
Verslag van de Werkgroep Water van de VVAB 
 

van mei 2006 tot mei 2007 
 

Samenstelling van de werkgroep 
In de verslagperiode is de samenstelling van de Werkgroep Water ongewijzigd gebleven. 
De leden zijn Willem Bank – tevens Waakgans - , Peter Berkhout, Minne Dijkstra 
(voorzitter), Ruut Spaargaren en Kees Stoffel. Walther Schoonenberg woonde een aantal 
vergaderingen bij als gast. 
 
Vergaderingen 
De werkgroep heeft in deze periode zesmaal vergaderd. De aandacht van de vergaderingen 
richtte zich op de volgende hoofdpunten. 
 
Waakgans 
In tegenstelling tot voorgaande jaren is het aantal aanvragen voor veranderingen of 
vervangingen van woonschepen zeer gering geworden. Dankzij de wekelijks verschijnende 
nummers van het Stadsdeelnieuws is zeer nauwkeurig te volgen wat er op dit gebied aan de 
hand is. Er is in de verslagperiode geen enkele zienswijze ingediend. 
 
Doorvaartprofielen 
Namens de VVAB zit Ruut Spaargaren heeft zitting in de werkgroep Dynamisch Gebruik van 
het Water waarover hij regelmatig rapporteerde. In dat kader is de nota Uitwerking 
Doorvaartprofielen voorbereid. Twee vertegenwoordigers van de Dienst Binnenwater Beheer 
(BBA) hebben ook een deel van een vergadering bijgewoond om ons bij te praten over de 
stand van zaken. In september 2006 is de nota Uitwerking Doorvaartprofielen vrij gegeven 
voor inspraak. De Werkgroep Water heeft daarvan gebruik gemaakt en een zienswijze 
ingediend. Bij een beter dynamisch gebruik van het water zijn meer af- en 
opstapvoorzieningen nodig dan r nu bestaan. Het beleid daarvoor is in ontwikkeling. De 
werkgroep houdt dit in de garten 
 
Wrakken en havengeld 
De Werkgroep constateert dat het ruimen van gezonken bootjes in de grachten in het 
afgelopen jaar zeer consequent is doorgevoerd. Het is gebleken dat het toezicht op de betaling 
van havengeld tot voor kort nagenoeg heeft ontbroken. Ongeveer de helft van de afgemerde 
bootjes bleek dat geld niet te betalen. En voorzover daarvoor al boetes werden gegeven waren 
deze van vooroorlogs niveau. Stellig kan worden vastgesteld dat ook daar een belangrijke 
oorzaak heeft gelegen van het omvangrijke wrakkenbestand. Helaas heeft de Gemeenteraad in 
2006 een voorstel om het havengeld te verhogen afgewezen. Zeer recent is de maatregel in 
werking getreden dat boten die geen havengeld hebben betaald zonder meer worden 
weggesleept naar een bergingshaven. 
 
Welstand op het water 
De Werkgroep is al een drietal jaren geleden begonnen met het vormen van een mening over 
de gewenste welstandseisen bij het wonen op het water. Dat heeft geresulteerd in een helder 
beleidsstandpunt dat ook door de VVAB wordt uitgedragen. 
 



Gesteld kan worden dat dit onderwerp het komende jaar de discussies over het beleid 
betreffende het water zal beheersen. In november 2006 heeft de Stadsdeelraadvoorzitter en 
eerste conferentie belegd. De werkgroep was daar met drie leden vertegenwoordigd. 
Vervolgens is er namens het bestuur van de VVAB een zienswijze ingediend waarin onze 
opvattingen zijn verwoord.  Vervolgens zijn de nota Welstand op het Water en de Richtlijnen 
voor Vervanging en Verbouwing van Woonboten en Bedrijfsvaartuigen gereed gekomen en 
voor inspraak vrij gegeven tot begin juni 2007. Op14 mei is er bovendien een 
inspraakbijeenkomst waar de werkgroep bij vertegenwoordigd zal zijn. 
 
De teneur van de stukken biedt op enkele punten reden tot zorg. De voornaamste zijn die 
betreffende het aantal categorieën schepen en  het arkenbeleid. In de nota wordt voorgesteld 
het aantal categorieën te verminderen van drie naar twee. De VVAB pleit juist voor meer dan 
drie categorieën om een krachtiger beleid bij de welstand te realiseren. Lange jaren is het 
staand beleid geweest dat arken niet mogen worden vervangen door arken. De Vereniging is 
daar een groot voorstander van omdat dit op den duur zal leiden tot vermindering van het 
aantal arken. Dit beleid dreigt nu te worden verlaten. 
 
De Musard, alias de Lieve, alias de Witte Boot 
Enkele jaren geleden heeft de Raad van State alle besluiten betreffende dit schip vernietigd. 
Te langen leste is heeft het DB van Stadsdeel Centrum besloten vrijstelling van het 
bestemmingsplan ex artikel 15.2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te geven. Daartegen 
heeft de Vereniging bezwaar aangetekend evenals meer dan 40 bewoners van de 
Prinsengracht. Een uitspraak daarover laat nog steeds op zich wachten. 
 
Contacten 
In de afgelopen jaren vonden er op uitnodiging van de directeur van BBA periodieke 
gedachtewisselingen  met een delegatie onzerzijds plaats. Bij het afscheid als directeur hebben 
wij mevrouw Bea Visser daarvoor oprecht dank gezegd. Of dezelfde contacten met de nieuw 
benoemde directeur kunnen worden opgebouwd zal moeten blijken.   
 
 


