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Inleiding 

In het kader van het provinciaal woonschepenbeleid en het Restauratieplan Vecht wil de provincie Utrecht  een 
aantal woonschepen op de Vecht (gemeente Loenen) saneren. De wijze van sanering vindt plaats op grond van 
de Verordening bescherming natuur en landschap (Vnl) en hangt af van de opgebouwde rechten. De uitvoering 
en financiering is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma beëindiging knelpunten Notitie Woonschepenbeleid 
2002-2012. Over de voortgang en financiering van dit Uitvoeringsprogramma is de commissie Ruimte en Groen 
recent geïnformeerd (zie bijlage 1 en 2). 
 
De wijze van sanering van de woonschepen op de Vecht is aan de orde geweest bij het goedkeuringsbesluit van 
het bestemmingsplan landelijk gebied Loenen. Daarbij hebben Gedeputeerde staten goedkeuring onthouden aan 
de positieve bestemming van een aantal te saneren woonschepenligplaatsen. Deze woonschepenligplaatsen zijn 
op basis van de opgebouwde rechten in te delen in drie afzonderlijke categorieën met bijbehorende 
saneringswijze: 
 
1. Illegale woonschepen zonder provinciale ontheffing Vnl
2. Legale woonschepen met een zgn. verplaatsingsclausule in de provinciale ontheffing Vnl 
3. Legale woonschepen zonder beperkingen in de provinciale ontheffing Vnl

Met name de sanering van de laatstgenoemde categorie is een uiterst kostbare zaak omdat door het opheffen van 
de rechten op een ligplaats de economische waarde van het woonschip (en eventueel bijbehorend oeverperceel) 
sterk afneemt. De schade zal doorgaans overeenkomen met de huidige marktwaarde. De kosten van deze 
kostbare saneringen zijn expliciet vermeld in het Uitvoeringsprogramma. Tevens is ten behoeve van het 
Uitvoeringsprogramma woonschepen een risicoreserve gemaakt waardoor vooruitlopend op te realiseren 
kostendragers uitgaven mogelijk zijn.  
 
Op 11 mei 2005 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan landelijk gebied Loenen. 
De Raad heeft de ingestelde beroepen tegen het besluit van Gedeputeerde staten ongegrond verklaard. Voor de 
eigenaar/bewoner van de onderhavige aankoop is het provinciale saneringsbeleid en/of de uitspraak van de Raad 
van State  aanleiding geweest om in overleg te treden over een vrijwillige aankoop. Er zijn diverse taxaties 
verricht op basis waarvan gesprekken zijn gevoerd. Er zijn in totaal vier taxaties verricht. Het resultaat is 
overeenstemming over koopprijs en een van de zijde van verkoper getekend koopcontract. Gedeputeerde staten 
kunnen instemmen met deze aankoop onder voorbehoud dat Provinciale staten middelen beschikbaar stellen uit 
de reserve. Thans zullen Provinciale staten een besluit moeten nemen over de aanwending van de risicoreserve.  
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Besluit 

Besluit van 12 juni 2006 tot het beschikbaar stellen van middelen uit de reserve 
Uitvoeringsprogramma woonschepenbeleid B0443011; 
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 18 april 2006, dienst/sector REG/RER, nummer 
2006REG001071i; 
 
Overwegende dat in het kader van het Uitvoeringsprogramma woonschepen een woonschip met 
ligplaats en oeverperceel kan worden aangekocht en dat het budget voor 2006 hiervoor niet toereikend 
is;  
 
Gelet op de doelstelling van de reserve Uitvoeringsprogramma woonschepen en het feit dat deze 
aankoop valt binnen de voorziene en geraamde kosten;  
 
Besluiten:  
 
Beschikbaar te stellen een bedrag groot € 935.000 ten laste van de reserve Uitvoeringsprogramma 
woonschepenbeleid. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
 
Privaatrechtelijk handelen op basis van vastgesteld beleid. 
 
Beoogd effect 
 
Een kwaliteitsverbetering van de Ecologische en Cultuurhistorische hoofdstructuur en de visuele 
belevingswaarde van het landschapsschoon op de rivier de Vecht door verwijdering van woonschepen, 
vaartuigen en voorwerpen op onaanvaardbare locaties uit deze gebieden.  
 
Argumenten 
 
Vastgesteld beleid.
Het voorstel is een direct gevolg van de uitvoering van de Nota Handhaving en Veiligheid, de Notitie 
Woonschepenbeleid 2002-2012 en het Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012, 
knelpuntlocaties woonschepen (hierna: Uitvoeringsprogramma woonschepenbeleid). 
 
Aanvaardbare aankoopprijs
De aankoopprijs is aanvaardbaar op basis van de beschikbare taxaties. De aankoopprijs ligt dicht bij het 
gemiddelde van vier taxaties. Daarnaast is de aankoop verantwoord gelet op de ramingen in het 
Uitvoeringsprogramma woonschepenbeleid voor de aan te kopen woonschepen. Tenslotte ligt de prijs onder de 
geraamde kosten ingeval wordt overgegaan tot onvrijwillige sanering op grond van de VNL. 
 
Beschikbare aanvullende kostendragers
De doorverkoop van het aangekochte woonschip en bijbehorende oeverperceel levert een –overigens 
bescheiden- aanvullende kostendrager op. In onderzoek is in hoeverre er mogelijkheden zijn om subsidie en/of 
medefinanciering te verkrijgen vanwege de waardedaling van de percelen door het opheffen van de naastgelegen 
bijbehorende woonschepenligplaats (omzetting van tuin in natuurterrein). Eventuele extra opbrengsten in de 
vorm van (aankoop)subsidies zullen als kostendrager aan het project worden toegerekend.  
 
Afgeven positief signaal
Zoals bekend heeft de voorgenomen sanering van woonschepen op de Vecht tot heftige en emotionele discussies 
geleid. Ook na de uitspraak van de Raad van State blijft sanering een moeizaam en gevoelig proces. Tegen deze 
achtergrond zijn de aankopen van woonschepen een duidelijk signaal aan de overige eigenaren-bewoners èn de 
gemeente Loenen dat de provincie onverkort doorgaat met de uitvoering van het voorgestane saneringsbeleid. 
Enerzijds gaat de provincie door met de sanering, anderzijds wordt –binnen de grenzen van de geschetste 
saneringsmethode !- in goed overleg gezocht naar maatwerk. In dit verband is van belang dat de onderhavige 
aankoop op basis van vrijwilligheid is gerealiseerd.  
 
Kanttekeningen 
 
Met de onderhavige aankoop wordt voorkomen dat wordt overgegaan tot onvrijwillige sanering op grond van de 
VNL, waarbij de ligplaats op basis van artikel 7c lid 4 VNL wordt opgeheven met bijbehorende verplichting tot 
nadeelcompensatie. Bij een dergelijke sanering moet rekening worden gehouden met aanmerkelijke meerkosten. 
Daarbij is de schadeloosstelling geraamd op € 995.000. Dit bedrag kan in een juridische procedure iets lager 
uitvallen i.v.m. toerekening van maatschappelijk risico (ca. 5-10 %), maar hoger als de rechter een hogere 
waarde toekent aan het woonschip met ligplaats en oeverperceel. Daarnaast worden de kosten van ambtelijke en 
juridische bijstand voor de procedures gericht op onvrijwillige sanering geraamd op ca. € 50.000 tot € 70.000.  
 
Het oeverperceel is onderzocht op eventuele bodemverontreiniging. Vastgesteld is dat er sprake is van een lichte 
verontreiniging van grond en grondwater. De interventiewaarden worden echter voor geen van de gemeten 
stoffen overschreden. Er is sprake van een geval van niet-ernstige bodemverontreiniging en er hoeft geen nader 
bodemonderzoek te worden uitgevoerd. De grond is  vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt is voor het 
huidige grondgebruik en eventuele nieuwbouw (rapport Aveco de Bondt dd. 21 maart 2006). 
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Financiën 
 
Reserve uitvoeringsprogramma woonschepenbeleid
Deze reserve is bedoeld voor het projectmatig oplossen van woonschepenknelpunten binnen de periode 2005-
2008 door herinrichting, aankoop, opheffing met nadeelcompensatie, verplaatsing en aanleg van compenserende 
ligplaatsen. De reserve mag conform de programmabegroting 2005 voor het jaar 2006 negatief staan tot een 
maximum van € 2.375.000. Voor het jaar 2008 en verder mag de reserve maximaal € 1.375.000 negatief staan. 
Voor de jaren 2007 en 2008 zal € 500.000 per jaar worden gestort. 
 
Positief saldo
Vorig jaar zijn er in totaal drie woonschepen(ligplaatsen) aangekocht. Daarbij is 90 % van de koopsom betaald 
en hebben de bewoners recht op voortgezet gebruik tot uiterlijk 31 december 2006. Deze aankopen zijn 
bekostigd uit het beschikbare budget alsmede een bijdrage uit het Restauratieplan Vecht. Dit heeft geresulteerd 
in een overschot groot € 515.000,-. Dit bedrag is opgenomen in de reserve Uitvoeringsprogramma 
woonschepenbeleid, zodat er thans sprake is van een positief saldo. 
 
Raming kosten in 2006
Voor dit jaar geldt voor het uitgavenpatroon het volgende. Op de eerste plaats zullen in de loop van 2006 de drie 
reeds aangekochte woonschepen(ligplaatsen) ontruimd en feitelijk geleverd worden. Daarbij moet de resterende 
10 % van de koopsom betaald worden. Deze verplichtingen zijn tezamen € 212.000. Op de tweede plaats zullen 
in  het kader van het Uitvoeringsprogramma woonschepen de nodige uitgaven worden gedaan. Op dit moment 
kan er nog geen gedetailleerd overzicht worden gegeven omdat de uitvoering vaak afhankelijk is van 
medewerking en/of overeenstemming van anderen. In ieder geval zal er voldoende budget beschikbaar moeten 
zijn om adequaat te kunnen inspelen op kansen en om de beoogde maatregelen zoals opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma uit te voeren. Genoemd kunnen worden verplaatsingskosten, aanlegkosten vervangende 
ligplaatsen, reconstructiekosten, onderzoekskosten, kosten aankoop en (door)verkoop van woonschepen en 
ligplaatsen enz.  
 
Aankoop ten laste van reserve
Omdat er thans sprake is van een positief saldo van de reserve, de hoge uitgaven voor aankopen zich 
concentreren aan het begin van het project, de aankoop past binnen de doelstelling van de reserve en de 
maatregelen thans volop in uitvoering zijn is het voor een slagvaardige uitvoering wenselijk dat het project in de 
loop van 2006 kan beschikken over tenminste het thans beschikbare budget voor 2006 groot ca. € 288.000,-. 
Daarom wordt voorgesteld de huidige aankoop geheel ten laste van de reserve te brengen. Voor nadere 
informatie over de actuele stand van zaken van de financiering van het Uitvoeringsprogramma woonschepen 
wordt verwezen naar het vertrouwelijk memorandum (bijlage 1). 
 
Toelichting aankoop
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende taxaties. Tevens is een raming 
opgenomen van de geraamde kosten bij onvrijwillige sanering op grond van de VNL.  
 
Tabel 1: samenvatting financiële data woonschip “Waterjuffer” met ligplaats en oeverperceel 

Woonschip “Waterjuffer”  
Aankoopprijs Aanbod eigenaar/bewoner 935.000 
Taxaties  Habben Jansen 850.000 

Veerman 875.000 
Den Drijver Experts 880.000 
De Compagnie 1.100.000  
Gemiddelde taxatie 926.000 

Uitvoeringsprogramma Raming aankoop  1.100.000 
Bestuurscompensatie Raming schadeloosstelling sanering ex art 7c-4 VNL  995.000 
Bijkomende kosten Ambtelijke en juridische bijstand bij onvrijwillige sanering 50.000-70.000 

Verkoop oeverperceel  Raming opbrengst verkoop ca. 6500 m2 à € 5,- per m2 32.500 
Subsidie oeverperceel In verband met wijziging tuin > natuur PM 
Verkoop woonschip  Raming opbrengst verkoop woonschip zonder ligplaats Den 

Drijver Experts 
110.000 
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Realisatie 

Het oeverperceel, woonschip en ligplaats zullen worden opgeleverd uiterlijk binnen 24 maanden na goedkeuring 
van de overeenkomst door GS. Indien eind mei van de zijde van de provincie Utrecht getekend wordt vindt 
levering plaats voor 1 juni 2008. Het oeverperceel zal te zijner tijd worden heringericht ten behoeve van 
natuurontwikkeling. Bezien zal worden in hoeverre de eigendom en het beheer van het perceel kan worden 
overgedragen aan een derde partij. 
 
Juridisch 
 
De koopovereenkomst is inmiddels van de zijde van verkoper getekend. 
 
Communicatie 
 
Bij de vorige aankoop is geen persbericht uitgegeven of anderszins actief gecommuniceerd. Voorgesteld wordt 
ook bij de onderhavige aankopen niet actief op te treden. De resultaten van de aankopen in de vorm van een 
ontruimde ligplaats met winst voor natuur en landschap kunnen t.z.t. als resultaten gepresenteerd worden. 
 
Bijlagen 
 

1. Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012 knelpuntlocaties 
woonschepen periode 2004-2005 (Commissie Ruimte en Groen 27 maart 2006); 

2. Vertrouwelijk memorandum Financiering Uitvoeringsprogramma woonschepenknelpunten (GS 7 maart 
2006). 

 
Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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