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Gemeente Haarlem 

t.a.v. wethouder R. Van Doorn 

Postbus 511 

2003 PB Haarlem 

 

Haarlem, 11 november 2011  

 

 

Beste hr van Doorn, 

 

Het is alweer een jaar geleden dat wij voor het eerst met u een gesprek hebben gehad, waarbij 

ook Mw. Mady Franssen aanwezig was, over woonschepenaangelegenheden, o.a. de ontwerp - 

Verordening Openbaar Water (V.OW.). 

Deze verordening bedoelde een samenvoeging te zijn van de Scheepvaart- en Havenverordening 

en de vigerende Woonschepenverordening. 

Deze laatste werd verondersteld verouderd te zijn en zou onder een apart hoofdstuk in de 

V.OW. worden opgenomen. 

Bovendien zou dan voldaan kunnen worden aan het verzoek van de centrale overheid om mee te 

werken aan de deregulering en om het aantal wettelijke regels tegen te gaan. 

Ook zou deze samenvoeging bijdragen aan een slagvaardiger uitvoering van besluiten. 

Tevens diende de V.OW. een einde te maken aan de onduidelijkheid over de uitvoerbaarheid en 

handhaafbaarheid van de huidige Woonschepenverordening. 

 

U vertelde ons dat de vele reacties op het ontwerp V.OW. aanleiding zijn geweest om de 

woonschepen in een nieuwe zelfstandig werkende verordening onder te brengen. 

U  nodigde ons uit om met Mw.Franssen rond de tafel te gaan zitten om gezamenlijk deze 

ontwerp-verordening in concept door te nemen en afspraken te maken om tot een acceptabele 

verordening te komen. 

 

Van meet af aan, beginnende bij de (ex) ontwerp V.O.W., de Nota van Beantwoording op de 

ingekomen reacties en mondeling overleg is er sprake van een verschil van mening over de 

betekenis en de werking van de begrippen ( autonome) verordening en bestemmingsplan, hetgeen 

uiteindelijk leidde tot een patstelling. 

 

Aan de ligplaatsenkaart, behorende bij de verordening kunnen ( door de bewoners ) geen rechten 

worden ontleend, terwijl wij, evenals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, van mening zijn 

dat het bestemmingsplan - voor de bewoners - een waarborg is voor de rechtszekerheid van een 

ligplaats van een woonschip, ingetekend op de plankaart behorende bij het plan. 
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Voor tientallen bewoners is dit een geruststelling na vele jaren geleefd te hebben in 

onzekerheid. 

Dit recht zullen wij met alle mogelijke middelen die ons ten dienste staan, beschermen! 

U  kunt zich misschien voorstellen dat wij het er moeilijk mee hebben om onze medewerking te 

verlenen aan de tot standkoming van een regeling die de rechten van de bewoners aantast. 

 

Om uit de hierboven aangegeven impasse te komen hebben wij, geïnspireerd door een advies van 

de V.N.G. het volgende voorstel : 

Het bestemmingsplan als uitgangspunt te nemen voor het woonschepenbeleid met zonodig 

aanvullende vereisten en beleidsregels, naast de reeds in het plan opgenomen regels, zoals 

ligplaats en maximale maten. 

Bij deze methode wordt voldaan aan de gewenste deregulering, vermindering van wettelijke 

regels, en ook kan hiermede worden bijgedragen aan een slagvaardiger uitvoering van besluiten. 

Als dan de aanvullende beleidsregels dusdanig geredigeerd worden, zodat deze niet voor 

tweeërlei uitleg vatbaar zijn, kan dat alleen maar ten goede komen aan de duidelijkheid over de 

"uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid". 

 

Binnen afzienbare tijd zullen, i.v.m. de actualisering van bestemmingsplannen, alle locaties binnen 

Haarlem waar woonschepen liggen, opgenomen zijn in bestemmingsplannen. 

 

Zeer interessant is in dit geheel de vaststelling van het bestemmingsplan Vijfhuizen door de 

gemeente Haarlemmermeer. 

In dit plan is ook gekozen voor beleid vanuit een bestemmingsplan. 

 

In het hierboven genoemde overleg heeft u aangeboden, als er een belemmering in de voortgang 

van zaken zou ontstaan, u ten alle tijde beschikbaar zou zijn voor een gesprek. 

Het hierboven geschetste lijkt ons genoeg reden om onszelf uit te nodigen voor een gesprek. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de kerngroep BHS, 

Mw. G. Zeilstra ( secr. ) 

 

 

 

 
Cc: Mw. M. Franssen 


