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Betreft:  Inspraakreactie “Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater 2020”. 
 
Datum: 20 augustus 2020 
 
Geacht College, geachte raadsleden, 
 
Bij de acceptatie van de nota ‘Gemeentelijk havengebied 1986’ en de daarop volgende nota 
‘Havenbeleid’ in 1989 is door het gemeentebestuur het wonen op het water als volwaardige 
woonvorm erkend. Het voorliggend bestemmingsplan is, na de UVOV (1997) en de BOV 
2009, het 3e opeenvolgend bestemmingsplan dat het wonen op het water regelt.  
 
Na het lezen van dit bestemmingsplan blijkt nog immer dat onze unieke woonwijk op het 
water door de gemeente nog steeds niet wordt gewaardeerd voor wat het is, maar gezien 
wordt als een “ontwikkeling” die beteugeld moet worden met gemeentelijke ambities. Bij 
deze ambities is de woonkwaliteit van de bewoners geen factor van betekenis. 
De woningen van een zeer kleine groep inwoners van Groningen blijft het eindeloos 
voortdurende onderwerp van permanente overheidsbemoeienis.   
Na meer dan 20 jaar bestemming en regulering wordt het tijd eindelijk op te houden de 
woonboot en zijn ligplaats te miskennen als een particulier object dat openbare ruimte 
in beslag neemt ten koste van het zicht op het water, maar te erkennen als een 
volwaardige woning die er is en er mag zijn.    
 
Gelijkheid. 
Met betrekking tot woonschepen is het gemeentelijk beleid erop gericht om wonen op het 
water zoveel mogelijk gelijk te stellen met wonen op het land, dit blijkt echter niet uit het 
voorliggend bestemmingsplan. 
Hoe anders is bijvoorbeeld bestemmingsplan Lewenborg/Ruischerwaard, met zijn positieve 
centrale ambitie om de komende jaren een ieder zoveel mogelijk naar zijn zin te laten wonen 
met kwaliteit als sleutelbegrip.  
-Net als bij de woonschepen, is in Lewenborg/Ruischerwaard veel gemeentelijke grond in 
bruikleen gegeven, echter wanneer het woonhuizen betreft is het kennelijk niet nodig dit breed 
publiek uit te meten en tot in detail in bestemmingsplannen en verordeningen te regelen. 
-Aan de oevers van het Damsterdiep staan woonhuizen aan het openbaar vaarwater. Echter, 
noch in het bestemmingsplan Lewenborg/Ruischerwaard, noch in het voorliggend 
bestemmingsplan is een ruimtelijke karakterisering van kanaalvakken met woonhuizen aan het 
openbaar vaarwater te vinden. Ook in de VOV staat geen specifieke regelgeving over private 
steigers in het openbaar water, het droogleggen van delen van het water ten gunste van 
terrassen of bootjes bij woonhuizen.   
 
Vanwaar deze doorgeschoten betutteling t.a.v. woonboten, nog immer is er geen 
gelijkheid tussen wonen op het water en wonen aan het water. 
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Met de Wet verduidelijking voorschriften woonboten wordt beoogd rechtszekerheid te bieden 
over de juridische status van woonboten en andere drijvende objecten waarop primair wordt 
gewoond.  
Nu de drijvende woningen worden aangemerkt als bouwwerk is, middels het voorliggend 
bestemmingsplan, VOV en welstandsnota, waar het de verplichtingen betreft, in toenemende 
mate sprake van gelijkwaardigheid tussen land- en waterbewoners.  
Echter, doordat drijvende woningen nog steeds worden aangemerkt als roerende zaken, is de 
rechtspositie van waterbewoners nog immer ongelijkwaardig aan die van landbewoners.  
Ten onrechte, omdat het restrictieve beleid van de overheid m.b.t. het aanwijzen van nieuwe 
ligplaatsen er toe leidt dat een woonboot in de praktijk zo goed als “onroerend” is.   
Helaas constateer ik dat de voorliggende plannen er juist op gericht zijn de rechtspositie van 
waterbewoners verder te verzwakken door in te zetten op flexibiliteit in plaats van 
woonzekerheid.  
 
“In de plankaarten van het voorliggend bestemmingsplan zijn vakken aangegeven waarbinnen 
ligplaatsen voor wonen mogen worden gerealiseerd (aanduiding 'ligplaats'). Het maximum 
wordt bepaald door de begrenzing van de aanduidingsvlakken en de regels voor maatvoering 
van woonschepen en onderlinge afstand”.  
Nee, feitelijk zijn daar ligplaatsen gerealiseerd. Er wordt hier een suggestie gewekt van een 
flexibiliteit die er in werkelijkheid niet is. De realiteit is dat het aantal woonboten per 
kanaalvak al decennia vastligt.   
In deze “aanduidingsvlakken” liggen woonboten met overdraagbare ligplaatsvergunningen 
die teruggaan tot ver in de vorige eeuw, een eigen adres, oplopende huisnummers, 
nutsvoorzieningen, riool aansluiting en eventueel een tuin en/of berging.  
Erken dat, benoem dat en laat dat, net als de woningen/gebouwen op de wal, ook tot 
uiting komen in het bestemmingsplan door de ligplaatsen van ieder adres individueel 
vast te leggen en in te tekenen op de plankaarten.   
 
In het verleden kon nog aangevoerd worden dat bewoners van drijvende woningen niet alleen 
andere rechten hadden, maar ook andere plichten. Aangenomen werd immers dat woningen 
op het water niet aan de bouwregelgeving hoefden te voldoen. Nu drijvende woningen wel 
onder de Woningwet vallen, is er geen reden meer waterbewoners de bescherming die 
bewoners van woningen op het land genieten te onthouden. 
 
Onzekere planologische rechtszekerheid. 
“Wijzigingen in ligplaatsen die samenhangen met gebiedsontwikkelingen worden in principe 
niet geregeld met het voorliggend bestemmingsplan, maar in aparte bestemmingsplannen, die 
ten behoeven van die ontwikkelingen zullen worden opgesteld.”  
Het algemeen geldend beleid voor het wonen op het water wordt hiermee ondergeschikt 
gemaakt aan de gemeentelijke grondexploitatie en vastgoed ontwikkeling. Als gevolg hiervan 
zitten we in het Oosterhamrikkanaal inmiddels al vanaf 2004 in onzekerheid en nog steeds is 
het voor een groot aantal woonboten niet duidelijk waar het heen gaat met de ontwikkelingen.  
 
Het bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk is al sinds 2013 achterhaald, een nieuw plan 
komt er pas als de ontwikkelingen voltooid zijn… Dynamische planvorming heet dat. 
Voor een overheid die er is om haar burgers te beschermen is dit zwaar onder de maat en een 
voorbeeld van hoe het niet moet! 
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Hoewel het voorliggend bestemmingsplan er dus niet over gaat, vindt men het wel nodig om 
in de Ruimtelijke Karakteristiek met de nodige negatieve bewoording het wonen op het water 
aan Oosterhamrikkade naar beneden te halen.  
Wij vinden de beschrijving van de ruimtelijke karakterisering zowel stuitend als 
beledigend en geen recht doen aan de inzet en tijd die wij sinds 2004 in overleg met 
gemeente en politiek geïnvesteerd hebben om dit goed geregeld te krijgen. 
Ook zou de inmiddels gerealiseerde herinrichting van de kade ter hoogte van OHK 1001-1011 
zou best met meer enthousiasme en trots verwoord kunnen worden. 
 
De “woonschepenzone” wordt weggezet als een gebied zonder meerwaarde, die de relatie 
tussen kade en water afsluit. Een aaneengesloten reeks van woonboten achter elkaar en een 
rommelzone op de oever...   
Wat daarbij nagelaten wordt te vermelden is dat de ontstane situatie in de Oosterhamrikzone 
in 2005 door de gemeente zelf in de hand is gewerkt, door haar besluit ervan terug te komen 
ons walgebruik formeel te regelen middels een bruikleenovereenkomst (zoals ons eerder was 
toegezegd). Dit ondanks dat een dergelijke overeenkomst ontbindende voorwaarden heeft in 
geval de gemeente de grond zelf weer nodig heeft, dus waarom?  
Als gevolg hiervan verkeren wij al 15 jaar in onzekerheid wat betreft onze tuinen en 
schuurtjes.  
Het overleg in het kader van Aanpak Oosterhamrikzone ligt sinds de laatste bijeenkomst in 
januari dit jaar stil. Ondanks de motie “mien toentje” uit 2018, lijkt er vooralsnog geen 
intentie te zijn om concreet tot afspraken te komen en aan de slag te gaan. 
 

 
Onze ligplaatsen zoals gevisualiseerd op Funda: Oosterhamrikkade (Bouwnr. A105) 
 
Tien jaar na de vaststelling van het vigerende BOV2009 zijn “de ontwikkelingen” nog steeds 
niet klaar en wordt wederom de keuze gemaakt de woonboten aan de Oosterhamrikkade de 
planologische rechtszekerheid van het BOV te onthouden. 
Deze onzekere woonsituatie die zich eindeloos voortsleept onderstreept het belang van 
een nadrukkelijke keuze voor een goede rechtszekerheid voor het wonen op het water in 
de stad Groningen. Juist als het gaat om ligplaatsen in de periferie van 
gebiedsontwikkelingen. 
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Genoegdoening bij opheffen/verplaatsen van ligplaatsen. 
Wanneer een ligplaats dreigt te worden opgeheven of verplaatst, zijn de gevolgen voor de 
waterbewoner zeer ingrijpend omdat zijn woonzekerheid ernstig wordt bedreigd.  
Aan de Oosterhamrikkade hangt dit voor een aantal woonboten al meer dan 15 jaar als een 
zwaard van Damocles boven het hoofd.  
 
Het kan echter niet zo zijn dat het opheffen van een ligplaats simpelweg wordt afgedaan 
door de eigenaar van de ligvergunning bovenaan een wachtlijst te plaatsen, zoals in de 
college brief “Actualisatie Regels Water” van 10-7-2019 wordt gesuggereerd.  
- We leven niet meer in de jaren 70/80 van de vorige eeuw, maar kennelijk heerst bij de 
gemeente nog steeds de veronderstelling dat de woonbootbewoner zijn ligplaatsvergunning 
heeft “gekregen” en dat het redelijk is hem terug op de wachtlijst te plaatsen in afwachting 
van een andere.  
Zoals eerder uiteengezet hebben de meeste woonbootbewoners anno 2020 hun overdraagbare 
ligplaatsvergunning verkregen door deze samen met hun boot te kopen en is het veelal 
onderdeel van de hypothecaire verplichting die de eigenaar hiervoor is aangegaan.  
Wanneer de gemeente zo lichtzinnig met de woonzekerheid van de waterbewoner meent om 
te kunnen gaan is het geen wonder dat financiers steeds terughoudender zijn met het 
verstrekken van een woonboothypotheek. 
- Wat heeft het overigens voor zin boven aan een wachtlijst te worden geplaatst terwijl er 
zelden ligplaatsen worden uitgegeven via de wachtlijst, daar komt dan ook nog bij dat in het 
bestemmingsplan geconcludeerd wordt dat er op korte termijn geen kansen zijn voor realisatie 
nieuwe ligplaatsen op bestaand water in/om de stad.  
- Wanneer er ook nog voldaan moet worden aan de “eisen ter plekke”, dan is de kans op een 
nieuwe ligplaats voor bv een ark of een woonboot met een boven gemiddelde lengte vrijwel 
nul. 
- En waar moet je in de tussentijd heen met je schip?  
- Voor veel eigenaren is de locatie van de ligplaats een bepalende factor geweest bij de 
aankoop van de woonboot, daar kan niet zomaar aan voorbij worden gegaan. 
Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke genoegdoening volstrek onacceptabel is. 
 
Aanleiding tot opheffen/verplaatsen van ligplaatsen. 
Een veelgehoord argument vanuit de Ruimtelijke Ordening is dat ligplaatsen moeten kunnen 
worden opgeheven of verplaatst in verband met wisselende en uiteenlopende publieke 
belangen, zoals de bestemming van het landschap, beschermde stadsgezichten, het milieu en 
verkeer etc. In het geval van woonhuizen gaat men daar veel minder lichtzinnig mee om. 
 
Wanneer ligplaatsen moet worden opgeheven of verplaatst in verband met publieke belangen,  
kan men zich tevens afvragen of deze belangen niet evenzeer spelen bij woningen op de wal.  
 
Zo zijn er in de Oosterhamrikzone ligplaatsen die mogelijk moeten worden opgeheven of 
verplaatst als gevolg van de ontsluitingsweg door de Oosterhamrikzone, een zwaarwegend 
publiek belang.  
Wij maken er echter bezwaar tegen het opheffen/verplaatsen van woonboten ten gunste van 
“ruimtelijke kwaliteit”, zoals bruggen, steigers of recreatieplaatsen die zijn voorzien om het 
gebied “op te waarderen”. Wanneer het woonhuizen aan het water zou betreffen zou een 
dergelijke intentie volstrekt onacceptabel zijn. 
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Daarom dient het gemeentelijk beleid er op gericht te zijn dat de 
intrekkingsvoorwaarden van een overdraagbare ligplaatsvergunning moeten vergeleken 
worden met die van de sloop van een woonhuis. 
 
Welstand te Water. 
Wonend aan de Oosterhamrikkade, een gebied in ontwikkeling, zie ik het schrille contrast 
tussen de hoog dravende ambities van de Welstand te Water en de realiteit van de “Welstand 
te Land” in de vorm van gestapelde blokkendozen zonder enige relatie tot hun omgeving.  
Het wonen op het water is niet in ontwikkeling maar een bestaande situatie. Welk doel wordt 
daarom met Welstand te Water nagestreefd en is deze tekentafel praat de manier dat te 
bereiken?  
Leiden de subjectieve principes en doelstellingen er uiteindelijk niet toe dat de woningen 
van een kleine groep inwoners van Groningen nog meer de speelbal worden van een 
permanente overheidsbemoeienis.   
 
Wat moeten we ons concreet voorstellen bij het “streven naar een heldere en overzichtelijke 
relatie tussen straat, oever en water” of het principe van “een ruimtelijke en visuele relatie 
tussen straat, oever en water, als ook een duidelijk onderscheid tussen straat, oever en water, 
zonder dat er harde, ruimtelijke grenzen ontstaan”.  
 
Het is een feit dat bouwwerken in de stad ruimtelijk dusdanig prominent aanwezig dat de 
openbare ruimte wordt ingekaderd door (aaneen)gesloten bouwblokken, afgesloten 
brandgangen en erfafscheidingen. Dit vinden we volstrekt normaal, waarom is dat dan in het 
geval van een drijvend bouwwerk zo moeilijk te accepteren. 
 
Bij bebouwing op het land is het ontwerp er primair op gericht om de bewoner bescherming 
en beslotenheid te bieden. 
Zoals terecht opgemerkt in de Welstandsnota, heeft een woonboot echter een bijzondere 
ruimtelijke positie, het staat open vanaf vijfkanten naar zijn omgeving en ontbeert daardoor 
deze intrinsiek bescherming en veiligheid. Het is daarom logisch dat de bewoner die zoekt op 
de aangrenzende wal door enige privacy te creëren.  
Met name in geval van recreatie in en langs het water in de directe omgeving van een 
drijvend bouwwerk is het helaas nodig een duidelijke ruimtelijk grens tussen openbaar 
en privé aan te brengen om de leefbaarheid en privacy te waarborgen.  
Bij een woonhuis is dit vanzelfsprekend, laat dit ook een uitgangspunt zijn bij een woning op 
het water.  
 
Welstand te Water gebaat bij goede financieringsmogelijkheden. 
Omdat er in Groningen niet of nauwelijks nieuwe ligplaatsen worden uitgegeven, is de kans 
om een legale plek voor een woonboot te vinden erg klein. Een woonboot zonder ligplaats 
kopen is daarom voor de meeste mensen niet interessant, want aan een drijvende woning die 
je nergens kunt neerleggen heb je weinig.  
Een overdraagbare ligplaatsvergunning maakt de waarde van een woonboot daarom 
aanzienlijk hoger. Want het bezit van dezelfde boot zonder ligplaats is een groot praktisch 
probleem, de waarde van een woonboot zonder ligplaats is feitelijk de export- of de 
sloopwaarde. 
 
Voor het verkrijgen van een woonboothypotheek is een vaste ligplaats een vereiste, echter 
sinds enige jaren zijn hypotheekverstrekkers gestopt de meerwaarde van de 
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ligplaatsvergunning mee te financieren. Als gevolg hiervan is een woonboot alleen nog te 
kopen met een aanzienlijk deel eigen geld.  
Dit maakt dat vooral beleggers/verhuurders zich nog een woonboot kunnen veroorloven, een 
doelgroep die met het nieuwe beleid gepoogd wordt een halt toe te roepen.  
Om een kwaliteitsslag op het water te kunnen maken zou de gemeente in plaats van in te 
zetten op repressie, beleid kunnen maken op grond waarvan de hypotheekverstrekkers 
weer bereid zijn de ligplaatsvergunning mee te financieren, zodat ook particulieren het 
weer aandurven een woonboot te kopen en de financiële armslag hebben om in hun 
woning te investeren. 
Beperken van de overdraagbaarheid van nieuwe ligplaatsvergunningen lijkt ons in dit 
perspectief een ontwikkeling in de verkeerde richting. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
J.K. Belgraver 
OHK 1021 


