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B. INHOUDELIJK DEEL

B.1. Stand van zaken Watervisie, beantwoording moties Diepenring met mooie 
schepen en meer ligplaatsen in Groningen (collegebrief 15 februari 2018)

Dhr. Van Tiel (inspreker namens Woonschepencomité Groningen):
 •Bekruipt de twijfel of het nog wat gaat worden met de Watervisie.
 •Ziet vooral mitsen en maren bij de zoektocht naar nieuwe ligplaatsen. De geluidskaarten bij het actieplan 

verkeerslawaai lijken meer ruimte te bieden dan het onderzoek. Is dat een worstcasescenario?
 •Denkt dat de gevolgen niet te overzien zijn van handhaving in de Noorderhaven, dan zijn vooral

veel ligplaatsen nodig.
 •Ziet meer ambitie in het opheffen dan in het creëren van ligplaatsen. De houding mag vastberadener.
 •Wijst op het Suikerunieterrein, het is geen dure optie en het kan relatief snel.
 •Mist een groot gebaar waar ooit sprake van was.
 •Neemt afstand van de mogelijkheid van liggeld, de RZB is een kroonjuweel.

Dhr. Smulders (inspreker namens Watersportbond Groningen/Drenthe en 
Schuttevaer):
 •Was anderhalf jaar geleden enthousiast over de plannen de ruimtelijke, economische en recreatieve

potenties van water beter te benutten en water toegankelijker te maken.
 •Vindt dat wonen op water nu de overhand krijgt, andere partijen zijn niet betrokken bij de

gesprekken met het Woonschepen Comité dat een voorkeursbehandeling lijkt te krijgen. De visie
raakt uit balans.
 •Roept op een streefgetal voor aantallen woonboten los te laten omdat het leidt tot discussie over

haalbaarheid. Beter is het om er in harmonie aan te werken zonder elkaar op te jagen.
 •Wijst erop dat recreatievaart jaarlijks 1,3 miljoen euro opbrengt en weer aantrekt na de crisis.
 •Heeft een plek ontdekt waar zonder belemmering tien woonboten kunnen liggen. Dat is beter dan in

het Eemskanaal waar wrijvingen ontstaan.
 •Zou graag als Watersportbond en Schuttevaer op korte termijn weer betrokken worden bij de

plannen.
 •Ziet graag dat een eind gemaakt wordt aan woekerwinsten op woonboten.



Dhr. Van Driel (inspreker op persoonlijke titel):
 •Bestrijdt dat het lastig zou zijn advies te geven, het lastige is dat er nog geen concreet concept te

bespreken is met de achterban.
 •Gaf eerder al aan dat het Eemskanaal een ongelukkige locatie is. Het is een belangrijke doorgaande

route en de zuidkant is krap.
 •Roept op niet allerlei locaties te zoeken voor een paar ligplaatsen, maar ineens een grote klap te

maken.
 • Is bezorgd of er wel genoeg ligplaatsen tijdig gecompenseerd zullen worden. Het is goed het aantal

van 550 vast te leggen in een raadsbesluit om zekerheid te geven richting 2025.
 •Hoort telkens nieuwe argumenten waarom Reitdiep niet zou kunnen. Het gaat om een paar clusters,

niet om rijen woonarken. Op 8 november 2017 was nog geen sprake van een uitloopgebied voor
Paddepoel.
 •Roept op geluid ter plekke te meten en er net als bij woningbouw creatief mee om te gaan.
 •Pleit voor het handhaven van RZB, ook voor nieuwe gevallen. Havengeld is niet voor niets

afgeschaft.
 •Verwacht geen wonderen van handhaving in de Noorderhaven.

Dhr. Ubbens (CDA):
 •Hekelt dat de norm van 434 ligplaatsen wordt losgelaten. Onder de 550 plekken vallen ook de

waterkavels, die niet inwisselbaar zijn met ligplaatsen. 434 ligplaatsen zou de ondergrens moeten
blijven.
 •Blijft erop aandringen op een koppeling tussen het opheffen en realiseren van ligplaatsen.

Waterkavels in Meerstad zijn geen compensatie voor ligplaatsen, woonschepen kunnen daar niet
heen verhuizen.
 •Ziet handhaving van slecht onderhouden schepen, met name in de Diepenring, als het grootste

probleem. Is het mogelijk hogere welstandseisen te stellen in het kader van beschermd stadsgezicht?
Het is nog onduidelijk hoe het bouwbesluit ingezet zal gaan worden om beter onderhoud af te
dwingen.
 •Vraagt hoe het handhavingsplan eruit gaat zien en op welke termijn het er komt.
 •Wil weten of het Leeuwarden-model toegepast gaat worden hoe het is of op zijn Gronings.

Mw. Jongman (ChristenUnie):
 •Wil het streven naar 550 in plaats van 434 ligplaatsen bekrachtigen met een raadsvoorstel, waarin ook staat

hoeveel er verdwijnen en bijkomen met een tijdbalk. Nieuwe ligplaatsen moeten er snel
komen.
 •Proeft weinig animo voor het Eemskanaal en veel voor het Suikerunieterrein, waar het college juist

bezwaren aandraagt.
 •Kan zich voorstellen dat er te veel lawaai is langs de A28, maar metingen ter plekke wijzen wellicht

anders uit.
 •Lijkt de Reitdiepzone wel geschikt. Het vergroot de sociale veiligheid van het fietspad. Het

argument van doorgang geldt ook bij de Wilhelminakade met boten aan twee kanten. Aanzicht gaat
niet op, het is bebouwde omgeving met iets verderop de nieuwe wijk. Afspraken over openbare
ruimte kunnen soelaas bieden.
 •Gelooft dat er behoefte is aan waterkavels, maar prijsklasse en doelgroep zijn anders. Ligplaatsen

mogen niet vergeten worden.
 •Staat achter het aanpakken van excessen in kamerverhuur op het land en op het water en raadt aan

de expertise van het Woonschepen Comité te benutten.
 •Sluit aan bij de vragen van het CDA.

Dhr. Van der Laan (PvdA):
 •Stelt dat woonschepen bij Groningen horen, bij een groeiende stad horen ook nieuwe ligplaatsen. De

ambitie van 550 is daarom goed, evenals de verbreding van categorieën naar waterkavels die in een
behoefte voorzien.
 •Lijkt het goed snel te kijken naar de aanbevelingen die zijn gedaan over onder meer de



Reitdiepzone.
 •Begrijpt de behoefte aan meer perspectief in de vorm van een soort roadmap richting 2025.
 • Is vanwege de kosten niet voor hard aanpakken van kamerverhuur en steunt de sterfhuisconstructie.
 •Steunt de oproep van het Woonschepen Comité te kijken naar tijdelijke ligplekken.
 •Vraagt aan welke aantallen ligplaatsen in Meerstad gedacht wordt.

Dhr. Rustebiel (D66):
 •Stemde voor de motie over alternatieve ligplekken omdat het dan makkelijker is verwaarloosde

schepen te verwijderen uit de Diepenring. Het onderzoek laat zien hoe lastig de uitwerking is.
 •Voelt meer voor wat grotere ontwikkellocaties dan voor plukjes ligplaatsen her en der, temeer daar

het doel is water meer beleefbaar te maken. De Scandinavische havens, Meerstad en het
Suikerunieterrein zijn mogelijk.
 •Vraagt waarom de lange kade op het Suikerunieterrein niet genoemd wordt, kan deze geschikt zijn?
 •Moedigt het college aan misstanden in verhuur aan te blijven pakken. Een motie van CDA en D66

in de Tweede Kamer geeft gemeenten meer bevoegdheden.
 •Vindt een algeheel verbod zoiets als een bos kappen om een bosbrand te voorkomen.

Mw. Brouwer (GroenLinks):
 •Verzoekt het college in te gaan op de vragen van de insprekers.
 •Betreurt dat nieuwe ligplaatsen meer door de bril van onmogelijkheden bekeken lijkt te zijn. Investeringen 

zijn op hun plek, wonen op water is een volwassen woonvorm. Het Suikerunieterrein
is een goed voorbeeld.
 • Is benieuwd naar mogelijkheden voor permanent aanmeren in bijvoorbeeld de Reitdiepzone.
 •Steunt de aanpak van kamerverhuur, doel moet vooral zijn bootjesmelkers aan te pakken.
 •Vindt dat wonen op het water voor iedereen veilig en betaalbaar moet kunnen.
 •Vindt met het CDA dat het aantal ligplaatsen in elk geval minimaal 434 moet blijven.

Dhr. Banach (Student en Stad):
 •Blijft ageren tegen de teneur kamerverhuur op het water onmogelijk te maken en is blij met de

aanbeveling geen verbod door te voeren.
 •Hekelt de redenering van PvdA niet te kiezen voor een harde aanpak vanwege de kosten. Iedereen

moet kunnen wonen waar die wil.
 •Vindt het wel belangrijk het beeld van woonboten aan te pakken.
 •Vraagt waarom het nodig is de regels aan te scherpen, er is toch minder sprake van overlast op het

water?
 •Vindt de suggestie van het onderzoeksbureau een extra vergunning toe te passen wel een goede.
 •Sluit aan bij het CDA wat betreft hogere welstandseisen.
 •Voelt ook meer voor grotere ontwikkellocaties dan veel plekken met een paar ligplaatsen.
 •Kan zich vinden in de algemene lijn van het college en in de reactie op het Woonschepen Comité.

Dhr. Blom (VVD):
 •Kan zich vinden in de koers handhaving op te voeren om de kwaliteit te verbeteren.
 • Is tegen hele hoge investeringen voor een paar ligplaatsen. De kosten moeten in verhouding staan.
 •Vraagt of het nodig is de bestaande waterpartijen op het kansrijke Suikerunieterrein verder uit te

graven.
 •Mist de lange kade op het Suikerunieterrein als optie.
 •Vindt het goed planologisch rekening te houden met het Suikerunieterrein en de Scandinavische

havens en betreurt dat het geen uitkomst biedt op korte termijn.
 •Verzoekt te reageren op de Watersportbond die zich niet goed meegenomen voelt.



Mw. Van Duin (SP):
 •Sluit aan bij het CDA dat vastgehouden moet worden aan de afspraak uit 2009 over 434 ligplaatsen.
 •Vraagt opnieuw aandacht voor de motie eerst nieuwe ligplaatsen te realiseren voor het opheffen

ervan.
 •Begrijpt de redenering over onwenselijkheid van ligplaatsen in de Reitdiepzone niet, er is wel

allerlei nieuwbouw. Zijn de eventuele woonboten dan echt de druppel die de emmer doet overlopen?
 •Verzoekt het college de vragen van de insprekers te beantwoorden.

Mw. Woldhuis (100% Groningen):
 •Sluit aan bij ChristenUnie te kijken of er niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld op het

Suikerunieterrein.
 •Vindt het zonder de benodigde expertise lastig om de genoemde plekken goed te beoordelen.
 • Is benieuwd of de wethouder optimistisch blijft met het oog op de sceptische houding van het

Woonschepen Comité of dat er wellicht meer financiële middelen nodig zijn voor realisatie.
 •Vindt dat studenten ook mogen wonen op het water. De focus moet liggen op kwaliteitsafspraken,

de nieuwe vergunning biedt daarvoor mogelijkheden.

Dhr. Kelder (Partij voor de Dieren):
 •Steunt het streven water meer beleefbaar en toegankelijk te maken en de inrichting te verbeteren.
 •Vindt dat wonen op water een volwaardige woonvorm is en moet blijven.
 •Kan zich vinden in de conclusies en aanbevelingen van de degelijke onderzoeken.
 • Is tevreden met het streefgetal van 550 en vindt dat het aantal ligplaatsen minimaal 434 moet

blijven.
 •Zou het toejuichen het Suikerunieterrein beter te onderzoeken om de woonvorm daar mogelijk te

maken.

Dhr. IJtsma (Stad en Ommeland):
 • Is niet gerustgesteld dat de ambities realistisch zijn, misschien op heel lange termijn.
 •Vindt de afspraak over ligplaatsen eerder een verwatering dan een verruiming.
 •Sluit aan bij de SP wat betreft nieuwe ligplaatsen en het opheffen van bestaande.
 •Betreurt dat een verbod op kamerverhuur er niet in zit, al is het goed een keer te luisteren naar een

onafhankelijk onderzoeker. Handhaving is wenselijk.
 •Wil weten hoeveel nieuwe plekken het college verwacht te realiseren om urgente gevallen vanwege

opheffing te kunnen huisvesten. Op het land wordt zelden een onttrekkingsvergunning ingetrokken.
 •Roept op bij een eventueel vervolg in de Eemskanaalzone meer draagvlak te creëren en snel om

tafel te gaan met buurtbewoners.
 •Verwacht net als andere fracties ook meer kansen op het Suikerunieterrein.

Wethouder Van der Schaaf:
 •Benadrukt dat het aantal van 550 een ambitieverhoging is, ook is het groei ten opzichte van de

huidige situatie na aftrek van waterkavels en plekken in de Noorderhaven.
 •Wijst erop dat er ook tussen woonarken en varende historische schepen diversiteit is, waterkavels

voorzien in een behoefte op een schaal van wonen op het water.
 •Relativeert het verschil in prijsklasse, er zijn woonschepen aan de Wilhelminakade voor meer

verkocht dan de waterkavels in Meerstad kosten. De diversiteit is groot.
 •Denkt dat een collegebrief over het streefgetal duidelijk genoeg is. De contractuele aard van eerdere

afspraken bleek in de praktijk niet haalbaar.
 •Wil de zaak niet onnodig op slot zetten door segmenten aan te brengen in de 550, maar flexibiliteit

inbouwen om de ambities waar te kunnen maken en te voldoen aan de daadwerkelijke vraag.
 •Zegt toe met een roadmap te komen over het halen van de aantallen in de tijd.
 • Is het met de insprekers eens dat voor het realiseren van de ambities tot 2025 inderdaad een groot

gebaar nodig is, bijvoorbeeld in Meerstad of op het Suikerfabriekterrein en mogelijk in de
Scandinavische havens.



 •Sluit daarmee niet uit in de bestaande stad ook ligplaatsen te realiseren om zowel de aantallen te
halen als om kwaliteit aan gebieden toe te voegen.
 •Wil op elke locatie integraal alle belangen afwegen: techniek, financiën, doorvaart en omwonenden.
 •Acht het Eemskanaal ten principale wel geschikt voor historische schepen met veel ruimte ertussen

en is er niet voor de locatie nu af te laten vallen, al zijn er veel haken en ogen.
 •Legt uit dat er een heel proces met omwonenden en een afweging in de raad aan voorafgaat mocht

het zover komen.
 •Beaamt dat er meerjarig middelen nodig zijn om ambities te realiseren. Dit bepaalt ook het tempo.
 •Vindt de suggestie sympathiek meer te doen met het beschermd stadsgezicht en welstand, maar

wijst op het overgangsrecht. Dit maakt het lastig bestaande situaties aan te pakken met nieuwe
regels.
 •Gebruikt wel de excessenregeling om op basis van veiligheid en gezondheid boten te verwijderen.
 •Kiest voor aanpak van kamerverhuur op het water dezelfde aanpak als op het land, een verbod is een

onbegaanbare weg onder meer vanwege de kosten. De nieuwe verhuurvergunning leidt wellicht tot
betere handhaving.
 •Heeft niets tegen studenten die op het water wonen, het gaat om onwenselijke

woonomstandigheden.
 •Wil scherper sturen op het realiseren van waterkavels en ligplaatsen in Meerstad en verwacht een

veertigtal de komende zeven tot acht jaar.
 •Wijst erop dat het Suikerfabriekterrein in alle opzichten nog bouw- en woonrijp gemaakt zal moeten

worden. Het vergt aardige investeringen en mogelijk een sluis, dit wordt afgewogen in de totale
ontwikkeling.
 •Antwoordt dat de lange kade nu ongeschikt is vanwege de ligging nabij het huidige

evenemententerrein.
 •Vindt het Suikerfabriekterrein op termijn wel een mooie en geschikte plek.
 •Heeft geen weet van ministeriële actie op basis van de motie, maar blijft actief huisjesmelkerij

bestrijden en komt in brede zin terug op de mogelijkheden die de uitwerking van de motie biedt.
 •Onderschrijft wel het principe van de afgewezen SP-motie om het aantal ligplaatsen te laten groeien,

maar wil geen directe relatie die kan leiden tot onuitvoerbare situaties. Het gaat om groei de
komende tien jaar.
 •Keek heel serieus naar de mogelijkheden aan het Reitdiep. Grootste tegenargument is de reactie van

de provincie die zeer negatief reageerde en verantwoordelijk is voor de doorvaarbaarheid.
 •Wijst erop dat de groene oevers op gespannen voet staan met woonschepen aan het Reitdiep, maar

dat was niet het doorslaggevende argument.
 •Adviseert vooral vanwege de provinciale opstelling nu geen energie te steken in de Reitdiepzone,

ook in verband met het geringe aantal ligplaatsen dat het op zou leveren. Wanneer de provincie toch
mogelijkheden ziet, dan wil het college blijven meedenken. Tijdelijke ligplaatsen zijn in dat opzicht
een goede suggestie.
 •Zal de watersport zeker betrekken in het vervolg en dankt de inspreker voor de suggestie.
 •Peilt met deze brief de wensen en bedenkingen en wil aan de slag. Realisatie van ligplaatsen zullen

in voorstellen naar de raad gaan.

Het raadsvoorstel wordt op verzoek van het CDA als éénminuutinterventie geagendeerd voor de 
raad van 28 maart 2018.


