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8. Discussiestukken

8.a: Aanpak Noorderhaven (collegebrief 18 januari 2018)

De VOORZITTER: Mevrouw Van Duin.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Dank u wel, voorzitter. Stelt u zich eens voor: u krijgt een brief van de
gemeente, waaruit blijkt dat uw woning mogelijk niet aan regels voldoet. De gemeente wil hiervoor ook
bij u binnenkijken om informatie in te winnen. Wat de gevolgen van deze informatie zijn, zegt de
gemeente niet, alleen dat er rekening wordt gehouden met uw woonwensen en -kansen. Wat de gevolgen
van het weigeren zijn, wordt ook niet vermeld en evenmin of u verplicht bent om hieraan mee te werken.
De SP is van mening dat, wanneer je als overheid aan mensen vraagt om hun woning te betreden, je in elk
geval het beestje bij de naam moet noemen. In dit geval betekent het dat er boten uit de Noorderhaven
verdwijnen, als het aan het college ligt. Dit betekent dat informatie die door de gemeente is ingewonnen,
door het betreden van een schip, een negatief gevolg voor iemand kan hebben, zonder dat mensen hier
van tevoren een afweging over kunnen maken. Er is immers nog veel onduidelijk. Gaat het college
mensen daadwerkelijk dwingen om hun boot tot een varend schip te laten maken? Als mensen dit
weigeren, gaat het college mensen dan een alternatieve ligplek aanbieden? En wat als mensen deze
ligplekken niet accepteren? Gaat het college hen dan dwingen om te vertrekken? Veel onbeantwoorde
vragen, die voor onrust zorgen. Om hierop duidelijkheid te krijgen, dienen we samen met de gehele
aanwezige oppositie een motie in.
Voorzitter, zalvend wordt door het college gezegd: “We houden rekening met de situatie van de bewoner.”
Maar dit maakt het allemaal ook niet duidelijker en het biedt ook geen enkele garantie. Het wordt er ook
niet duidelijker op dat het college zegt: “Boten moeten kunnen varen, maar hoeven van ons niet
daadwerkelijk te varen.” Waarom moeten schepen dat dan per se kunnen? De brief aan de raad over de
aanpak van de Noorderhaven is ook opmerkelijk, vanwege het selectief shoppen uit de watervisie. Zinnen
over varende en niet-varende schepen zijn uit de brief aan de bewoners en aan de raad gehouden. Zinnen
zoals: “Gelijke behandeling in een en hetzelfde havensysteem is waar we op koersen.” Binnen dat
havensysteem krijgen drijvende bouwwerken omgevingsvergunningen en varende schepen een
verklaring. Beide geven recht op een plek ergens in de Noorderhaven. De aanpak van het college strookt
wat de SP betreft dan ook niet met wat de raad in de watervisie heeft vastgesteld.
Voorzitter, ja, er speelt een juridische discussie, maar hoe om te gaan met de Noorderhaven is bovenal een
politieke kwestie. Willen we dat mensen er kunnen blijven wonen? Dat varende en niet-varende schepen
daar een plek houden, zoals in de watervisie stond? Of willen we vasthouden aan het idee van een
vrijhaven met, zoals nu blijkt, de consequentie dat mensen geen plek in de Noorderhaven houden? Wat
ons betreft worden hier alternatieven voor onderzocht en hiervoor wordt door de ChristenUnie straks ook
een motie ingediend, die wij mede indienen. Dank u wel.



Motie 5: Duidelijkheid gevolgen inventarisatie (SP, ChristenUnie, CDA, Student en Stad, Stad en
Ommeland, 100% Groningen)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 21 februari 2018 besprekende de
collegebrief Aanpak Noorderhaven d.d. 18 januari 2018,
constaterende dat:
- het college d.d. 4 december 2017 een brief aan bewoners van de Noorderhaven heeft gestuurd
over de herschikking van schepen en de Wet verduidelijking voorschriften woonboten;
- hierin staat dat de gemeente bezig is met een algehele controle of schepen (nog) voldoen aan de
eisen van de VOV;
- hierin staat dat indien de schepen niet voldoen aan de VOV hierover in gesprek wordt gegaan met
de bewoner(s) waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met woonwensen en -kansen;
overwegende dat:
- op basis van deze informatie niet duidelijk is:
a. of het meewerken aan de inventarisatie, door ambtenaren toe te laten op het schip, tot
nadelen voor bewoners individueel of collectief kan leiden en, zo ja, welke nadelen;
b. welke consequenties het niet meewerken aan de inventarisatie individueel en collectief
kan hebben;
c. of bewoners op basis van enige wettelijke bepaling verplicht zijn om hieraan mee te
werken;
- in zijn algemeenheid onduidelijk is welke stappen mogelijk zijn c.q. door het college worden
overwogen naar aanleiding van de inventarisatie;
- wanneer de overheid mensen verzoekt om hun woning te betreden, het niet meer dan redelijk is
om aan te geven welke mogelijke consequenties het toestaan of het weigeren kan hebben, temeer
nu dit om hun woning/woonplek gaat;
- mede doordat bovenstaande zaken niet duidelijk zijn er onrust en onzekerheid wordt veroorzaakt
onder bewoners van de Noorderhaven.
verzoekt het college:
- bovenstaande zaken achter bullet 1 (a, b en c) en 2 onder ‘overwegende dat’ op schrift te zetten
om daarmee vooraf duidelijkheid te geven over de (mogelijke) gevolgen van de inventarisatie;
- dit aan de gemeenteraad en het Woonschepencomité Groningen te zenden;
- de inventarisatie van de Noorderhaven on hold te zetten totdat voornoemde informatie door de
gemeenteraad is besproken;
en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dank u wel. Als u nog even terugloopt, dan kan de heer Rustebiel nog even
interrumperen.
De heer RUSTEBIEL (D66): Dank u wel, voorzitter. Ik vraag me af of de SP voornemens is om af te
koersen op een vergunningensysteem, waarmee u eigenlijk zegt: de vrijhavenambitie is voorbij en het is
definitief geen publieke ruimte meer.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Nou, wij zien inderdaad reden om die vrijhaven los te laten, omdat wij achter
het punt staan dat mensen, of het nu gaat om varende schepen of niet-varende schepen, daar een plek
kunnen behouden. En wij vragen in de motie die straks door de ChristenUnie wordt ingediend om de
voor- en nadelen van een vergunningenstelsel te onderzoeken. Maar als u de motie ook hebt gelezen, kunt
u ook zien dat wij ook om andere alternatieven vragen.
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Jongman.
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn in deze raad al jarenlang bezig
met een verbetering van de kwaliteit op het water en om het water en op de Diepenring. Er zijn vele
debatten over geweest en het is vorig jaar geland in de watervisie. We hebben met belangstelling
uitgekeken naar de uitkomsten van wat dit betekent voor de Noorderhaven. Daar hebben we ook vele
bijeenkomsten over gehad. Er zijn inspraakbijeenkomsten over geweest en twee weken geleden in de
commissie was er een behoorlijke discussie daarover. Ik wil die niet herhalen, het is een
1-minuutinterventie, maar ik wil niet tekortdoen aan de inhoud. Dus daarom verwijs ik ook deels terug
naar de commissie, waar heel veel gewisseld is. En er blijkt eigenlijk in merendeel dat er veel verschillen
van meningen zijn over de juridische implicaties van wat het college voorstelt. We hebben er ook best
veel over gewisseld. En eigenlijk hebben wij met de gehele oppositie bedacht dat het misschien goed is
om op dit moment het voorstel van het college even on hold te zetten. Niet omdat wij zeggen dat wij het
beter weten, maar omdat we denken dat het beter is voor alle betrokkenen om te kijken of er misschien



ook voor- en nadelen zitten aan het door het woonschepencomité voorgestelde vergunningstelsel, maar
ook om te kijken of er nog andere opties zijn die in de praktijk ook mogelijk zouden kunnen blijken. We
denken namelijk dat als we de juridische weg ingaan met zijn allen, het allemaal veel langer duurt voordat
wij het doel bereiken dat wij beogen met de watervisie. Daarvoor dien ik namens de aanwezige oppositie
een motie in. Dank u, voorzitter.

Motie 6: Onderzoek vergunningstelsel Noorderhaven (ChristenUnie, CDA, SP, Student en Stad ma 100% 
Groningen)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 21 februari 2018 besprekende de
collegebrief Aanpak Noorderhaven d.d. 18 januari 2018,
constaterende dat:
- het college in de watervisie uitspreekt dat het voor de Noorderhaven en alle nieuwe ligplaatsen
naar een en hetzelfde havensysteem toe wil en dat dit systeem geldt voor alle woonboten in de
Noorderhaven, ongeacht of ze ‘drijvend bouwwerk’ of ‘varend schip’ zijn conform de
Woningwet;
- de nieuwe Wet verduidelijking voorschriften woonboten (WvvW) per 1 januari 2018 in werking
is getreden;
- in Groningen tevens de Verordening openbaar vaarwater (VoV) van toepassing is;
- het college in de Noorderhaven wil bepalen wat ‘drijvende bouwwerken’ zijn conform de nieuwe
wet en ‘varende schepen’ en aan de hand daarvan wil bepalen dat drijvende bouwwerken een
omgevingsvergunning krijgen en varende schepen een verklaring krijgen die het recht geeft om
aan te meren in de Noorderhaven;
- het college in de watervisie heeft uitgesproken om met elke eigenaar in goed overleg tot een
oplossing te komen;
overwegende dat:
- er verschil van mening bestaat over de juridische interpretatie van de VoV, de nieuwe WvvW en
de definitie van varende schepen en drijvende bouwwerken;
- een proefproces mogelijkerwijs duidelijkheid gaat geven, maar een lange periode van vertraging
op gaat leveren, waardoor het oorspronkelijke doel om duidelijkheid voor gemeente en bewoners
te verkrijgen niet op korte termijn in zicht is;
- het Woonschepencomité heeft aangedrongen om in plaats van het voorstel van het college over te
gaan tot een vergunningstelsel* waarbij het principe van Noorderhaven als vrijhaven wordt
losgelaten;
verzoekt het college:
- te onderzoeken welke voor- en nadelen aan het door het WCG voorgestelde vergunningstelsel
kleven;
- te onderzoeken welke opties er naast een vergunningenstelsel zijn en welke voor- en nadelen
hieraan kleven;
- de uitkomsten hiervan zo spoedig mogelijk aan de raad te rapporteren;
- daarbij de voorgestelde oplossing van het college on hold te zetten totdat de uitkomsten van het
onderzoek duidelijk zijn en door de gemeenteraad zijn besproken;
en gaat over tot de orde van de dag.
* Inhoud vergunningstelsel WCG: “Een ligplaatsvergunning voor elk schip in de Noorderhaven, ook
daadwerkelijk varende woonschepen. Hierin kunnen specifieke (aanvullende) eisen vanuit de VoV
worden opgenomen, zoals de eis dat een boot niet verhuurd mag worden, de eis dat een boot wordt
bewoond enzovoort.”

De VOORZITTER: Wie mag ik het woord geven? De heer Banach.
De heer BANACH (Student en Stad): Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan het kort houden, want de meeste
zorgen zijn al uitgesproken door mijn voorgangers. In de commissie stond vooral de vraag bij ons centraal
hoe we dit gaan doen. Hoe gaan we die wensen uitvoeren van de watervisie en dan op zo’n manier dat er
ook rekening wordt gehouden met de situaties van de bewoners? De tendens die we een beetje lazen in de
brief was: laten we in gesprek gaan en dan moet het eigenlijk wel lukken. Dan moeten we er wel uit
kunnen komen. Maar volgens ons is dat niet zo eenvoudig. Wat ons betreft is het heel belangrijk dat we
meer duidelijkheid krijgen aan de voorkant, voordat het proces zoals het college voorstelt in gang wordt
gezet. Vandaar dat we ook op de motie staan van de SP en de ChristenUnie. Dank u wel.
De VOORZITTER: De heer Ubbens.



De heer UBBENS (CDA): Dank u, voorzitter. Anderen hebben het korter gehouden, ik permitteer me toch
iets langer te praten. Er is in de Noorderhaven een ingewikkelde situatie ontstaan. Met het vaststellen van
de watervisie ligt er nu een complexe puzzel. We willen de kwaliteit en het gebruik van de Diepenring
verbeteren, de woonkwaliteit in de Noorderhaven verbeteren, de Noorderhaven als vrijhaven behouden en
tot slot ook zorgvuldig omgaan met de belangen van de huidige bewoners. De CDA-fractie begrijpt deze
doelen en begrijpt ook dat het mooi is als Groningen een vrijhaven kan behouden. Maar de vraag is of het
nog realistisch is, omdat het nog onzeker is of, als de huidige bewoners een omgevingsvergunning
aanvragen, die hun wel of niet geweigerd kan worden. Een definitieve gerechtelijke uitspraak daarover
kan nog jaren op zich laten wachten. Feit is in ieder geval dat de gemeente decennialang niet heeft
gehandhaafd in de Noorderhaven. In elk geval niet op het wel of niet varen van schepen die in de
Noorderhaven liggen. Je kunt dus jarenlang in de Noorderhaven liggen, zonder te varen. Het college
realiseert zich dit ook en schrijft dan vervolgens op dat er zorgvuldig met de belangen en de woonwensen
van de huidige bewoners wordt omgegaan. Maar tegelijkertijd worden er inspecties aangekondigd die
mede bedoeld zijn om in kaart te brengen welke schepen er volgens de Verordening openbaar vaarwater
eigenlijk niet zouden mogen liggen.
In de commissie gaven wij aan dat er een duidelijke gerechtelijke uitspraak moet komen over of de
omgevingsvergunningen nu wel of niet geweigerd kunnen worden. Maar je kunt ook de vraag stellen of
het wel behoorlijk is om na zoveel jaren nu op basis van het wel of niet kunnen varen, schepen en dus
bewoners uit de Noorderhaven te gaan sluiten. De schepen liggen allemaal met toestemming in de
Noorderhaven en bovendien hoeven schepen in de toekomst ook niet te varen. Ze moeten het alleen
kunnen. De SP refereerde daar ook al aan. Dan is blijkbaar het doel van deze actie niet om daadwerkelijk
een vrijhaven te realiseren, maar gewoon om het aantal schepen te verkleinen. Dat kan volgens ons alleen
in goed overleg en niet op deze manier. Immers, door het niet-handhaven wonen mensen al vele jaren op
deze locatie. En als je het aantal schepen wilt verminderen, kan dat alleen in goed overleg en daarvoor
heb je alternatieve locaties nodig. En die lijken er voorlopig niet te komen. De kern is volgens onze
fractie dat we de kwaliteit van de Noorderhaven willen verbeteren. Dat kan eventueel ook door het idee
van een vrijhaven los te laten. We staan daarom op de motie van de ChristenUnie en de SP om nog een
keer goed te kijken naar de voorstellen van het woonschepencomité, om bijvoorbeeld via een
vergunningenstelsel de kwaliteit van de Noorderhaven daadwerkelijk te gaan verbeteren.
De VOORZITTER: De heer Rustebiel.
De heer RUSTEBIEL (D66): Dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de heer Ubbens. U doet nu de
constatering dat een schip dat kan varen, dit automatisch niet gaat doen. Dat is eigenlijk wat u zegt, maar
dat is natuurlijk niet per definitie het geval. Waar baseert u die aanname op?
De heer UBBENS (CDA): Nee, mijn constatering is dat feitelijk heel veel schepen in de Noorderhaven
niet varen en dat al jaren niet doen. Die zullen wellicht kunnen blijven en dan zullen ze ook niet gaan
varen. Dan heb je nog steeds geen vrijhaven.
De VOORZITTER: De heer Blom.
De heer BLOM (VVD): U hebt het erover dat er al heel lang niet gehandhaafd is. Dat klopt. Maar vindt u
dat daarmee het recht vervalt om wel te gaan handhaven?
De heer UBBENS (CDA): Enigszins. Ik denk dat als het om woningen gaat, en mensen wonen daar al
heel lang, je niet zomaar kunt zeggen: oh we hebben nog een verordening en u mag hier eigenlijk niet
wonen, dus we gaan u eruit zetten. Dat is denk ik wat je met een gewone woning ook niet zou doen en
dus ook niet bij een schip.
De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis.
Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ja, voorzitter, dank u wel. Mijn voorganger zei het net ook al
even: het is een complex vraagstuk, omdat het college, en dat is natuurlijk ook mooi, een torenhoge
ambitie heeft als het om de Diepenring gaat. En ook de Noorderhaven hoort daarbij. Maar het lijkt erop
dat dit college de vrijhaven en de vrije hand, twee verschillende termen, een beetje door elkaar haalt. Het
college neemt een beetje de vrije hand als het gaat om de interpretatie van de wet met betrekking tot een
varend schip. Dat zei mevrouw Van Duin, mijn voorganger, ook al. Het college neemt ook een beetje de
vrije hand als het gaat om wat de gevolgen zijn van de inventarisatie. We weten nu nog steeds niet wat de
gevolgen zijn van de inventarisatie. Dat moet gewoon eerst duidelijk zijn, voordat je dat überhaupt kunt
starten. Die inzet van het college, die vrije hand, daar zijn wij gewoon geen voorstander van. Het tast het
overgangsrecht van de bewoners aan en wij denken dat de term vrijhaven misschien losgelaten moet
worden. Daarom dienen we samen met de hele oppositie ook deze twee moties in. Dank u wel.
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Mevrouw Brouwer, GroenLinks.
Mevrouw BROUWER (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. In de commissievergadering gaf ik al aan



hoe uniek de Noorderhaven is. Zelfs zo uniek dat het blijkbaar de enige vrijhaven is in Nederland. Dat het
een mooi aangezicht heeft, mag ook duidelijk zijn. Er zijn al vele foto’s van gemaakt en gedeeld op
sociale media. Niet alleen de schepen en de haven zijn uniek, ook de bewoners van de Noorderhaven heb
ik altijd gezien als mensen die ervoor kiezen het net even anders te willen dan de gemiddelde bewoner
van de stad. Bewoners die er bewust voor kiezen om niet in een rijtjeshuis te wonen. Door alle nieuwe
regels en wetgeving kan het niet zo zijn dat de charmes van een vrijhaven hiermee in het gedrang komen.
Kortom, GroenLinks wil geen vertrutting van de Noorderhaven.
Dit betekent niet dat mijn fractie niet inziet dat er wel wat moet gebeuren in de Noorderhaven. De
Noorderhaven moet ook een veilige haven zijn. Dit betekent dat er moet worden gekeken naar de schepen
die niet meer aan die veiligheid voldoen. Het kan ook betekenen dat er een herschikking moet
plaatsvinden, zodat passanten door de haven kunnen varen en wellicht op deze manier meer ruimte bieden
voor schepen die willen aanmeren.
In de watervisie is aangegeven dat er een inventarisatie zal plaatsvinden en dat is in mijn ogen ook de
enige manier om duidelijkheid te scheppen. Tegelijkertijd begrijp ik de ongerustheid van de bewoners.
Wat gebeurt er met mijn schip en mij als ik niet voldoe aan de gestelde regels? Dat is ook direct een punt
van aandacht. Wat als er een schip niet voldoet, moet worden opgeknapt of als bouwwerk wordt
gemarkeerd in plaats van als varend schip? Welke maatregelen gaat het college dan nemen? Kan er
worden voorzien in een overgangsregeling en hoe ziet deze regeling er dan uit? Kan die worden
gekoppeld aan de bewoner of eigenaar van het schip? Of kan er een tijdsregeling komen, zodat er ruimte
is voor het verplaatsen van het schip, als er een ligplaats elders vrijkomt? Wat gebeurt er met de gevallen
waarvan blijkt dat het schip niet veilig is? Ik zie ook een zorgplicht. Kortom, er zijn nog zoveel vragen
met zoveel mogelijkheden tot een oplossing.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter?
De VOORZITTER: Eerst mevrouw Woldhuis.
Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Bouwer heeft het over een
zorgplicht. Bent u het met mij eens dat schepen en huizen in de letter van de wet eigenlijk niet zoveel van
elkaar verschillen?
Mevrouw BROUWER (GroenLinks): Voorzitter, ik ken de wetgeving op dat vlak niet. Er zitten sowieso
wel verschillen in de Noorderhaven. Er wonen mensen, maar er zijn ook wel degelijk mensen die daar
hun schip hebben aangemeerd. Dus ook daar zit verschil in.
De VOORZITTER: Laatste punt, mevrouw Woldhuis.
Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Voorzitter, wat ik nog even probeer duidelijk te maken: de
gemeente kan ook niet zomaar mijn woning binnenstappen om te zeggen: die keuken vind ik niet mooi,
haal die er maar uit. Maar we hebben wel zorgplicht dat er een nieuwe keuken in komt. Dat is een beetje
de vergelijking. Kunt u zich voorstellen dat mensen zich echt in hun recht van wonen aangetast voelen,
als u met termen komt als ‘zorgplicht’?
Mevrouw BROUWER (GroenLinks): Volgens mij benoem ik juist ook al mijn zorgen en geef ik ook al
aan als punt van aandacht: wat als mijn schip niet voldoet? Volgens mij is dat precies wat ik omschrijf, dat
ik ook zorgen heb voor de bewoners zelf.
De VOORZITTER: Mevrouw Van Duin.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Ja voorzitter, ik ben wel benieuwd wat GroenLinks vindt van het feit dat de
gemeente mensen vraagt om informatie over hun woning met de gemeente te delen, terwijl op voorhand
niet duidelijk is of die informatie ook negatieve consequenties voor mensen kan hebben, namelijk of zij
bijvoorbeeld op basis van die informatie straks gedwongen zouden kunnen worden om te gaan verhuizen.
Mevrouw BROUWER (GroenLinks): Ja, ik begrijp wat uw doel daarin is. Ik denk dat het college wel
voornemens is om daar ook maatwerk voor te maken. Daar vragen wij ook naar in de motie. Het kan best
zo zijn dat het zoveel maatwerk is, dat je dit niet kunt vangen in één oplossing. Dus op voorhand al een
oplossing bieden, terwijl je nog niet weet wat voor zorgpunt er is, is het moeilijke hieraan.
De VOORZITTER: Laatste punt.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Ja voorzitter, GroenLinks geeft geen antwoord op mijn vraag. Ik vraag: wat
vindt ze ervan dat informatie tot iets negatiefs kan leiden? Volgens mij hoort dat niet, hoor je dat als
overheid niet op die manier te doen. Ten tweede heeft mevrouw Brouwer het over maatwerk, maar zij
geeft geen enkele garantie voor die mensen die er nu wonen. Wat hebben die mensen op dit moment aan
maatwerk, terwijl niet wordt aangegeven wat maatwerk precies inhoudt?
Mevrouw BROUWER (GroenLinks): Dat is ook precies de terugkoppeling die wij vragen in de motie.
Wat is het plan van aanpak en dergelijke? Dus daar verwacht ik ook van het college een antwoord op.
Zoals aangegeven willen wij eerst een inventarisatie, terug te koppelen aan de raad, met een plan van



aanpak, zodat pas dan kan worden besloten of dit plan passend is voor de bewoners van de Noorderhaven.
De VOORZITTER: Ik heb u gewaarschuwd voor het tijdstip 18.30 uur. Dat is het nu. Ik wil met u wel
een strakke afspraak maken. Kunnen wij maximaal drie kwartier nemen? U hoeft het gebouw niet uit, dat
scheelt alweer. 19.15 uur scherp hier weer terug. De vergadering is geschorst.

(Schorsing 18.30 uur – 19.15 uur)

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. Aan de orde is de voortzetting van de eerste termijn van
de raad. Wie mag ik in deze eerste termijn nog het woord geven? De heer Rustebiel. Gaat uw gang.
De heer RUSTEBIEL (D66): Ja, dank u wel, voorzitter. Vandaag spreken we opnieuw over de
Noorderhaven. Wat ons betreft moet die weer wat dynamischer worden. Het probleem is dat de gemeente
vele jaren niets heeft gedaan om te handhaven op die vrije haven. Dit maakt de gemeente wat D66 betreft
wel schatplichtig aan hoe wij omgaan met deze situatie en hoe we omgaan met de bewoners die daar nu
wonen en leven. Een aantal partijen werpt hier het idee op om met een vergunningstelsel te gaan werken.
Dat vinden wij toch wel erg prematuur, omdat wij het gevoel hebben dat ze dan publieke ruimte definitief
aan het privatiseren zijn, terwijl die Noorderhaven toch eigenlijk van alle Stadjers zou moeten zijn. Dus
daar verzetten wij ons in die zin tegen. We vinden het goed dat het college eerst andere mogelijke wegen
gaat onderzoeken en dat is het college nu gelukkig ook aan het doen.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter?
De heer RUSTEBIEL (D66): Wat de interpretatie is van de nieuwe wet, dat is aan de rechter in het
proefproces. Het is ergens natuurlijk wel spijtig dat …
Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter? Voorzitter.
De VOORZITTER: Goedenavond, mevrouw Van Duin. Wat kan ik voor u betekenen? Gaat uw gang.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Nou, wat wij stellen is dat wat ons betreft die vrijhaven, het idee daarvan,
niet gaat boven het wonen van mensen in die haven. Wat vindt D66 daarvan?
De heer RUSTEBIEL (D66): Volgens mij staat in de watervisie dat in die vrijhaven ook nog steeds
gewoond kan worden. Alleen mag er wat meer beweging in de schepen komen. Dat is volgens mij wat we
hebben vastgesteld met elkaar.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Dus wat D66 betreft kunnen mensen gedwongen worden om te verhuizen?
De heer RUSTEBIEL (D66): Zover zijn we nog niet. Daarvoor ligt een aantal vragen voor. De eerste
vraag is: hoe gaat die inventarisatie lopen en hoe wil het college daarop handhaven? En de tweede vraag
is: hoe gaat het proefproces lopen? Volgens mij moeten die vragen eerst beantwoord worden, voordat wij
kunnen zien wat de koers gaat zijn.
De VOORZITTER: Laatste puntje nog even.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter, D66 wil graag een dynamische haven. Als blijkt dat dit niet kan,
doordat een hoop boten niet varen of niet kunnen varen, is D66 dan bereid om mensen te dwingen om te
verhuizen?
De heer RUSTEBIEL (D66): Nou kijk, deze situatie is in de loop van tientallen jaren ontstaan en je kunt
niet van de ene op de andere dag tegen mensen zeggen: u mag hier niet meer wonen. Zij hebben in die zin
natuurlijk ook gewoon een plek om te wonen. En als er andere plekken gevonden moeten worden, dan
staat in onze motie die wij zo meteen indienen, dat de gemeente daar wel degelijk een rol in heeft.
De VOORZITTER: Ik beschouw dit even als afgerond, voor nu. Gaat u verder.
De heer RUSTEBIEL (D66): Ja, het belangrijkst punt van onze motie, die wij gaan indienen samen met
de PvdA, VVD en GroenLinks, is dat wij het college oproepen om met de inventarisatie terug te komen in
de raad en ook terug te komen bij de bewoners, zodat we met elkaar weten waar we het over hebben en
wat de koers zou kunnen zijn. Want op dit moment weten wij heel veel dingen nog niet, terwijl wij wel
een richting voor ogen hebben. Dat is wat wij graag zouden doen. In deze motie hebben wij een aantal
zorgen van bewoners willen borgen, als het gaat om maatwerk, als het gaat om speciale gevallen en als
het gaat om meepraten over redelijkheid en billijkheid van waar we hiermee bezig zijn.
De VOORZITTER: Eerst even mevrouw Woldhuis en daarna mevrouw Van Duin.
Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ja, voorzitter, dank. Ik heb de motie van de heer Rustebiel
gelezen. Vindt u het niet een beetje klinken als een doekje voor het bloeden, wat u daarmee stelt?
De heer RUSTEBIEL (D66): Volgens mij bloedt er nog helemaal niets. Wij roepen met deze motie op om
hier in de raad een discussie te gaan voeren en om samen met de bewoners discussie te gaan voeren op
basis van de inventarisatie die gedaan wordt, zodat we samen in redelijkheid kunnen kijken naar wat we
moeten doen. De heer Ubbens zei het ook al: we hebben natuurlijk wel een verantwoordelijkheid naar de
bewoners die hier gewoon in sommige gevallen echt al heel lang wonen. En zij zijn ook bewoners van



onze stad.
De VOORZITTER: Mevrouw Van Duin.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter, het college stelt al en heeft in de vorige commissie ook al
aangegeven dat het wel zorgvuldig met mensen om wil gaan. Dus wat ik me afvraag is wat uw motie daar
nog aan toevoegt. In mijn ogen is uw motie overbodig.
De heer RUSTEBIEL (D66): Nou, de motie brengt sowieso de discussie terug in de raadscommissie aan
de hand van de inventarisatie. Dan weten we volgens mij wat beter waar we hier over praten. De motie
brengt de inventarisatie en het handhavingsplan ook terug bij de bewoners. Pas dan kun je gaan praten
over het eventuele herschikking van schepen, niet nu al.
De VOORZITTER: Laatste punt.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Maar voorzitter, het is toch logisch dat, als er wordt gehandhaafd, mensen
daar van tevoren van op de hoogte worden gesteld?
De heer RUSTEBIEL (D66): Absoluut.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Daar voegt uw motie dan toch helemaal niets aan toe?
De heer RUSTEBIEL (D66): Daar gaat die motie ook niet over.
De VOORZITTER: Ik stel voor dat die motie eerst eens even wordt ingediend. Volgens mij is dat
verstandig.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Ik heb nog een laatste vraag.
De VOORZITTER: Ja, dat is prima, maar ik ga u wel een beetje afremmen, mevrouw Van Duin. Anders
gaat dit debat te lang duren. U loopt weer terug, u krijgt de gelegenheid om nog een vraag te stellen.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Ik moet ook zeggen dat ik het een belangrijk debat vind.
De VOORZITTER: Dat snap ik heel goed.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Ik heb nog een vraag, namelijk wat D66 ervan vindt dat de gemeente wel
inventariseert en daarvoor informatie bij mensen wil ophalen, zonder van tevoren aan te geven wat
bijvoorbeeld de consequentie van het ophalen van de informatie kan zijn.
De heer RUSTEBIEL (D66): Ja, u stelt in uw motie ook die vraag aan het college. Ik ben ook benieuwd
naar het antwoord van het college daarop. Volgens mij is het wel zo dat een aantal van die eisen waarop
gehandhaafd wordt, al in de verordening staan. Dus het is niet helemaal nieuw en onbekend.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Maar voorzitter?
De VOORZITTER: Laatste opmerking.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Volgens mij is het helemaal niet duidelijk of het college wil overgaan tot het
dwingen van mensen om te gaan verhuizen, om hun boot aan te passen, enzovoort. Dat zijn allemaal
zaken die niet duidelijk zijn, maar wel besloten kunnen worden op basis van de informatie die nu wordt
opgehaald.

Motie 7: Noorderhaven, Inventarisatie en Plan van Aanpak (D66, PvdA, VVD, GroenLinks)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 21 februari 2018, besprekende de Aanpak
Noorderhaven,
constaterende dat:
- de raad met de watervisie vaststelde dat de Noorderhaven het karakter van een vrijhaven hoort te
hebben;
- dit nu niet het geval is, omdat er maar af en toe plek over is voor een zeilcharter of ander schip
dat er tijdelijk afmeert;
- er steeds meer wordt stilgelegen in de Noorderhaven en dit de doorvaart van minimaal 10 m
belemmert;
overwegende dat:
- er tussen de gemeente en bewoners discussie is over de status van (woon-)schepen, plek in de
haven en de betekenis van de nieuwe wet;
- de gemeente jaren geen handhaving heeft uitgevoerd op de vrijhaven;
- er onrust is in de Noorderhaven over het toekomstperspectief van schepen die eventueel moeten
verdwijnen;
- gemeente en bewoners aansturen op een uitspraak van de rechter (proefproces) over de status van
ligplaatsen en schepen;
verzoekt het college:
- inventarisatie en het handhavingsplan aan raad en bewoners voor te leggen alvorens eventueel te
gaan herschikken;
- maatwerk te gaan leveren bij eventuele herschikking door rekening te houden met de



omstandigheden per schip;
- bewoners die de Noorderhaven moeten verlaten daarvoor ruim de tijd te geven en desgewenst
hulp bieden bij het zoeken naar alternatieve ligplaatsen;
en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Riemersma.
Mevrouw RIEMERSMA (Stad en Ommeland): Dank u wel, voorzitter. Hoe dan ook gaat er heel wat
veranderen in de Noorderhaven, wat er ook besloten wordt. Wij vinden dat alles ook in goed overleg met
de scheepsbewoners moet gaan, ook het nadenken over alternatieven. Maar wat wij ook vinden is dat
omwonenden, dus die mensen op de wal, in de stenen huizen, betrokken moeten worden bij het proces.
Want ook voor hen gaan er dingen veranderen. Wij willen graag een toezegging van het college dat dit
gaat gebeuren, dus het betrekken van de omwonenden. Dank u wel.
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Van der Laan.
De heer VAN DER LAAN (PvdA): Hartelijk dank, voorzitter. We hebben als gemeente in de watervisie
de ambitie uitgesproken om de Diepenring mooier te maken en hierbij hoort ook dat we de Noorderhaven
onder de loep nemen. We hebben hierbij ook afgesproken dat we het karakter van vrijhaven in de
Noorderhaven willen herstellen en daartoe stappen willen zetten. Maar voorzitter, begrijpt u mij wel:
woonschepen horen bij Groningen. We zijn niet voor niets de tweede stad van Nederland wat betreft
woonschepen. Waar Groningen groeit, gaat dat wat ons betreft ook gepaard met nieuwe plekken voor
woonschepen. We zijn dan ook blij met de ambitie van het college om te gaan groeien op dit vlak, van
434 naar 500 ligplaatsen in de nabije toekomst.
Tot slot willen wij het college graag vragen om door te pakken, maar tegelijkertijd ook aandachtig te zijn.
Dat betekent voor ons drie dingen. Een: te komen tot een proefproces over de criteria, gezien het feit dat
hier nu nog onduidelijkheid en geschillen over zijn. Twee: door te gaan met inventariseren, omdat we niet
onnodig tijd willen verliezen. En drie: met bewoners meedenken over passende oplossingen en hierbij
maatwerk te leveren, van geval tot geval.
De VOORZITTER: De heer Ubbens.
De heer UBBENS (CDA): Dank u, voorzitter. Ja, er is een bekende PvdA-wethouder in Amsterdam, die
zei: “In geouwehoer kun je niet wonen.” Ook in ambitie kun je niet wonen en in een ambitie kun je ook
geen ligplekken vinden. Hoe denkt u daarover?
De heer VAN DER LAAN (PvdA): Dat ben ik geheel eens met de heer Ubbens, dus wat ons betreft gaan
wij keihard werken om nieuwe ligplaatsen te creëren. Dat zal inderdaad nog lastig zijn, dat hebben we
ook gemerkt. Dus in die zin kan ik de heer Ubbens wel voor een deel gelijk geven.
De heer UBBENS (CDA): En is dat dan ook voorwaardelijk, voordat je maatregelen hier gaat nemen, dat
er andere plekken zijn?
De heer VAN DER LAAN (PvdA): Nou, zoals ik al zei gaan we daarbij wat mij betreft maatwerk
toepassen. We moeten kijken naar passende oplossingen, maar volgens mij is het nu nog niet opportuun
om hierover al keihard te zeggen: we gaan in alle gevallen dit of dat toepassen.
De VOORZITTER: De heer Blom.
De heer BLOM (VVD): Dank u wel. Wij sluiten ons aan bij de woordvoering van D66. Dank u wel.
De VOORZITTER: Zijn er nog anderen? Niet? We gaan naar de wethouder.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Dank u wel, voorzitter. De Noorderhaven. Om mee te beginnen, zou ik
willen zeggen dat de Noorderhaven, ook al verschillen wellicht de smaken daarover, toch een plek is om
trots op te zijn. Een karakteristieke plek, een ruige plek, een fraaie plek. Een echte vrijhaven. En ook die
vrijhaven is de enige in Nederland die dat karakter of die titel heeft. Dat maakt het soms ook in discussies
over regels en interpretaties van wetten ingewikkeld. Dat hebben we ook al eerder gedeeld. Het is ook zo
dat dit idee van die vrijhaven, dat we al decennialang hebben van de Noorderhaven, voor een deel alleen
maar op papier bestond. Er zijn op zich op papier duidelijke regels, als het gaat om de Verordening
openbaar vaarwater. Het is duidelijk waar gebruikers van de Noorderhaven, mensen die er wonen, zich
aan hebben te houden. Tegelijkertijd weten we ook dat we de afgelopen jaren geen of een heel beperkte
handhaving vanuit de gemeente daarop hebben georganiseerd. Zeker als het gaat om het punt van het
vrijhavenkarakter.
De VOORZITTER: De heer Ubbens.
De heer UBBENS (CDA): Dank u, voorzitter. Ja, is het wel zo duidelijk wat er in de Verordening
openbaar vaarwater staat, als er bijvoorbeeld gesproken wordt over ‘er mogen alleen varende schepen
liggen’?
Wethouder VAN DER SCHAAF: Volgens mij is dat buitengewoon helder. Dus geen drijvende



bouwwerken.
De heer UBBENS (CDA): Nee, maar wat bedoelt de verordening dan met varende schepen? Schepen die
varen of schepen die kunnen varen?
Wethouder VAN DER SCHAAF: Kijk, er staat volgens mij heel duidelijk in wat de criteria zijn waar je
aan moet voldoen, wil je in de Noorderhaven mogen liggen. Als het gaat om de definitie van varend zijn
of niet, dan staat daar in de wet een heel duidelijke titel in. En drijvende bouwwerken, zoals woonarken,
die in bijvoorbeeld de Diepenring liggen, horen niet in de Noorderhaven. Dat is eigenlijk altijd zo
geweest en is nog steeds zo.
De VOORZITTER: Laatste punt.
De heer UBBENS (CDA): Dus in de verordening zelf staat niet duidelijk omschreven wat een varend
schip is.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Ik geef juist aan dat, als het gaat om de definitie van een varend schip,
dit gewoon in de wet staat. Dat sluit aan bij de wet. En de andere criteria waaraan je moet voldoen om in
de Noorderhaven te liggen, staan glashelder in de Verordening openbaar vaarwater.
De heer UBBENS (CDA): En aan welke wet refereert u dan?
Wethouder VAN DER SCHAAF: De Wet verduidelijking woonschepen.
De heer UBBENS (CDA): Ja, maar die wet is nieuw. Dus die was er nog niet.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Maar ook in de oude wet stond een definitie. Maar bovendien, op basis
van de Verordening openbaar vaarwater is volstrekt helder aan welke criteria je moet voldoen.
We gaan verder. Wat ik al zei: vrijhaven, deels op papier. En we hebben ook in de watervisie het
afgelopen jaar een duidelijk standpunt ingenomen over wat we als toekomst zagen voor de Noorderhaven,
namelijk twee dingen. Aan de ene kant dat we de vrijhaven wilden behouden. Ondanks dat er discussie
was over de watervisie en een groot deel van de raad niet voor die watervisie heeft gestemd, was juist op
het punt dat we de Noorderhaven een vrijhaven willen houden, heel weinig discussie. En het tweede dat
we hebben aangekondigd in die watervisie is dat we ook constateren dat er jarenlang op basis van de
Verordening openbaar vaarwater niet is gehandhaafd en dat we dit wel willen gaan doen, om een aantal
redenen. Bijvoorbeeld om te kijken of we de doorvaartbreedte, die op alle punten 10 m moet zijn, kunnen
garanderen, een kwaliteitsverbetering, een uitstralingsverbetering en inderdaad een handhavingstraject
gericht op het dynamische karakter dat hoort bij een vrijhaven, om dat weer helemaal terug te brengen.
Dat hebben we in de watervisie opgeschreven. In die zin is het traject dat we nu ingezet hebben ook geen
voorstel – zoals dacht ik abusievelijk door een van u werd gezegd – maar gewoon een logische
consequentie van hetgeen we in de watervisie hebben aangekondigd.
De VOORZITTER: Eerst mevrouw Van Duin en daarna mevrouw Jongman.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter, ik hoor nu toch dat selectieve shoppen, waar ik eerder al aan
refereerde, ook weer terug. Want in de watervisie is ook opgeschreven dat zowel boten die niet varen als
die wel varen gelijke rechten hebben en ook allebei een plek krijgen in de Noorderhaven.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Dat klopt en we hebben sindsdien juridisch advies ingewonnen. Dat
hebben we ook duidelijk gemaakt en volgens dat juridische advies kunnen er in de Noorderhaven geen
drijvende bouwwerken liggen.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Nee, maar dat is … Voorzitter?
Wethouder VAN DER SCHAAF: En volgens mij zijn wij niet aan het shoppen uit de watervisie, maar
bent u dat zelf. Want we hebben dit punt drie keer herhaald en u vergeet elke keer het punt van de
vrijhaven en dat we daar heel duidelijk over zijn, dat we ook hebben aangegeven dat wij op dat punt het
dynamische karakter willen terugbrengen. Dat staat expliciet in de watervisie. En als u dat erbij betrekt,
dan is het volledig in lijn met hetgeen we daar hebben we opgeschreven.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter, de wethouder probeert deze hele discussie tot een juridische
discussie te maken, maar het is volgens mij juist een politieke discussie, omdat door de gemeenteraad is
vastgesteld dat zowel varende als niet-varende schepen een plek hebben en behouden in de
Noorderhaven. En het college probeert nu met een juridisch trucje daarop terug te komen, maar volgens
mij heeft de politiek heel duidelijk aangegeven: we willen ook dat drijvende bouwwerken daar een plek
houden. Daar wordt nu van afgeweken en dat is niet in overeenstemming met de watervisie.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Het spijt me wel, voorzitter, maar als je het over selectief shoppen hebt,
is dit echt het toppunt. Volgens mij staat er heel duidelijk in de watervisie dat er een vrijhaven is en dat we
die willen behouden en dat we dat karakter terug willen brengen. Dat verhoudt zich niet met de
interpretatie die u nu geeft.
De VOORZITTER: Volgens mij treden we in herhaling als ik u nu weer het woord geef over hetzelfde
onderwerp. Dus ik ga naar mevrouw Jongman.



Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Een ander punt, voorzitter. Over het punt dat de Noorderhaven een
vrijhaven is. Volgens mij is daar ook wel iets op af te dingen. Als het nu allemaal zo moeilijk wordt om te
doen zoals u nu gaat handelen, zou dan een heel ander systeem niet veel beter zijn? Om daarmee wel
hetzelfde idee van de Noorderhaven overeind te houden, maar zonder de gevolgen die het hebben van een
vrijhaven met zich meebrengt door al die juridische toestanden, noem ik het dan maar?
Wethouder VAN DER SCHAAF: Ik weet niet wat u precies bedoelt met ‘juridische toestanden’. Daar
kom ik zo op terug, dat heeft met die nieuwe wet te maken. Maar wat wij precies willen is het karakter
van de Noorderhaven zoals dat bedoeld is, namelijk een vrijhaven. Dat willen wij juist handhaven en het
terugbrengen, voor zover dat nu niet het geval is. Ik kom zo terug op de motie, waarin u eigenlijk een
alternatief systeem bepleit, maar dat zou echt een keuze zijn tegen de vrijhaven en tegen het karakter
zoals de Noorderhaven nu is. Dat kan, maar dat is een andere keuze dan we in de watervisie hebben
gemaakt en ook in ieder geval een andere keuze dan het college op dit moment maakt. Maar ik kom daar
zo uitgebreider op terug.
De VOORZITTER: Zullen we dat eerst even afwachten? Daarna krijgt u de gelegenheid om weer te
interrumperen.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Even over die nieuwe wet. Hij kwam net al ter sprake, de Wet
verduidelijking woonschepen. Nou ja, u weet welke wet ik bedoel. Kijk, die nieuwe wet compliceert, laat
ik dat vooropstellen. Dat ontkennen wij niet. Maar het maakt het primaire uitgangspunt zoals we dat in de
watervisie hebben gesteld niet anders. Dan kom ik ook op het punt dat mevrouw Van Duin net maakte.
Wij hadden, op het moment dat wij de watervisie hebben gemaakt, nog geen helder beeld van wat de
juridische consequenties van die nieuwe wet zouden zijn. Volgens die logica is dat zinnetje dat mevrouw
Van Duin steeds als enige uit de watervisie citeert, te verklaren. We hebben daarna juridisch advies
ingewonnen bij de stadsadvocaat en daar is de lijn uitgekomen dat volgens de Verordening openbaar
vaarwater, de wijze waarop schepen daar mogen liggen, automatisch tot consequentie heeft dat geen van
de schepen, ongeacht de staat waarin ze zich nu bevinden, recht heeft op een omgevingsvergunning in de
Noorderhaven. Dat is ons standpunt. Dat is dus niet de vrije hand, waar mevrouw Woldhuis het over
heeft, maar het is een juridisch onderlegd standpunt.
Het klopt ook, en dat maakt het complex, dat het WCG – en dat heeft daar ook juridisch advies over
ingewonnen en daar hebben we ook goed contact over gehad – een ander standpunt heeft, een andere
interpretatie geeft van de wet. Overigens is dat weer een heel andere interpretatie van de wet, zeg ik
hierbij, dan de groep bewoners die nu daadwerkelijk een omgevingsvergunning hebben aangevraagd. Dat
is weer een derde versie. Daar zit verschil in. Het is lastig om vanuit dat verschil op basis van andere
situaties in het land vergelijkingsmateriaal te hebben. Dat heeft simpelweg te maken met het unieke
karakter van de Noorderhaven. En we hebben inderdaad gezegd: op dit punt is het in theorie mogelijk dat
er omgevingsvergunningen moeten worden afgegeven in de Noorderhaven. We weten nog absoluut niet
voor welke schepen en wat voor schepen en hoeveel. We hebben gesteld om op dat punt iets aan de
rechter voor te leggen om op korte termijn duidelijkheid te geven. Dat maakt het voor de primaire keuze
die we hebben gemaakt in de watervisie, het vrijhavenkarakter onderstrepen en dat vervolgens ook weer
terughalen, niet anders.
De VOORZITTER: Dan geef ik nu mevrouw Van Duin het woord.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter, dus het college ziet als mogelijkheid om die vrijhaven te
realiseren, dat het mensen gaat dwingen om te verhuizen.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, nu maakt u meteen een stap verder in mijn betoog. Het punt is dat
het karakter van een vrijhaven …
Mevrouw VAN DUIN (SP): Ik wil daar graag antwoord op.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Het karakter van een vrijhaven maakt het op zichzelf al mogelijk dat
mensen voortdurend moeten ‘verhuizen’, zoals u het noemt, dat ze voortdurend een schip moeten
verplaatsen. Mensen wonen op het schip.
De VOORZITTER: Mevrouw Van Duin.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter, volgens mij weet de wethouder heel goed wat ik bedoel en draait
hij daar nu omheen. Wat ik bedoel is of het college om die vrijhaven te realiseren, mensen wil gaan
dwingen om te verhuizen, om met hun boot ergens anders te gaan liggen, in plaats van in die
Noorderhaven.
De VOORZITTER: Volgens mij is het punt helder.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Maar uw eigen Verordening openbaar vaarwater dwingt schepen
daartoe. Als uit de inventarisatie blijkt – ik loop nu vooruit op wat ik verder had willen zeggen, maar ik
vind het geen enkel probleem om dat nu even naar voren te halen – dat schepen daar op basis van de



Verordening openbaar vaarwater niet mogen liggen, dan hebben wij opgeschreven dat we in gesprek
gaan. Dan gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn om dat op te heffen en dat zou inderdaad in
sommige gevallen – en ik kan niet zeggen hoeveel, het is absoluut niet onze bedoeling om dat bij grote
aantallen te doen – zo kunnen zijn dat het schip niet in de Noorderhaven mag blijven liggen. U doet nu
net alsof dit heel opmerkelijk is, maar dit is volstrekt inherent aan het hebben van een vrijhaven, wat we
al decennialang hebben.
De VOORZITTER: Misschien nog even dit punt afmaken. Laatste opmerking van u en dan naar de heer
Ubbens.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter, of je de juridische mogelijkheden hebt om mensen te dwingen te
verhuizen, maakt nog niet dat je dat ook moet gaan doen. Dat is volgens mij een keuze. Volgens mij
kunnen wij hier de keuze maken dat mensen daar kunnen blijven wonen.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Volgens mij zullen de meeste mensen in de Noorderhaven hoe dan ook
na de inventarisatie daar gewoon kunnen blijven wonen. Daar is volgens mij helemaal geen discussie
over.
De VOORZITTER: De heer Ubbens.
De heer UBBENS (CDA): Dat vind ik wel een vreemde constatering. U weet nu al dat de meeste mensen
daar kunnen blijven wonen. Maar dan nog. Wat wou ik zeggen? Nou, ik weet het niet meer.
De VOORZITTER: U krijgt straks opnieuw de gelegenheid, als u het weer weet. Mevrouw Woldhuis.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Ik wil daar nog wel even op ingaan. U zegt dat dit een bijzondere
constatering is, maar er liggen op dit moment echt een heleboel varende schepen in de Noorderhaven. Het
zijn mensen die daar gewoon wonen. En er is op basis van de Verordening openbaar vaarwater en zelfs op
basis van de nieuwe wet geen enkele aanleiding om te denken dat die mensen daar niet zouden kunnen
blijven wonen met hun boot.
De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis.
Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ja, voorzitter, even los van alle ambities: wilt u nu echt al
deze mensen in een soort juridische kaders duwen, terwijl u nu al aangeeft dat de meeste mensen er
gewoon kunnen blijven wonen? Vindt u dat nou echt chic?
Wethouder VAN DER SCHAAF: Volgens mij ben ik niet degene die onrust zaait onder de bewoners.
Nogmaals, u noemt het niet chic, maar we voeren dit gewoon op basis van uw eigen Verordening
openbaar vaarwater uit en als u dat niet chic vindt, dan moet u ook naar uzelf kijken. Dan moet u zelf
bedenken: die verordening is niet in orde. We hebben met zijn allen, daar was geen discussie over, gezegd
dat we het vrijhavenkarakter van de Noorderhaven willen handhaven. De logische consequentie is, als we
ook gezegd hebben: daar gaan we werk van maken, we gaan niet zoals de afgelopen jaren de andere kant
opkijken, we laten niet de boel de boel, we gaan aanpakken, dat je moet gaan inventariseren wat er aan de
hand is. Van sommige schepen is het volstrekt helder wat de situatie is, maar voor heel veel schepen is dat
het niet.
We hebben dus ook heel duidelijk aangegeven richting de bewoners, zowel in de brief als op de
bewonersavond, dat het vrijwillig is. Niemand hoeft mee te werken aan het gesprek en het toelaten op het
schip. Het mag wel. Het is verstandig om dat te doen, maar het hoeft niet. Wij maken op basis van die
inventarisatie een handhavingsplan. Ik zie hier ook een vraag van de heer Rustebiel en dat is dacht ik ook
al in de commissie gevraagd: wij zouden graag als raad het belang en de impact van deze
handhavingsactie zien, voordat u ook maar iets gaat doen qua herschikken of wat dan ook maar en kom
terug in de raad met het handhavingsplan. Dat lijkt me een uitstekend idee. Dan kunnen we ook precies
kijken wat de perspectieven zijn voor alles wat we op dat moment zijn tegengekomen, wat voor situaties
er zijn, wat voor individuele maatwerkregelingen er nodig zijn en wat eventueel de consequenties zouden
zijn voor bijvoorbeeld het verplaatsen van boten. Dan zijn we gewoon hier met zijn allen weer terug.
Maar we zullen wel eerst die eerste stap moeten zetten. En als we die eerste stap niet willen zetten, dat
kan, dan laten we de inventarisatie achterwege. Dan doen we dat niet, maar dan is het voor ons vrijwel
onmogelijk om een goed handhavingsplan te maken dat bovendien ook nog eens recht doet aan de
individuele situatie op de boot en de individuele geschiedenis van elke bewoner en elk schip. Dus vandaar
dat deze volgorde zo gekozen is.
En ik kan mij, om even terug te gaan naar de hoofdlijnen van mijn betoog, buitengewoon goed
voorstellen dat er onzekerheid is bij bewoners en dat het onrust veroorzaakt. Maar, voor alle
duidelijkheid, dat is altijd begrijpelijk op het moment dat je na jarenlang niet handhaven toch gaat
zeggen: we hebben een aantal afspraken met elkaar en we gaan nu kijken hoe we ons daaraan kunnen
houden. Dat is buitengewoon begrijpelijk. Maar we hebben juist met de avond die we hebben gehad en de
toezegging die ik daar heb gedaan, met het traject van eerst een inventarisatie, dan een handhavingsplan,



dan weer terug naar de bewoners en dan op basis van individueel maatwerk gesprekken met bewoners
gaan voeren, juist een traject gestart dat niet zorgvuldiger kan dan de huidige situatie mogelijk maakt.
De VOORZITTER: Hebt u hem weer te pakken, mijnheer Ubbens?
De heer UBBENS (CDA): Nee, ik heb hem niet meer terug kunnen vinden. Maar ik heb een andere vraag.
U zegt: we kunnen een inventarisatie plegen. U zegt dat de meeste schepen kunnen blijven liggen, maar
er zijn er dus een paar die dan weg moeten. De schepen die kunnen varen, maar niet varen, die dus
eigenlijk het karakter van de vrijhaven niet in stand houden, want ze blijven er permanent liggen, kunnen
blijven. Wat heeft het dan voor zin om voor die paar schepen die wel weg moeten, deze hele exercitie op
te zetten?
Wethouder VAN DER SCHAAF: Omdat u blijkbaar de veronderstelling hebt dat die inventarisatie er
alleen maar op gericht zou zijn om boten weg te krijgen. Dat is helemaal niet het enige doel van die
inventarisatie. De inventarisatie is om te kijken op welke punten al die boten voldoen, niet alleen aan de
Verordening openbaar vaarwater, maar we kijken ook naar allerlei andere zaken. We kijken ook naar
kwaliteit, we kijken naar uitstraling, we kijken naar persoonlijke omstandigheden. Er zijn wellicht boten
waar zelfs helemaal niemand op woont, zelfs dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Daar is die
inventarisatie voor bedoeld. Eventueel, als er een situatie ontstaat dat een boot inderdaad aan al die
voorwaarden niet voldoet en dat er geen enkele mogelijkheid bestaat om daaraan te voldoen, dan zou
inderdaad de consequentie kunnen zijn dat boten helemaal uit de Noorderhaven weggaan. Maar de
suggestie dat wij alleen maar een inventarisatie doen om daar een aantal boten weg te krijgen, dat is echt
nooit de bedoeling geweest. Die suggestie hebben we ook nooit gewekt en voor zover die suggestie
bestaat, wil ik die hierbij krachtig terugwerpen.
De VOORZITTER: Ik geef mevrouw Van Duin nog de gelegenheid voor een interruptie, maar ik stel u
wel voor dat wij langzamerhand tot een afronding komen.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Nou ja, de suggestie is in zoverre gedaan, dat het inderdaad een doel is om te
kijken welke boten weg kunnen gaan. Maar daarnaast hebben we aangegeven dat informatie wordt
ingewonnen, terwijl het voor mensen op dit moment nog niet duidelijk is wat de mogelijke consequenties
zijn. En wij vinden dat het eerst voor mensen duidelijk moet zijn, voordat je de gemeente, de overheid, op
jouw schip binnenlaat. Dat is toch normaal overheidshandelen als je informatie verzamelt?
Wethouder VAN DER SCHAAF: Ik kom zo terug op uw motie, maar de inventarisatie is juist erop gericht
om mensen te helpen te voldoen aan de regels waar ze aan moeten voldoen. Dus we proberen mensen
juist daarbij te helpen. En als mensen ons niet toelaten, dan zullen we een beoordeling moeten maken op
basis van de buitenkant van het schip. Ook dat is voor veel gevallen heel goed mogelijk. Het wil helemaal
niet zeggen dat we dan geen informatie kunnen winnen, maar het is juist in het belang van de mensen
zelf, in elk denkbaar scenario, dat ze ons wel toelaten op het schip, om op die manier een gesprek te
kunnen voeren en om te kijken wat de situatie is. Dus ik snap uw opmerking, maar tegelijkertijd, door de
suggestie te wekken dat mensen door ons toe te laten, daar nadeel van zouden ondervinden, is gewoon
onterecht.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter?
De VOORZITTER: Dit kan natuurlijk eindeloos doorgaan. Volgens mij zijn standpunten helder en voegt
uw opmerking niet veel meer toe en geeft geen nieuwe inzichten. Dus mijn voorstel is om nu de
wethouder de gelegenheid te geven zijn betoog af te ronden. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om
nog een interruptie te plaatsen, maar mijn voorstel is om dat dan te doen op nieuwe onderwerpen.
Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ik heb totaal een andere vraag.
De VOORZITTER: Een nieuw onderwerp. Mevrouw Woldhuis.
Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Nou, dat niet helemaal, maar even terug op een ander inzicht.
De wet is ingesteld omdat er heel veel onduidelijkheid was rond dit onderwerp. Kunt u mij dan wat
vertellen over overgangsrecht? U zegt dat de wet zegt: ze hebben overgangsrecht. Maar onze verordening
zegt dat het niet zo is. Kunt u mij daar nog wat meer duidelijkheid over geven?
De VOORZITTER: Ik veroorloof mij om op te merken dat dit een opmerking is die u ook van tevoren
had kunnen laten uitzoeken. We moeten het debat hier echt op hoofdlijnen voeren. Ik begrijp best dat de
emoties soms ook een beetje oplopen, het gaat om iets belangrijks, maar laten we echt proberen om op
hoofdlijnen dit debat te voeren.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Ik kan er heel kort antwoord op geven. Op basis van het advies van de
stadsadvocaat zijn we tot de conclusie gekomen dat het overgangsrecht, waar u het over hebt, op de
Noorderhaven niet van toepassing is. Volgens mij staat dat ook in de brief, maar goed. We gaan even
verder.
Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Voorzitter, mag ik daar dan toch nog even een vraag over



stellen? Kunt u zich voorstellen ...?
De VOORZITTER: Nee. De wethouder vervolgt nu zijn betoog.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Ik ga verder. Ik heb net al aangegeven dat discussie over die wet, want
daar doelt u volgens mij op, onzekerheid veroorzaakt. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar ik heb de
wet ook niet gemaakt.
We gaan verder en dan probeer ik ook even een paar meer specifieke punten te pakken. Een belangrijk
punt wil ik nog wel even adresseren, en dat is dat we ons wel moeten realiseren dat de Noorderhaven echt
een ander karakter heeft – juist vanwege die vrijhaven – dan alle andere plekken waar wij woonschepen
in de stad hebben liggen. De Noorderhaven is openbare ruimte. Het is een publieke plek, die ook een
betekenis heeft die veel verder gaat, die een betekenis heeft op stedelijk niveau, net zoals de Grote Markt
dat heeft, zoals het Noorderplantsoen dat heeft. In die zin vind ik het gemak waarmee een aantal fracties
dat daar bij de watervisie nog geen probleem mee had nu zegt: ‘laten we dan vanwege de moeilijkheid dat
vrijhavenkarakter maar opgeven’ wel wat verbazingwekkend. Even los van de wettelijke consequenties
vind ik dat opmerkelijk.
Ik ga nog even door op het laatste punt, van dat publieke karakter. Mevrouw Riemersma stelde daar ook
een vraag over: wat vindt u van het idee om ook de omwonenden van de Noorderhaven te betrekken? Ik
denk dat dit een goede suggestie is. Ik denk inderdaad dat bij een eventuele herschikking van de
Noorderhaven ook de belangen van de mensen die eromheen wonen, meegenomen moeten worden. We
waren bij een eerdere informatieavond ook al van plan om hen daarvoor uit te nodigen. Dat hebben we
toen vanwege de onduidelijkheid nog niet gedaan, maar we zullen in het vervolg die mensen een rol
geven.
Volgens mij heb ik de meeste zaken nu wel behandeld, dus dan ga ik nu naar de moties.
De VOORZITTER: Mevrouw Van Duin.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Nog een vraag, namelijk of het college bereid is om pas over te gaan tot de
herschikking en andere maatregelen, nadat de proefprocedure is beëindigd.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Kijk, die proefprocedure, daar moet ik even heel precies in zijn. Het
voorleggen van het verschil in interpretatie van de wet aan de hand van een specifieke zaak aan de
rechter, dat is iets waarover wij het op zich met het WCG eens zijn dat het verstandig zou zijn. Wij hopen
voor alle duidelijkheid dat we dit zo snel mogelijk kunnen doen. Ik zeg hierbij dat wanneer wij dit hele
proefproces en de hele proefprocedure zouden willen afwachten, dit ons sowieso voor het probleem zou
stellen dat het jaren gaat duren. Het enige wat we nu gaan doen, is het voor de rechter voorleggen. Wat
ons betreft is het niet zo dat we daarvoor de inventarisatie moeten laten wachten, want de inventarisatie
zou in elk scenario noodzakelijk zijn. Wat wij proberen te bewerkstelligen, is dat die fase van het
proefproces – laat ik het dan zo maar precies uitdrukken – op dat moment afgerond is, zodat de eventuele
consequenties van ons handhavingstraject tijdig duidelijk zijn. Ik kan daar geen garantie op geven, want
ik wil mij niet met handen en voeten aan de rechter binden.
De VOORZITTER: Moment even, mevrouw Van Duin.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Ik had het ook niet over de inventarisatie zelf, maar over het daadwerkelijk
overgaan tot herschikking.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Nee, want het idee van herschikking is inherent aan het
vrijhavenkarakter. Het zou best kunnen dat op basis van het proefproces bepaalde schepen een
omgevingsvergunning hebben. Ik wil daar ook aan toevoegen dat ik denk dat heel veel mensen in de
Noorderhaven daar helemaal niet zo blij mee zullen zijn. Kenmerk van de omgevingsvergunning is
namelijk dat je vastligt en dat je ook niet meer mag schuiven. Op dit moment zijn er gewoon heel veel
bewoners van de Noorderhaven die het ontzettend leuk vinden om af en toe even op een andere plek te
gaan liggen. Dat ben je kwijt op het moment dat wij op wat voor manier dan ook gedwongen worden om
heel veel omgevingsvergunningen af te geven.
De VOORZITTER: De heer Ubbens.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Dus we zullen de handhavingslijn die we nu inzetten wel willen
inzetten, maar laten we vooropstellen, dat heb ik net ook al aangegeven: wij komen ook bij u als raad en
uiteraard ook bij de bewoners terug met de uitkomsten van de inventarisatie en het traject hoe we de
handhaving willen ingaan. En we zullen op dat moment ook wegen, afhankelijk van hoever die
rechterlijke uitspraak is, in welke mate die invloed heeft op het tempo. Dus die toezegging wil ik wel
doen, dat we het op dat moment kunnen afwegen.
De heer UBBENS (CDA): Ja, voorzitter, maar de uitspraak van de rechter, als hij zegt: ‘er moet een
omgevingsvergunning worden afgegeven’, heeft heel veel implicaties voor wat de inventarisatie nog kan
bewerkstelligen. Dan krijg je inderdaad de situatie dat er een omgevingsvergunning wordt afgegeven voor



een schip en dat schip ligt dan vast. Maar in de watervisie staat dat alle schepen gelijk behandeld worden.
Dus dan zouden alle schepen kunnen zeggen: ik wil niet meer verkassen en ik blijf waar ik lig. Dan
hebben we dus een heel andere situatie naar aanleiding van die uitspraak.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Nu loopt u wel heel erg vooruit op de uitspraak van de rechter en de
interpretatie daarvan door waarschijnlijk die rechter en de betekenis van de Noorderhaven. Het gaat mij
echt te ver om daarop in te gaan. Maar zo’n uitspraak zegt dan iets over de omgevingsvergunning van het
ene schip en we zullen dan altijd nog de inventarisatie nodig hebben om bijvoorbeeld te ontdekken welke
andere schepen eventueel voor een omgevingsvergunning in aanmerking komen en welke niet. Dus in
welk scenario dan ook, die inventarisatie hebben we nodig.
De heer UBBENS (CDA): Maar voorzitter, dat doet er dan toch niet toe? In de watervisie staat dat als een
schip een omgevingsvergunning heeft gekregen, alle schepen gelijke rechten krijgen. Dus dan maakt het
eigenlijk niet meer uit.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Nee, dat klopt echt niet wat u zegt. Op dit punt zijn we het wel met het
WCG eens. Het WCG geeft aan dat er schepen zijn die op dit moment gewoon heen en weer varen, die in
de Noorderhaven wonen, maar wel regelmatig heen en weer varen. Daarover zijn het WCG en de
gemeente het helemaal eens, dat die geen omgevingsvergunning zullen krijgen.
De VOORZITTER: Ik beschouw dit debat als afgerond.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Dus daar zal het proefproces ook geen uitspraak over doen.
De VOORZITTER: Kunt u tot een afronding komen?
Wethouder VAN DER SCHAAF: Dan gaan we even naar de moties. Ik zal proberen af te ronden, ja. Ik
begin even bij motie 5, ‘Duidelijkheid gevolgen inventarisatie’. Er zijn twee punten op basis waarvan ik
deze motie zou willen ontraden, zonder nou helemaal op alle punten in te gaan. Het ene element, wat ik
net al heb aangegeven, is dat we hoe dan ook een inventarisatie nodig hebben om eventueel een
handhavingsplan te kunnen maken. Dus dat wordt een beetje een kip-eiverhaal. Hier wordt eigenlijk
gevraagd: je moet eerst precies weten wat in welk geval eventueel zou kunnen gebeuren, wat er uit een
inventarisatie zou moeten komen om voor bewoners, als ze meewerken aan zo’n inventarisatie, duidelijk
te maken wat de consequenties zijn. Maar dat in beeld brengen, daar uitspraken over doen, dat kunnen wij
niet zonder die inventarisatie. Dus deze motie is een soort lus. Het tweede punt, en dat heb ik net ook al
duidelijk gemaakt: het is volstrekt helder dat bewoners niet gedwongen worden om mee te helpen aan het
toelaten van ambtenaren op een schip. Dus daar hoeven wij ook niet, ook nog los van de wettelijke
bepalingen, op in te gaan. Op dat punt zou ik de motie willen ontraden.
De tweede motie, de motie ‘Noorderhaven’, gaat over het gaan onderzoeken of een vergunningstelsel
ingevoerd zou kunnen worden. Hier hebben wij inhoudelijke problemen mee, omdat dit gewoon tegen de
watervisie ingaat. Daarin hebben we de uitspraak gedaan dat we de Noorderhaven een vrijhaven willen
laten zijn. Er is ook nog een tweede punt. U kunt zeggen: we vragen alleen maar om onderzoek. Ik vind
dat eigenlijk een beetje overbodig. We hebben genoeg plekken in de stad waar u precies kunt zien wat er
gebeurt wanneer het een vergunningstelsel wordt. Dat is namelijk bij de Diepenring, dat is in de
Woonschepenhaven. Daar hebben we een vergunningstelsel. Volgens mij hoeven we geen onderzoek te
doen om daar een vergelijkende afweging in te maken. Dat is inderdaad, zoals mevrouw Van Duin ook al
zei, een politieke keuze en wij maken op dit moment een andere politieke keuze.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter, ik ben eigenlijk nog wel benieuwd naar het standpunt van het
college over de tweede bullet, namelijk andere opties dan een vergunningstelsel.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, ik weet niet welke opties daarmee bedoeld zouden kunnen worden?
Mevrouw VAN DUIN (SP): Nou, bijvoorbeeld het handhaven van toestemming zoals nu of niet
overdraagbare vergunningen. Ik weet niet wat voor opties er allemaal zijn, maar dit zijn zo wat opties.
Wethouder VAN DER SCHAAF: Hetzelfde als nu, is wat wij voorstaan. Dat is het vrijhavensysteem met
toestemming. Dat is het systeem dat wij nu hebben. Hier wordt gevraagd om een onderzoek te doen naar
een vergunningstelsel en dat is het systeem dat wij in een groot deel van de rest van de stad hebben. Naar
mijn idee is daar door de raad een expliciete politieke keuze over te maken en die hebben wij met de
watervisie naar ons idee over gemaakt.
Motie 7, ‘Vrijhaven Noorderhaven’. Daar wordt dus ook nadrukkelijk gevraagd om de inventarisatie en
het handhavingsplan ook aan de raad voor te leggen voordat we gaan herschikken. Nou, voor we gaan
herschikken, dat zat eigenlijk altijd al in het projectplan. Natuurlijk gaan we niet herschikken voordat we
een handhavingsplan hebben en al helemaal niet voordat we de inventarisatie gemaakt hebben. U vraagt
ook om dat echt aan de raad voor te leggen. Nou, dat zullen wij dan, als deze motie wordt aangenomen,
ook zeker gaan doen. Het lijkt me ook gezien het belang dat u aan deze discussie hecht eigenlijk wel heel
logisch, ook al is het een collegebevoegdheid. Er wordt ook nadrukkelijk gevraagd om maatwerk te



leveren bij een eventuele herschikking. Dat is precies wat wij voorstellen op het moment dat wij
opschrijven dat we met mensen in gesprek gaan. Sterker nog, op het moment dat wij met een
handhavingsplan bij u zullen komen, zullen wij dat om juridische redenen ook gewoon moeten doen,
omdat het wel eens zo zou kunnen zijn dat, willen we goed maatwerk leveren, dan ga ik ook even op dat
laatste punt in, bij het zoeken naar alternatieve ligplaatsen, als we die in individuele gevallen zouden
aanbieden, we ook zowel qua regelgeving als om financiële redenen de hulp van uw raad nodig hebben en
we zullen ook onvermijdelijk bij uw raad moeten terugkomen. Dus wat dat betreft kan deze motie,
waarvan een deel al toegezegd is en een deel ook wat toevoegt, het oordeel van de raad krijgen.
De VOORZITTER: Goed, dan beschouw ik eigenlijk de beraadslagingen als afgerond. We hebben
volgens mij zowel hier het debat gevoerd, is mijn stellige overtuiging, als een groot deel van de
commissievergadering opnieuw afgespeeld. Niettemin denk ik dat alles nu gezegd is en er geen tweede
termijn nodig is. Is er behoefte om nog even na te denken over standpuntbepaling? Wij hoeven niet over
een voorstel te stemmen, want het is een collegebevoegdheid. Dus we stemmen uitsluitend over de drie
moties.
Dan gaan wij beginnen met voorleggen voor stemming de motie ‘Duidelijkheid gevolgen inventarisatie’,
motie 5. Ik kijk even naar de mogelijkheid voor stemverklaringen. Is er iemand die een stemverklaring
wil afleggen?
Mevrouw VAN DUIN (SP): Over motie 7.
De VOORZITTER: Nee, ik heb nu motie 5. We beginnen bij motie 5 en dan kom ik langzamerhand wel
tot 7. Geen stemverklaringen? Motie 5. 16 voor, 22 tegen. De motie is verworpen.
Dan gaan we naar motie 6 met de titel ‘Noorderhaven’. Stemverklaringen? De heer Rustebiel.
De heer RUSTEBIEL (D66): Wij zijn tegen, omdat ze tot vertraging leidt.
De VOORZITTER: Akkoord. Dank u. Geen anderen? Dan gaan we stemmen.
14 voor, 24 tegen. De motie is verworpen.
Dan hebben we motie 7, ‘Vrijhaven Noorderhaven’. Mevrouw Van Duin, een stemverklaring.
Mevrouw VAN DUIN (SP): Ja voorzitter, volgens mij wekt deze motie de schijn dat er iets extra’s voor
mensen daar wordt gedaan, terwijl dat niet zo is, omdat alles wat erin staat in principe al gebeurt. Daarom
zullen wij tegenstemmen. Overbodig.
De VOORZITTER: Hebben anderen nog stemverklaringen? Ja, mevrouw Riemersma. Gaat uw gang.
Mevrouw RIEMERSMA (Stad en Ommeland): Dank u, voorzitter. We zullen voor deze motie stemmen,
omdat motie 5 het niet gehaald heeft.
De VOORZITTER: De heer Ubbens.
De heer UBBENS (CDA): Ik sluit me aan bij de woordvoering van D66. Nee, van de SP.
De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis.
Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Voorzitter, we zijn het helemaal niet eens met dit hele proces
en daarom stemmen wij ook tegen deze motie. Want dit gaat ook over het proces.
De VOORZITTER: Zijn we er zo? Ja, mevrouw Jongman.
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik sluit me aan bij de stemverklaring van de SP.
De VOORZITTER: De heer Banach.
De heer BANACH (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons ook aan bij de
stemverklaring van de SP.
De VOORZITTER: We gaan stemmen. 24 voor, 14 tegen. De motie is aanvaard.


