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Handhavingstraject en locatiestudie ligplaatsen woonboten

Geachte leden van de gemeenteraad,
In april 2012 heeft u in uw vergadering een brief besproken van één van de bewoners van de woonboten in de
Zuidlaardervaart. Deze brief was gestuurd naar aanleiding van het invorderen van dwangsommen in het kader
van een handhavingstraject Betrokkenen zijn niet in het bezit van een ontheffing (vergunning) voor de ligplaats
van hun woonboot.
U heeft ons in de vergadering gevraagd opnieuw zorgvuldig te onderzoeken of er een mogelijkheid is een
locatie in de gemeente aan te wijzen voor permanente ligplaatsen voor woonboten. Gedurende dit onderzoek
konden wij het handhavingstraject dat sinds 1998 loopt voortzetten. Dit hebben wij ook gedaan.
Handhavingstraject
Onlangs heeft de Rechtbank Noord-Nederland (locatie Assen) uitgesproken dat de beroepzaken, die tegen ons
waren aangespannen over de ligplaats van genoemde woonbootbewoner niet gegrond zijn (zie bijlage).
Wij hadden aan de woonbooteigenaren aangegeven dat wij zouden wachten met het invorderen van
dwangsommen tot zes weken nadat de rechtbank uitspraak had gedaan. De uitspraak van de rechtbank
betekent dat wij nu over kunnen gaan tot het invorderen van dwangsommen.
Het invorderen van dwangsommen zal er naar verwachting niet toe leiden dat de woonboten uit de
Zuidlaardervaart verwijderd worden door de eigenaren/bewoners. Dit is de reden dat wij hebben besloten een
last onder bestuursdwang op te leggen. In de last wordt opgenomen dat de eigenaren van de woonboten tot 10
juni 2013 de mogelijkheid hebben hun woonboot uit de gemeente te verwijderen. Als de woonboten op deze
datum niet verwijderd zijn, zullen wij de opdracht geven tot verwijdering over te gaan.
Locatiestudie
In de periode 2005-2008 hebben wij onderzoek gedaan naar locaties voor ligplaatsen voor woonboten. Er is
hiervoor afstemming gezocht met het Waterschap Hunze en Aa's. Het onderzoek heeft toen niet tot een
bevredigend resultaat geleid. In 2013 komen wij tot dezelfde conclusie. Het is niet mogelijk inpasbare en
betaalbare ligplaatsen voor woonboten in de gemeente aan te wijzen. Een onderbouwing hiervan vindt u in
bijgevoegde locatiestudie. De studie start met een beleidsmatig deel, vervolgens wordt ingegaan op ruimtelijke
aspecten door het bieden van een ruimtelijk beoordelingskader en de studie sluit af met een toets van vier
locaties. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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uitspraak
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND
Afdeling bestuursrecht
locatie Assen
zaaknummer AWB 11/414, AWB 11/579, AWB 12/7 en AWB 12/564
uitspraak van de enkelvoadige kamer van 12 maart 2013 In de zaak tussen
H J . Niewold, te Zuidiaren, eiser
(geniachtigde: £J>. Blaauw),
en
het college van borgemeester en wethonders van de gemeente Tynaario, verweerder
(gemachtigde: mr. WJL van der Velde).
Procesverioop
Imardering
Op 21 januari 2011 heeft verweerder eiser medegedeeld verbeurde dwangsommen in te
vorderen (€ 650,-).
ID het besluit van 12 juli 2011 heeft verweerder het door eiser ingediende bezwaar
ongegrond verklaard.
Bij brief van 21 augustus 2011 heeft eiser tegen het besluit van 12 juli 2011 beroep
ingesteld. Dit beroep is geregistreerd onder AWB 11/579.
Op 17 oktober 2011 heeft verweerdo* eiser medegedeeld verbeurde dwangsommen in te
vorderen (€ 12 J50,-),
hl het besluit van 10 juli 2012 heeft verweerder het door eiser ingediende bezwaar
ongegrond veridaaid.
Bij brief van 19 augustus 2012 heeft eisertegenhet beshiit van 12 juli 2011 beroep
ingesteld. Dit beroep is geregistreerd onder AWB 12/564.
LigplaatsonthejSmg
Op 28 september 2010 heeft verweerder de aanvraag van eiser voor een ligjlaatsontheffing
afgewezen.
Bij besluit van 20 april 2011 heeft verweerder het door eiser m^diende bezwaar (mgegrond
verklaard.
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Bij brief van 16 juni 2011 heeft eiser tegen het besluit van 20 april 2011 beroep ingesteld.
Dit beroep is geregistreerd onder AWB 11/414.
Verweerder heeft bij besluit van 19 april 2011 een ligplaatsonthefEmg aan DJ. Sikkens
verieoid.
Bij besluit van 29 november 2011 heeft verweerder het door eiser ingediende bezvraar
ongegrond veridaard.
Bij brief van 6 januari 2012 heeft eisertegenhet besluit van 29 november 2011 beroep
mgesteld. Dit beroep is geregistreerd onder AWB 12/7.
Verweenier heeft een verweerschrift ingediend.
De beroepen zijn gevoegd; het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 1 februari
2013. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten
vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, S. Veenstra en B. Slo&tra.
Overwegingen
Invordering (AWB J1/579 en AWB 12/564)
1.
De recfadiank neemt de volgende, door partijen niet betwiste, feiten als vaststaand
aan. Bij brief van 26 november 1996 is de heer Van den Berg medegedeeld dat ten aanzien
yan de woonboten in de Zuidlaardervaart een nitsterftegeling geidt De woonboot van Van
den Berg met de ligplaats Havenstraat 1 wordt, onder voorwaarden, gedoogd tot 1 januari
2010.
1.1.
Eiseris sinds 2002 eigenaar en bewoner van de woonboot met de ligplaats
Havenstraat 1. Bij brief van 16 felmiari 2009 is eiser er aan herinnerd dat de woonboot per 1
januari 2010 niet meer m de Havenstraat een li^laats mag innemen.
1.2.
Bij brief van 11 mei 2009 is eiser medegedeeld dat verweerder voomemens is een
last onder dwangsom opteleggen. De woonboot van eiso- dient met ingang van 1 januari
2010 verwijderdtezijn uit de Havenstraat Voor eike week dat daar xaxt aan wordt voldaan,
wordt door verweoder een dwangsom opgelegdtenbedrage van € 650, -.
1.3.
Bij besluit van 2 februari 2010 is eiser medegedeeld dat zijn woonboot met ingang
van 1 juli 2010 verwijderd moet zijn uit de Havenstraat Voor elke week dat daar niet aan
wordt voldaan, wordt door verweerder een dwangsom opgelegd ten bedrage van € 650,- tot
een maTcimiim bedrag van € 13.000,-.
1.4.
Bij besluit van SOjimi 2010 heeft verweerder de bezwaren van eiser tegen het
besluit van 2 februari 2010 ongegrond veridaard en laatstgenoemd besluit gehandhaafd,
inhoudende dat eiser zijn woonschip uiteriijk 1 juli 2010 van de Havenstraat 1 dient te
verwijderen en deze verwijderd dienttehoudoi.
1.5.
Bij uitspraak van 9 september 2010 heeft de vooizieningenrecfater geoordeeld dat
het dwangsombeshiit terecht aan eiser is opgelegd (AWB 10/502 en AWB 10/501). De
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Afdeling bestuursrecht^naak van de Raad van State (AbRS) heeft bij uitspraak van 8
november 2010 (201009244/1/H3 en 201009244/2/H3) de uitspraak van de rechtbank
bevestigd.
2.
De rechtbank overweegt dat vaststaat dat de woonboot m strijd met het
onherroepelijk dwangsombesluit aanwezig is op de li^laats Havenstraat 1. De dwangsommen
zijn met het niet vol<k)en aan de last van rechtswege verbeurd.
3.
Op grond van artikel 5:37, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
beslist het bestuursorgaan, alvorens aantemanen tot betaling van de dwangsom, bij
beschikking omtrent de mvoidering van een dwangsom.
3.1.
Bij een besluit omtrent hwordermg van een verbeurde dwangsom, dient aan het
belang van de invordering een zwaarwegend gewichtteworden toegekend. Een andere
opvatting zou afiioen aan het gezag dat behoort uittegaan van een besluit tot oplegging van
een last onder dwangsom. Steun voor dit uitgangspunt biedt de geschiedenis van de
totstandkoming van artikel 5:37, eerste lid, van de Awb (Kamerstekken 112003-04,29 702,
nr. 3, blz. 115). Hierin is vermeld dat een adequate handhaving vergt dat opgelegde sancties
ook worden geëffectueerd en dus dat verbeurde dwangsommen worden ingevordeid. Slechts
in bijzondere omstandi^eden kan geheel of gedeeltelijk van mvordering worden a^ezien.
4.
In hetgeen eiser heeft aangevoerd ziet de rechtbank geen bijzondere omstandigheden
op grond waarvan verweerder na afweging van de belangen niet m redelijkheid heeft kunnen
overgaantetmvordering van de verbeurde dwangsommen. De procedures die eiser voert met
betrekking tot de ligplaatsontheffing voor de locatie Meerzicht 4 maken dit niet anders, reeds
niet nu deze procedures nooit tot gevolg kunnen hebben dat eiser met zijn woonschip mag
blijven liggen op de locatie Havenstraat 1.
5.

De beroepen onder de nummera AWB 11/579 en AWB 12/564 zijn ongegrond.

6.

Voor een proceskostenveruordeling bestaat geen aanleiding.

Ligplaatsontheffing (AWB 11/414 en AWB 12/7)
7.
De rechtbank neemt de volgende, door partijen niet betwiste, feiten als vaststaand
aan. Op 12 mei 2009 heeft verweerder onthefSng verleend aan de familie De Groot (De
Groot) voor het innemen van een ligplaats met een wocaiboot op de locatie Meerzicht 4 in
Midlmen.
7.1.
Op 12 september 2010 heeft eiser een aanvraag voor een ügplaatsonthefBng bij
verweerder ingediend. Hierbij is aangegeven dat het watersportbedrijf Meerzicht is verkocht
inclusief de daar liggende woonboot Eiser verzoekt de vrijgekomen of vrijkomende
onthefBng voor zijn woonboot
12.
Bij besluit van 28 september 2010 heeft verweerder de aanvraag afgewezen, omdat
verweerder voomemens is de onlbefBng van De Groot overteschrijven op naam van de
nieuwe eigenaar van de woonboot zgnde Sikkens. Het hiertegen door eiser gemaakte
bezwaar heeft verweerder ongegrond verklaard.

zaaknummer AWB 11/414, AWB 11/579, AWB 12/7 en AWB 12/564

blad 4

73.
Op 28 november 2010 is een aanvraag om een ligplaatsonthefBng ingediend door
Sikkens.
7.4.
Verweerder heeft bij besluit van 19 april 2011 de onthefting aan Sikkens verleend.
Het hiertegen door eiser ing«iiende bezwaar heeft verweerder ongezond verklaard.
8.
De rechtbank overweegt dat het op grond van artikel 5:25a van de Algemeen
Plaatselijke Verordening gemeente Tynaario 2010 (APV) verboden is met een woonschip
een ligplaate mtenemen m de gemeente Tynaario. De gemeenteraad heeft m de APV
verweenier de bevoegdheid gegeven onthefBngteverlenen voor maximaal één ligplaats
voor een woonschip in de gemeente.
9.
Eiser stelt zich op h^ standpunt dat de ligplaats in de jachthaven bij Meerzicht
feitelijk geen ligplaats is als bedoeld in de APV. Het gaat immers om een ligplaats voor een
dirastboot die is verbonden met het watersportbedrijf Meerzicht Aldus heeft verweerder
alleen voor de eigmaar van het watersportbedrijf een ligplaats beschikbaar en is er geen
ligplaats die voor een teder vrij beschildjaar is. Eiser heeft aangevoerd dat in de jachthaven
bij Meerzicht bovendien geen spralra is van openbaar water en ook daannee geen sprake is
van een ligplaats als bedoeld in de APV. Hierin is ook de reden gelegen dat eisen aanvraag
voor een ligplaatsonthefiïng niet alleen zag op de locatie Meerzicht nmar ook op een
mogelijke andere locade binnen de gemeente.
9.1.
De rechtbank is van oordeel dat het feit dat de mogelijkheid om een ligplaats in te
nemen aftiankelijk is van een privaatrechtelijketoestemmingvan de eigenaar rdet maakt dat
daarmee geen sprake is van een ligplaats op grond van de APV. De rechtbank overweegt dat
op grond van artikel 88 van de Huisvestingswet de gemeenteraad geenregelsstett die leiden
tot een algeheel verbod van het m gebmik nemen of geven van een woonschip op een
ligplaats. Naar het oordeel van de rechtbank maakt het enkel beschikbaar zijn van een
ligplaats in particulier (openbaar) wato*niet dat daarmee sprake is van een.algeheel vertxxi
tot het iimemen van een li^laats met een woonboot De rechtbank verwijst in dit verband
naar de uitspraak van de AbRS van 16 aprü 2008 (LJN: BC9589) alsook naar uitspraak van
de AbRS van 8 november 2010 (201009244/1/H3 en 201009244/2/H3) mzake het
dwangsombesluit Verder vermag de rechtbank niet intezien waarom de omstandigheid dat
de woonboot op de kx:atie Meerzicht 4 als dienstboot wordt gebruikt maakt dat geen sprake
zou zijn van een ligplaats m de zm van de APV.
9.1-1.- - De stelling van eiser dat in de jachthaven bij Meerzicht geen sprake is van
openbaar water volgt de rechtbank evenmin. In dit verband overweegt de rechtbank dat
artikei 5:25a van de APV onderdeel is van Hoofdstuk 5, aftleling 6, getiteld *XDpenbaar
water". In artikei 1.1. onder c, van de APV is "openbaar water" gedefinieerd als: 'dateren
die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn". In de toelichting staat
vermeld: Een "openbaar water" m de zin van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is ieder
water, dat open staat voor publielc "Openbaar" is hier dus syntmiem aan "feitelijk vocsr het
publiek toegankelij]^. De ligjlaats voor het woonschip op de locatie Meeiziclit is gele^ in
de haven van Meerzicht en deze haven is voor het publiek toegankelijk in de zm van de
APV. Daarmee is ook gegeven dat er, hoe eiser de aanvraag ook bedoeld heefttedoen, VOO*
verweerder sleciits reden was de mogeUjidieden voor de laesie Meeizicfatte(mderzoeicea,
nu dat blijkens de APV de enige mo^iijice locatie is bmnen de ^meente Tynaario. De
beroepsgrond &alt
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10.
Met betrekidng tot de ligplaatsonthefBng is derechtbankvan oordeel dat
verweerder deze inredelijkheidheeft kunnen verlenen aan Südcens en niet aan eiser. Hierbij
heeft verweerder van belang kunnen achten dat eiser, ai sinds hij zijn woonboot aan de
Havenstraat 1 bewoont weet dan wel had kunnen weten dat zijn verblijftijdelijkis en dat
zijn woonboot 1 januari 2010 (later uitgesteld tot 1 juli 2010) verwijderd had moeten zijn.
De rechtbank verwijst op dit punt naar rechtsoverweging 2.7.1, tweede alinea, van de
hiervoor reeds graioemde uitspraak van de AbRS van 8 november 2010. De omstandigheid
dat aan eiser, na het verzamelen van derelevanteinformatie door de notaris en de banit een
hypotiieek werd verstrekt maaict dat niet anders. Eiser heeft dus alletijdgeliad om een
nieuwe woning of een nieuwe ligplaats voor zijn woonboot buiten de gemeentetezoeken.
De gevolgen van de keuze van eiser om dat niette doen maar, m strijd met het
onherroepelijke dwangsombesluit met zijn woonbootteblijven liggen aan de I&venstraat 1
dienen voor zijn rekening en risicotekomen. Verweenier heeft naar het oordeel van de
rechtbank meer gewicht toe mogen kennen aan de belangen van De Groot en Sikkens, die te
goeder trouw de woonboot (ver)kochten, danjum de belangen van eiser. Een andere
opvatting zou er ook toe leiden dat De Groot de woonboot niet dan wel alleen aan eiser zou
kunnen verieopen.
11.

De beroepen onder de nummers AWB 11/414 en AWB 12/7 zijn ongegrond.

12.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing
De rechtbank veridaart de beroepen ongegrond.
Deze uits|vaak is gedaan door tm*. L. Mulder, rechter, in aanwezi^eid van mr. CT.
Hofinan, griSïer. De beslissing is in het openbaar uitgesproicen op 12 maart 2013.

griffier

rechter

Recittsmiddd
Tegen deze uitspraak kan binnen zes welcen na de dag van verzending daarvan hoger beroep
worden ingesteld bif de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
AÊcinift verzonden aan partijen op:
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