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1.
Inleiding
In de Zuidlaardervaart en de Oostermoersevaart / Hunze liggen woonboten zonder de vereiste
ontheffing. Deze boten liggen er al tientallen jaren, in ieder geval sinds 1971.
In de Algemeen Plaatselijke Verordening Tynaarlo (APV) is geregeld dat het verboden is om een
1
ligplaats met een woonboot in te nemen. In de bestemmingsplannen die voor de Zuidlaarder- en
Oostermoersevaart gelden, zijn de woonboten niet opgenomen. Dit betekent dat voor de woonboten
gedurende de looptijd van het bestemmingsplan een oplossing gevonden zou moeten worden.
Hiervoor is een handhavingtraject gestart.
Het college van B&W heeft tijdens een raadsvergadering over de handhaving van de ligplaatsen van
twee woonboten aan de Havenstraat in Zuidlaren toegezegd te zullen onderzoeken of er legale
ligplaatsen voor de boten kunnen worden gevonden. De uitkomsten van dit onderzoek wilde de raad
graag voorgelegd krijgen. In de tussentijd zou het college in redelijkheid, zorgvuldigheid en
soepelheid moeten omgaan met de bewoner(s) van de woonboten in de Zuidlaardervaart. Naar
aanleiding hiervan is onderhevige studie opgesteld.
Deze studie moet een antwoord geven op de vraag of er binnen de gemeente Tynaarlo geschikte
locaties zijn voor ligplaatsen ten behoeve van woonboten. De locatiestudie start, na de inleiding en
een korte historie, met een beleidsmatig deel. In het tweede deel van de studie wordt ingegaan op de
ruimtelijke aspecten. Hiervoor wordt een ruimtelijk beoordelingskader geboden. De locatiestudie sluit
af met een toets van vier locaties en de conclusie en aanbevelingen.

2.
Historie
De gemeente Tynaarlo (en de voorganger de gemeente Zuidlaren) heeft zich altijd op het standpunt
gesteld dat de aanwezigheid van de woonboten in de gemeente op de huidige locaties ongewenst is.
Een en ander aanvankelijk vanuit oogpunt van openbare orde en uiterlijk aanzien, in de laatste jaren
ook uit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening.
Voor de Oostermoersevaart / Hunze is het eindbeeld een natuurlijk meanderende rivier met de
verdere ontwikkeling van natuurlijke oevers en andere waarden. Daarmee is destijds ook de link gemaakt naar het project Zuidoevers, dat de ontwikkeling van natuurlijke en recreatieve waarden voorop
stelde. Projectpartners waren naast de Provincie, Drents Landschap en gemeente ook het Waterschap. Het Waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. De bestuurlijke lijn was tot voor
enkele jaren dat het Waterschap de ligplaatsen van de woonboten in de Oostermoerse vaart zou saneren per 2010.
Door nieuwe bestuurlijke en juridische inzichten bij het Waterschap is de inzet tot sanering door het
Waterschap stop gezet. De projectpartners bleven wel van mening dat de woonboten uit de
Oostermoerse vaart verwijderd moesten worden. De gemeente werd hierna probleemhouder ten
aanzien van het handhavingtraject. Mede op basis van extern ingewonnen juridisch advies werd
besloten een handhavingtraject in te zetten. Aan de woonbootbewoners in De Groeve en in de
Zuidlaardervaart is tijdig aangegeven dat de woonboten uiterlijk in juli 2010 uit de gemeente
verwijderd hadden moeten zijn.
Bij het vaststellen van het Bestemmingsplan Zuidoevers in 2005 heeft de gemeenteraad besloten dat
er gezocht moest worden naar een alternatieve ligplaats voor de woonboten die in de
Oostermoersevaart liggen. Naar aanleiding van deze opdracht heeft het college in december 2008 in
een brief aan de raad aangegeven dat het verplaatsen van de woonboten naar de voormalige
werkplaats van het Waterschap Hunze en Aa’s een onevenredig groot beslag zou leggen op de
grondexploitatie van het project Zuidoevers. Verder is aangegeven dat een handhavingtraject gestart
zou worden. Op dat moment is niet verder gezocht naar een locatie voor de woonboten.
Het handhavingstraject heeft vooralsnog geresulteerd in een viertal persoonsgebonden
gedoogbeschikkingen voor de woonboten in de Oostermoersevaart.
Het eindbeeld voor de omgeving rond Molen de Wachter en de Zuidlaardervaart is dat de omgeving
correspondeert met de uitstraling van de molen. Schepen moeten onbelemmerd door de
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B&W kunnen één ontheffing verlenen van dit verbod. Deze ontheffing is verleend aan Daan Sikkens in Jachthaven Meerzicht
in Midlaren.
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Zuidlaardervaart kunnen varen. De vaart is te smal om schepen permanent langs de kades te leggen.
In dit beeld passen geen woonboten. Voor de woonboten in de Zuidlaardervaart is de gedoogsituatie
niet verlengd. De handhavingsprocedure heeft geleid tot het opleggen van dwangsommen. De
rechtbank en Raad van State hebben het beroep tegen het opleggen van de dwangsommen
ongegrond verklaard.
Eind 2011 is aan de woonbootbewoners in de Zuidlaardervaart een deurwaardersexploot betekend
voor het invorderen van de dwangsommen. Naar aanleiding hiervan heeft één van de bewoners een
brief naar de gemeenteraad gestuurd en heeft de raad gevraagd de situatie opnieuw onder de loep te
nemen.
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Deel 1: Beleidskader
Bij het aanwijzen van ligplaatsen voor woonboten moet rekening worden gehouden met beleid en
regelgeving op verschillende schaalniveau’s. Zowel het Rijk als de gemeente hebben regelingen
geformuleerd ten aanzien van het onderwerp. Voor zover bekend heeft de provincie Drenthe geen
specifieke regelingen vastgesteld. De locatiestudie start met een opsomming van de regels.
Rijksbeleid
In de Huisvestingswet wordt ingegaan op woonboten en functiecombinaties op water. Sinds het
vervallen van de Wet op de Woonschepen en Woonwagens in 1999 is de Huisvestingswet van
toepassing op woonboten. Door alle woonvormen onder de Huisvestingswet te laten vallen, worden
woonboten gelijk gesteld aan woningen op het land. In de Huisvestingswet wordt onder een
woonschip verstaan: ‘een schip dat uitsluitend of in hoofdzaak gebezigd wordt of bestemd is voor
bewoning’. Een ligplaats wordt omschreven als een plaats in het water, bestemd of aangewezen om
door een woonschip bij verblijf te worden ingenomen.
In artikel 88 van de Huisvestingswet staat dat de gemeenteraad geen regels stelt die leiden tot een
algeheel verbod van het in gebruik nemen of geven van een woonschip op een ligplaats. Dit artikel
moet op basis van een uitspraak van de Raad van State (AbRS) van 7 november 2001, Gst. 2002,
7160 als volgt worden uitgelegd:
‘In verband met een in beginsel bestaand recht om met een woonschip binnen een gemeente te
verblijven, een algeheel verbod van zodanig verblijf strijdig is met artikel 88 van de Huisvestingswet.
Dit neemt niet weg dat zich in een bepaalde gemeente de situatie kan voordoen dat er geen plaatsen
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in openbaar water geschikt zijn om te worden bestemd of aangewezen om door een woonschip bij
verblijf te worden ingenomen. Met artikel 88 is dan ook niet beoogd om iedere gemeente in Nederland
de verplichting op te leggen nieuwe ligplaatsen te creëren, teneinde aan tenminste één woonschip
plaats te kunnen bieden. Artikel 88 Huisvestingswet mist derhalve toepassing indien een gemeente
niet beschikt over water dat geschikt is voor ligplaatsen voor woonboten. Het artikel stelt geen actieve
verplichting aan de gemeente tot het creëren van nieuwe ligplaatsen.’
Waterwet (voorheen Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO))
De Waterwet verbiedt het zonder vergunning lozen van afvalstoffen, verontreinigende en schadelijke
stoffen in oppervlaktewater. Water en milieu hebben van nature een zelfreinigend en zelfherstellend
vermogen om vervuiling en verontreiniging op kleine schaal op te heffen. In de loop van de
geschiedenis kende Nederland een sterke toename van de bevolking en als gevolg van de
ontwikkelingen tijdens de industriële revolutie nam bovendien de industriële activiteit en de
bedrijvigheid in Nederland sterk toe. Hiermee ging een toename van de verontreiniging van het
oppervlaktewater gepaard, waarbij na verloop van tijd de grens voor het herstellend vermogen van het
oppervlaktewater werd overschreden. Vooral na de Tweede Wereldoorlog, toen men bezig was met
de wederopbouw van het land en het economisch herstel en niet zo zeer met de milieukwaliteit, was
de impact van verontreiniging op het oppervlaktewater zeer groot. Tussen 1960 en 1970 bereikte de
waterkwaliteit in Nederland dan ook een dieptepunt en stond de Rijn ook wel bekend als “het riool van
Europa”. Als gevolg hiervan werd uiteindelijk in 1970 de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
ingesteld met als doel een einde te maken aan de grootschalige vervuiling en verontreiniging van het
Nederlandse oppervlaktewater.
Mede naar aanleiding van deze wetgeving heeft de gemeenteraad op 3 april 2001 besloten de
woonboten bij de Groeve en in de Zuidlaardervaart op het riool aan te sluiten en een aanzienlijk deel
van de kosten voor de aansluiting te dragen. Door de jaren heen heeft de wetgeving ingrijpende
veranderingen ondergaan. Op 22 december 2009 is de WVO vervangen door de Waterwet.
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Onder openbaar water wordt verstaan: ‘alle wateren die – al dan niet met enige beperking – voor het publiek bevaarbaar of
anderszins toegankelijk zijn’. Ook water dat eigendom is van een particulier, maar dat vrij toegankelijk is, is openbaar water.
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Gemeentelijk beleid
Bestemmingsplannen en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn de instrumenten die
gebruikt worden voor het toetsen van (aan)vragen betreffende woonboten. In de vigerende
bestemmingsplannen van de gemeente zijn geen ligplaatsen voor woonboten opgenomen. In artikel
25a van de APV is opgenomen dat het verboden is om met een woonboot in de gemeente te liggen.
Het college van B&W kan ontheffing verlenen van dit verbod ten behoeve van maximaal één
woonboot.
Conclusie beleid
Ten aanzien van het huidige beleid en de gemeentelijke regelgeving moet geconcludeerd worden dat
binnen de gemeente Tynaarlo geen plekken zijn voor woonboten, dit met uitzondering van de
ontheffing die B&W hebben verleend voor de woonboot van de heer Sikkens in Jachthaven Meerzicht.
Betekent dit vervolgens ook dat geen ligplaatsen, met de bijbehorende ontheffingen gerealiseerd
kunnen worden. Naar aanleiding van een eerder onderzoek in de periode 2005 – 2008 naar de
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woonboten in de Oostermoersevaart is geconcludeerd dat dit niet kan.
Op verzoek van de gemeenteraad is opnieuw onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor ligplaatsen
voor woonschepen in de gemeente.
In de gemeente is een behoorlijke oppervlakte aan water. Een groot deel van dit oppervlak is om
diverse redenen niet geschikt voor ligplaatsen voor woonboten. Er is een aantal locaties in de
gemeente dat nader bekeken wordt om te oordelen of het creëren van ligplaatsen voor woonboten
een optie is. Dit wordt gedaan aan de hand van het ruimtelijk beoordelingskader in deel 2 van deze
locatiestudie.
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In een brief van 2 december 2008 is de gemeenteraad door B&W geïnformeerd dat het verplaatsen van de woonboten uit de
Oostermoersevaart naar de voormalige werkplaatslocatie van Waterschap Hunze en Aa’s een onevenredig groot beslag legt op
de middelen van het project Zuidoevers.
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Overzicht water in de gemeente Tynaarlo
a. Zuidlaardervaart
Schepen moeten er onbelemmerd doorheen kunnen varen. De vaart is te smal om schepen
permanent langs de kades te leggen.
b. Hunze/Oostermoersevaart
Geen vaarwater. Het heeft wel een waterhuishoudkundig belang. Het Hunzegebied betreft een
natuurontwikkelingsgebied. Het doorstroomprofiel moet in tact blijven.
c. Plankensloot
De Plankensloot ligt naast een natuurontwikkelingsgebied. Het gebied is kwetsbaar.
d. Zuidlaardermeer en Jachthaven Meerzicht
Op het meer geldt een uitsterfbeleid voor ligplaatsen voor boten. Dit is door de Boermarke besloten.
Voor Jachthaven Meerzicht geldt dat de eigenaar geen overdraagbare plaatsen voor woonschepen wil
creëren, omdat hij de haven een ‘upgrading’ geeft. Voor de ligplaatsen voor op woonboten lijkende
recreatieboten geldt een uitsterfbeleid.
e. Paterswoldsemeer
De ligplaatsen voor woonboten in het Paterswoldsemeer zijn onlangs overgedragen aan de gemeente
Groningen.
f. Noord-Willemskanaal
Is een vaarweg van provinciaal belang. Schepen moeten er ongehinderd doorheen kunnen varen. Het
vaarprofiel mag niet geschonden worden. Hierdoor is alleen het deel van het kanaal tussen de sluis
en de brug bij De Punt een potentiële locatie voor woonboten.
g. Diverse zandputten en binnenwatertjes.
Vooral ten behoeve van zandwinwerkzaamheden.
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Deel 2: Ruimtelijk beoordelingskader voor woonboten
In het ruimtelijke beleid van de gemeente wordt getracht een kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke
omgeving te creëren, waarbinnen een aantrekkelijke vestigingsklimaat ontstaat voor wonen en
werken. Verder wordt getracht om een dusdanige ruimtelijke kwaliteit te creëren, dat toeristen en
recreanten de gemeente willen bezoeken en hun bezoek verlengen met overnachtingen. De te
onderzoeken locaties zijn allemaal verbonden aan deze beschrijving, omdat de locaties allemaal
interessant zijn voor het versterken van het vestigingsklimaat voor wonen en werken. Toerisme en
recreatie zijn ook duidelijk aan de locaties gekoppeld.
Om te komen tot een eenduidig beleid ten aanzien van woonboten is het zinvol om tot duidelijke
begripsbepalingen te komen. Hiervoor is gekeken naar bestaande en algemeen geaccepteerde
omschrijvingen.
Woonboot
1. elk vaar- of drijftuig, dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt als, of te oordelen naar zijn
constructie en/of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd tot dag- en /of nachtverblijf van
één of meer personen;
2. een vaar- of drijftuig, als bedoeld onder 1 in aanbouw;
3. een casco dat tot vaar- of drijftuig als bedoeld onder 1. kan worden opgebouwd;
4. elk vaar- of drijftuig, waarin of waarop bedrijfsmatige of soortgelijke activiteiten worden
uitgeoefend of dat daartoe is ingericht;
5. een vaar- of drijftuig als bedoeld onder 1. tot en met 4. dat is ingegraven, aangeaard, op de wal
getrokken of door andere oorzaak niet onmiddellijk kan varen of drijven;
6. de overblijfselen van een vaar- of drijftuig als bedoeld onder 1. tot en met 5.
Als nadere typering van woonboot kan onderscheid gemaakt worden naar:
- historisch woonschip: een schip waarbij de romp van origine is ontworpen voor varen en
waarbij de opbouw nog duidelijke oorspronkelijke kenmerken bezit;
- woonvaartuig; een schip waarbij de romp van origine varend is (geen betonnen casco) en
waarbij de opbouw vrij is;
- woonark: een niet van origine varende (woon)boot bestaande uit een betonnen casco met een
daarop aanwezige opbouw.
Ligplaats
Een ligplaats is een formeel door de gemeente als zodanig aangewezen plaats in het water, al dan
niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor
het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige en/of recreatieve doeleinden geschikte
woonboot.
Ruimtelijke criteria
Het aanwijzen van een ligplaats voor een woonboot moet zorgvuldig gebeuren om een goede
ruimtelijke inpassing te krijgen. Redenen hiervoor zijn:
- woonboten liggen veelal direct in het zicht vanaf de openbare ruimte;
- woonboten kunnen in een open landschap zeer opvallend aanwezig zijn;
- woonboten zijn zeer specifieke objecten die zich sterk onderscheiden van de omgeving;
- woonboten zijn er in vele soorten en maten.
Hiernaast speelt de bestaande bebouwing rond de locatie en de mogelijkheden om de parkeren ook
een rol in de ruimtelijke afweging.
Gelet op deze punten is het nodig om een inzichtelijk afwegingskader te maken. Dat kan op twee
niveaus, te weten: locatiegebonden aspecten en vormgevingsaspecten.
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1. Afwegingsfactoren voor de locatie
Belangrijk bij het afwegen van een locatie is dat een woonboot op de plek kan harmoniëren met de
omgeving. In bepaalde omgevingen, zoals een cultuurhistorisch waardevol dorpsgezicht is de kans
groot dat een woonboot een te grote impact heeft op het karakter, waardoor een verstoord ruimtelijk
beeld ontstaat.
De mogelijkheid tot inpassing is sterk afhankelijk van de relatie met de plek. Binnen of nabij een
historische kern kan plaatsing van een woonboot alleen slagen als er ruimtelijke mogelijkheden zijn
om de woonboot op zijn omgeving af te stemmen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van afscherming of
aankleding met gebruik van inheemse beplanting. Als in de omgeving dergelijke mogelijkheden
ontbreken, wordt inpassing van de woonboot onmogelijk, waardoor de woonboot het ruimtelijk beeld
te sterk gaat bepalen.
In andere gevallen is het zaak dat de woonboot landschappelijk kan worden ingepast en het ruimtelijk
beeld niet op een negatieve manier beïnvloedt, maar wordt versterkt.
Voor de ligplaatsen voor woonboten geldt voor wat betreft de locatie dat deze:
- Niet in of nabij een cultuurhistorisch waardevol dorpsgezicht liggen.
- Binnen of nabij een historische kern afstemming op de omgeving mogelijk
(aandachtspunten zichtlijnen vanuit aansluitende erven, afstemming qua vormgeving).
- Op overige plekken landschappelijk ingepast kunnen worden.

is

Naast deze afwegingsfactoren moet ook rekening gehouden worden met praktische aspecten. Daarbij
wordt in ieder geval gedacht aan:
- Redelijke aansluiting op de openbare ruimte
- In achtneming van privacy
- Bereikbaarheid voor hulpdiensten
- Oevers met ruimte voor (nuts)voorzieningen
- Het bevaarbaar houden van watergangen
- Doorstroomcapaciteit van watergangen
- Milieueffecten
- Aansluiting mogelijk op het riool
- Eigendomssituatie
- Kosten
Voor de te onderzoeken locaties wordt daarom een beoordelingschema ingevuld dat er als volgt
uitziet:
Criteria
Ligging
in
cultuurhistorisch
waardevol
dorpsgezicht
Afstemming mogelijk op historische kern
Landschappelijke inpassing mogelijk
Aansluiting op de openbare ruimte
Privacy
Bereikbaarheid voor hulpdiensten
Ruimte oevers
Bevaarbaarheid
Doorstroming
Milieueffecten
Aansluiting mogelijk op het riool
Eigendomssituatie
Kosten
Conclusie

Score

De waarden van de score bestaan uit - - voor sterk negatief tot ++ voor sterk positief. De
tussenliggende waarden zijn -, +/- en +. Ten aanzien van de weging van de waarden geldt dat de
locatiecriteria zwaarder wegen dan de praktische criteria. De uiteindelijke conclusie is geen optelsom
van de waarden, maar een weging van het totaalbeeld.
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2. Richtlijnen voor inpassing (vormgevingsaspecten)
De geschiktheid van een locatie wordt ook in belangrijke mate bepaald door de mogelijkheid om een
woonboot goed in te passen. Hiervoor kunnen de volgende richtlijnen gehanteerd worden:
-

het gaat om een drijvend object in het water en niet om een houten woning op palen, e.d. De
woonboot ligt daarom minimaal 0,5 meter vrij van de oever;
de afstand tussen woonboten onderling is van punt tot punt minimaal 2 meter (vrijhouden zicht
op het water) en gemeten van opbouw tot opbouw minimaal 5 meter (brandveiligheid);
de maximale breedte en lengte van een woonboot is respectievelijk 6 en 20 meter;
een woonboot is maximaal 5 meter hoog (gemeten vanaf de waterlijn) en kent maximaal één
bouwlaag met een plat dak of flauw hellende kap (maximaal 15 graden);
de opbouw mag de buitenmaten van het casco niet overschrijden;
het kleur- en materiaal gebruik van een woonboot is terughoudend en bestaat uit overwegend
donkere kleurtinten en / of gelakt dan wel gebeitst hout. Het gebruik van accentkleuren en
sterk reflecterende materialen moet worden beperkt;
hoogstens 1 berging op de wal (maximaal 5m2 en maximaal 3 meter hoog) ondergeschikt in
het ruimtelijk beeld en voor de woonboot gebouwd. De vormgeving is eenvoudig (rechthoekig
met een lessenaarstaak) en de bergingen zijn opgetrokken in hout. Het kleurgebruik is donker
en afgestemd op de woonboot.

Ter bevordering van een goede landschappelijke inpassing is het van belang dat de gronden
waarlangs de woonschepen liggen op een zorgvuldige wijze worden ingericht. In veel gevallen gaat
het immers om gronden die aan het publieke domein toebehoren dan wel daar vlak bij liggen.
3. Richtlijnen groenstructuur
- Het afschermen met opgaande beplanting van inheemse plantensoorten is gewenst.
- Eventuele tuinen op de oever dienen eenvoudig te worden ingericht met riet, gras en
eventueel lage hagen. De maximale hoogte van de beplanting is 1,5 meter. Het sortiment
moet inheems zijn (bijvoorbeeld meidoorn, wilgen en elzen).
- Geen schuttingen.
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4. Richtlijnen waterstructuur
- De taluds en walbeschoeiingen moeten onaangetast blijven.
- De ontsluiting woonschip - wal vindt plaats met een loopplank.

Aan de hand van de afwegingsfactoren voor de locatie en de richtlijnen voor het inrichten en inpassen
van woonboten in het gebied, worden in het volgende hoofdstuk vier locaties getoetst.
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1. Toetsing locatie ‘Beuving’/ Noord-Willemkanaal (gebied
tussen sluis 4 en RWZI Eelde)

Huidige bestemmingen:
-

Vaarweg (buitengebied Vries) op kaart 1 en 3
Jonge veldontginningen (buitengebied Vries) op kaart 2
Verkeer (Kleinere kernen) op kaart 4
Bedrijf (kleinere kernen) op kaart 5

Ligging
Het Noord-Willemskanaal (ook: Willemsvaart of kortweg Vaart) is de scheepvaartverbinding tussen de
Drentsche Hoofdvaart ten westen van Assen (Asserwijk) en de stad Groningen (Zuiderhaven),
ongeveer evenwijdig aan de A28. Het kanaal is 38 km lang en heeft een diepte van 2 m. Hoewel de
meeste vaarwegen in Nederland zijn aangelegd door overheden, is het Noord-Willemskanaal
aangelegd door een commerciële maatschappij. Het kanaal is genoemd naar koning Willem III.
Het kanaal heeft drie schutsluizen:
Sluis Peelo ten noorden van Assen;
Sluis Yde-Vries (Sluis III), ongeveer 1½ km ten noorden van Vries (Vriezerbrug);
Sluis De Punt (Sluis IV), bij De Punt.
Infrastructuur
Het kanaal ligt naast de Groningerstraat en de A28. Deze wegen zijn geschikt voor autoverkeer.
Langs het water loopt een dijk met een fietspad. Vanuit recreatiebelang is het wenselijk voorzieningen
(haven, toiletvoorzieningen) voor de recreatievaart aan te leggen.
Stedenbouwkundige structuur
Het gebied rondom Groningen Airport Eelde en haar ontsluiting richting de A28 is van provinciaal en
regionaal belang. Ook de gemeentelijke belangen in termen van een positief vestigingsklimaat voor
wonen en werken komen hier uitgebreid aan bod. In het kader van toerisme en recreatie kan dit
gebied een positieve impuls gebruiken om het verblijfklimaat te vergroten. Dit geldt aangezien veel
toeristen gebruik maken van het vliegveld en de A28 om naar deze omgeving te komen.
Momenteel wordt met de provincie gewerkt aan een samenhangende visie, die moet zorgen voor een
uitstekende verkeerskundige afwikkeling en ruimtelijk kwalitatieve impuls van het gebied. Er wordt
gedacht aan een hoogwaardig kwaliteitsniveau ook wel ‘Koningsas-niveau’. Het is niet ondenkbaar dat
de locatie Beuving een andere functie krijgt in dit geheel. Het situeren van woonboten in deze
omgeving zal de complexiteit van de opgave onnodig vergroten en mogelijk zelfs frustreren.
Vanuit een stedenbouwkundige / ruimtelijke optiek wordt ten zeerste afgeraden om de voorgestelde
locatie in te zetten voor de situering van woonboten.
Ligging in cultuurhistorisch waardevol dorpsgezicht
De dorpen Yde en De Punt zijn niet aangewezen als beschermd dorpsgezicht.
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Afstemming mogelijk op historische kern
Geen sprake van een historische kern.
Landschappelijke inpassing
Woonboten zijn op deze locatie niet zonder meer inpasbaar.
Aansluiting op de openbare ruimte
Realiseerbaar.
Privacy
Vanuit de huidige bebouwing zullen de woonboten zichtbaar zijn. Dit geldt ook voor het verkeer over
de Groningerstraat.
Bereikbaarheid hulpdiensten
Goed.
Bevaarbaarheid
Vanwege boten die wachten voor de sluizen en de brug kunnen woonboten niet langs de bestaande
oever worden gelegd. De wachtende boten hebben ruimte nodig om te kunnen draaien.
Doorstroming
Het betreft open vaarwater met een goede doorstroming.
Milieueffecten (Natura 2000 gebieden, Ecologische Hoofdstructuur, overlastaspecten)
Volgens de WAV-kaart is geen sprake van natura 2000, 250 meter zone of kwetsbaar gebied. Wel
nabij (400 / 600 meter) kwetsbaar gebied.
Privaat- en publiekrecht (eigendom, erfpacht, verhuur, APV)
Eigenaar grond/kades: provincie, gemeente en dhr Beuving.
Eigenaar water: provincie (zie kaart)
Kosten
De kosten voor de aanleg van elektriciteit en andere nutsvoorzieningen worden geschat op € 12.000,per ligplaats.
Criteria
Stedenbouwkundige structuur
Ligging in cultuurhistorisch waardevol
dorpsgezicht
Afstemming mogelijk op historische kern
Landschappelijke inpassing mogelijk
Aansluiting op de openbare ruimte
Privacy
Bereikbaarheid voor hulpdiensten
Ruimte oevers
Bevaarbaarheid
Doorstroming
Milieueffecten
Aansluiting mogelijk op het riool
Eigendomssituatie
Kosten
Conclusie

Score
__
+
+
+/_
+/_
__
+
__
__
+
+/_
+
__
_
Negatief

Een verdere afweging met betrekking tot vormgevingsaspecten (richtlijnen inpassing, groen- en
waterstructuur) is niet zinvol.
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2. Toetsing Locatie Entreegebied Zuidoevers /
Oostermoerse vaart

Huidige bestemmingen:
-

Water
Natuur- en agrarisch gebied Noordlanden
Groenvoorzieningen
Verkeersdoeleinden

Ligging en natuurontwikkelingsgebied
Deze locatie ligt bij de brug over de Oostermoersevaart bij De Groeve. Op de locatie liggen
woonboten op basis van een gedoogbeschikking. Het gebied is onderdeel van een
natuurontwikkelingsgebied voor het laten hermeanderen van de Hunze. Overstromingsvlakten langs
de loop worden geïntegreerd in het beeksysteem. In de eindfase is een ‘delta’ gecreëerd van de
Hunze naar het Zuidlaardermeer, waarin ruimte voor de dynamiek van de Hunze en waterberging
naast de ontwikkeling van natuurwaarden een belangrijke functie is.
Het herstellen van natuurlijke waarden bestaat uit het inrichten van brede oeverlanden langs de
oostzijde van het meer. De nieuwe oeverlanden langs het meer vormen een samenhangend natuurlijk
systeem met de nieuwe natuur langs de meanderende Hunze, bestaande uit moeraslanden, riet en
natte graslanden. Van groot belang blijft de handhaving van de openheid van het gebied en het
doorzicht en de beleving van het water vanuit woongebieden (De Groeve, Midlaren en Zuidlaren). Aan
de oevers van de Oostermoersevaart wordt een semi-natuurlijk gebied voorgesteld met rietoevers en
natte graslanden. Deze oevers gaan over in een hoger gelegen open landschap met her en der
bosschages en solitaire bomen. Door de aanleg van een brede monding van de Hunze met daarin
een diepe trog zal het door de Hunze aangevoerde slib bezinken.
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Het dorp De Groeve kent een zogenoemde lintbebouwingstructuur, die qua ondergrond gesitueerd is
op een smalle geboden zandrug. Tussen de bebouwing, met een diversiteit aan bebouwingstypes, is
een aantal visueel ruimtelijke structuren tussen het dorp en het Zuidlaardermeer c.q. de omgeving
aanwezig. Ter plekke van de Oostermoersevaart is één van deze ruimtelijk visuele structuren
aanwezig.
Infrastructuur
Over het water, vlak bij de locatie, loopt een weg met een fietspad. Op de locatie zelf is de
infrastructuur onder de maat. In 2012 is een werkgroep bestaande uit medewerkers van diverse
afdelingen van de gemeente en vertegenwoordigers van de bewoners van Zuidoevers, de woonboten
alsmede van omwonenden doende geweest met het opstellen van een ontwerp voor het entreegebied
van Zuidoevers inclusief de woonbotenlocatie. Het ontwerp wordt voorjaar 2013 afgerond, waarna na
kredietverlening de uitvoering nog in 2013 kan starten. Het ontwerp is gebaseerd op de
landschappelijke uitgangspunten van het plan Zuidoevers. Gelet op de persoonsgebonden
gedoogbeschikkingen zullen de voorzieningen ten behoeve van de woonboten (o.a. riolering en
parkeerplaatsen) van tijdelijke aard zijn.
Stedenbouwkundige structuur en gedoogsituatie
Het woongebied Zuidoevers bij De Groeve is door als zichtlijn aangelegde wandelpaden (vista’s),
gekoppeld aan zowel het bestaande bebouwingslint van De Groeve als aan het oevergebied van het
Zuidlaardermeer. Tussen het project en het natuurgebied van de oevers van het meer is een
groenstrook aangelegd als overgangsgebied tussen dorp en natuur. De kavels grenzen daardoor niet
direct aan het natuurgebied. Door deze indeling kunnen de gebieden; bestaand lint, nieuwe
woningbouwlocatie en natuurgebied zich ontwikkelen zonder directe beïnvloeding door een ander
gebied. De Oostermoerse vaart grenst direct aan het nieuwe woongebied. In de plannen voor
Zuidoevers werd er in eerste instantie van uitgegaan dat de daarin aanwezige woonboten een andere
plek zouden krijgen. Hierdoor, was de idee, zou de oever van de Oostermoerse vaart natuurvriendelijk
kunnen worden ingericht als onderdeel van de (nieuwe) groene rand om De Groeve inclusief
Zuidoevers.
De Oostermoerse vaart is geen geschikte locatie voor permanente ligplaatsen voor woonboten.
Landschappelijk is de inpassing niet optimaal te regelen, de woonboten blijven zichtbaar vanaf de
weg. Verder is de aansluiting op de openbare ruimte is niet goed te realiseren, waardoor woonboten
een negatieve invloed kunnen hebben op de verkoopbaarheid van vooral de twee aangrenzende
kavels.
De woonboten zijn in het verleden zonder vergunning op deze plaats neergelegd. Rekening houdend
met gesprekken die zijn gevoerd over een woonbotenhaven is besloten dat handhavend optreden
onevenredig is voor de mensen die er al wonen. De eigenaren/bewoners van de woonschepen in De
Groeve kregen om die reden een persoonlijke gedoogbeschikking. Dit houdt in dat er sprake is van
een uitsterfconstructie die is gebaseerd op en uitsluitend voorbehouden aan situaties in De Groeve.
Als wordt toegestaan dat woonboten van elders tussen deze boten een ligplaats in wordt genomen,
betekent dit enerzijds dat wordt ondergraven dat de ligplaatsen in De Groeve ruimtelijk niet
aanvaardbaar zijn en anderzijds dat alleen de situatie gedoogd wordt voor de mensen die al in De
Groeve lagen.
Ligging in cultuurhistorisch waardevol dorpsgezicht
De Groeve is niet aangewezen als beschermd dorpsgezicht.
Afstemming mogelijk op historische kern
Geen sprake van een historische kern.
Landschappelijke inpassing
Woonboten zijn op deze locatie moeilijk inpasbaar. Ze vormen een inbreuk op de geplande
landschappelijke structuur van natuurlijke oevers.
Aansluiting op de openbare ruimte
Woonboten vormen een inbreuk op de openbare ruimte.
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Privacy
Vanuit de te realiseren en huidige bebouwing zullen de woonboten zichtbaar zijn. Dit geldt ook voor
het verkeer over de Semsweg.
Bereikbaarheid hulpdiensten
De locatie kan voor hulpdiensten geschikt gemaakt worden.
Bevaarbaarheid
Geen vaarwater.
Doorstroming
Het doorstroomprofiel moet in tact blijven.
Milieueffecten (Natura 2000 gebieden, Ecologische Hoofdstructuur, overlastaspecten)
Ligt niet in natura 2000, ook buiten kwetsbaar gebied en 250 meter zone, maar wel vlak bij het laatste
gebied (< 100 meter).
Privaat- en publiekrecht (eigendom, erfpacht, verhuur, APV)
Eigenaar grond/kades: Waterschap Hunze en AA, gemeente Tynaarlo
Eigenaar water: Waterschap Hunze en AA.
Kosten
In 2001 heeft de gemeenteraad besloten de woonboten in de gemeente aan te sluiten op het riool. De
kosten voor een rioolaansluiting bedragen op deze locatie ca €20.000,- per boot, omdat de gemeente
ook de installatie op de boot zelf betaalt. De woonbootbewoners betalen een eigen bijdrage van
€ 1.530,-. De kosten voor het herinrichten van het entreegebied bedragen tussen de € 70.000 en
€ 100.000. De kosten voor het inrichten van het entreegebied zijn hoger door het tijdelijk inpassen van
de woonboten. De verkoopbaarheid van de kavels met zicht op de Oostermoersevaart wordt negatief
beïnvloed door ligplaatsen voor woonboten.

Criteria
Ligging
in
cultuurhistorisch
waardevol
dorpsgezicht
Afstemming mogelijk op historische kern
Landschappelijke inpassing mogelijk
Aansluiting op de openbare ruimte
Privacy
Bereikbaarheid voor hulpdiensten
Ruimte oevers
Bevaarbaarheid
Doorstroming
Milieueffecten
Aansluiting mogelijk op het riool
Eigendomssituatie
Kosten
Conclusie

Score
+
+
__
_
__
_
+
+
_
_
+
+
_
Negatief
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3. Toetsing locatie haven bij Molen de Wachter /
Zuidlaardervaart / Havenkade

Huidige bestemmingen:
- Water met aanduiding jachthaven
- Wegverkeer
- Groenvoorziening
Ligging
De locatie ligt ten noorden van de Zuidlaardervaart tussen Molen de Wachter en het gebied Noordma.
Het is bestemd als jachthaven (voor recreatieschepen). In de bovenstaande kaart onder het rode
vierkant. Het locatieonderzoek voor dit gebied gaat ook over de Zuidlaardervaart / Havenkade.
De geplande haven van Zuidlaren ligt aan een van de entrees van het dorp. In het verleden was in de
zone een zwaaikom voor boten die richting het Veerhuis voeren. Ook maakt deze zone onderdeel uit
van de entrees naar het bedrijventerrein het Bolwerk en Molenmuseum De Wachter. Verder is dit het
vertrek en aankomstpunt van de rondvaarttochten in het gebied. Het belang van deze locatie is vooral
vanuit een toeristisch recreatieve optiek en de bijbehorende ruimtelijke kwaliteit. Het stimuleren van
recreatie komt met de ligging van woonboten in het gedrang.
Vanuit een ruimtelijke optiek is het niet wenselijk om hier woonboten te situeren. Ook is er sprake van
een beperkte functionele breedte van de Zuidlaardervaart.
Infrastructuur
De weg die achter bedrijventerrein Het Bolwerk loopt kan doorgetrokken worden naar het gebied.
Stedenbouwkundige structuur
De molen is bepalend voor de inrichting van het gebied.
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Ligging in cultuurhistorisch waardevol dorpsgezicht
Zuidlaren is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De locatie ligt net buiten het beschermd
dorpsgezicht, maar verdient wel bijzondere aandacht.
Afstemming mogelijk op historische kern
De Wachter is een windmolen (gebouwd in 1851) waarmee granen en specerijen worden gemalen.
Daarnaast is De Wachter een oliemolen waar olie uit lijnzaad wordt geslagen. De molen herbergt 12
stoommachines, een smederij, een ambachtelijke bakkerij, een bakkerswinkel, een
molenmakersgereedschappenmuseum en een kruidenierswinkeltje stammend uit 1890 (ooit bestierd
door vier generaties van de familie Timmer uit Noordlaren). De klompenmakerij van Roelof Westerhof
uit Tynaarlo is overgebracht naar De Wachter. Sinds april 2010 is een tentoonstellingsruimte in
gebruik genomen. Het geheel bij De Wachter is te kwalificeren als werkend of industrieel erfgoed.
Vanaf de steiger voor het museum vertrekt op gezette tijden de stoomraderboot De Jonge Wachter
waarmee tochtjes naar het Zuidlaardermeer kunnen worden gemaakt. De omgeving van de molen
blijft bij voorkeur in de stijl van de molen.

Landschappelijke inpassing
Woonboten zijn op deze locatie niet zonder meer inpasbaar. Aan de kades/oevers van de
Zuidlaardervaart kunnen woonboten niet ingepast worden. Dit kan alleen als er een haven aangelegd
wordt. Het aanleggen van een haven is planologisch al mogelijk gemaakt, waarbij het uitgangspunt
was dat dit om een recreatiehaven zou gaan. De combinatie van recreatieboten en woonboten in een
haven is vanuit recreatieoogpunt niet verstandig. De functies wonen en recreëren verhouden zich niet
goed tot elkaar, omdat mensen vanuit verschillende motieven dicht opeen in een beperkt gebied
verblijven.
Aansluiting op de openbare ruimte
Realiseerbaar.
Privacy
Vanuit de huidige bebouwing zullen de woonboten zichtbaar zijn. Een goede inpassing is mogelijk als
een haven wordt aangelegd.
Bereikbaarheid hulpdiensten
Goed realiseerbaar.
Bevaarbaarheid
Schepen moeten er onbelemmerd doorheen kunnen varen. De vaart is te smal om schepen
permanent langs de kades te leggen.
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Doorstroming
Het betreft open vaarwater met een goede doorstroming.
Milieueffecten (Natura 2000 gebieden, Ecologische Hoofdstructuur, overlastaspecten)
Nabij Natura 2000 en Ecologische Hoofdstructuur.
Privaat- en publiekrecht (eigendom, erfpacht, verhuur, APV)
Eigenaar grond/kades: Gemeente/Stichting Koren- en Oliemolen de Wachter.
Eigenaar water: Gemeente.
Kosten
Het plaatsen van een bak en damwanden voor het aanleggen van een woonbotenhaven kost ca
€ 500.000,-. Dit is gebaseerd op het aanleggen van een woonbotenhaven in de gemeente Assen
(informatie provincie Drenthe). De kosten voor de aanleg van elektriciteit en andere nutsvoorzieningen
worden geschat op € 12.000,- per ligplaats.
Criteria
Ligging
in
cultuurhistorisch
waardevol
dorpsgezicht
Afstemming mogelijk op historische kern
Landschappelijke inpassing mogelijk
Aansluiting op de openbare ruimte
Privacy
Bereikbaarheid voor hulpdiensten
Ruimte oevers
Bevaarbaarheid
Doorstroming
Milieueffecten
Aansluiting mogelijk op het riool
Eigendomssituatie
Kosten
Conclusie

Score
__
__
+/_
+/_
_
+
__
__
+
+/_
+
+/_
__
Negatief

Een verdere afweging met betrekking tot vormgevingsaspecten (richtlijnen inpassing, groen- en
waterstructuur) is pas zinvol als besloten wordt over te gaan tot het aanleggen van een
woonbotenhaven op deze locatie.
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4. Toetsing Jachthaven Meerzicht

Huidige bestemmingen:
- Jachthaven
- Watersport
Ligging
Jachthaven Meerzicht ligt aan de zuidkant van het Zuidlaardermeer. De Jachthaven is in de jaren 30
tot stand gekomen. Naast de haven zijn er in het gebied recreatiewoningen, een camping, paviljoen
en een gebouw voor de Waterscouting gerealiseerd.
Infrastructuur
Jachthaven Meerzicht wordt ontsloten door de Noordma en de Meerweg.
Stedenbouwkundige structuur
De oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur is niet meer als zodanig herkenbaar. Voor het
herstellen van zichtlijnen zou bijvoorbeeld beplanting weggehaald moeten worden rond de
recreatiewoningen en het paviljoen.
Ligging in cultuurhistorisch waardevol dorpsgezicht
Hier niet van toepassing.
Afstemming mogelijk op historische kern
Hier niet van toepassing.
Landschappelijke inpassing
De locatie heeft een open en groen karakter. Inpassing van woonboten, zodat ze opgaan in de
omgeving, is niet mogelijk.
Aansluiting op de openbare ruimte
Wat betreft technische aansluiting op de openbare ruimte kan gesteld worden dat deze redelijke
mogelijkheden bevat. Wat betreft de ruimtelijke aansluiting kan gesteld worden dat deze vanwege de
zichtlijnen en de recreatiefunctie van de haven minder gewenst is.
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Privacy
Als de woonboten tussen de recreatieboten in de haven liggen is het lastig of onmogelijk om de
privacy van bewoners te waarborgen. Een recreatiehaven is niet ingericht voor een woonfunctie. De
omgeving betreft een recreatieterrein.
Bereikbaarheid hulpdiensten
De locatie is voor hulpdiensten redelijk geschikt. Vanwege de ligging duurt het naar schatting wel
langer dan wenselijk voordat de hulpdiensten ter plaatse kunnen zijn.
Bevaarbaarheid
Goed, het betreft open vaarwater.
Doorstroming
Goed, het betreft open vaarwater.
Milieueffecten (Natura 2000 gebieden, Ecologische Hoofdstructuur, overlastaspecten)
Het betreft Ecologische hoofdstructuur. De begrenzing voor Natura 2000 ligt net buiten het gebied.
Binnen het 250 meter zoneringsgebied en nabij kwetsbaar gebied.
Privaat- en publiekrecht (eigendom, erfpacht, verhuur, APV)
Eigenaar grond/kades: Daan Sikkens (zie kaart)
Eigenaar water: Daan Sikkens (zie kaart)
Kosten
Een ligplaats voor een recreatieboot kost rond de € 500,- per jaar. Voor het huren van een ligplaats is
toestemming van de eigenaar van de jachthaven nodig.
Criteria
Ligging
in
cultuurhistorisch
waardevol
dorpsgezicht
Afstemming mogelijk op historische kern
Landschappelijke inpassing mogelijk
Aansluiting op de openbare ruimte
Privacy
Bereikbaarheid voor hulpdiensten
Ruimte oevers
Bevaarbaarheid
Doorstroming
Milieueffecten
Aansluiting mogelijk op het riool
Eigendomssituatie
Kosten
Conclusie

Score
+
+
__
+/ _
__
+/_
+
++
++
_
_
__
+/_
Negatief

Een verdere afweging met betrekking tot vormgevingsaspecten (richtlijnen inpassing, groen- en
waterstructuur) is niet zinvol.
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Conclusie
Na een inleiding en korte historie is in het beleidskader van de locatiestudie het begrip woonboot
uitgewerkt. Vervolgens zijn ruimtelijke criteria opgesteld met betrekking tot een mogelijke locatiekeuze
en vormgevingsaspecten.
Vanuit deze algemene omschrijvingen zijn vier locaties in de gemeente getoetst. Alle locaties scoren
negatief als het gaat om het realiseren van ligplaatsen voor woonboten.
Aanbevelingen
1. Gemeentelijke regelgeving en bestemmingsplannen, als dit niet gebeurd is, aanpassen aan
de situatie dat er geen ligplaatsen voor woonboten in de gemeente gerealiseerd kunnen
worden.
2. Voor de huidige woonboten die niet-legaal een ligplaats innemen in de gemeente de
handhavingtrajecten afronden.
3. De ontheffing voor de woonboot in Jachthaven Meerzicht persoonsgebonden maken en
koppelen aan de overdracht van de haven.
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