
VERENIGING VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD
Jaarverslag 2009 van de Werkgroep Water

Doelstelling
De werkgroep stelt zich ten doel: het namens de VVAB kritisch volgen van het beleid van de gemeente 
Amsterdam, resp. van het stadsdeel centrum inzake het water als onderdeel van de (openbare) ruimte 
in het centrum van Amsterdam en wanneer nodig daarbij actie te ondernemen.

Samenstelling
Bij aanvang van het jaar bestond de werkgroep uit: Minne Dijkstra (voorzitter), Pieter de Bruijne en 
Pieter Verbeek.
In de loop van het jaar traden de volgende wijzigingen op: 

• Pieter de Bruijne en Pieter Verbeek gaven na de zomer aan te willen stoppen met hun 
werkzaamheden. Het gevoelen dat de gemeente in het algemeen en  BBA in het bijzonder de 
werkzaamheden van de werkgroep niet serieus neemt, was daartoe de aanleiding. Daarover 
later nog iets meer.

• Minne Dijkstra trad, zoals hij reeds een jaar eerder aankondigde, terug en wel op 1 december 
van het jaar;

• Ruut Spaargaren werd bereid gevonden de werkzaamheden van de werkgroep voort te zetten.  

In het verenigingsblad Binnenstad werd een oproep geplaatst voor een verdere versterking van de 
werkgroep. De werkgroep meent dat een omvang van 4 á 5 personen optimaal te noemen is indien, 
zoals de bedoeling was, niet alleen het volgen de aangevraagde vergunningen en eventuele 
beleidsstukken na te streven maar ook meer initiërend te werk te gaan en waar gevraagd leden van de 
VVAB bij te staan. 
Eén lid van de vereniging reageerde in positieve zin, maar kon zijn bereidheid om deel te nemen in de 
werkzaamheden van de werkgroep uiteindelijk vanwege privé beslommeringen niet waarmaken. 

Werkwijze
De leden van de werkgroep hadden in een tweetal vergaderingen en via mail regelmatig contact over 
lopende zaken.
De werkgroep is systematisch de kennisgeving die gepubliceerd worden in het Stadsdeelnieuws op het 
gebied van “water” blijven inzien. Op een totaal van (tot 1 september) 10 kennisgevingen van 
voorgenomen verbouwingen, resp. vervangingen in/aan woonboten heeft de werkgroep geen 
zienswijzen ingediend bij het dagelijks Bestuur van de Stadsdeelraad Centrum
Wel werd ook dit jaar een aantal malen contact gezocht resp. gecorrespondeerd met de BBA inzake 
niet perfect verlopende procedures.

Overleg
Er is geen officieel overleg geweest met de portefeuillehouder van het stadsdeel centrum, en ook niet  
met de directeur van de BBA, resp. medewerk(st)ers van de dienst. Wel werd ingesproken tijden een 
vergadering van de Deelraad voorafgaande aan de behandeling van het voorstel betreffende de 
welstand op het water. Ook was er overleg met een brede ambtelijke delegatie over de voorbereidingen 
betreffende de bestemmingsplannen voor het water.

Voortgang
In het vorige jaarverslag werden enkele opvallende “verbeter-“punten door de werkgroep 
gesignaleerd. We herhalen hier de desbetreffende passage:

• dat de kennisgevingprocedures m.b.t. vervanging en verbouwing van woonboten niet altijd 
even accuraat gevolgd wordt;

• dat de rol van de welstandscommissie inzichtelijker zal moeten worden (vaak is niet te 
traceren op welke gronden een positief advies gegeven wordt, resp. welke rol het begrip 
“passend in de omgeving” speelde);

• dat dit geldt ook voor de rol van de commissie historische schepen;
             dat aanscherping van het handhavingsbeleid van de gemeente ook geen kwaad kan.
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Nieuwe ontwikkelingen
Doordat de werkgroep ook een meldpunt in stelde was er contact met enkele leden van de vereniging 
inzake door die leden ervaren ongerijmdheden in het gebruik van het water. Zoals in het vorige 
jaarverslag beschreven resulteerde één van deze contacten ( inzake woonschip “Walhalla”) in 
veelvuldig, officieel contact met de gemeente, resp. deelraad. Dit contact, door de betrokken leden van 
de vereniging onderhouden, hebben tot op heden niet tot enig zichtbaar resultaat m.b.t. de ligging van 
de Walhalla geleid hoewel een grote dwansom is opgelegd. 
De nieuwe leden zijn hun werkzaamheden begonnen met een zekere verwachting over de 
mogelijkheid dat hun inspannigen een begin van resultaat zouden opleveren:  respectievelijk na 
kritische opmerkingen in een verbetering van de overgelegde stukken en procedures alsook  een 
zekere belangstelling en respons bij een meer activistische opstelling van de werkgroep. Hun 
teleurstelling over het uitblijven van een begin van resultaat was aanleiding voor hen de 
werkzaamheden voor de werkgroep te beëindigen.

Klankbordgroep BBA
Ruut Spaargaren heeft er desgevraagd, op grond van zijn ervaring en deskundigheid, in bewilligd de 
vereniging te blijven vertegenwoordigen in de 'klankbord-groep' van BBA (Binnenwater Beheer 
Amsterdam). Voor de vereniging was in dit jaar vooral de discussie van belang over het Steigerplan 
van Stadsdeel Centrum. Dat plan behelst het aanbrengen van op- en afstap-voorzieningen voor de 
beroepsvaart (Rondvaart) op locaties die toeristisch bezien interessant zijn. Uitgangspunt bij onze 
beoordeling van de plannen was dat het beslag op de openbare ruimte minimaal zou zijn: geen 
reclame, vlaggen of stalletjes.
De huidige plannen voldoen hieraan naar ons oordeel goed: de constructie bestaat uit enkele 
meerpalen bij de walkant, met waar nodig enkele dwarsbalken: nauwelijks zichtbaar vanaf de walkant. 
Omdat wij beleidsmatig voorstander zijn van het vergroten van de toegankelijkheid en het dynamisch 
gebruik van het water in de Amsterdamse binnenstad heeft de VVAB de verantwoordelijke wethouder 
van het Stadsdeel laten weten dat hij bij de uitvoering van deze plannen op onze steun kan rekenen. 
Op dit moment wordt de plaatsing van 14 steigers voorbereid; in de toekomst kan dat worden 
uitgebreid naar 50.
Een ander (blijvend) punt van aandacht is de bestrijding van de overlast op het water: daar zijn 
verbeteringen zichtbaar. Het meldpunt overlast is 24 uur per dag bereikbaar, zowel telefonisch als via 
het internet. Er worst gewerkt aan een een systeem om de klagers te laten weten wat het resultaat is 
van hun klacht.
Door de gemeente is een 'Wateragenda' opgesteld: een overzicht van de toekomstige plannen m.b.t. het 
openbare water voor de komende jaren. Tenslotte is vermeldenswaard dat er wordt gewerkt aan een 
fusie tussen de gemeentelijke diensten BBA en Waternet, die waarschijnlijk eind dit jaar z'n beslag 
krijgt.
Door middel van de verslaglegging informeerde Ruut Spaargaren de werkgroep over de voortgang in 
de Klankbordgroep.

Minne Dijkstra
Amsterdam, februari 2010 
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