Haarlem 05-03-2008
t.a.v.  wethouders M. Divendal, J. Nieuwenburg en C. van Velzen. (afschrift aan de BHS).

Uw kenmerk WZ/ORGV/2008/10539, (woon)lasten voor woonschipbewoners.

Steeds horen woonbootbewoners kreten over gelijke behandeling van huizen en schepen, maar NOOIT is de bedoeling om enige gelijkheid te verschaffen. 
Nu moet het heffingenstelsel “duurzaam vereenvoudigd” worden. Om hoeveel gaat het dit keer? 
Is ook nu, net als destijds bij de commissie Adriaanse(liggelden) de uitkomst al vooraf bekend?

Woonlasten voor schepen moeten vergeleken worden met woonlasten bij huizen.
Vergelijk álles, of vergelijk niets. Niet alleen lasten.
Per definitie zijn die lasten dermate verschillend dat vergelijking niet eens mogelijk is.
Een voorbeeld: Hoe liggen de kosten voor de riolering(spomp) bij huizen?  
Voor de schepen geldt:
Servicecontract voor de rioleringspompunit voor EENmalig bezoek per jaar: € 140,- 
exclusief materiaal.  -geldt uitsluitend voor werkzaamheden ter plaatse-
daarboven een 24-uurs servicecontract voor € 56,-
Doet U dat niet dan kunt U, tot de storing verholpen is, geen water meer afvoeren.
Voorrijdkosten € 77,- // Uurloon, afhankelijk van werktijden, gemiddeld eveneens  € 77,-
1 uur (77); voorrijdkosten (77); en  24 uurs contract (56),  maakt  totaal  € 210,- incl. BTW, 
maar alleen in combinatie met servicecontract a € 140,-    Maakt derhalve € 350,- per jaar.
Zou de pomp storingsvrij blijven, dan tóch bent U per jaar kwijt € 140,- + € 56,-= € 196,-
Per storing komt daar € 154,- voor het eerste uur, boven op. (Gegevens december 2007).
Storing aan de verbinding tussen pompunit en de vaste riolering, die bij de schepen  
aanzienlijk meer gevaar loopt dan de vaste riolering in huizen, hierbij niet inbegrepen.
Niet incidenteel. Structureel en geheel los van overige heffingen.
Deze vaste kosten voor  woonschepen zijn, omdat de gemeente een “geregistreerd duidelijk”  individueel contract met de woonbootbewoners - eenzijdig - heeft opgezegd.

Welk huis wordt geconfronteerd met zulke kosten op jaarbasis? STRUCTUREEL?

* Denk daarnaast aan aanzienlijk hogere onderhoudskosten, energiekosten, kosten verzekering,
* Kasten voor aansluiting van gas en van electra, waar bij woonschepen uitpandige voorzie-
   ningen zijn waar geen sterveling één poot naar uitsteekt. 
* Het steeds terugkerende onderwerp brandveiligheid… en de onmogelijke eisen die de
   gemeente daarvoor aan bootbewoners oplegt.
De onwil van de gemeente om te zorgen voor verantwoord uit te geven ligplaatsen. 
Met name in de Waarderhaven een schrijnende zaak, ruim 40 jaar bekend en bij herhaling aangekaart, maar nooit ter hand genomen. En door gronduitgifte straks niet meer te corrigeren.

Steeds weer blijkt dat gelijke benadering voor de woonvorm wordt gepredikt (voor meer geld!), maar gelijke behandeling ver te zoeken is.
Recentelijk stelde de commissie voor beroep~ en bezwaarschriften “dat woonboten niet worden aangemerkt als geluidsgevoelige objecten volgens de Wet Geluids-hinder. 
Hoezo, gelijkheidsbeginsel… 

Streven om te komen tot één soort heffing voor water en land. 
Welke heffingen op het water gelden er voor huizen? Vergelijk dan!

Laten we duidelijk vaststellen dat de gelijke beoordeling en daarmee vergelijking, mede door de per definitie verschillende omstandigheden, niet mogelijk is.

Eén soort heffing, “gebaseerd op “een duidelijk geregistreerde uitgangssituatie”.
Er wás een duidelijk situatie, na de werkgroep liggelden (commissie Adriaanse).
Piekfijn geregistreerd in een eindrapport. Ondertekend door ambtenaren en burgerleden en ongewijzigd overgenomen door het toenmalig college.
De eerstvolgende wethouder (Paul Captein) schoof deze geregistreerd duidelijke situatie als een ruzieclupje aan de kant. De gemaakte afspraken worden al jaren niet nageleefd.

Nog zo’n “geregistreerde duidelijkheid”. De woonschepenhaven uit 1935.
Door inklemming tussen (hoogbouw) industrie en het negeren van bezwaarschriften daartegen,  lijkt het er sterk op dat de haven niet de minste belangstelling heeft van de gemeente.

Voormalig wethouder Jur Visser vertelde op de haven zelf aan de bewoners dat er een persleiding van Rijnland door de tuinen van de noordwal-bewoners moest komen, een strook die daarna, ook in de toekomst, onbebouwd diende te blijven. P e r s o o n l i j k  k o n t a k t !
Het tracé is inmiddels veranderd, maar de bootbewoners hoefden niets te weten. Einde kontakt!

Welke “duidelijk geregistreerde situatie” bedoelt U?
Er zijn bezwaarschriften ingediend tegen roerende ruimte belasting. Wie heeft er van de bezwarencommissie antwoord gehad? De zaak is afgeblazen, maar daarmee alleen ben je er niet.
Bezwaren verlopen via vastgestelde, zeg maar “duidelijk geregistreerde” procedures!

De brief vermeldt dat “bij eventueel aanzienlijke kostenstijging” een overgangsregeling zal worden in acht genomen.. “Men” gaat blijkbaar al bij voorbaat uit van een forse stijging. 
De afspraak die destijds “geregistreerd duidelijk” in de commissie liggelden is vastgelegd, was dat verbetering van het woon~en/of leefklimaat aanleiding zou kunnen zijn tot verhoging van liggelden. De haven heeft er vanaf die tijd nooit zo rot voorgestaan als juist nu, maar van enige vermindering, wegens verslechterde omstandigheden, heeft niemand ooit iets vernomen.

Het “stappenplan” van de gemeente is voor de zoveelste keer dat alle individuele bewoners een situatieoverzicht krijgen. Zoals Jur Visser de moeite zou nemen om jaarlijks met de groepen woonschepenconcentraties te komen praten, om daarna nooit meer zijn gezicht te laten zien.
Er is blijkbaar nog geen stap gezet, want niemand heeft nog een situatieoverzicht gezien.
Zoals het contract voor de rioolpomp simpelweg werd stukgescheurd, geregistreerd duidelijk! 
Zo zouden we nu enig vertrouwen moeten hebben in een fatsoenlijke en zorgvuldige aanpak?
Gaat U de geschiedenis van de woonbotenproblematiek eens na. Alles is te vinden in uw eigen archieven. Welke reden hebben wij om in “fatsoenlijk en zorgvuldig bestuur” te geloven?
Teruggrijpen op de commissie liggelden, die al jaren wordt genegeerd, is een heel slecht voorbeeld. Een van de aanvangspunten van deze commissie was juist om vergelijking met andere gemeenten onmiddellijk van tafel te vegen. En dat zou nu maatstaf moeten gaan worden? Nogmaals: Is ook nu de uitkomst al bekend?

Vertrouwen in de gemeente houdt in: Nakomen van wat met vertegenwoordigers van woonschepengroepen is afgesproken. De liggeldencommissie is volkomen genegeerd. 

Voor de bewoners van de Waarderhaven geldt: 
Zorg als gemeente eerst eens voor verantwoorde ligplaatsen. Vraag tot die tijd een “gedoogtarief”. Inplaats van deze onverkoopbare situatie nóg zwaarder te belasten!

Lajos Raves, voormalig burgerlid van de commissie liggelden.  
Waarderhaven 60

