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Geachte raadsleden,

Het WCG heeft sinds begin 2008, dus meer dan twee jaar lang geparticipeerd in het meedenken 
over een verbeterplan Diepenring/Noorderhaven. Begin dit jaar hebben wij uitvoerig commentaar 
geleverd op de gang van zaken in dit proces, en nu, weer een half jaar later worden wij 
geconfronteerd met een teleurstellende voortgangsrapportage. Geen plan, laat staan een besluitnota.

Op zichzelf kun je zo'n rapportage voor kennisgeving aannemen maar dat vinden wij toch riskant. 
Er staat een aantal suggesties in voor voorgenomen toekomstig beleid waar wij grote vraagtekens 
bij hebben. Met name de rechtspositie van de huidige gebruikers van de Noorderhaven lijkt daarbij 
in het gedrang te komen. Wij vinden dan eigenlijk ook dat de gemeenteraad duidelijk moet 
aangeven in welke richting het college het beleid kan ontwikkelen.

Wat ons betreft is het opzetten van een onderhoudsfonds en het handhaven van de huidige 
regelgeving een goede zaak en een begaanbare weg. Ook voor deze twee punten geldt echter dat 
niet goed is uitgewerkt hoe dat er precies uit gaat zien en kan men zich afvragen, wat wordt hier 
eigenlijk besloten?

Niemand zal zich verzetten tegen het verbeteren van het aanzien van de binnenstad. Vraag blijft 
natuurlijk wat is verbetering en met welke middelen, zowel financieel als qua regelgeving. Wij 
hebben grote twijfels ten aanzien van de genoemde maatregelen voor de Diepenring en de 
Noorderhaven. Er wordt van alles geopperd maar problematisch is in deze voortgangsrapportage dat 
niet duidelijk is of dit beleid wordt of dat dit nog onderwerp van discussie is. Wat ons betreft zijn er 
veel haken en ogen aan de ideeën die hier naar voren gebracht worden en is het maar zeer de vraag 
of dit effectief zal leiden tot een beter aanzicht van de binnenstad. Zo is nog steeds niet duidelijk 
hoe de zogenoemde bootjesmelkers zullen worden aangepakt en daar ligt wat ons betreft de 
prioriteit. Zoals de zaken er nu voor staan wordt de individuele eigenaar/bewoner het vuur na aan de 
schenen gelegd en kan de bootjesmelker zijn gang gaan. Andere punten zoals de authenticiteit zijn 
dermate discutabel dat wij het nog steeds heel onverstandig vinden om dit als eis te omschrijven. 
Iedere definitie van authenticiteit is een bron van conflicten.
Wij zijn blij met de toezegging van het college dat wij een onafhankelijk deskundige mogen 
voordragen voor de toetsingscommissie maar wij vragen ons nog steeds af of de commissie 
voldoende deskundigheid en onafhankelijkheid zal hebben in de voorgestelde samenstelling.

Hier zullen we niet bij alle details stilstaan. Wel willen we u met nadruk wijzen op de 
mogelijkheden die er zijn om eindelijk eens een grote kwaliteitsslag ten aanzien van het wonen op 
het water te maken juist ook buiten de binnenstad. 
Wij zijn daarom ook heel blij dat burgemeester en wethouders in het collegeprogram de ambitie 
hebben neergelegd om werk te gaan maken van met name de ontwikkeling van het Hoendiep bij de 
Suikerfabriek tot liggebied voor woonschepen. Een kleinschalige, duurzame, nuchtere, typisch 
noordelijke aanpak om trots op te worden. Wij denken dat dit eerst zou moeten gebeuren voordat 
het college aan de slag gaat met de binnenstad. 

Wij willen u dan ook verzoeken om het college op te dragen verdere planontwikkeling voor 
Diepenring/Noorderhaven uitsluitend in samenhang te doen met de ontwikkeling van het 
Suikerfabriekgebied. 


