
Verslag presentatie Onderzoeksrapport Dylan 

Datum bijeenkomst: 01-07-2019     Plaats: Buurthuis “Op Mars”  

Aanwezig: aanvankelijk 16 bootbewoners, later een viertal meer. 

 

Dirk opent de bijeenkomst, heet ieder welkom in het bijzonder Dylan Higginson die bereid is  

zijn afstudeerrapport te presenteren. Dirk geeft aan dat dit rapport tot stand is gekomen 

door contacten met de Hanzehogeschool. Het WCG is de opdrachtgever.  

Dylan stelt zichzelf nader voor, geeft een korte inleiding  en toont de centrale stelling: “Hoe 

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

Na een toelichting op de voor- en nadelen voor zowel het WCG (bootbewoners) als de 

gemeente volgt zijn conclusie: “Gaan voor een ligplaatsvergunning en daarbij tot 

compromissen komen” Hij voegt toe dat een gezamenlijk optreden van de bootbewoners 

daarbij essentieel is. 

Dirk vult Dylan op zijn vraag aan met de mededeling dat in het Plan van Aanpak 27 

goedgekeurde schepen vermeld worden, 18 schepen die om uiteenlopende redenen niet 

voldoen aan de Vov  en 18 schepen waarbij de mogelijkheid tot varen in twijfel getrokken 

wordt. 

Hierna volgt een levendige discussie. 

Joost: wat betekent: verhandelen van de openbare ruimte? Koos: je verhandelt de 

ligplaatsvergunning (niet de plek). Jan: de plaats van een  lig plek  bepaalt in hoge mate de 

waarde, dat is bij huizen ook zo. De Noorderhaven is een waardevolle plek. Martijn: de 

algemene schaarste aan ligplaatsen drijft de waarde van woonboten op. 

Dirk/Joost: wat is eigenlijk het probleem voor de gemeente als de marktwaarde van schepen 

groter wordt? 

Willemien: ik mis in de presentatie de mogelijke ongewenste gevolgen van een 

vergunningstelsel. Worden we door een vergunning  niet beknot in de vrijheden en de 

rechten die we nu hebben? 

Dylan: wellicht moet er in de vergunning de mogelijkheid van een variabele ligplaats in de 

Noorderhaven opgenomen worden. 

Gerrit: merkt op dat in het toegezonden verslag het interview met de wethouder ontbreekt. 

Die blijkt in een definitieve versie wel opgenomen te zijn. Hij wil weten hoe de wethouder 

reageerde op de vraag naar zijn weigerachtigheid bij het verstrekken van een 

ligplaatsvergunning. Dylan: het bleef onduidelijk en dubbelzinnig. 

Katherina: wat is “dynamisch” in de ogen van de wethouder? Dylan: ook hier: niet helder en 

ook niet af te dwingen in de praktijk. Verder, over de waardevermeerdering: de gemeente 

heeft al eerder “cadeautjes” uitgedeeld, let op het eerder toekennen van ligplaatsen aan 

schepen op de wachtlijst. Waar hebben we het dus over? 



Willemien stelt opnieuw dat we nu waarschijnlijk sterkere rechten hebben dan met een 

vergunning. Dirk: waarom zou je inderdaad een vergunning willen hebben? Moeten we onze 

“ijzersterke” positie opgeven ter wille van een bank?  

Verder Dirk: klopt het wel dat je “opnieuw invaart” bij verkoop? Joost: we moeten het er 

niet op aan laten komen en anticiperen op deze situatie. 

Paula: merkt op dat een interview met de jurist van de gemeente ontbreekt. Dylan: de 

gelegenheid is me niet aangegeven/heb ik niet gezocht. 

Martijn: ook de gemeente zou voordeel kunnen hebben bij vergunningen met variabele 

ligplaatsen (dynamisch karakter). Het WCG zou daarnaar kunnen streven (behoud van 

vrijheid). Dit voorstel oogst bijval. 

Jan zet daar vraagtekens bij: het is en blijft tenslotte een haven waarbij je het gezag van de 

havenmeester moet respecteren. 

Gerrit wil duidelijk vaststellen hoe er omgegaan wordt met het “naar buiten brengen” van 

het rapport. Dirk: de afspraak is dat het naar buiten brengen van het rapport alleen door het 

WCG kan gebeuren. Gerrit merkt op dat deze werkwijze op gespannen voet kan staan met 

de Wob. 

Om 21:20 uur wordt de discussie afgerond. Dylan krijgt als dank een pakket biertjes. 

 

Verslag: Gerrit 

 

 

 

 

  


