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Onderwerp: Voortgangsrapportage “uitvoeringsprogramma knelpunten woonschepen “ periode 
januari 2007 tot september 2008 
 
Voorgestelde behandeling:  
Kennisnemen van bijgaande vertrouwelijke voortgangsrapportage.  
 

Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Het Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012 knelpuntlocaties woonschepen 
(Gedeputeerde staten 8 juni 2004, bespreking commissie Ruimte en Groen 1 juli 2004) geeft een nadere 
prioritering aan de knelpunten en geeft inzicht in de maatregelen die genomen kunnen worden evenals de 
financiële consequenties hiervan. Vervolgens is er een programmabegroting voor 2005-2008 opgesteld en is er in 
totaal € 2,75 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag bestaat uit een jaarlijks budget van € 0,5 miljoen voor een 
periode van vier jaar en eenmalig een bedrag van € 0,75 miljoen.  
 
Essentie / samenvatting: 
In de bijgevoegde voortgangsrapportage wordt uitgebreid ingegaan op de voortgang van alle deelprojecten. 
Daaruit worden de volgende conclusies getrokken: 

1. Het project is volop in uitvoering. Vrijwel alle woonschepenknelpunten zijn in behandeling genomen.  
2. Er zijn 46 knelpunten afgehandeld. Er resteren nog 33 knelpunten. 
3. De saneringsmaatregelen zijn complex en tijdsintensief. 
4. De planning is erop gericht de resterende knelpunten stapsgewijs vóór juli 2009 af te handelen. 
5. De financiën zijn goed op orde. Op dit moment zijn de kosten die ten laste van de provincie blijven € 

49.000,-  lager geraamd dan in het Uitvoeringsprogramma. Daarbij is rekening gehouden met (a) alle 
kostendragers, (b) toevoeging van de verplichting tot aankoop van het woonschepenknelpunt Oud Over 
129, (c) aankoop en verplaatsing in eigen beheer van twee woonschepen en (d) de extra 
verplaatsingskosten door aanleg van drie extra ligplaatsen. Risico’s voor tegenvallers zijn er wel maar 
de financiële uitvoerbaarheid van het project is vooralsnog verzekerd. Onder andere de verkoop van de 
woonschepen is afhankelijk van de markt en mochten eventuele procedures zoals bestemmingsplannen 
niet verlopen zoals gedacht kunnen er ook veranderingen optreden in de financiën. 

6. Er zullen na juli 2009 nog afrondende werkzaamheden nodig zijn. Bijvoorbeeld oplevering, 
verplaatsing en verkoop aangekochte woonarken. Deze werkzaamheden kunnen dan na juli 2009 vallen 
onder de reguliere ontheffingverlening en handhaving voor woonschepen op grond van de Verordening 
bescherming Natuur en Landschap (VNL). Echter voor de reconstructie in Houten moet mogelijk 
rekening gehouden worden met een uitloop van ca. drie maanden voor de daadwerkelijke realisatie van 
de reconstructie. Een positief saldo dat in het vorige punt genoemd is zou dan gebruikt kunnen worden 
voor de financiering van de nog benodigde uren op projectmatige basis. 

 
Eerdere besluiten 

• Nota Handhaving en Veiligheid (Provinciale Staten 8 april 2002); 
• Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012 (Provinciale Staten 7 oktober 2002); 
• Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012, knelpuntlocaties woonschepen 

(Gedeputeerde staten 8 juni 2004, bespreking commissie Ruimte en Groen 1 juli 2004, vertrouwelijk); 
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• Programmabegroting 2005, programma 2.5. Natuur en landschap (Provinciale Staten 8 november 
2004); 

• Aankoop woonschepenligplaats en oeverperceel (Gedeputeerde staten 16 augustus 2005, vertrouwelijk) 
• Aankoop twee woonschepen met ligplaats en oeverperceel (Gedeputeerde staten 13 december 2005, 

vertrouwelijk).; 
• Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012, knelpuntlocaties 

woonschepen (Gedeputeerde staten 7 maart 2006, ter kennisname commissie Ruimte en Groen 27 maart 
2006); 

• Aankoop woonschip met ligplaats en oeverperceel (Gedeputeerde Staten 18 april 2006, Provinciale 
Staten 12 juni 2006 vertrouwelijk); 

• Verplichting opnemen tot aankoop van het woonschepenknelpunt Oud Over 129 (Gedeputeerde Staten 
29 augustus 2006, vertrouwelijk); 

• Aankoop twee woonschepen met ligplaats en oeverperceel (Gedeputeerde Staten 19 december 2006, 
commissie Ruimte en Groen 22 januari 2007). 

• Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012, knelpuntlocaties 
woonschepen (Gedeputeerde staten 10 april 2007, ter kennisname commissie Ruimte en Groen 24 april 
2007). 

 

Financiële consequenties 
geen 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van bijgaande vertrouwelijke voortgangsrapportage.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


