboden moeten worden. Dat kan een andere ligplaats zijn of 

het uitkopen. En daarvoor zou de gemeente met die mensen in gesprek moeten gaan. Maar het 

dreigen met handhaven en het mogelijk verwijderen van woningen (zoals het in het laatste plan van 

aanpak staat) kan niet. Een uitsterfconstructie zal het nadelige gevolg van verloedering hebben. 

Mensen gaan proberen hun schip zo lang mogelijk drijvend te houden en geen cent meer investeren.  

Dylan Higginson: 

Oke dus samengevat begrijp ik van u dat de huidige bewoners er op dit moment prettig wonen. Ze 

willen niet naar een museumhaven situatie toe. Er mag gezien worden dat er geleefd wordt maar er 

moet wel een bepaalde mate van kwaliteit zijn. Met een bepaalde rechtszekerheid voor de toekomst. 

Zodat er verkocht, gefinancierd en geïnvesteerd kan worden.  

Wat staat die ideale situatie om de zekerheid te kunnen bieden. Want eigenlijk is dat het enige 

negatieve waar ik u over gehoord heb. 

Dirk van Driel: 

Geeft de huidige bewoners die aan de voorwaarden voldoen een vergunning. Waardoor ze zekerheid 

krijgen dat het schip na aankoop in de haven kan blijven liggen. Dat is voor de verkoopbaarheid erg 

belangrijk. Mensen kunnen hun schip nu vrijwel niet verkopen.  

Dylan Higginson: 

En als we wat verder inzoomen op dat vergunning. Hoe ziet u dat dan voor zich? 

Dirk van Driel: 

Ik stel voor: met de voorwaarden die nu ook gelden. En dan overdraagbaar zolang aan de 

voorwaarden voldaan wordt. Met dat vergunning moet dan een schip dat voldoet aan die 

voorwaarden in de haven kunnen blijven liggen.  

De enige voorwaarde waarvan we het nu radicaal oneens zijn met de gemeente is dat het schip 

varend moet zijn. De schepen die er nu liggen willen we niet een nieuwe discussie over voeren. Die 

schepen zijn gewoon varend. Ze zijn onder die voorwaarden geaccepteerd door de gemeente toen ze 

de haven zijn binnen gekomen (al dan niet d.m.v. een sleepboot). 

Dylan Higginson: 

Dan tot slot. Zijn er nog actuele ontwikkelingen die de huidige situatie sterk beïnvloeden? 

Dirk van Driel: 
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Sinds de publicatie van het nieuwe plan van aanpak van de gemeente heerst er veel onduidelijkheid 

onder de bewoners. Maar dat zijn vooral persoonlijke ervaringen waar ik verder niet zo veel over kan 

zeggen. Ik ben er wel van overtuigd dat dit plan van aanpak gedoemd is om te mislukken.  

Dylan Higginson: 

Heeft u verder nog onderwerpen toe te voegen aan dit interview of de behoefte zaken nog verder 

toe te lichten? 

Dirk van Driel: 

Nee. 
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Bijlage 7, Transcriptie interview Roeland van der Schaaf en Claudia Versloot 
 

Dylan Higginson 

Wat zou volgens u de rol van de Noorderhaven moeten zijn ten opzichte van de stad Groningen? 

Roeland vd Schaaf 

De Noorderhaven is natuurlijk meerdere dingen tegelijk. Dat definieert ook meteen de betekenis 

ervan. Het is natuurlijk een historische plek in de stad. Havens, kades ect. Een hele belangrijke 

historische en beeldbepalende plek voor de stad. Voor gebruik en beeld is het een belangrijke plek in 

de stad. Voor iedereen die in de stad woont of vaak naar de stad toe gaat is het een belangrijke, 

beeldbepalende en waardevolle plek voor de identiteit van de stad Groningen. Dat in ieder geval om 

mee te beginnen.  

Ten tweede is water in de stad erg belangrijk om meerdere redenen. Beleving, recreatie maar ook 

ecologisch voor afvoer van hemelwater bijvoorbeeld. Actueel is klimaat adaptatie. Dit betekent voor 

het water voldoende ervan hebben voor de afvoer. Water brengt allerlei waarden in zijn 

algemeenheid. Niet alleen specifiek voor de Noorderhaven. En het is een belangrijke plek omdat wij 

als Groningen een ‘’woonschepen stad’’ zijn. En de Noorderhaven is daar ook onderdeel van omdat 

je daar natuurlijk ook met je schip kan liggen. Dat is ook een rol. En een hele bijzondere rol omdat 

het natuurlijk een vrijhaven is. Waarbij je vrij in en uit kunt varen. Dat is een unieke situatie. 

Nederland kent voor zo ver ik weet geen vergelijkbare situatie.  

En dat unieke karakter van die haven willen we ook graag zo houden. We hebben gemerkt dat door 

allerlei redenen de afgelopen jaren dat een beetje klacht in gekomen is. Het is op papier een 

vrijhaven. Op bepaalde gebieden functioneert het ook nog wel zo maar op bepaalde gebieden ook 

niet. En dat is ook onderdeel van het project dat we nu gestart zijn om, naast het aanzicht, de 

kwaliteit ect, ook het vrijhavenkarakter te behouden. Dus het heeft betekenis voor het wonen op het 

water, het wonen en leven op het water, het heeft betekenis als water als onderdeel van de stad en 

het heeft ook betekenis voor het geheel als cultuurhistorische betekenis voor de stad. Zoals we meer 

plekken hebben, de grote markt, martinitoren ect. Misschien wel op de Martinitoren na de meeste 

bezochte plek van buitenaf. 

Dylan Higginson 

U noemt net al het onderwerp kwaliteit. Als we even bij die term blijven, hoe zou u dan de ideale 

situatie voor de Noorderhaven omschrijven? Als inzet van het gebied.  

Roeland vd Schaaf 

Om maar eens met het water zelf te beginnen. Wat ik net ook al zei, ik zou graag het vrijhaven 

karakter borgen. Misschien met iets minder schepen maar dat is niet eens het hoofdthema. Zolang je 

die tien meter maar hebt. Op sommige plekken is die drukte en hoeveelheid schepen zelfs 

buitengewoon aantrekkelijk en bijzonder. Maar ik zou wel graag willen dat het hoofdzakelijk gebruikt 

wordt voor mensen die er echt in en uit varen. Een tijdje erin en een tijdje eruit. Schepen mogen er 

ook best voor een langere tijd in maar dan daarna er wel weer uit. Dus echt dat dynamische karakter 

zodat het een vrijhaven blijft.  

Dylan Higginson 

En houdt dat dan in dat er geen ruimte meer is voor een woonfunctie? 
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Roeland vd Schaaf 

Ja daar wonen natuurlijk ook mensen met hun schip op het water. Dus zeker wel een woonfunctie 

maar wel een dynamische woonfunctie. Waarbij zoals nu ook een deel van de bewoners de haven 

gebruikt. Waarbij je een periode of deel van het jaar buiten de stad met je schip vaart en in 

september weer terug keert. En dat vooral met historische schepen. Die ook kunnen varen in 

principe. Dus dat als het om het water gaat.  

Verder over de omgeving, ik zou (maar dat is wel een beetje dromen) graag willen dat het nog een 

beetje autoschuwer wordt langs de diepenring. Ik vind als die geparkeerde auto`s, ook in de 

Noorderhaven eerlijk gezegd een beetje jammer. Het lijkt me voor de mensen die er wonen niet 

prettig maar ook voor de hele uitstraling van het gebied niet. Ik zou eigenlijk minder auto`s langs de 

diepen hebben en meer verblijfsplekken waar mensen kunnen wandelen. Aan de zuidkant heb je dat 

al een beetje, dat zou ik aan de Noordkant ook wat meer willen. En ik zou het leuk vinden als er her 

en der wat leuke cafés en uitspattingen zijn. Zoals de Sleutel, Docyard, dat soort dingen. Dat hoort 

ook wel een beetje bij z`n gebied. Dus in die zin hoeft er helemaal niet zo veel te veranderen maar 

wel liever minder auto`s en wat meer haven. 

Dylan Higginson 

Dus dat het meer als haven beleefd kan worden.  

Roeland vd Schaaf 

Ja, nouja. Met het karakter zoals het is. En met name in het noorden is het nog wel eens een beetje 

een racebaan.  

Dylan Higginson 

En wat zou in uw ogen daar de rol van de huidige bewoners in kunnen zijn? 

Roeland vd Schaaf 

Wat mij betreft is qua bewoners zelf iedereen welkom. Sterker nog, we hebben die bewoners samen 

met hun schepen heel hard nodig om dat karakter te behouden. Dus niet een plezierjachthaven. 

Maar een haven voor mensen die wonen op hun schip en een het grootste deel van het jaar daar 

liggen maar ook een aantal maanden per jaar daar liggen. Op een dynamische manier. En ik denk dat 

een Groot deel van de huidige bewoners zich daarin zou kunnen vinden.  

Het permanent wonen dat kan op andere plekken in de stad en daar is de Noorderhaven eigenlijk 

niet zo voor bedoelt. We weten dat het in de praktijk ook wel zo gegroeid is. En wat mij betreft 

kunnen mensen daar ook prima het hele jaar daar ingeschreven staan en daar wonen. Maar het 

moet niet zo zijn dat je een vaste ligplaats hebt die je altijd zou kunnen gebruiken. Het zou mijn 

ideaal zijn om dat te kunnen voorkomen.  

Dylan Higginson 

En hoe ziet u het voor zich om mensen te motiveren die doorstroming in stand te houden? Er is 

natuurlijk landelijk een groot gebrek aan ligplaatsen dus een alternatieve ligplaats (bijvoorbeeld in 

andere steden) schijnt lastig te zijn. 

Roeland vd Schaaf 

Je ziet nu natuurlijk al wel mensen dat doen. Mensen in de Noorderhaven liggen niet allemaal stil. 

Claudia, misschien heb jij daar meer een beeld van? 
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Claudia Versloot 

Oeh hoeveel mensen er daadwerkelijk varen die in de Noorderhaven liggen? Nee dat heb ik niet zo 

paraat. Maar ik denk uit de losse pols dat er vijftien tot twintig schepen zijn die wel varen. Maar dat 

zou ik eigenlijk zeker kunnen zeggen. We hebben natuurlijk de Noorderhaven geïnventariseerd. En 

met het WCG toen afgesproken dat we niet aan boord zijn gegaan om te contoleren of het schip nog 

kan varen ja of te nee. Dus we hebben alleen de gegevens van schepen waarvan we echt zeker weten 

dat ze hebben gevaren in de afgelopen tijd. Maar het kan zijn dat het er dus meer zijn maar dat 

weten we niet.   

Roeland vd Schaaf 

En het is natuurlijk ook niet zo dat we er met een metertje bij gaan staan van: ‘’u moet nu zo veel 

maanden gaan varen’’. Het gaat mij erom dat de haven een dynamisch karakter behoud. En als je het 

niet permanent doet wordt het anders inderdaad. Je gaat niet zomaar even een half jaar in een 

andere stad liggen.  

Claudia Versloot 

Ja precies, en dan krijg je natuurlijk ook een ander type bewoner dan wanneer er iemand ligt die niet 

permanent kan varen. Iemand die echt een schipper is is vaak wel een heel ander iemand dan 

iemand die op een woonboot woont en nooit vaart. En dan krijg je dus ook een andere identiteit in 

z`n haven.  

Dylan Higginson 

En heeft u het idee dat u dat nu ook ziet in de haven? 

Roeland vd Schaaf 

Wisselend. Er zijn inderdaad mensen die op een woonboot wonen en vastliggen. En dan ben je dus 

niet iemand die een keer in de zo veel tijd weg gaat. En dat laatste is wel het idee van de 

Noorderhaven.  

Claudia Versloot 

Die mensen wonen daar omdat ze op een mooie plek in de stad willen wonen. Maar niet omdat ze 

willen varen. En dat is wel een heel andere doelgroep. 

Roeland vd Schaaf 

En dat is vooral de meerwaarde voor het wonen in de Noorderhaven. Iedereen wil natuurlijk op een 

mooie plek in de stad wonen. En we hebben ook ruimte voor vaste ligplaatsen. En de meerwaarde 

van de plekken in de Noorderhaven is dat we die dynamische vorm van wonen een plek willen geven. 

Dat is een aanvulling van alle andere vormen van wonen op het water. De vaste ligplekken, 

waterkavel en zo zijn er nog meer varianten. En dit moet echt een haven systeem blijven. en dan niet 

een plezierhaven. Maar met bijzondere typen boten. 

Dylan Higginson 

Heeft u dan middelen of ideeën om dat te stimuleren? De situatie is nu dat de haven redelijk op slot 

ligt. 

Roeland vd Schaaf 
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Hij ligt inderdaad in die zin op slot dat hij vol is. Daarvoor is nu het nieuwe plan van aanpak om dat 

op termijn te realiseren. Dus voor een deel zit daar handhaving in omdat je aan bepaalde eisen moet 

voldoen om in die haven te kunnen liggen. En daar moeten we ook op controleren. Dat is de 

afgelopen jaren niet gebeurd maar dat neemt niet weg dat die plicht er is. Dus daar zullen we naar 

gaan kijken. Maar we zullen dat wel doen op een manier die dingen mogelijk maakt. Dus niet met 

straffen en boetes maar op manieren om mensen te helpen. Bijvoorbeeld om je schip op te knappen, 

daar zullen we ook bij helpen.  

Claudia Versloot 

Er zullen misschien ook wel mensen zijn die op de wal willen wonen, maar die misschien wat 

begeleiding nodig hebben. Daar zullen we dan ook bij helpen. Bijvoorbeeld met zorginstellingen.  

Dylan Higginson 

Heeft u een daar een idee van? De samenstelling van de Noorderhaven op dat gebied? 

Claudia Versloot 

We hebben natuurlijk met bepaalde mensen gesprekken gehad. En ook het signaal van het WCG 

hebben wij gekregen dat er mensen zijn die begeleiding nodig hebben.  

Roeland vd Schaaf 

En er wordt natuurlijk ook wel eens gemopperd over de staat van onderhoud van schepen. Vaak zijn 

dat ook mensen die sociaal gezien niet in staat zijn om het complexe onderhoud van hun schip te 

organiseren. Dan kun je wel brieven gaan sturen maar dat gaat niet werken. Dus dat is een veel 

socialer traject waarbij je mensen moet ondersteunen. Daar hebben die mensen zelf ook veel meer 

aan. Dan als tweede punt, is het gewoon duidelijk dat het maatwerk is. Als je kijkt naar de 

Noorderhaven kijkt zie je een enorme diversiteit aan bewoners. Qua achtergrond, qua schepen dus 

als je met een oplossing wil komen zul je maatwerk moeten toepassen. Een ‘’one size fits all’’ 

oplossing is er niet. En dat betekent ook dat er tijd voor nodig is. En dat betekent ook dat we 

bewoners de kans en de tijd willen geven om naar die oplossing toe te leven. En wij willen ze daarbij 

proberen te helpen. 

Dylan Higginson 

U nam net het voorbeeld van de hele stad. Dat er hier en daar wat ongewenste situatie tussen zitten. 

Heeft u het idee dat de Noorderhaven daarvan afwijkt ten opzichte van de rest van de stad?  

Roeland vd Schaaf 

Ik denk wel dat de Noorderhaven bijzonder is maar ik denk niet dat de Noorderhaven persé slechter 

scoort dan andere plekken. Sterker nog er zijn delen van de stad (Eendrachtskade, hoendiep) die er 

een stuk beroerder uitzien. En dat gaat niet alleen om onderhoud maar ook uitstraling. Een 

authentiek schip dat iets minder strak in de verf staat is veel minder storend dan een Ark die is 

volgeduwd met studenten. Dus als je naar het totaalbeeld van de Noorderhaven kijkt is het helemaal 

niet zo slecht. Juist die drukte, volheid en die ruigheid heeft ook wel weer wat.  

Dylan Higginson 

Dus dat ziet u dan wel als een kracht? 

Roeland vd Schaaf 
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Ja als je het dan hebt over: wat is de cultuurhistorische betekenis van die haven? Dan ziet het er altijd 

wat ruiger en dynamischer uit. De hele uitstraling heb ik persoonlijk geen problemen mee. JE hoort 

wel eens politieke discussie over plekken als deze waarin de meningen uit een lopen. Sommige 

mensen zouden zeggen ruim de rommel maar op, andere zeggen laat het vrij. Ik zit daar persoonlijk 

een beetje tussenin. Ik vind het heel mooi om in de stad te hebben. Ik kom ook in steden waar 

helemaal geen woonschepen zijn. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden in Breda, veel water en 

misschien maar zes ligplaatsen. Dat is dodelijk saai. Dat moeten we ook niet hebben. Tegelijkertijd 

vind ik wel dat op sommige plekken in de stad het water wel heel onzichtbaar is geworden voor de 

rest van de stad. Plekken waar heel veel boten liggen, hoge boten, kades die geprivatiseerd zijn. Dan 

is dat strijdig met het water wat collectieve openbare ruimte is. Op sommige plekken moeten we het 

evenwicht dan wel herstellen. De uitstraling van de totale haven heeft in ieder geval zijn charme.  

Dylan Higginson 

Dus als u zou moeten kiezen tussen een museum haven of een haven waar geleefd wordt? 

Roeland vd Schaaf 

Ja absoluut die haven waarin geleefd wordt. Maar we moeten ons wel realiseren dat als we daar een 

normale woonschepen-haven van maken dan is de manier van waarop daar nu gewoond wordt zou 

dan niet meer kunnen. Dat karakter en uitstralingen dat het nu heeft kan dus ook alleen maar omdat 

het nu een vrijhaven is. Als we een woonschepen-haven maken dan hebben we bijvoorbeeld ook te 

maken met allerlei afstandseisen ect.  

Dylan Higginson 

U noemt net dus ook het beleven van het water en het beleven van de haven in de stad. ik hoorde u 

net bijvoorbeeld ook over geparkeerde auto`s langs de kade. Zijn er zo nog meer hindernissen die dat 

in de weg staan? 

Roeland vd Schaaf 

Ja het verkeer zelf natuurlijk. Ik denk wel dat we daar veranderingen in moeten en gaan aanbrengen. 

Dat zijn wat mij betreft wel de belangrijkste. Ik denk dat we in Groningen de afgelopen decennia te 

weinig de kwaliteit van het water benutten. En dat is ook een van onze doelen uit de watervisie om 

dat meer zichtbaar te maken. En wonen op het water hoort daarbij. Tegelijkertijd vind ik wel dat op 

sommige plekken het water ook zichtbaar en beleefbaar moet zijn voor de rest van de stad en de 

bezoekers. Dus meer groen, meer water en wonen op het water van hogere kwaliteit. 

Dylan Higginson 

En als we naar de toekomstwaarde kijken. Hoe zou u de toekomst van de Noorderhaven het liefste 

zien? 

Roeland vd Schaaf 

Nou ik denk dat de komende jaren best wel moeilijk zullen worden hoor. Als we bijvoorbeeld 

gesprekken hebben met het WCG hebben merk ik dat we best wel gemeenschappelijke idealen 

hebben. 

Dylan Higginson 

Zou u daar een voorbeeld van kunnen noemen? 

Roeland vd Schaaf 
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Nou bijvoorbeeld waar we het net over hadden. Het ruige karakter van de Noorderhaven. Een ander 

onderwerp waar we het over eens zijn is dat we het wonen op het water belangrijk vinden voor de 

stad en daar ook ruimte voor bieden. 

Maar wat ik wel merk is dat er ook belangen zijn die niet altijd synchroon. En als we dan ook kijken 

naar de afgelopen twintig of dertig jaar zien we dat bewoners en de gemeente ook wel eens 

behoorlijk tegenover elkaar hebben gestaan. En in zekere zin staan we dat nu ook, maar de 

verhoudingen zijn nog wel goed en er is sprake van wederzijds respect. Maar er zijn wel verschillende 

belangen en dat kan komende jaren moeilijk worden. En ook voor ons als gemeente. We hebben een 

ambitie met de Noorderhaven, maar we willen absoluut niet dat mensen hier het slachtoffer van 

worden. Er zijn ook situaties met bewoners die het sociaal gezien niet zo makkelijk hebben en die 

willen we het niet moeilijk maken. En voor komende jaren zullen we dus een kist met instrumenten 

moeten hebben om voor mensen een maatoplossing te kunnen bieden. Dat zou een subsidie kunnen 

zijn of een persoonsgebonden beschikking zijn om afspraken te kunnen maken soms moeten we 

kijken naar een alternatieve plek moeten kijken. En soms zullen we misschien financieel iets moeten 

doen. Ik denk dat we daar uiteindelijk wel uit moeten komen. Dat vraagt van ons een rechte rug en 

natuurlijk een oplossing die binnen de gemeentelijke begroting past. En in het ideaal de 

Noorderhaven een vrijhaven te laten zijn die de bewoners daarvan ten goede komt. 

Dylan Higginson 

U noemde net de belangen. Wat zijn de grootste belangen op dit moment die recht tegenover elkaar 

staan? 

Roeland vd Schaaf 

Wij willen dat de Noorderhaven een Dynamische vrijhaven wordt en er zijn nu een aantal schepen 

die daar niet in horen. En als je daar woont of leeft dan vind je dat natuurlijk niet leuk om te horen. 

Want dat betekent dat daar hoe dan ook iets voor geregeld moet worden.  

Dylan Higginson 

Dus dat is vooral op individueel niveau? 

Roeland vd Schaaf 

Ja, wat mij betreft wel. En ik kan me voorstellen dat het WCG daarvoor op komt. Maar uiteindelijk op 

individueel niveau. Maar als je zou vragen wat de belangen zijn voor de hele haven dan zullen die 

belangen uiteindelijk wel minder verschillen dan dat het lijkt.  

Claudia Versloot 

Het gaat met name om het belang van de bewoners. Want dat schepen moet varen en authentiek 

moeten zijn is net even de discussie aangezien er wetswijzigingen zijn geweest. Er liggen schepen die 

niet meer kunnen varen. Waarvan wij zeggen die moeten wel kunnen varen. Daar zit de pijn in. Wat 

betekent dat voor die bewoners. 

Dylan Higginson 

En hoe ziet u dat voor zich om dat soort zaken in beweging te krijgen? Ik weet bijvoorbeeld van een 

situatie dat er schepen zijn die de haven niet varend binnen gekomen zijn, met sleepboten. Op dat 

moment hebben die mensen wel toestemming gekregen, hoe ziet u dat nu voor zich? Aan de ene 

kant het belang om die dynamiek erin te houden. En ik kan me goed voorstellen dat schepen daarom 
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moeten kunnen varen. Aan de andere kant hebben mensen daar toestemming gekregen om te 

liggen.  

Roeland vd Schaaf 

Ik weet niet hoe dat juridisch zit, of die mensen toestemming hebben gekregen om daar permanent 

te liggen.  

Claudia Versloot 

Er zijn schepen bij, ik weet niet precies hoe en wat, maar ik weet dat er schepen slepend binnen zijn 

gekomen. Ik weet niet of die schepen een toestemmingsbrief hebben gekregen. Maar er zijn schepen 

die toestemmingsbrieven hebben gekregen waarbij bijvoorbeeld de eis van authenticiteit is komen te 

vervallen in die brief en dus ook niet authentiek is. Dus dat hebben we weg gelaten uit de brief. Maar 

als je nu naar de regels zou kijken zou zo een boot niet in de Noorderhaven mogen liggen. En een 

schip dat niet kan varen dus ook niet. Maar als zij nu dus wel een toestemmingsbrief hebben 

gekregen dan gaan we gewoon kijken of we daar persoonlijk een afspraak mee kunnen maken en 

zodra dat persoon dan vertrekt of wil verkopen dan moet dat schip uit de Noorderhaven. Je moet 

namelijk wel op een of andere manier beweging gaan krijgen.  

Dylan Higginson 

Dus daar komt het handhaven op maatwerkniveau weer terug. 

Claudia Versloot 

Ja precies.  

Roeland vd Schaaf 

Maar natuurlijk ook individueel dat wanneer je in de Noorderhaven gaat liggen heb je ook zelf de 

verantwoordelijkheid om in de gaten te houden: voldoe ik aan de regels die de overheid stelt? Het is 

natuurlijk niet je eigen plek, het is een plek van ons allemaal. Daar heb je rekening mee te houden. 

Het is dus ook niet zo dat je kan zeggen: ik heb een brief van de gemeente dus ik ga mijn gang maar. 

Dat vind ik iets te makkelijk. Maar aan de andere kant, als wij een brief hebben gestuurd waar op zijn 

minst de indruk in staat dat wat je doet mag van de gemeente. Ja dan kan ik met voorstellen dat we 

daar op een andere manier naar kijken.  

En dat is ook omdat de situatie individueel heel erg verschillend is. Zowel persoonlijk als hoe wij in 

het verleden als gemeente zijn opgetreden.  

Claudia Versloot 

Een andere oplossing zou kunnen zijn dat wanneer er andere ligplaatsen vrijkomen in de stad (de 

Noorderhaven kreeg al voorrang) je met eigenaren van schepen in de Noorderhaven die daar 

eigenlijk niet mogen liggen of een andere plek een passend alternatief is.  

Dylan Higginson 

En u denkt dat er op termijn ligplaatsen vrij gaan komen? 

Claudia Versloot 

Er zijn al wat ligplaatsen vrij. Maar die geven we nu nog niet uit gezien alle ontwikkeling die nu 

gaande zijn. Dan zeggen we even we houden het even zo. Dan kunnen we goed kijken welke schepen 

het beste waar heen zouden kunnen gaan. En het is natuurlijk ook afhankelijk van besluitvorming. 
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Waar we nu net in zitten. Het plan van aanpak dat het college net heeft vastgesteld en wat nu naar 

de raadscommissie en de raad gaat.  

Dylan Higginson 

Dus die ruimte voor de beweging en dynamiek is nu wel aanwezig? 

Roeland vd Schaaf 

Beperkt en zo een proces duurt lang. Het is natuurlijk niet zo dat we zo maar even binnen een dag 

alles regelen. Dat kost tijd. 

Dylan Higginson 

Nee, precies. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat de Noorderhaven ook niet van de een op de 

andere dag volledig in beweging zal komen. 

Roeland vd Schaaf 

Nee hoor precies, daarom.  

Claudia Versloot 

En het karakter van de Noorderhaven is ook niet van de een op de andere dag veranderd. Daar is ook 

wel twintig of dertig jaar overheen gegaan. Het zal me niet verbazen als je ook weer twintig jaar 

bezig bent om een karakter weer goed terug te krijgen.  

Roeland vd Schaaf 

Nee inderdaad. Dat denk ik wel. 

Dylan Higginson 

Oke, helder. Dan vroeg ik mij ook nog af hoe u aankijkt tegen de financierbaarheid van schepen. 

Natuurlijk is een schip zonder ligplaats een hele andere situatie dan een schip met ligplaats. Hoe kijkt 

u daar tegen aan?  

Roeland vd Schaaf 

Dat klopt. Dat is natuurlijk sowieso de hele discussie rond ligplaatsen dat er eigenlijk een vaste 

ligplaats ook mee verkocht wordt. Niet alleen in de Noorderhaven maar ook op andere plekken in de 

stad. Ook wel situaties waar we zelf ook wat problemen mee hebben maar dat is zo ontstaan.  

Dylan Higginson 

Ook buiten de Noorderhaven? 

Roeland vd Schaaf 

Ja juist buiten de Noorderhaven. De Noorderhaven valt nog best wel een beetje mee. Wat er 

gebeurd is dat er enorme bedragen worden neergelegd voor een woonschip dat het helemaal niet 

waard is, maar dan gaat het om het plekje. In feite wordt er dus gewoon openbare ruimte 

verhandeld. 

Claudia Versloot 

Terwijl het dus helemaal niet hun eigendom is.  
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Roeland vd Schaaf 

Nee dat is dan weer bijzonder. En daar heb ik ook wel moeite mee.  

Claudia Versloot 

En dat is dus ook het probleem. Privaatrechtelijk als je dan kijkt naar het vergunningstelsel dan zou je 

dat tegen het licht moeten houden. Van je hebt je vergunningen maar je moet ook van de gemeente 

toestemming in de vorm van een overeenkomst of erfpacht of hoe je het dan wil regelen. 

Bijvoorbeeld koop, bij watervilla`s verkoop je bijvoorbeeld een kavel en is het wel echt jouw 

grondgebied. En op die manier is er eigenlijk nooit naar de plekken van woonschepen gekeken. En 

dat onderscheid tussen die twee rollen als gemeente is juist bij een vergunningstelsel belangrijk om 

tegen het licht te houden. En daarin denk ik dat we het al gemeente niet goed doen. Maar dat kan 

ook een uitkomst zijn die bewoners niet prettig gaan vinden omdat je te maken hebt met een 

vergunning maar ook een overeenkomst krijgt voor het gebruik van het grondgebied van de 

gemeente. Dat zijn dus twee aspecten.  

Roeland vd Schaaf 

Hier is natuurlijk ook al wel discussie met het WCG over geweest. Die noemen altijd de RZB maar dat 

is wel echt iets anders. Het gaat gewoon over gebruik van gemeentegrond. En sterker nog je kunt er 

heel veel geld aan verdienen als je je schip verkoopt. Terwijl je geen enkele overeenkomst hebt voor 

het gebruik van die grond. Sterker nog, je betaalt er zelfs helemaal niks voor. Dus dat is in een 

vergunningstelsel en de manier waarop we nu werken best wel ingewikkeld. En als je dat wil 

veranderen dan betekent dat vaak een verslechtering voor de huidige bewoners omdat je extra 

kosten krijgt en extra condities. En dat heeft te maken met de financierbaarheid, dat is het andere 

uiterste.  

Als je dan zegt als ik mijn boot verkoop dan ben ik mijn ligplaats kwijt.  

Claudia Versloot 

Maar die ligplaats was al niet van jou. 

Roeland vd Schaaf 

Nee die was inderdaad al niet van jou. Maar het is natuurlijk zo dat een financiering voor een schip 

voor een groot deel rust op de waarde van een ligplaats. En dus ook behoud van die ligplaats. En dat 

is met vastgoed op de wal natuurlijk ook gewoon zo. 

Claudia Versloot 

Ja en daar zitten verschuivingen. Mensen zijn zich veel bewuster van de waarde van de grond, in dit 

geval het water. En de bank natuurlijk ook. Je hebt dus wel waarde van je grond. Maar je betaalt er 

niks voor aan de gemeente het is niet je eigendom en daar zit een spanning in.  

Roeland vd Schaaf 

En het klopt helemaal dat als je een vaste ligplaats hebt in de Noorderhaven en je weet zeker dat je 

hier altijd mag blijven liggen en wonen dan neemt de mogelijkheid om te investeren in je schip toe. 

En dat is ook wat het WCG zegt. Als je wil dat het er mooi uit ziet kun je beter dat doen want dan 

weet je zeker dat er geïnvesteerd kan worden. Maar dat is wel een beetje strijdig met het openbare 

karakter en het vrijhaven karakter. 
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Dylan Higginson 

Dat kan ik mij goed voorstellen. En als u het nu helemaal zelf zonder alle belangen om u heen zou 

kunnen invullen. Hoe zou u het dan invullen? Dan doel ik op ligplaatsen en de financierbaarheid. 

Roeland vd Schaaf 

Ik vind het jammer dat de banken zo terughoudend zijn. Ik zou het mooi vinden als de banken los de 

plek waar een schip ligt een schip zeker waarde heeft. Dus dat je daarin zou kunnen investeren. En in 

mijn ideale situatie gaan we toch richting een soort vergunningstelsel met een haven-achtige sfeer. 

Claudia Versloot 

Je hebt voor water heb je twee aspecten. Ligplaatsen of het havensysteem. En met ligplaatsen ben je 

gekoppeld aan het vergunningstelsel. Maar je kan ook zeggen het is een haven. En dat is een 

duidelijke richting om te kiezen als stad. Dus als we van de Noorderhaven het vrijhaven karakter 

willen behouden dan betekent dat ook dat we niet het vergunningstelsel als oplossing moeten 

zoeken maar dat we moeten kijken hoe je een havenmodel kan inpassen.   

Dylan Higginson 

Dus dat zou de voorkeur hebben op dit moment? Een haven-model? 

Roeland vd Schaaf 

Ja dat past namelijk beter bij het vrijhavenkarakter. 

Dylan Higginson 

En hoe ziet u het voor zich dat de plaatsten verdeeld worden in de haven? Er is natuurlijk een groot 

tekort aan ligplaatsen. Dus ik kan me voorstellen dat wanneer er beweging komt in de enige 

vrijhaven in Nederland dat er meteen een rij met schepen ligt te wachten die graag naar binnen 

willen.  

Claudia Versloot 

Voorlopig gaan er in ieder geval geen nieuwe schepen naar binnen omdat er ruimte gemaakt moet 

worden. Ook om die tien meter doorvaartbreedte te waarborgen. De bewoners vinden vaak dat het 

wel mee valt. Maar wij vinden toch dat er te veel schepen liggen. En we kregen het signaal van 

bewoners die daadwerkelijk varen dat zij ook vinden dat de haven te vol ligt. Als ze in en uit willen 

varen met hun schip is de kans dat ze schade veroorzaken bij het manoeuvreren te groot.  

Dus als we meer beweging willen moet er ook meer ruimte komen voor die beweging. Maar het is 

wel iets voor later. Eerst maar even de eerste hobbel over komen. 

Roeland vd Schaaf 

Ja inderdaad en in principe is het gewoon wie het eerst komt wie het eerst maalt. Je hebt dan 

bepaalde rechten om terug te keren.  

Dylan Higginson 

Als ik het zo hoor heeft u best een idee bij hoe u het in de ideale situatie zou willen. Wat is de 

grootste hindernis die dat op dit moment in de weg staat? 

Roeland vd Schaaf 
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Heel specifiek is het erg ingewikkeld en arbeidsintensief traject. Wil je dit echt goed doen? Dus ook 

op maatwerk niveau dan vraag dat veel van ons en een hoop mensen met diverse capaciteiten. Van 

technisch tot sociaal. Dat vraag natuurlijk ook middelen van de gemeente zelf, en als we die weten te 

regelen en we daar de tijd voor kunnen nemen dan kan het. Dus hindernissen zijn: gebrek aan 

middelen en als twee dat we misschien wel te snel willen. Dat we te snel te grote stappen zetten en 

dat dat ten koste gaat van het vertrouwen dus er nu al niet of weinig is. Dan komen bewoners en 

gemeente tegenover elkaar te staan. Daarom moeten we op een hele heldere en degelijke manier te 

werken gaan en op die manier ook laten zien dat we het vertrouwen waard zijn. We hebben 

natuurlijk decennialang tegenstellingen gehad. En dan denk ik dat we goed bezig zijn.  

Claudia Versloot 

Ja en natuurlijk de politiek zelf. Als de politiek niet duidelijk is of blijft hangen komen we ook niet 

verder. Want dit vraagstuk loopt ook al tien jaar. Een paar jaar geleden is dit onderwerp er ook al 

geweest en toen zijn die extra middelen niet beschikbaar gesteld waardoor er weer is afgegleden en 

nu pakken we het weer op. Dus er is wel echt politiek die hier invloed op heeft.  

Dylan Higginson 

Oke, helder. Stel nu dat de middelen oneindig zouden zijn en de visie is ook nog eens helemaal 

helder. Wat zou dan de eerste stap zijn? 

Roeland vd Schaaf 

Eigenlijk wat we nu aan het doen zijn met het nieuwe plan van aanpak. Wat mij betreft is dat de 

beste eerste stap. Met alle mensen individueel gaan kijken hoe ze aan de eisen kunnen gaan voldoen 

aan de eisen die in de VoV staan. Dat is boot aan boot die gesprekken gaan voeren. Maar wel met 

een heldere boodschap aan de voorkant met het doel en een goed gevulde kist aan instrumenten om 

het te gaan realiseren.  

Dylan Higginson 

Oke helder, dus dat is waar het volgens u zou moeten beginnen. Heeft u het idee dat er op dit 

moment ontwikkelen zijn of ontstaan die dat in de weg staan? En dan heb ik het vooral over recente 

ontwikkelingen. 

Claudia Versloot 

Nouja, nieuwe wetgeving natuurlijk. Als er schepen zijn die nu nog geen certificaten hebben en je zou 

dat nog wel willen. Ik zit er nu niet diep genoeg in om te zeggen of dat nog kan. 

Dylan Higginson 

Volgens mij kan dat niet meer. 

Claudia Versloot 

Ik kan me niet voorstellen dat het helemaal niet meer kan. Maar als je het dan alsnog zou moeten 

doen kost het misschien wel enorm veel geld. En als het niet kan moet je dus uiteindelijk weg uit de 

Noorderhaven en daar zit dus het knelpunt omdat er maar weinig plekken zijn in Nederland. En die 

zijn allemaal vastgelegd voor die nieuwe regelgeving. Dat maakt het wel heel moeilijk. Dat zie ik wel 

als een knelpunt. Daar moeten we naar kijken hoe het zich ontwikkelt. En we weten ook niet hoe wat 

dat betreft de situatie is in de Noorderhaven. 
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Dylan Higginson 

Ik denk dat ik alle vragen heb gesteld die ik had willen stellen. Ik heb een helder beeld gekregen van 

uw belangen met de Noorderhaven, dat is heel fijn. Heeft u zelf nog onderwerpen die u wil 

toevoegen of toelichten? 

Roeland vd Schaaf 

Nou ik heb eigenlijk wel het idee dat we alles zegt hebben wat we wilde zeggen.  

Dylan Higginson 

Dat is fijn. Dat gevoel heb ik ook. 

Claudia Versloot 

Ja inderdaad, ik ook. 
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Bijlage 8, Transcriptie interview Joost Adriaanse 

Dylan Higginson: 

Wat is volgens u de rol van de Noorderhaven ten opzichte van de stad? 

Joost Adiraanse: 

In ieder geval is het een van de meest geschilderde en gefotografeerde plekken van de stad. Het is 

een geliefde plek van de stad. 

Dylan Higginson: 

Oké, dus dat is vooral heel esthetisch? 

Joost Adiraanse: 

Ja inderdaad, en verder weet ik het eigenlijk niet zo goed. Eigenlijk zou je dan omwonenden moeten 

vragen. Ik heb daar niet zo veel zicht op. 

Dylan Higginson: 

Dus u heeft daar individueel net een bepaald gevoel bij? 

Joost Adiraanse: 

Nee, ik ben natuurlijk bewoner. Dus ik weet niet zo goed wat buitenstaanders er dan van vinden. 

Nouja, wat wel (impliciet) weet is dat het wisselt per persoon. De een vind het hartstikke leuk. De 

ander vindt het een rommeltje dat wel een opknapbeurt kan gebruiken. Dat is wat ik lees in 

inventarisaties van de gemeente.  

Dylan Higginson: 

Maar zelf heeft u dat niet zo ervaren? 

Joost Adiraanse: 

Nee, vroeger woonde ik aan de andere kant van het plantsoen. Daar heb ik 15 jaar gewoond. Maar 

de Noorderhaven had ik toen niet zo in beeld. 

Dylan Higginson: 

En hoe zou in de ideale situatie de Noorderhaven er volgens u uit moeten zien? 

Joost Adiraanse: 

Nou, dat lijk heel erg op nu. Het belangrijkste is dat het een mooie woonplek is in de stad. Waar we 

dan ook wel een beetje verantwoordelijkheid voor hebben om dat zo mooi te houden. Waar wel 

dynamiek is zoals die er nu ook is. De gemeente claimt dat die dynamiek er nu ook is maar niet in wat 

voor mate. Ik heb het dan over dynamiek in de zin van vaarbewegingen. En dan tel ik twee dingen op. 

Vaarbewegingen van stadjers die met hun bootjes hier rondvaren, maar ook van ons zelf. Van de 

bewoners. Daarin zit best heel veel dynamiek. In de winter wat minder, maar s `zomers dus wel. 

Schepen die weg gaan en weer terugkomen.  

Mijn buurman was net zijn motor aan het starten om even te testen. Die heeft wat rook en andere 

olie, dat soort dingen. Ik moet ook weer even testen. Ik heb een kleine lekkage gehad. Ik wil even 

kijken of het nu ook bij een lopende motor niet meer lekt.  

Mijn andere buurman is net terug van de werf voor onderhoud. Ik vaar ook één, twee soms drie keer 

per jaar. Een hele hoop van mijn buren zijn vaak even weg met het schip.  

Dylan Higginson: 

Er zijn dus best wel wat beweging? 
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Joost Adiraanse: 

Ja! 

Dylan Higginson: 

En zijn dat dan allemaal schepen die dan later weer terugkeren en voor de lange termijn blijven 

liggen? Dus beweging in de zin van uitvaren en terugkomen maar geen beweging in de zin van 

doorstroming. 

Joost Adiraanse: 

Ja precies.  

Dylan Higginson: 

Oke helder. Dat zijn dus zaken die u voor nu heel mooi vindt. Zijn er ook zaken waarvan u denkt, dat 

zou beter kunnen of zelfs moeten. Of heeft u het idee dat zoals u nu woont al de ideale situatie is? 

Joost Adiraanse: 

Dat hangt af vanuit welk perspectief je dat wil zien of beantwoord wil hebben. 

Dylan Higginson: 

Vanuit uw eigen perspectief. 

Joost Adiraanse: 

Dan moet ik zeggen dat dit al heel dichtbij de ideale situatie komt. Behalve dan de rechtspositie en 

de financierbaarheid. Dat is al decennialang een probleem en dat wordt alleen maar meer. Dus die 

juridische positie is gewoon beroerd, is gewoon slecht. 

Dylan Higginson: 

En waar komt dat door? 

Joost Adiraanse: 

Door onduidelijkheid over wat onze positie nu is in de Noorderhaven. De gemeente die weet wel 

ongeveer wat hun ‘’vrijhaven beeld’ is. Maar wat dat juridisch betekent voor bewoners, voor ons. Dat 

kunnen ze (zo lijkt het) niet met elkaar in overeenstemming brengen. Ze hebben volgens mij nog 

steeds het idee dat wij hier in de winter een paar maanden overwinteren en daarna weer ergens in 

de wereld rondfladderen. En verder nergens aarden of een voet aan de wal hebben. Dat is niet 

realistisch.  

Dylan Higginson: 

Begrijp ik het goed dat er een duidelijke wens is naar een meer concrete juridische positie.  

Joost Adiraanse: 

Ja, dat je een plek hebt waar je schip permanent mag liggen en waar een duidelijke juridische status 

aan hangt. En die is belangrijk voor bijvoorbeeld verkoop, financiering en waardebepaling. 

Dylan Higginson: 

Dus dan zou die juridische status overdraagbaar moeten zijn begrijp ik?  

Joost Adiraanse: 

Hij zou in ieder geval duidelijk moeten zijn. Als hij overdraagbaar is zou dat erg fijn zijn want dat 

maakt de schepen veel verkoopbaarder. Maar in ieder geval duidelijkheid over de status. Wat houdt 

onze toestemming om hier voor onbepaalde tijd te liggen nu in? Wat is dat? 

Dylan Higginson: 

En als we nu eens zouden kijken naar de functionaliteit van de Noorderhaven en haar omgeving. 
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Maar ook als woongemeenschap samen. Zijn er dan nog zaken met het oog op functionaliteit die 

eruit springen die beter zouden kunnen? 

Joost Adiraanse: 

Hoe bedoel je dat? Functionaliteit. 

Dylan Higginson: 

Inzet van het gebied. Faciliteiten, woongenot. Er loopt hier bijvoorbeeld best een drukke weg langs, 

wat vindt u daar van? 

Joost Adiraanse: 

Ja nou oke, dat went vanzelf hoor. De nutsvoorzieningen om daar maar eens mee te beginnen. Die 

zijn goed geregeld inmiddels. Tot een paar jaar geleden kieperde wij bijvoorbeeld ons vuil water zo in 

de haven. Dat is natuurlijk een beetje een middeleeuwse manier van leven. Godzijdank is dat onder 

druk van het waterschap nu opgelost. Dat gaat vooral om beleving. Eigenlijk lig je dan in je eigenriool. 

Voor de kwaliteit van het water maakt het volgens de metingen niks uit.  

Vers water is ook nog steeds goed geregeld. We hebben nu ook eindelijk een brievenbus met een 

geregistreerd adres. Dus over het algemeen is het goed geregeld. En ja die weg, er wordt hier wel 

hard gereden en soms lopen er voor je gevoel inderdaad op drie meter afstand mensen langs je 

‘’tuin’’. Nouja, dat weet je. En dat went ook wel en is geen probleem.  

Dylan Higginson: 

Het volgende ligt er eindelijk erg dicht naast. De ideale situatie op basis van belevingswaarde. Zijn er 

zo nog andere dingen op belevingswaarde niveau die anders moeten of misschien juist wel een heel 

sterk onderdeel van de haven zijn? 

Joost Adiraanse: 

De onderlinge samenhang is heel belangrijk. Dat is echt een sociale kracht. Er zijn wel voorbeelden. 

Gehke is mijn buurvrouw op een jachtje. Een oudere vrouw en ze is wat lichamelijk beperkt die had 

een hartinfarct gehad en die is nu heel slecht ter been. Ik heb een tijdje boodschappen voor haar 

gedaan. Een andere buurvrouw heeft heel lang voor haar gezorgd. Als het moet zorgen we voor 

elkaar. En dat is belangrijk. Sociale cocon binnen de stad. Mijn vriend woont in een portiekwoning die 

kennen elkaar nauwelijks. Je weet daar nog wel wie je buurman is, maar verder helemaal niks. 

Dylan Higginson: 

Ik kan me voorstellen dat dat wel een hele andere beleving is inderdaad. En voor de toekomst? 

Hebben we het net ook al een beetje over gehad. Hoe zou u deze situatie graag zien als u met het 

oog naar de toekomst kijkt. We hadden het net al even over de rechtspositie. Als u uw schip zou 

willen verkopen dan wilt u…? 

Joost Adiraanse: 

Nouja, wat ik al zei. Dat het duidelijk is wat onze juridische status is en daarmee ook wat de waarde 

is. Van je schip en waar je ligt. Niet persé je ligplaats, maar waar je ligt. Dat dat duidelijk is. En 

natuurlijk zou het leuk zijn als dat iets waard is. Dan zou mijn verkoopwaarde hoger zijn. Dat zou ik 

echt als een cadeautje zien. Daar ben ik niet op uit. Het is natuurlijk mooi meegenomen als dat 

toevallig zo zou zijn. Maar dat is niet het belang. Het belang is dat ik überhaupt mijn schip zou 

kunnen verkopen. En dat daar dan een reëel waarde aan hangt. 

Dylan Higginson: 

Oke, dus dat is wel echt iets wat u nu boven het hoofd hangt? 
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Joost Adiraanse: 

Ja op dit moment is het schip niet op een normale manier te verkopen. Althans, niet met een 

financier. Als iemand €150.000,- kan betalen dan is het prima. Maar de meeste mensen hebben dat 

niet. Er moet gefinancierd worden en dat kan nu gewoon niet.  

Dylan Higginson: 

Oke, dat is op basis van verkoop in de toekomst. En als u nu naar de Noorderhaven als haven kijkt in 

de toekomst. Heeft u dan nog zoiets van: dit zou ik mooi vinden als het er zo uit ziet? Bijvoorbeeld 

veel doorstroming of juist behoud van de schepen die er nu liggen.  

Joost Adiraanse: 

Ik vind het zoals het nu is wel aardig. Het is wel vrij vol, maar aan de andere kant is dat ook wel weer 

leuk. Stel je gaat het leger maken dan is het wel heel leeg. Of dat nu wenselijk is, moa ik vind het dan 

ook wel een beetje kaal eigenlijk. Aan de andere kant ben ik ook van mening dat er schepen liggen 

die hier eigenlijk niet thuishoren. En er zijn schepen die verwaarloosd zijn en verrommeld. Dat heeft 

de gemeente met de inventarisatie ook vastgesteld, schepen die gewoon haveloos zijn waar heel 

veel rotzooi aan dek ligt. Die zou ik liever anders zien. Ruim die rotzooi eens op en onderhoud je 

schip eens fatsoenlijk. Het hoeft heus geen museum schip te worden. Maar het zou leuk zijn als die 

mensen dat doen. Maar vaak zijn het kwetsbare mensen. 

Dylan Higginson: 

En wat zou die situatie in de weg staan? Wat zou er volgens u voor nodig zijn om tot deze 

droomsituatie te komen? 

Joost Adiraanse: 

Handhaving op een verstandige manier. Niet de formalistische manier van: ‘’bla bla bla u voldoet 

niet, u moet het zo doen binnen deze tijd anders krijgt u een dwangsom aan uw broek’’. Maar van 

goh: wie heb ik voor me? Niet toevalligerwijs zijn al die schepen die er niet zo geweldig bij liggen van 

kwetsbare mensen. En die heb je altijd, over al. En die kun je niet op die manier benaderen. Ze raken 

in paniek of nog erger. Misschien snappen ze wel helemaal niet waar je het over hebt. Of ze staan 

niet open voor verandering. Dus daar moet je wel op een bepaalde manier mee om gaan vind ik. 

Dylan Higginson: 

Oke, dus u ziet dat wel echt als maatwerk? 

Joost Adiraanse: 

Ja 

Dylan Higginson: 

Oke, dus handhaven op maatwerk niveau, en wat nog meer? 

Joost Adiraanse: 

Ik denk dat het beter is als de gemeente wat welwillender wordt. En wat meer open staat voor de 

input van bewoners en het WCG.  

Dylan Higginson: 

Hoe moet ik mij welwillender voorstellen? 

Joost Adiraanse: 

Optreden als gelijkwaardige gesprekspartner. Op belangrijke moment vervult de gemeente zijn 

formalistische rol van inspraak keurig vervulde maar dan wel ‘’going trough the motions’’ dus niet 

met de intentie van die regel maar de regel zelf uitvoerde. Dus aanhoren tijdens een avond en 
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vervolgens gaan we onze eigen gang. Dat is niet wat er met inspraak bedoeld wordt. Inspraak is 

natuurlijk ook heel moeilijk want hoe weet je of iets wel of niet is gehoord en is meegewogen in 

besluitvorming. Maar goed, wat er nu veel gebeurt is dat er niet wordt geluister naar zeer zinnige 

input van in veel gevallen het WCG en daardoor ook veel problemen ontstaan. Ze luisteren niet 

dingen worden al lang voorspeld: Als je dat doet gebeurt er dat. En dan piepen als het uit komt. Ik 

denk dat er hier maar heel weinig mensen zijn die niet het beste voor hebben met de Noorderhaven. 

Luister daar nou naar.  

Bewoners snappen heel goed dat er dingen moeten veranderen en dingen soms niet ideaal zijn. De 

gemeente is alleen niet heel duidelijk in wat ze willen. Ze zijn daar heel wisselend in. We raden dus 

een beetje wat ze nu willen, wees daar dan duidelijk in. En ga daar echt over in gesprek. 

Dylan Higginson: 

Oke en als u dan raadt op basis van stukken en ervaringen. Wat zijn dan de grootste onderwerpen 

die botsen tussen bewoners en de gemeente? 

Joost Adiraanse: 

Ik denk dat een van de grootste onderwerpen is, is dat de gemeente vasthoudt aan het begrip 

vrijhaven maar daar niet precies van weet wat ze daar mee bedoelen. En die vrijhaven geeft ze weer 

aanleiding om terug te gaan naar liggeld. En als die dingen samen die geven mij de zeer sterke indruk 

dat ze eigenlijk de Noorderhaven niet als woonbestemming willen zien, formeel heeft het dat wel. 

Maar ik denk dat ze daar niet zo blij mee zijn. En dat ze het liefste een soort hybride jachthaven 

willen. Waar dus niet met historische schepen wordt gevaren en gewoond. Maar dat er voortdurend 

gevaren wordt en dat we Noorderhaven onderdeel maken van het schepen carrousel. Dat zijn een 

aantal havens in Nederland die dat hebben geregeld. In z`n haven mag een historisch woonschip dan 

een aantal maanden per jaar liggen en daarna weer door moet. En op die manier dat je een beetje 

dynamiek krijgt. En dat mensen op woonschepen op verschillende plekken kunnen wonen. Maar de 

meeste mensen hebben een vaste plek nodig. Voor post, buren, sociale cohesie, werk ect. 

Dylan Higginson: 

Dus u heeft vooral het idee dat de gemeente naar een Noorderhaven toe wil met heel veel 

doorstroming. En dan doorstroming in de zin van schepen vertrekken en andere schepen komen 

weer aan. En het belang van de bewoner is dan vooral dat het een vast woonplek moet kunnen zijn. 

Joost Adiraanse: 

En wat ik dan wel vind is dat met de gemeente, als z`n schip hier dan vastligt. Dan moet het er wel 

een beetje uit zien. En dat snap ik heel goed. Dit is een belangrijke plek voor de stad. Daar moet 

iedereen aan bijdragen. Ook de bewoners. Maar wel binnen redelijke grenzen. Er wordt wel geleefd.  

Dylan Higginson: 

Dus als ik het goed begrijp komt daar de maatwerk handhaving ook weer terug. 

En dan vroeg ik mij verder nog af of u denkt dat er onbewuste kansen zijn in dit gebied? 

Joost Adiraanse: 

Ik heb zelf wel eens ideeën maar dat is meer op persoonlijke maat. Om iets met kleinschalige cultuur 

en kunst-uitingen op te richten. En dan niet alleen voor bewoners maar ook juist voor omwonenden. 

Op die manier zou ik best iets terug willen doen en een rol spelen in het sociale leven in de stad. Zo 

zijn er meer bewoners met dat soort ideeën. Maar dat is meer persoonlijk. 
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Dylan Higginson: 

Persoonlijk zou natuurlijk ook kunnen. Dat komt dan ook wel weer terug op mijn eerste vraag over 

de rol ten opzichte van de stad.  

En ziet u aan de andere kant ook nog bedreigingen aan de ruimtelijke kant? Dat kan zowel op niveau 

van gebruiker van de omgeving als op bewoner. 

Joost Adiraanse: 

Nouja, de weg hiernaast. Het is voor mijzelf niet zo erg een bedreiging maar het is wel een drukke 

weg die hier pal langs de kade loopt. Mijn buren bij de knik hebben maar één meter kade en dus een 

bocht in de weg. Dat vindt ze wel vervelend. Ze heeft nu zelf een grote bloembak gekocht en daar 

neer gezet dat als er iemand uit de bocht vliegt dat ze op die bloembak landen en niet op haar schip.  

De weg is wel echt druk. Een paar keer per jaar vliegt hier wel iemand uit de bocht. Het is natuurlijk 

een heerlijke bocht om in te rijden. Er wordt veel te hard gereden. Hier in de bocht gaat het ieder 

jaar wel een paar keer mis omdat ze de bocht net niet haalden. Er zijn er zelfs al wel een aantal total-

loss gereden. Dus in die zin zou dat beter kunnen. 

Dylan Higginson: 

Oke helder. Ik denk dat we nu wel alles besproken hebben wat ik graag wou weten. Zijn er nog zaken 

die u nog graag zou toelichten of toevoegen? 

Joost Adiraanse: 

Nee. 
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Bijlage 9, Transcriptie interview Jan Douwes 

Dylan Higginson: 

Waar ik mij op wou richten tijdens dit interview is de belangen vanuit de bewoners. De concrete 

vraag is wat wil de bewoner. Daarnaast de kansen voor de Noorderhaven, zowel nu als in de 

toekomst. En eventuele gevaren voor de Noorderhaven. Daarin wil ik ook de ruimtelijke kwaliteit 

meenemen. Niet alleen de bewoners maar dus ook het hele gebied, wat is daar het beeld van. Dan 

wou ik beginnen met de vraag wat volgens u de rol is van de Noorderhaven ten opzichte van de Stad 

Groningen.  

Jan Douwes: 

Ik denk dat de rol (beetje ingewikkeld woord) wat ik zie is dat het voor een gedeelte van de stad een 

plek vol ergernis is. Omdat de mensen niet met een soort historisch oog naar de schepen kunnen 

kijken die hier liggen hier liggen. Ze kunnen niet goed zien wat voor soort schepen er liggen. Op 

sommige plaatsen in Nederland zie je dat ze heel erg hun best doen om meer uit te leggen over de 

aard van de schepen in de haven. En dat speelt ons als bewoners ook wel parten. Zodra de 

Noorderhaven weer in het nieuws komt reageren (wat het nieuws dan ook is) ‘’laat ze die rotzooi 

maar opruimen. Dat is een deel van de Groningers. Een ander deel van de mensen, de mensen die 

hier komen, vergaapt zich aan wat hier ligt. Er wordt geschilderd er wordt getekend. Zeker als het 

weer mooier is op zondag morgen. Ik heb over de jaren tientallen mensen aan boord gehad die hun 

ogen uitkijken. Dus het heeft absoluut een heel bijzonder karakteristieke plek is in de stad. En ik denk 

dat veel mensen dat ook wel zien. Maar dat zijn vaak mensen van buiten Groningen. Ik vind dat de 

ambtenaren, het is natuurlijk een heerlijk beleidsonderwerp waar je eindeloos beleidsnota`s over 

kunt schrijven. En dat wordt ook al vanaf 1997 gedaan om het wonen op het water met elkaar te 

verbinden op een stuk positievere setting. Dus ik maak nu de 3e beleidsnota mee. Maar ik heb daar 

per saldo nog niets van gemerkt. 

Dylan Higginson: 

U heeft het idee dat dat tot nu toe niet gelukt is? 

Jan Douwes: 

Nee ik vind dat door de verschuiving van een echte vrijhaven waar iedereen naar binnen kon varen in 

combinatie van het aanbieden van nieuwe ligplaatsen. Aan mensen vanuit de wachtlijst. En dan met 

de voorrangsregeling van de mensen uit de Noorderhaven is er wel wat doorstroming geweest maar 

ik zie dat het nu de afgelopen jaren op slot zit. De haven is vol. Er liggen denk ik 57 of 58 schepen, 

meer kunnen er ook niet bij.  

Dylan Higginson: 

Heeft u het idee dat het ten koste gaat van de verbinding met de stad? 

Jan Douwes: 

Nouja je ziet dat er een aantal schepen liggen die niet voldoen aan de oude criteria van de V.o.V. En 

die vielen toen wel onder het regiem dat je toestemming moest hebben van de havendienst. Maar 

dat is nooit geeffectueerd in de zin van, het zijn in mijn ogen schepen die op kosten van de V.o.V. hier 

niet hadden moeten liggen. Je mag het hier niet hardop zeggen in de woongemeenschap maar ik 

vind dat ze afbreuk doen aan uiteindelijk het beeld wat de gemeente voor ogen staat. Ze doen geen 

afbreuk aan de leefgemeenschap. Ze wonen op een schip, kindertjes aan boord, nouja prima, 

levendig. Dat doet mij geen zeer. Je zou kunnen zeggen. Daar waar het niet voldoet aan het beeld 

wat de gemeente nu heeft, hebben ze het een beetje aan zichzelf te danken. Dat is beetje denk ik de 

algemene stelling hier.  
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Dylan Higginson: 

Dus u krijgt dat ook veel bevestigd van medebewoners?  

Jan Douwes: 

Ja 

Dylan Higginson: 

En stel die schepen, los gezien van de bewoners die dus wel bijdragen aan de leefgemeenschap, stel 

die schepen zouden er niet zijn of er anders uit zien. Hoe zou dan een ideale situatie vanuit uw ogen 

in de Noorderhaven er dan uit zien?  

Jan Douwes: 

Ik kan me voorstellen dat je de variatie in schepen zo groot mogelijk laat zijn. Dus groot en klein met 

een maximum maat. Met een zekere mate van authenticiteit zonder dat elke klinknagel op de 

verantwoorde plek hoeft te zitten. Dus ik vind dat je wel mag zien dat er op de schepen geleefd 

wordt. En dat als je een bold-schip hebt dat je een hoogte van 120 hebt binnen in, dan is het logisch 

dat je daar een opbouw op zet. Die opbouw moet dan in stijl van het schip zijn. Ik vind dat die 

variatie wel groot mag zijn. Wat mij betreft mogen er ook jachten waarop gewoond wordt in de 

haven liggen. Mits het niet van die polyester dingen worden zal ik maar zeggen. Ik vind een heel 

belangrijk criterium voor de gemeenschap dat er permanent op gewoond wordt. Eigenlijk vind ik dat 

het allerbelangrijkste. Dat ‘’bewoner eigenaar’’ stijgt voor mij uit boven de originaliteit van de 

schepen. We willen hier geen arken, ook geen scharken. Dat zijn van die op gebouwde voerkante 

dingen op een authentieke romp. We willen schepen die min of meer, waar nog de authenticiteit aan 

te ontdekken valt. En als dat dan bewoners-eigenaar zijn vind ik dat je over de volle bandbreedte 

variatie moet kunnen neerleggen, ja.  

Dylan Higginson: 

Dus dat is heel erg gericht op de belevingswaarde. En als we nu kijken naar het functionele aspect. 

De functionaliteit dat heeft heel erg te maken met bijvoorbeeld de kwaliteit van wonen, gebruik van 

de haven maar ook gebruik van de omgeving. De bewoners zijn natuurlijk niet de enige gebruikers 

van de omgeving. Hoe zou u de functionaliteit omschrijven in de ideale situatie? We hadden het net 

al even in de aanloop van dit gesprek over de faciliteiten, u noemde een hoger ampère in de 

stroomvoorziening. 

Jan Douwes: 

Ja, god. De ongeschreven regel is (en misschien is die zelfs wel geschreven, dat zou je nog eens uit 

moeten zoeken) is dat het geen klushaven moet worden. We moeten hier niet de hele dag 

luchthamers klinken. Aan de andere kant moet je wel aan je schip kunnen werken. Dit soort schepen 

vereist heel veel arbeid. Je moeten kunnen schuren, slijpen, lassen dat moet je een beetje 

evenwichtige vorm doen. Dus de ongeschreven regel is op zaterdag tot twaalf uur. Door de week, 

over dag mag er aan je schip gewerkt worden. Op zondag wordt er niet aan je schip gewerkt. Op 

moet dat heel vaak uitleggen. Voorheen was dat moeiteloos. Zo doen we dat met elkaar. Mede 

omdat we dat onprettig vonden voor de omwonenden. De meeste omwonenden die ik ken hebben 

altijd met heel veel genoegen aan de haven gewoond. Maar je wil niet de hele dag die luchthamers 

horen. Dus wil je grootschalig onderhoud doen? Dan is er een klushaven in de gemeente. Dan moet 

je daar naartoe. Dat vind ik ook reëel. Verder wil ik geen schuurtjes op de wal. Ik zit ook helemaal 

niet te wachten op schuurtjes op de wal. Ik had ook liever gezien dat het oorspronkelijke tracé-

ontwerp van de kades, dat dat doorgezet was. Minder parkeren. Dat er ook gewandeld kan worden 

langs de kades. Nu hebben we hele brede stoepen die de hele dag bezet worden door auto`s. Dat 
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niemand meer kan wandelen. De straat is een levensgevaarlijk iets geworden voor fietsers. Omdat er 

toch wel hard gereden worden. Dus ik vind dat herontwerpen een grote mislukking is geworden. 

Dylan Higginson: 

Ten koste van de functionaliteit? 

Jan Douwes: 

Ja, absoluut.  

Dylan Higginson: 

En hoe zou dat dan in uw ogen in de perfecte situatie er uit zien? U noemt net bijvoorbeeld 

wandelruimte 

Jan Douwes: 

Het mooiste is altijd als mensen veilig langs de kade zouden kunnen lopen. Dat is nu eigenlijk niet te 

doen. Ik ben een groot voorstander van het laten verdwijnen van parkeerplekken langs de 

diepenring. Ik vind wel dat we de mogelijkheid moeten hebben om dan elders tegen een redelijk 

tarief te kunnen parkeren. Ik ben echt voor, weg met auto`s in de binnenstad. Ik wil best mijn auto 

op het suikerterrein neer zetten. Als er dan maar een hek omheen staat en ik het gevoel heb dat hij 

daar redelijk veilig staat. En dat zou zo een boost geven aan het hele gebied, als je hier zou kunnen 

wandelen.  

Dylan Higginson: 

Dus een vriendelijke omgeving voor wandelaars, ook wat faciliteiten om uw schip fatsoenlijk te 

kunnen onderhouden. Op een sociale manier voor de omgeving. Begrijp ik net. Zijn er nog andere 

aspecten, in de perfecte situatie zou ik in de Noorderhaven willen wonen waar…. 

Jan Douwes: 

Nouja, wat je noemt. De stroomvoorziening. Elektrisch koken is bijvoorbeeld uitgesloten. Het is een 

camping niveau. Dat is dramatisch.  

Dylan Higginson: 

Heeft u het idee dat veiligheid daarin een belangrijk onderwerp is? 

Jan Douwes: 

Veiligheid is een ontzettend belangrijk onderwerp. Je woont heel dicht op elkaar. Je gasvoorziening 

moet op orde zijn. Mensen moeten verzekerd zijn. Ik weet niet of dat nu zo is. Maar ik hoop toch van 

wel. Als er brand uit breekt en je ligt in een visgraat dan liggen er heel veel schepen in de 

gevarenzonde. En dat geld natuurlijk ook als je dubbel ligt. Ik weet alleen niet hoe dat wettelijk zit. Ik 

vind het een kwestie van fatsoen. Maar ik weet niet of er richtlijnen zijn. Dat vind ik er belangrijk. 

Dylan Higginson: 

Dus dat zou u echt een tekortkoming vinden als dat er niet is. 

Jan Douwes: 

Ja, dat vind ik erg belangrijk. En verder heb ik niks nodig. Ik kan water tappen. Ik kan mijn vuil water 

tank leeg tappen. Ik vind wel dat iedereen dat zou moeten doen. Dat vind ik ook een kwestie van 

fatsoen. De gemeente vindt dat het waterschap moet handhaven. Maar het waterschap heeft 

natuurlijk geen idee hoe ze dat zouden moeten handhaven. Dus het merendeel van de mensen die 

hier wonen heeft af en toe gemakzuchtige inslag. Ik weet eigenlijk niet of er een tellertje hangt de 

gebruiksfrequentie van de afzuiginstallatie. Dat zou wel interessant zijn. Want je kunt het uitreken 

hoe vaak het gebruikt zou moeten worden. Het is leuk om te zien dat met het warme weer er weer 
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mensen in de haven gaan zwemmen. Ik weet niet of het helemaal verantwoord is, maar ik zie wel dat 

de waterkwaliteit weer verbeterd is. Mede omdat hier in 2002 of 2004 hier heel intensief gebaggerd 

is.  

Dylan Higginson: 

Ik kan me ook voorstellen dat iemand die slecht met het water om gaat daar niet zelf in zou gaan 

zwemmen. Dus iemand die hier woont en zelf in het water gaat zwemmen zou wel een signaal 

kunnen zijn van hoe mensen met het water om gaan.  

Jan Douwes: 

Ja dat zou leuk zijn, ik denk dat als we een zwemtocht in de Noorderhaven zouden organiseren niet 

meteen alle bewoners in de Noorderhaven vooraan zouden staan om mee te doen. Maar ik moet 

zeggen, de waterkwaliteit is wel van dien-uit. Ik zie dat er baars in gevangen wordt. En baars is een 

soort roofvis die van schoon water houdt. Ik vind waterkwaliteit wel een belangrijk issue. Ik zwom 

zelf wel vaak in het Reitdiep aan de Wilhelminakade. Maar de gemeente meldt mij dat het hun niet 

de taak is. Wel de stroomkasten. 

Dylan Higginson: 

Oke, dus vooral de faciliteiten, veiligheid en waterkwaliteit.  

Jan Douwes: 

Ja, en handhaven. Vervuiling, ik snap ook wel dat dat lastig is. Maar als mensen er op hun schip een 

zooi van maken met bergen vuilniszakken. Dan moet je optreden. Dat doe ik zelf ook. 

Dylan Higginson: 

Klopt u dan aan bij uw buren? 

Jan Douwes: 

Ja ik klop aan bij mensen. In mijn buurtje is het ook zo dat we er gewoon geen bende van maken. 

Daar spreken we elkaar op aan. Zo hoort het ook denk ik. 

Dylan Higginson: 

Dat zegt denk ik ook wel iets over de sociale cohesie van de buurt als dat kan. 

Jan Douwes: 

Ja ik die dat wel in ieder geval. En dan is het aan een ander hoe die daar mee om gaat. 

Dylan Higginson: 

En voor de toekomst. Zijn er nog zaken die u graag anders zou zien? En dan doel ik meer op 

bijvoorbeeld een stukje zekerheid voor de toekomst. 

Jan Douwes: 

Wat ik aan zie komen is dat we gedonder gaan krijgen met hout stook. Veel mensen stoken op hout. 

Ik ben ook wel eens opzoek gegaan naar filters. Ik vind het wel een issue en daar zou ik ook wel over 

in gesprek willen met de gemeente. De transitie is on onontkoombaar. Die CO² business wordt ook 

steeds meer aangegrepen om hout stook te voorkomen. Ik denk dat dat een issue is. Ik denk dat er 

primair gehandhaafd moet worden op bewoners-eigenaars. Dat mensen dus ook daadwerkelijk 

eigenaar zijn. Dat vind ik een heel belangrijk item. Ik zou het persoonlijk niet erg vinden als we 

minder schepen in de haven zouden hebben. Ik denk dat dat een enorme ruimtelijke werking zou 

hebben. Ik die dat in de diepenring ook. 

Dylan Higginson: 

Wat bedoelt u daar mee, een ruimtelijke werking? 
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Jan Douwes: 

Nou als je nu naar de diepenring kijkt. En je kijkt naar de plekken waar voorheen aan beide kanten 

schepen lagen, en je ziet dat er nu aan beide kanten wat gaten in getrokken zijn. Dan zie je dat je een 

heel ander waterbeleving krijgt. 

Dylan Higginson: 

Zou u in de toekomst liever een andere beleving wat dat betreft zien? 

Jan Douwes: 

Ik kan me voorstellen dat dat voor de stad aantrekkelijk zou zijn. 

Dylan Higginson: 

En voor u, als bewoner? 

Jan Douwes: 

Ik ben gewend aan hutjemutje. Mij interesseert dat niet zo. Ik zit in een bijzondere omstandigheid 

dat ik aan de buitenkant lig. Er zijn ook mensen die in de visgraat liggen. En ja dat kan ook prima zijn 

als je goed met je buren kan verkeren.  

Dylan Higginson: 

Visgraat wil zeggen in de lengte naast elkaar? 

Jan Douwes 

Ja, in de visgraat. Zo schuin in de lengte. Die tien meter kunnen we daar net mee halen. Maar goed. 

Ik schat in dat een aantal schepen niet permanent bewoond zijn. Als je die weg zou halen komt er 

ruimte voor nieuwe schepen. Dat vind ik wel belangrijk. De doorstorming. Ik vind dat de 

woongemeenschap hier als geheel kan bestaan binnen de fatsoen grenzen belangrijker dan dat nu 

allerlei schepen gedeporteerd moeten worden om de kwaliteit omhoog te krijgen. Bijvoorbeeld de 

jachten. Introduceer een uitsterf beleid, maar deporteer ze niet.  

Dylan Higginson: 

En op het moment dat u het heeft over doorstroming. Heeft het dan over een nieuw schip met 

nieuwe bewoner? Of nieuw schip huidige bewoner? 

Jan Douwes: 

Ik vind dat alle varianten zouden moeten kunnen. Een huidige bewoner zou een nieuw schip moeten 

kunnen kopen, mits passend tussen de rest. Dat zou gestimuleerd moeten worden denk ik. Als je 

schip niet voldoet aan de voorogen criteria. 

Dylan Higginson: 

En hoe zou u dat voor zich zien? Op het moment dat hier een schip vertrekt heeft die bewoner 

namelijk niet persé een plekje om dat andere schip neer te leggen.  

Jan Douwes: 

Nouja, daar maak ik al jarenlang gewacht van. Zolang er geen andere ligplaatsen zijn zit alles op slot. 

Als de gemeente niet in staat is, omdat ze nu de geluidsnorm verlaagd hebben, in staat is om andere 

ligplaatsen te creëren is doorstromingen, verandering, het bieden van alternatieven aan mensen die 

hier met hun schip ergens anders geholpen zouden willen worden is uitgesloten. En wat mij stoort is 

dat Groningen heel veel nieuwbouw pleegt, het gaat om duizenden woningen. Die nieuw gebouwd 

gaan worden. Walbewoners zeggen onmiddellijk dat ze geen schepen voor de deur willen. En de 

gemeente heeft beleidsmatig nooit aan gedurfd om te zeggen per 250 nieuwe woningen realiseren 

we één ligplaats voor een schip. 
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Als je zoiets zou doen heb je een heel ander gesprek met de bewoner op de wal. Dan zeg je we 

kunnen alleen maar bouwen als we ook waterplekken realiseren.  

Dylan Higginson: 

Dus als ik u goed begrijp vindt u dat de situatie in de Noorderhaven op slot zit omdat er stedelijk of 

misschien zelfs wel provinciaal te weinig plekken zijn voor waterwoningen en daardoor is er een 

gebrek aan ruimte en daardoor is er geen doorstroming in de Noorderhaven. En dat gaat ten koste 

van de ruimtelijke kwaliteit. 

Jan Douwes: 

Ja, dat klopt. Dat heb je heel goed gezien. Mag ik daar nog één ding aan toe voegen? Wat ik bijzonder 

vind is dat deze stad die zo veel zegt op te hebben met het water en zichzelf haast in een 

onmogelijke positie heeft gemanoeuvreerd want er wordt elke vier, vijf jaar elke zeven jaar worden 

beleidsmatig elke mogelijke plekken onderzocht en er komt elke keer weer opnieuw het nieuwe rode 

kruisje uit. Nu staan de rode kruisjes er omdat de decibellen te hoog zijn. Volgens mij is de norm nu 

naar 55 decibel bijgesteld. Er was een museumhaven op poten gezet en daar hebben een aantal 

mensen heel hard achter aan gehold in Hoogkerk. Dat wordt nu een karouselhaven, dat is natuurlijk 

krankzinnig. Terwijl ik vind dat als je met historische ogen naar de stad kijkt, er best plekken zijn waar 

je ligplaatsen zou kunnen realiseren. Dat geld voor het voormalige terrein van de Kerstboltwerf aan 

de kop van het van Starkenborgkanaal. En het kanaal dat daar de stad ingaat. Daar ligt een heel groot 

braakliggend terrein. Daar zou je als je naar binnen toe graaft best een aantal plekken kunnen 

realiseren. Dat zou je dan doen in het kielzog van de Oosterhammerik kade vernieuwen. En dan 

koppel dat aan extra nieuwe ligplaatsen. En dat zou je moeten doen bij het boga-terrein. In het licht 

van het ebbinge-terrein.  

Dylan Higginson: 

Dus u zou graag meet ligplaatsen zien. 

Jan Douwes: 

Ja, actief als een beleidsuitvloeisel van het vernieuwen van de stad. En dat geeft onmiddellijk lucht in 

de Noorderhaven 

Dylan Higginson: 

Dus zoals u het nu ziet is de grootste bedreiging van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied van de 

Noorderhaven het gebrek aan ligplaatsen. Zijn er nog andere bedreigingen voor nu of in de 

toekomst? 

Jan Douwes: 

Ja, we hebben met het WCG afgesproken dat we vinden dat als de gemeente geen rechtszekerheid 

biedt aan bewoners hier. Dat dat een extra stop is op niet bewegen. Op het moment dat je een schip 

hebt en je zou daar vanaf willen dan is het jammer als dat voor een schrootprijs weg zou gaan. 

Dylan Higginson 

En hoe ziet u die rechtszekerheid voor zicht? 

Jan Douwes: 

Ik zie het voor me dat je in onderhandeling gaat met elkaar.  Maar dat de uitkomst is dat je vooraf 

zekerheid moet kunnen bieden bij verkoop. Maar niet op een manier dat een koper een soort 

steungeld zou moeten betalen. Ik denk dat we tot een vorm moeten komen dat het ligrecht voor het 

liggen in de Noorderhaven een €50.000,- of €60.000 boven op de prijs van het schip moet gaan 

kosten. Ik zou het ook wel jammer vinden omdat de vrijhaven wel altijd een haven is geweest voor 
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starters. Ik vind dat we dat moeten behouden. Dan krijgen je een mix van jonge, water georiënteerde 

mensen die het leuk vinden om hun schip weer varend te maken. Dat zou ik het leukste vinden. 

Dylan Higginson: 

Dus u heeft vooral het belang met die rechtszekerheid om de haven toegankelijk te houden voor een 

nieuwe generatie starters. De doelgroep dus u net omschreef. En niet persé financieel. En voor uzelf 

een stukje zekerheid dat u kunt verhuizen of voor een goede prijs uw schip kunt verkopen.  

Jan Douwes: 

Ja, ik betaal OZB op basis van de waarde van het schip, soortgelijk als bij een huis. Ozb zou plus 30% 

ongeveer de waarde van je schip moeten zijn in mijn geval een €130.000,- omdat het daarvoor 

verzekerd is. Als je daar een stukje rechtszekerheid voor kunt krijgen. In combinatie met je ligplaats. 

Dan levert je schip net iets meer op. Ik vind niet dat mensen een plek mogen claimen. Je ligt in een 

haven. Maar je hebt het recht om in de haven te blijven. Als je daar een zekere maat van 

rechtszekerheid voor kan krijgen zou dat leuk zijn. Ik zou er erg op tegen zijn als mensen een 

€100.000,- bovenop de waarde van hun schip kunnen vangen omdat het schip hier in de haven 

verkocht wordt. Ik ben er altijd op tegen geweest dat de gegeven ligplaatsen door de gemeente 

Groningen op die manier behandeld zijn. Dat vind ik echt een gebrek aan de regelgeving. De 

ligplaatsen aan de Wilheminakade kosten een €100.000,- maar oorspronkelijk zijn het gegeven 

ligplaatsen tegen een legesbedrag. Dat vind ik ongepast gebruik en zou ik hier niet willen zien. 

Dylan Higginson: 

U heeft het net over de doorstromingen in de Noorderhaven voor starters. Hoe ziet u het voor zich 

dat een starter een woning in de Noorderhaven kan financieren als daar geen toezegging voor een 

ligplaats aan vast zit.  

Jan Douwes: 

Ik denk dat als er plekken vrij zijn. Dat je mensen uitnodigt om met hun schip naar de Noorderhaven 

te komen. En dat je opzoek gaat naar schepen die passen in dat profiel. Dan gebruik je een nieuw 

beleid om een wenselijke situatie te creëren. Vind ik. Dat vind ik logisch. Ik denk dat er ruimte 

genoeg is om mensen aan te trekken.  

Dylan Higginson: 

Dat klinkt eigenlijk een beetje als een museumhaven. Als ik het zo hoor. 

Jan Douwes: 

Dat hangt af van de eisen. In een museumhaven zijn de eisen erg hoog. Elke klinknagel op je juiste 

plek. Ik vind dat je respect moet hebben voor het feit dat er groei in objecten zit. Objecten wijzigen 

zich door de tijd. Technologie, gebruik en economie hebben daar invloed hebben. Ik vind dat je 

ruimhartig moet zijn in het beleid daarin. Als iemand bijvoorbeeld met een oud patrouilleschip aan 

zou komen moet dat ook kunnen als het past in de afmetingen.  

Dylan Higginson: 

Denkt u dat we dan alle bedreigingen besproken hebben? 

Jan Douwes: 

Ik ben nooit zo bezig met bedreigingen. Ik denk dat de waardevastheid belangrijk is. Als je als 

gemeente dat kan bewerkstelligen heb je moreel gesproken ook wat meer zeggenschap over de staat 

van onderhoud.  

Dylan Higginson: 

Heeft u het idee dat er nu bewust minder geïnvesteerd wordt omdat er minder waardevastheid is? 
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Jan Douwes: 

Dat weet ik niet. Ik heb wel gezien dat het verschijnsel CVO een aantal mensen heft aangemoedigd 

om het schip in varende conditie te houden. Dus ik heb wel gezien dat regelgeving daar invloed op 

kan hebben. Ik zie ook dat er mensen zijn die uit liefde voor hun schip, het schip onderhouden. En 

dan is er een categorie mensen waarvan ik denk. Daar moet je iets vaker op bezoek gaan. En dan 

moet je ook durven te zeggen dat er iets moet gebeuren. Ik weet niet of je dat handhaving moet 

noemen. Een betekenisvol gesprek is beter. 

Dylan Higginson: 

Dus voor u is vooral de manier waarop erg belangrijk? 

Jan Douwes: 

Ja, absoluut erg belangrijk. 

Dylan Higginson 

Ik denk dat we alles besproken hebben. Heeft u nog toevoegingen? 

Jan Douwes: 

Nouja, ik wil nog een keer benadrukken dat in de lange tijd dat ik hier woon. Sinds 1997, dat is aardig 

lang. Volgens mij ben ik de op twee na langste bewoner van de haven. Ik heb gezien dat de 

Reitdiephaven is gegraven. Ik heb gezien dat er aan het Reitdiep ook een plezierbotenhaven is 

gegraven. Dus ik vind dat als de gemeente waar wil maken in wat ze opschrijft in haar beleidsplannen 

die ik heel serieus neem. Dat ze dat moeten overwegen. Een forse investering in het uitbreiden van 

ligplaatsen, eventueel door graven. Ik snap dat dat duur is. En dan komen we ook in 

bekostigingssystematiek terecht. Maar de geschiedenis laat zien dat het niet onmogelijk is om het te 

doen. Dat is één. En twee, het is mijn grootste wens dat het suikerbieten terrein waar een grote lap 

water ligt, dat dat aangeboden wordt aan de woonboten verhuurders om hun bedrijfszekerheid te 

bieden en hun daar een plek te geven voor woonschepen. Mijn stelling is zo langzamerhand dat er 

geen tekort is aan ligplaatsen maar dat ze door de verkeerde schepen bezet worden. 

Dylan Higginson: 

En dan heeft u het vooral over de verhuurders binnen de diepenring? 

Jan Douwes: 

Ja, vooral de Eendrachtskade, Hoendiepskade. In mijn ogen zijn dat gruwelijke uit de hand gelopen 

situaties. Ik snap dat studenten daar plezierig wonen maar voor de stad is het een aanfluiting. Ik denk 

dat als je de exploitanten een alternatief biedt dan schep je ligplaatsen in de binnenstad voor 

schepen met een gewenst profiel. 

Dylan Higginson: 

Dus ruimte creëren door alternatieven te bieden? 

Jan Douwes: 

Ja dat vind ik planologisch het beste. Net zoals het inbreien van de stad. 
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Bijlage 10, Transcriptie interview scheepsmakelaar Fikkers 

Dylan Higginson 

Wijkt de Noorderhaven in uw ogen af van andere gebieden binnen uw werkveld? 

Fikkers 

Ja, de Noorderhaven is van oudsher altijd een vrijhaven geweest. In de 50-er 60-er jaren was het een 

handelshaven waar vrachtschepen in en uit voeren om de graanpakhuizen te dienen. Gaandeweg 

bleven daar steeds meer opgelegde schepen liggen die daar zonder een plooi of werf uit lagen. Dat 

hield meestal wel op met een stuk of vijf zes schepen. Tot de 70-er 80-er jaren was de haven heel 

vaak vrijwel leeg. Soms lagen er een paar schepen. 

Dylan Higginson 

Was die vrachtfunctie er toen al niet meer? 

Fikkers 

Nouja, af en toe. Gaandeweg in de 70-er jaren werd de haven steeds meer gevuld door jonge 

mensen die een schuit kochten om op te wonen, op te knappen, zeil klaar te maken of te 

motoriseren enzovoorts. Maar het was duidelijk een vrijhaven. Ook wel handelshaven. En iedereen 

luisterde braaf naar de havenmeesten als die opdracht gaf voor het opruimen of opknappen van een 

schip bijvoorbeeld.  

Dylan Higginson 

En die havenmeester was nog heel erg aanwezig? 

Fikkers 

Ja die had nog een functie. De havenmeester had gewoon gezag. En kwam er nog een keer een 

vrachtschip dan moest je verschepen zodat het vrachtschip bij de silo kon. En dat was nooit een 

probleem. Die functie verdween gaandeweg en het werd een vrijhaven in de zin van: Jonge mensen, 

schip opknappen en gezellig. Het was een geregelde vaart. Mensen die in de zomer gingen varen en 

in de winter kwamen ze dan terug. Andere ligplaatsen in de stad werden allemaal officieel gemaakt, 

vergunningen, gas, water, licht en riool op den duur. Daar werd een connectie gemaakt tussen schip 

en ligplaats. Noorderhaven heeft dat nooit gehad. Het was meer van je ligt erin en je hebt je plekje. 

Wat daar wel ging plaatsvinden dat er steeds meer schepen kwamen die niet meer voeren of konden 

varen. Er kwamen bewoners met minder aandacht voor varen. Het werd langzaam een 

woonschepenhaven. Niet officieel maar wel in de praktijk.  

Toen kreeg je ook de ontwikkeling dat er voorzieningen kwamen voor bijvoorbeeld vuil water. En we 

kregen ook een adres. Een aantal schepen kregen het signaal van de gemeente dat het schip dermate 

paste in de haven dat het schip bij verkoop in de haven mocht blijven. Die introductie tendeerde naar 

overdraagbare ligplaatsen.  

Dylan Higginson 

En hoe moet ik mij dat signaal voorstellen dat het schip overdraagbaar is binnen de haven? 

Fikkers 

Dat begon denk ik een jaar of vijf, zes, zeven een beetje. De motivatie was dat er voor een net 

onderhouden schepen dat ook vaart geen bezwaren zijn om te blijven liggen. En op die manier zou 

een verkoop dan wat makkelijker worden. De ellende van het verhaal is dat er een situatie is 

ontstaan waarbij de havenmeester geen enkele functie meer heeft. De assertiviteit van het WCG 

heeft daar ook mee te maken die heel veel invloed had op de gemeentepolitiek dat wanneer een 
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havenmeester iets wou deze van hogere hand werd teruggefloten. Dus de havenmeester trok zich 

min of meer terug uit de haven.  

Het gevolg was een hele rits schepen die niet onderhouden werden en daar werd dan ook wel over 

klaagt. De huidige situatie is ook ontstaan omdat huisvesting veel duurder is geworden. Je ziet wel 

dat een deel van de schepen alweer beter onderhouden wordt. Maar er blijven nog steeds een 

aantal schepen onbewoond of zwaar verwaarloosd. En het gezag van de havenmeester is heel lang 

uit beeld geweest.  

Dylan Higginson 

En hoe ziet u de situatie nu? Het is heel erg uit beeld geweest? Betekent dat het nu weer wat aan het 

opkomen is? 

Fikkers 

Dat is mij onduidelijk. Ik ben geneigd te zeggen het is uit beeld als ik naar sommige schepen kijk. Een 

vrijhaven zou ten minste moeten kunnen eisen dat elk schip adequaat onderhouden wordt, geregeld 

onderhouden wordt, vaarbaar is enzovoort. Dus alle wat niet kan varen zou er ook überhaupt niet 

mogen liggen. Dus wat niet naar de werf gaat of niet verzekerd is zou er niet mogen liggen. Dus in die 

zin lijkt de invloed van de havendienst heel erg beperkt.  

Dylan Higginson 

Wat denkt u dat het voor financiële gevolgen zou hebben mocht de gemeente over gaan tot een 

overdraagbaar vergunningstelsel in de Noorderhaven.  

Fikkers 

De situatie is nu dat er schepen zijn die een verklaring hebben voor toestemming van terugkeer. 

Maar dat is wel een toestemming in de zin van dat ze geen specifieke plek hebben. Dat is wel een 

beetje in conflict met de tegenwoordige adressering waarmee je toch een beetje een plaatsbepaling 

krijgt. Een tijd lang was het zo dat een vergunning prijs-verbeterend was. Nu twijfel ik daaraan, 

banken financieren namelijk niet meer. Voorheen was de ING nog actief als financier nu alleen de 

RABO nog en ga er maar rustig vanuit dat de Rabobank daar niks financiert. Ze financieren alleen 

varende schepen.   

Dylan Higginson 

Oke, dus u verwacht niet dat dat de financierbaarheid ten gunste zal komen? 

Fikkers 

Nee 

Dylan Higginson 

En de verkoopbaarheid in zijn algemeenheid? Financiering is daar natuurlijk maar een onderdeel van. 

Fikkers 

Die is niet eenvoudig. Klanten moeten het hele bedrag kunnen financieren. En dat is niet zo 

makkelijk. Wij verkopen ongeveer één tot drie schepen in een jaar in de Noorderhaven. Dat is het 

maximum. Het zijn ook geen geweldige prijzen. En dat heeft natuurlijk een relatie met de 

financierbaarheid.  

Dylan Higginson 

En de onzekerheid dat een schip daar wel of niet mag blijven liggen na verkoop, heeft dat invloed? 

Fikkers 

Dat is natuurlijk ook een hele lastige. Er zijn een aantal schepen die zijn zo goed als onverkoopbaar. 
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Die zijn zo zwaar verwaarloosd dat je er geen koper voor gaat vinden. En natuurlijk ook in de 

wetenschap dat de havendienst gaat zeggen dat ze dat schip kwijt willen.  

Dylan Higginson 

En gaat dat dan ook hand in hand met de investeringen in schepen? 

Fikkers 

Nee zitten een aantal eigenaren die eigenlijk niet op z`n schip zouden moeten wonen. Want ze 

kunnen dat niet. Ze zijn bijvoorbeeld onvermogend om een schip te kunnen onderhouden. Daar 

moet je gekwalificeerd voor zijn namelijk. Er zijn er een kwart waar ik ernstige twijfels over heb.  

Dylan Higginson 

En denkt u dat dat verbeterd zou kunnen worden door mensen zekerheid te bieden voor de 

toekomst? Dat mensen met die gedacht wel durven te investeren in hun schip? 

Fikkers 

Nee, ik geloof niet dat dat de situatie zal verbeteren. Voor die kwart van de schepen die ik net noem. 

En dat betekent dat dat steeds verder in elkaar zakt. Het zal denk ik niet verbeteren voor dat deze 

bewonersgroep ondersteund wordt. Men woont daar omdat het spotgoedkoop is. En er wordt dus 

ook niet onderhouden. Het is een langzame vorm van verkrotting. Maar het is jammer want een 

behoorlijk aantal zit daar heel anders in. Er is een hele rits schepen waarvan ik denk: ‘dat ziet er 

hartstikke goed uit’. Men is er trots op en onderhoudt het. Maar er zit een behoorlijke groep bij die 

niet competent is. En het is vervelend om te moeten vaststellen dat het WCG vooral de belangen van 

deze categorie hoog in het vaandel heeft.  

Dylan Higginson 

En hoe zou u zelf de situatie het beste opgelost zien? 

Fikkers 

Mij lijkt dat de gemeente zijn autoriteit weer zal moeten hervinden en vanuit de positie die een 

havendienst hoort te hebben moet zeggen: ‘je hebt dit schip al tien jaar in de haven, nooit gevaren 

niet onderhouden en geen verzekering. Je hebt nog een half jaar om het op orde te brengen en 

anders moet je er uit’.  

Dylan Higginson 

Dus optreden in de zin van handhaven? 

Fikkers 

Ja, de verantwoordelijkheid nemen die de havendienst hoort te hebben.  

Dylan Higginson 

U noemde net de individuele gevallen. Hoe zou u de invloed van een vergunningstelsel op de haven 

als geheel inschatten? 

Fikkers 

Ik denk dat er dingen heel langzamerhand een nieuwe doelgroep zal gaan bewonen. Dat heeft met 

het uitsterven van de huidige situatie te maken. Er zit nu eenmaal een categorie van mensen die daar 

woont omdat het erg goedkoop is. Men is onmachtig om de woonsituatie te verbeteren. Misschien 

zou het een oplossing zijn als een aantal mensen maatschappelijke ondersteuning krijgen. En er zijn 

ook gewoon nog schepen die niet bewoond zijn. Dus dan heb je een aantal schepen die verdwijnen. 

Dan denk ik dat je een haven overhoudt die 25% leger wordt. En dat zou je kunnen vervangen door 

aantrekkelijke schepen. Het is dan de vraag of je dat wel moet doen via een vergunningstelsel. Op 
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het moment dat de havenmeester zegt dat een schip niet aan de eisen voldoet en niet de haven in 

mag dan bescherm je het karakter van een vrijhaven. Zoals het altijd geweest is maar op een beter 

niveau. Ik denk dat er een manier moet zijn dat de havenmeester de autoriteit weer terugkrijgt.  

Dylan Higginson 

Helder, u noemt nu al een aantal keer de term vrijhaven. Bent u dan ook van mening dat het een 

vrijhaven moet blijven? 

Fikkers 

Het zou heel mooi zijn. Het draagt bij aan het karakter van een schip, dat het vaart en verplaatst. Dat 

het overal kan liggen. Als je dat aspect er af haalt ga je een woonschepenhaven creëren. Wanneer 

schepen een plekje krijgen en ook niet meer zullen verdwijnen. En dat is heel jammer. Dat die je in de 

diepenring eigenlijk al overal. Hoewel de gemeente wel actief bezig is om daar wat aan te doen. Ik 

denk dat voor het aanzien van de Noorderhaven het erg belangrijk is dat de essentie van de vrijhaven 

overeind blijft.  

Dylan Higginson 

Dus als ik u zou vragen of een vergunningstelsel een gunstige ontwikkeling zou zijn? 

Fikkers 

Tja het heeft meerdere aspecten natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat het voor de huidige bewoners 

wel een gunstige ontwikkeling zou zijn. Maar even los van die eigenaren, als je het ziet als haven in 

de stad Groningen is het wel een hele unieke positie. En dan doen we dus iets weg wat eigenlijk heel 

veel kwaliteiten heeft. Het geeft namelijk ook mensen van buitenaf (met mooie schepen) de kans om 

eens een jaar in Groningen te komen liggen. En dat komt veel meer tegemoet aan het karakter van 

wat een schip zou moeten zijn. Dan krijg je ook een haven die meer in relatie staat met de 

monumenten aan de wal. 
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Bijlage 11, Transcriptie interview Robert van der Velde 

Dylan Higginson 

Hoe schat u de juridische positie van de bewoners van de Noorderhaven nu in? 

Robert vd Velde 

Die is vrij onduidelijk. Rechts-onzeker noemen wij dat want de gemeente heeft allemaal plannen met 

die Noorderhaven. Het is de vraag of zij een omgevingsvergunning hebben gekregen van 

rechtswegen. De gemeente vindt van niet. En de bewoners vinden van wel. Dus die rechtspositie is 

op dit moment heel onzeker. En dat is met name heel vervelend als de bewoners een woonschip 

willen verkopen. Dat lukt namelijk bijna niet.  

De gemeente zegt dat die schepen niet overdraagbaar zijn, daar kun je over discussiëren. Maar die 

hele situatie maakt het lastig om een financiering voor elkaar te krijgen.  

Dylan Higginson 

En wat zijn de grootste nadelen van die positie naast de moeilijke verkoop als gevolg van die rechts-

onzekere positie?  

Robert vd Velde 

Het probleem is dus de on-verkoopbaarheid maar ook dat de gemeente zegt dat er een aantal 

schepen daar liggen die in strijd zijn met de verordening. ‘’en die gaan wij handhaven en die moeten 

dus weg’’. Dus van alle kanten is die positie onzeker. Ze weten dus ook niet of ze mogen blijven 

liggen. En degenen die wel mogen blijven liggen weten niet of ze het schip ooit kunnen verkopen met 

de plek erbij. Dus dat is een vrij beroerde positie.  

Dylan Higginson 

En als u het van de andere kant zou belichten? De kant van de gemeente. Die hebben natuurlijk ook 

bepaalde plannen.  

Robert vd Velde 

Ik heb begrepen dat de gemeente wil dat het een vrijhaven wordt. Waar mensen in en uit kunnen 

varen. Dat is waarschijnlijk een hele mooie gedachte voor de stad. Maar dat staat wel op gespannen 

voet met de rechtszekerheid die de bewoners willen hebben. Dat zijn twee uitgangspunten, de 

mensen die er liggen willen rechtszekerheid en de gemeente wil een hoop vrijheid. 

Dylan Higginson 

Dus de positie van de gemeente schat u als moeilijk in? 

Robert vd Velde 

Ik denk dat de gemeente er een hele kluif aan heeft. En wat de gemeente altijd heeft geroepen: dat 

het een vrijhaven is. En dat niemand recht heeft op een vaste plek. Maar wat ik heb begrepen is dat 

er het sinds 2010 al geen vrijhaven meer is en er mensen liggen met toestemming van de 

havenmeester en die liggen er al jarenlang. Dus ik denk dat het dan heel moeilijk is om daar nu weer 

een vrijhaven van te maken.  

Dylan Higginson 

En denkt u dat de toestemmingsbrieven die een aantal bewoners hebben gekregen om daar voor 

onbepaalde tijd de vrijhaven ambitie in de weg staan? 

Robert vd Velde 

Ik denk dat dat het heel ingewikkeld maakt. Als je aan de ene kant zegt dat je daar mag liggen voor 
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onbepaalde tijd, en aan de andere kant propageert dat mensen die wegvaren niet meer terug mogen 

komen. Dat bijt elkaar. Dat is eigenlijk onmogelijk, dus of het een of het ander. 

Dylan Higginson 

Wat denkt u dat een overdraagbaar ligplaatsvergunningstelsel aan die positie zou veranderen? 

Robert vd Velde 

Dat geeft in ieder geval zekerheid voor de bewoners bij de overdracht van dat vergunning. Dan weet 

je dat je vergunning kan overdragen en ook onder welke voorwaarden. Dus ook wanneer het niet 

kan. Het is wel prettig om dat vooraf te weten omdat de koper van je woonschip geen enkele 

zekerheid biedt. En dan zijn er misschien mensen met hele diepe zakken die niet naar de bank 

hoeven, maar die zijn er denk ik niet zo veel. Dus een overdraagbaar vergunningstelsel biedt duidelijk 

bij overdracht. Kijken maar naar overige schippers in de stad.  

Dylan Higginson 

Dat is vooral de verandering voor de bewoners. Wat zou deze verandering voor de gemeente kunnen 

betekenen? 

Robert vd Velde 

Dan wordt het bijna onmogelijk om het vrijhaven model te bereiken. Als een bewoner zijn schip kan 

overdragen met ligplaats erbij, ja dan betekent dat vergunning waarschijnlijk dat hij er heel lang ligt. 

En zijn opvolger waarschijnlijk ook. Dan is het vrijhaven-model weg. 

Dylan Higginson 

En stel nu dat er een vergunning komt met bepaalde criteria waardoor het vrijhavenkarakter 

behouden wordt? 

Robert vd Velde 

Ik denk dat dat heel ingewikkeld is. De schepen die er nu liggen hebben denk ik een 

omgevingsvergunning gekregen. Daar zit geen voorwaarde in dat zij zo vaak weg zouden moeten. En 

ik denk ook niet dat de WABO daar de mogelijkheden ook niet voor biedt om dat soort criteria te 

stellen. Wat de nieuwe wet wel duidelijk maakt is dat er van het aanzien wel wat gezegd mag 

worden. Een soort welstandsfunctie. Maar om als voorwaarde op te gaan nemen dat men zoveel 

weken moet gaan varen. Ik denk dat dat eerlijkgezegd niet kan.  

Dylan Higginson 

Oke, dus dat ziet u niet als middel op dit moment? 

Robert vd Velde 

Nee ik denk dat het zeker niet kan voor de mensen die nu in de haven liggen. Misschien kun je wel 

een bestemmingsplan maken voor plekken waar men vier of vijf maanden mag liggen en dan moet u 

weg zijn. Maar voor de huidige bewoners kan dat denk ik niet.  

Dylan Higginson 

En voor die nieuwe bewoners, stel er komt een bestemmingsplan voor die locatie. Zou het op dat 

moment wel kunnen? Dat er een vergunning komt waarbij de bewoners deze wel kunnen 

overdragen en dus ook hun schip verkopen. Maar waarbij het dynamische karakter wel behouden 

kan worden. 

Robert vd Velde 

Ja, ik denk dat dat kan. Net zoals bij recreatiecentra u mag daar maximaal zo veel dagen per jaar 

wonen maar niet permanent. Dan krijg je dat soort regels.  
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Maar die hebben er dus nooit gegolden voor de mensen die er nu liggen. En ik denk dus ook dat je 

aan die mensen die verplichting niet kan opleggen.  

Dan los je de verkoopbaarheid voor een deel wel op. Alleen keldert daarmee waarschijnlijk wel de 

waarde aangezien een schip niet verkocht kan worden als woonschip op een plek maar meer als een 

recreatieschip. 

Dylan Higginson 

En hoe kijkt u aan tegen de haven in zijn algemeenheid? Ziet u de Noorderhaven als haven of als plek 

met woonbestemming?  

Robert vd Velde 

Ik denk dat het nu een soort woonbestemming is geworden. Ik denk de combinatie van alle 

voorzieningen en de havenmeester die heeft gezegd dat de schepen daar onbeperkt mogen liggen. 

Plus die nieuwe wet dat de woonschepen bouwwerken zijn geworden. Dat die combinatie het 

woonschepen maakt. Die woonfunctie staat voorop, daar ben ik vrij zeker over.  

Dylan Higginson 

En met die gedacht, vind u het dan realistisch dat de gemeente schepen gaat verwijderen uit de 

haven die zijn verwaarloosd?  

Robert vd Velde 

Ik denk dat dat nog wel kan. Zodra de schepen niet voldoen aan de redelijke eis van welstand (zwaar 

verwaarloosd) dan denk ik dat je ze als gemeente nog wel weg kan krijgen. 

Dylan Higginson 

De gemeente wil het vrijhaven karakter terugbrengen in de Noorderhaven. Deels door de criteria uit 

de VoV opnieuw te gaan handenhaven. Dit is zoals u misschien weet jarenlang niet gedaan. Is het 

realistisch dat de gemeente nu opeens weer gaat handhaven? 

Robert vd Velde 

Ik vind dat als de gemeente dat karakter wil terugbrengen dat de gemeente dat niet door middel van 

handhaving moet gaan doen. Ik vind dat niet correct en niet behoorlijk om die mensen jarenlang 

ongemoeid te laten, toestemming te geven voor het aanleggen en dan opeens te gaan handhaven. 

Als je dat al zou willen als gemeente zou je mensen moeten verleiden en niet gaan bestraffen. 

Bijvoorbeeld financiële compensatie.  

Dylan Higginson 

Dus op een motiverende manier verandering aanbrengen? 

Robert vd Velde 

Ja, ik zeg niet dat dat juridisch verplicht is maar persoonlijk vind ik dat wel. Je moet het op een nette 

manier doen. 

Dylan Higginson 

En als u er puur juridisch tegenaan kijkt? 

Robert vd Velde 

Ik denk dat motiveren een stuk sneller gaat. Als je gaat handhaven met besluiten krijg je eindeloze 

procedures. Waarvan je er sommige misschien wel wint als gemeente. Maar bij het merendeel zal 

het moeilijk worden denk ik. Dus ik denk dat de weg van de portemonnee netter is, maar ook 

effectiever.  
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Maar heel strikt genomen maakt dat wanneer je jarenlang niet handhaaft, je niet opeens niet meer 

mag handhaven. De rechter vindt dan nog steeds dat je wel mag handhaven. Je bent je recht dan niet 

kwijt. Als gemeente een illegale situatie twintig jaar laat en vervolgens wil optreden dan kan dat. 

Maar dat is dus de juridische lat. Maar of je dat dan wint moet je als gemeente per schip dan gaan 

bekijken. Ik vind het in ieder geval niet netjes om het op die manier te doen. 

Dylan Higginson 

Hoe kijkt u in zijn algemeenheid tegen de grootste voordelen van een vergunningstelsel voor de 

gemeente aan? Wat zou voor de gemeente een reden zijn om voor een vergunningstelsel moeten 

kiezen? 

Robert vd Velde 

Ik denk dat de gemeente dan meer grip zal krijgen op de situatie. Want aan een vergunning kun je 

voorwaarden verbinden. Ik denk dat de gemeente het aanzien van de haven namelijk ook heel 

belangrijk vindt. En dat kun je met een vergunningstelsel wel organiseren.  

Dylan Higginson 

Dus voorwaarden stellen aan een vergunning schat u wel in als een realistisch instrument?  

Robert vd Velde 

Ja dat moet wel kunnen denk ik. 

Dylan Higginson 

En wat zou een groot nadeel kunnen zijn? 

Robert vd Velde 

Het nadeel is dat vergunningen over het algemeen overdraagbaar zijn. Dan weet je dat het schip daar 

zal blijven liggen. Dat ontneemt wel de flexibiliteit voor de gemeente in de toekomst.  

Stel nu dat die haven nu helemaal leeg zou zijn. Dan zou je misschien in de voorwaarden kunnen 

opnemen dat je daar niet permanent mag liggen met je schip. Maar ik denk dat je dan ook een heel 

andere type samenstelling in de haven krijgt. Dan wordt het misschien wel meer recreatief.    

Dylan Higginson 

Dat zijn dan de grootste voor en nadelen van de gemeenten. En nu de kant van de bewoners. Hoe 

kijkt u daar tegenaan? Eerst maar eens de grootste voordelen. 

Robert vd Velde 

Allereest natuurlijk de rechtszekerheid die het oplevert. Het is dan zeker dat een bewoners mag 

blijven liggen. En natuurlijk de overdraagbaarheid en de verkoopbaarheid die daarmee verbeterd 

wordt. En Als ik een baan krijg in Zwolle kan ik mijn schip verkopen en ben ik vrij. Ik zit dan niet meer 

gevangen in mijn eigen woning.  

Dylan Higginson 

Dat is heel duidelijk. Wat zou een mogelijk gevaar kunnen zijn? Of ziet u voor de bewoners alleen 

maar voordelen? 

Robert vd Velde 

Het gevaar is dat wanneer er een vergunning is met voorwaarden, het voor de gemeente makkelijker 

is om te gaan handhaven. Dan kan de gemeente de vergunning erbij pakken en kijken of het schip 

wel of niet voldoet aan de criteria. En de charme van nu is dat er niet zo veel is geregeld maakt het 

nu voor de gemeente heel moeilijk om te gaanhandhaven. Maar dit is wel meer voor eventuele 

nieuwe bewoners het geval. Voor de huidige bewoners niet.  
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Dylan Higginson 

Als we het vergunningstelsel even loslaten. Zijn er dan andere juridische structuren waarvan u denkt 

dat die beter aansluiten op de belangen van de gemeente?  

Robert vd Velde 

Misschien in een lege haven zou je een bestemmingsplan kunnen toepassen waarin bouwwerken 

niet zijn toegestaan (dus geen woonschepen) en dan met een verordening dat schepen daar een 

aantal maanden per jaar mogen aanleggen. Dus dan stel je de regels die passen bij de vrijhaven in de 

ligplaatsverordening.  

Dylan Higginson 

En denkt u dat de haven dan helemaal leeg zou moeten zijn? Of zou het ook kunnen dat het 

bestemmingsplan veranderd en de huidige schepen een ontheffing krijgen op basis van een 

uitsterfbeleid? 

Robert vd Velde 

Op zich zou dat misschien wel kunnen. Maar dat gaat denk ik wel een hoop geld kosten aangezien de 

gemeente de waardevermindering moet gaan compenseren van de schepen die opeens illegaal 

(weliswaar met ontheffing) in de Noorderhaven liggen. Dit op basis van planschade. En een 

uitsterfbeleid zou wel eens ontzettend lang kunnen gaan duren. Dus tijdrovend en kostbaar.  

Dylan Higginson 

En wat zou de beste structuur zijn voor de huidige bewoners? 

Robert vd Velde 

Ik denk dat het voor de bewoners het beste zou zijn dat hun schepen bouwwerken zijn en dat 

middels het bestemmingsplan het zeker is dat die schepen daar mogen liggen, permanent. Dan zitten 

ze in dezelfde positie als alle andere woonschippers. De vrijhaven is dan wel helemaal weg maar dat 

is natuurlijk een spanning die steeds terug zal komen in je onderzoek.  

Dylan Higginson 

Dan vroeg ik mij als laatste nog af of u het realistisch vindt dat de gemeente gaat handhaven op het 

feit dat schepen moeten kunnen varen volgens het V.o.V. 

Robert vd Velde 

Dat betwijfel ik sterk. Ze willen graag dat een schip een stuurwiel, stuurinrichting en een motor heeft. 

Terwijl ze niet verlangen en ook niet kunnen verlangen dat men daadwerkelijk gaat varen. Dan vraag 

ik me af wel gemeentelijk belang daarachter zit. Waarom is het belangrijk dat die schepen volledig 

varend moeten zijn terwijl je ze niet de verplichting oplegt, of zelfs kunt opleggen, om daadwerkelijk 

te gaan varen. Dat klinkt als een soort misbruik van recht, tja grote woorden. Ik vraag me af wel doel 

het dient. 

Eigenlijk vind ik algemeen dat de gemeente medeverantwoordelijk is voor het ontstaan van dit 

probleem. Dat is niet een kwestie van fout over verwijtbaarheid maar als je terugkijkt heeft de 

gemeente afgelopen jaren steken laten vallen. Niemand bij de gemeente zal zeggen: ‘’wij komen de 

schoonheidsprijs ophalen’’. De gemeente heeft ook gewoon dingen laten liggen. En ik vind echt dat 

als je als gemeente de hand in eigen boezem steekt en je zegt we hebben het niet helemaal goed 

gedaan. Dan kun je niet eenzijdig met handhaving alle ellende en negatieve gevolgen op de 

bewoners schuiven. En dat betekent ook niet meteen dat je maar met heel veel geld iedereen moet 

gaan uitkopen (misschien in sommige gevallen ook wel). Maar je zult in ieder geval iets moeten doen 

aan het probleem. Op een motiverende manier en niet alleen maar straffen.   


