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Inleiding 
 
De Werkgroep Water is in 2002 ontstaan vanwege onvrede met de gang van zaken op het 
water in het bijzonder waar het ging om woonboten. In de daarop volgende jaren heeft de 
werkgroep een vrij stabiele samenstelling gekend. Slechts enkele malen traden nieuwe leden 
toe en het verloop was gering. 
 
Daarin is de laatste jaren geleidelijk verandering gekomen. Enkele leden verlieten de groep 
om leeftijdsredenen. Naderhand werd ook duidelijk dat drukke werkzaamheden elders en 
persoonlijke omstandigheden er toe leidden dat de inzet voor de werkgroep bij sommigen 
verminderde en tenslotte resulteerden in terugtrekking. 
 
Een en ander heeft ten gevolge gehad dat in het afgelopen jaar het enthousiasme en de 
vitaliteit niet optimaal zijn geweest en dan bij de één en dan bij de ander ook tot irritaties over 
de gang van zaken heeft geleid.  
 
De conclusie moet zijn dat het noodzakelijk is geworden een  revitalisatie tot stand te brengen 
door het aantrekken van nieuwe “jonge” leden. Naar het zich laat aanzien gaat dat wel lukken. 
 
 
Bijeenkomsten 
 
Sedert de jaarvergadering van de Vereniging op 12 mei 2007 is de werkgroep zes maal 
bijeengekomen ten huize van de voorzitter.    
 
Samenstelling 
 
Op dit moment bestaat de werkgroep nog uit drie leden. Peter Berkhout trad in 2002 toe, 
Minne Dijkstra is sedert 2003 lid en voorzitter. Na een oproep in ons blad De Binnenstad aan 
kandidaten voor het secretarisschap meldde zich Pieter de Bruijne. Hij is inmiddels tot de 
werkgroep toegetreden. 
Een recente oproep in de Binnenstad heeft opnieuw een belangstellende kandidaat opgeleverd 
waarmee binnenkort een tweede oriënterend gesprek gaat plaats vinden. Een verdere 
aanvulling met één of twee personen is gewenst. 
 
Speciale dank moet worden gebracht aan Kees Stoffel en Ruut Spaargaren. De eerste heeft 
zich gedurende vele jaren naast zijn lidmaatschap van de werkgroep ook zeer actief betoond 
in het vergaren van relevante informatie uit bestuurlijke circuits ten bate van de werkgroep. 
En ook na zijn vertrek kunnen wij van dat laatste nog profiteren. 
 
Ruut Spaargaren heeft met kennis van zaken en grote vasthoudendheid namens de Vereniging 
deel genomen aan de gedachtenvorming en beleidsontwikkeling op meerdere terreinen in met 
name de Klankbordgroep Dynamisch Gebruik van het Water (waarover hier onder meer). 
 
 



Beleidszaken 
 
 Na de vaststelling van de nota Visie op het Water in 2005 door de Deelraad Centrum is er 
verder gewerkt aan de voorbereiding van een nota over de Welstand op het Water. De 
Vereniging heeft haar opvattingen terzake laten horen. De Vereniging vindt het uiteraard 
bijzonder belangrijk dat zulke welstandseisen inderdaad worden toegepast. Naast punten die 
ons bevallen baart de uitwerking er van ons echter ook zorgen.  
 
 Het verminderen van het aantal woonschepen, door ons zeer gewenst, lijkt van de baan. Het 
vervangen van arken door arken, jarenlang afgewezen, is mogelijk geworden. Het 
ongedifferentieerd toepassen van maximale maten kan er toe leiden dat in de loop van de 
komende decennia talrijke uniforme dozen op het water zullen verschijnen. 
 
De VVAB is, als eerder aangestipt, vertegenwoordigd in de "Klankbordgroep Dynamisch 
Gebruik" van BBA (Binnenwaterbeheer Amsterdam). Binnen de groep, die in grote lijnen 
bestaat uit vertegenwoordigers van de rederijen, de stadsdelen, de pleziervaart, de 
woonbootbewoners en de politie word de Vereniging samen met d'Oude Stad gezien als 
vertegenwoordigers die (ook) de belangen van de walbewoners kunnen laten meewegen. 
Ondanks grote belangentegenstellingen is de sfeer in de groep goed. 
 
 BBA ontwikkelt in samenspraak met deze groep regelgeving voor de beroepsvaart 
(rondvaartboten e.d.) en de pleziervaart. Een vast punt is het bespreken van de jaarlijkse 
rapportage van het 'Meldpunt overlast te water'  en mogelijke  regelgeving naar aanleiding 
daarvan.  
Andere onderwerpen betreffen uitgifte van nieuwe vergunningen voor de beroepsvaart, inning 
van binnenhavengeld, het aanpakken van verwaarloosde vaartuigen en wrakken. Veel 
aandacht is ook gegeven aan het vaststellen van de doorvaartprofielen voor verschillende 
rakken.  
 De meest recente activiteit is het ontwikkelen van een Steigerplan. Doelstelling van de 
Gemeente is om het dynamisch gebruik van het Amsterdamse binnenwater te bevorderen 
zonder dat de overlast voor bewoners en mede-gebruikers van het water toeneemt. De 
Vereniging is expliciet gevraagd deel te nemen aan een daartoe apart ingestelde projectgroep. 
 
Waakgans 
 
De naar analogie van de Werkgroep Waakhond in 2006 ingestelde functie van Waakgans 
heeft in het voorjaar van 2007 ongelukkige geopereerd. Door onvoldoende afstemming is een 
zienswijze gericht tegen de komst van een vervangende boot tegenover Prinsengracht 239 
helaas niet ingediend. Het resultaat stemt tot treurnis. 
 
De functie van Waakgans is voorshands overgenomen door de Minne Dijkstra, inmiddels 
bijgestaan door Pieter de Bruijne. Iedere week worden aankondigingen in het 
Stadsdeelnieuws nagelopen en in voorkomende gevallen worden de ingediende aanvragen 
voor verbouwing of vervanging ingezien en de situatie ter plaatse in ogenschouw genomen. 
Als daar aanleiding voor is wordt een zienswijze met onze opvattingen ingediend en zonodig 
later gevolg door een bezwaarschrift.  
 



Overleg 
 
In voorgaande jaren is de praktijk ontstaan dat enkele malen per jaar een delegatie van de 
Vereniging werd uitgenodigd voor informeel overleg met de directeur van BBA. In 2007 trad 
een nieuwe directeur aan in de persoon van mevrouw Henny Koek. Zij bleek bereid om het 
overleg in deze vorm voort te zetten. Dat heeft al weer enkele malen plaatsgevonden. 
 
De Vereniging heeft in de persoon van Walther Schoonenberg, Ruut Spaargaren en Minne 
Dijkstra nader kennis gemaakt met de nieuwe deelraad-wethouder Erik Koldenhof. Met hem 
is afgesproken dat wij, indien gewenst, met hem een afspraak kunnen maken voor nader 
overleg over zaken die wij van belang achten. 
 
Slot 
 
Het verslagjaar 2007 – 2008 is voor de Werkgroep Water een periode van turbulentie en 
veranderingen  geweest. Met de opbouw van een nieuwe en sterk verjongde werkgroep is een 
goede start gemaakt. In het jaarverslag dat in het voorjaar van 2009 zal worden uitgebracht 
hopen wij daarvan de resultaten te kunnen meedelen. 
 
Amsterdam, 12 april 2008 
 
Namens de Werkgroep Water 
 
Minne Dijkstra, voorzitter 


