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VERTROUWELIJK 
 

MEMORANDUM 

Financiering Uitvoeringsprogramma 
Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012 

knelpuntlocaties woonschepen 
februari 2006 

 

1. Inleiding

Dit memo is het antwoord op uw verzoek van 13 december 2005 (vertrouwelijk besluit aankoop twee 
woonschepen, REG/RER, 2005REG003564i) om een overzicht te geven van de financiële voortgang 
van het Uitvoeringsprogramma woonschepenknelpunten.  
 
Er wordt een overzicht gegeven van de ramingen en realisatie van kosten en baten in juni 2004 
(uitvoeringsprogramma) en februari 2006 (actueel), waarbij ook de kostendragers in beeld worden 
gebracht. Daarna volgt een uitgebreide toelichting op de diverse ontwikkelingen waarbij enkele extra 
kosten en baten aan bod komen. Paragraaf 3.2. geeft een overzicht van de acties die zijn ingezet om 
extra kostendragers te vinden, waaronder het creëren van extra ligplaatsen. Het memorandum wordt 
afgesloten met enkele conclusies.  
 

2. Financieel overzicht

In de navolgende tabellen wordt uitgebreid ingegaan op alle financiële aspecten. Tabel 1 geeft inzicht 
in de ontwikkeling van de ramingen van kosten en baten. Tabel 2 geeft inzicht in hoeverre de 
ramingen inmiddels gerealiseerd zijn.  
 
Kort samengevat valt hieruit het volgende af te leiden: 
 
• Er wordt een positief saldo geraamd van € 859.000; 
• Van de thans geraamde kosten groot € 4.865.000 is inmiddels € 2.175.000 gerealiseerd; 
• Van de thans geraamde baten groot € 5.724.000 is inmiddels € 4.234.000 gerealiseerd.
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Tabel 1 Ramingen kosten/baten juni 2004 (uitvoeringsprogramma) en februari 2006

KOSTEN 
Reeds geraamde kosten 
(per locatie) 

Maatregel Raming  
juni 2004 

Raming  
februari 2006

Wijziging 
raming 

Nieuwersluis Aankopen 100.000 0 - 100.000 
Nigtevecht Aankopen 400.000 600.000 + 200.000 
Loenen Aankopen 400.000 650.000 + 250.000 
Loenen Aankopen 975.000 875.000 - 100.000 
Loenen Aankopen 1.100.000 950.000 - 150.000 
aankoopkosten  - 50.000 + 50.000 
(subtotaal)  (2.975.000) (3.125.000) (+ 150.000) 
Tull en ’t Waal Verplaatsing 1.000.000 1.000.000 0 
Eemnes Verplaatsing 105.000 105.000 0 
Amersfoort Verplaatsing 45.000 45.000 0 
subtotaal A  4.125.000 4.275.000 + 150.000 
Nieuw geraamde kosten 
Restauratieplan Vecht 5 extra ligplaatsen - 375.000 + 375.000 
Restauratieplan Vecht 6 verplaatsingen - 120.000 + 120.000 
Restauratieplan Vecht, 
verplichting één knelpunt 

1 extra ligplaats 
1 verplaatsing 

- 75.000 
20.000 

+ 75.000 
+ 20.000 

subtotaal B  0 590.000 + 590.000 

Saldo (A + B)  4.125.000 4.865.000 +740.000 

BATEN 
Reeds geraamde baten Maatregel Raming  

juni 2004 
Raming 
februari 2006

Wijziging 
raming 

Programmabegroting  2.900.000 2.750.000 - 150.000 
Bijdrage gemeente Loenen cofinanciering 50.000 0 - 50.000 
Bijdrage gemeente Houten Cofinanciering 100.000 100.000 0 
Bijdrage domeinen Cofinanciering 100.000 0 - 100.000 
Opbrengsten oeverpercelen (door)verkoop 100.000 45.000 - 55.000 
Ruimtelijke compensatie (door)verkoop 875.000 1.000.000 + 125.000 
subtotaal A  4.125.000 3.895.000 - 230.000 
Nieuw geraamde baten 
Bijdrage Restauratieplan Vecht Cofinanciering - 1.234.000 + 1.234.000 
Opbrengsten woonschepen 
ligplaats provinciaal water 

Invoeren precario - 250.000 + 250.000 

Opbrengst ligplaatsen Houten 
(stelpost) 

(door)verkoop - 100.000 + 100.000 

Opbrengsten woonschepen (door)verkoop - 245.000 + 245.000 
Opbrengst waterwonen 
(ruimtelijke compensatie) 

 - PM PM 

subtotaal B  0 1.829.000 + 1.829.000 

Saldo (A + B)  4.125.000 5.724.000 + 1.599.000 

af: geraamde kosten  4.125.000 4.865.000  
Geraamd saldo (positief)  0 859.000  
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Tabel 2 Realisering kosten/baten per februari 2006

KOSTEN 
Knelpunt Maatregel Raming 

februari 2006
Gerealiseerd Nog te 

realiseren 
Reeds geraamde kosten 
Nieuwersluis Aankopen 0 0 - 
Nigtevecht Aankopen 600.000 600.000 - 
Loenen Aankopen 650.000 650.000 - 
Loenen Aankopen 875.000 875.000 - 
Loenen Aankopen 950.000 - 950.000 
Aankoopkosten - 50.000 50.000 - 
(subtotaal)  (3.125.000) (2.175.000)  
Tull en ’t Waal Reconstructie 1.000.000 - 1.000.000 
Eemnes 1 verplaatsing 105.000 - 105.000 
Amersfoort 9 verplaatsingen 45.000 - 45.000 
subtotaal A  4.275.000 2.175.000 2.100.000 
Extra kosten 
Restauratieplan Vecht 5 extra ligplaatsen 375.000 - 375.000 
Restauratieplan Vecht 6 verplaatsingen 120.000 - 120.000 
Restauratieplan Vecht, 
verplichting één knelpunt 

1 extra ligplaats 
1 verplaatsing 

75.000 
20.000 

- 75.000 
20.000 

subtotaal B  590.000 0 590.000 

Saldo (A + B)  4.865.000 2.175.000 2.690.000 

BATEN 
Kostendrager Maatregel Raming 

februari 2006
Gerealiseerd Nog te 

realiseren 
Reeds geraamde baten 
Programmabegroting budget 2.750.000 2.750.000 - 
Opbrengst 5 ligplaatsen 
(ruimtelijke compensatie) 

(door)verkoop 1.000.000 - 1.000.000 

Bijdrage gemeente Loenen cofinanciering 0 0 - 
Bijdrage gemeente Houten Cofinanciering 100.000 - 100.000 
Bijdrage domeinen Cofinanciering 0 0 - 
Opbrengst oeverpercelen (door)verkoop 45.000 - 45.000 
subtotaal A  3.895.000 2.750.000 1.145.000 
Nieuwe baten 
Bijdrage Restauratieplan Vecht Cofinanciering 1.234.000 1.234.000 -
Opbrengsten woonschepen 
ligplaats provinciaal water 

Invoeren precario 250.000 250.000 -

Opbrengst ligplaatsen Houten 
(stelpost) 

(door)verkoop 100.000 - 100.000 

Opbrengsten woonschepen (door)verkoop 245.000 - 245.000 
Opbrengst waterwonen 
(ruimtelijke compensatie) 

 PM - PM 

subtotaal B  1.829.000 1.484.000 345.000 

Saldo (A + B)  5.724.000 4.234.000 1.490.000 
af: geraamde kosten  4.865.000   
Geraamd saldo (positief)  859.000   
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3. Toelichting ontwikkeling kosten en baten

3.1. Nieuw geraamde kosten 
 
Kosten aanleg extra ligplaatsen 
De kostenstijging hangt samen met het beëindigen van het Restauratieplan Vecht en het overnemen 
van een aantal inspanningsverplichtingen door de provincie Utrecht. In juni 2004 werd nog voorzien 
dat de kosten voor aanleg van extra ligplaatsen en verplaatsingskosten rechtstreeks uit het RPV-budget 
betaald zouden worden. Tegenover deze verplichtingen staat dat de provincie in 2005 beschikking 
heeft gekregen over het resterend budget groot € 1.234.000 voor de aankoop van enkele belangrijke 
knelpunten. De extra kosten voor aanleg van ligplaatsen verdienen zich terug in de vorm van extra 
opbrengsten uit (door)verkoop van vrije RPV-ligplaatsen.  
 
Verplichting Restauratieplan Vecht 
In één geval betreft de inspanningsverplichting een woonschip dat niet in het uitvoeringsprogramma 
als knelpunt is aangewezen. Voor de sanering van dit woonschip is een aparte reservering gemaakt 
voor de aanleg van één vervangende ligplaats en verplaatsingskosten (tezamen € 95.000). 
 
3.2. Nieuw geraamde baten 
 
Na het Uitvoeringsprogramma zijn er de nodige stappen genomen om extra kostendragers te vinden. 
Dit heeft geresulteerd in de volgende acties: 
 
Restauratieplan Vecht 
Bij de beëindiging van het Restauratieplan Vecht is het restant budget binnen dit project voor sanering 
van woonschepen groot € 1.234.000 gebruikt voor de financiering van het Uitvoeringsprogramma. 
Nog vóór 1 januari 2006 is dit budget aangewend voor de aankoop van twee woonschepen op de 
Vecht. Hiermee is een belangrijke aanvullende niet-voorziene kostendrager gerealiseerd. Gelet op de 
omvang betekent dit dat de aanvankelijk geraamde kostendragers ter hoogte van € 1.225.000 in feite 
reeds in het eerste jaar ruimschoots zijn gerealiseerd.  
 
Precario woonschepen 
Het invoeren van precario voor woonschepen in provinciaal water is per 1 januari 2006 op initiatief 
van het project woonschepenknelpunten opgenomen in de nieuwe tarieventabel. Opgemerkt wordt dat 
de concrete (stapsgewijze) invoering van de heffing nog moet plaatsvinden. 
 
Extra ligplaatsen Houten 
De opbrengsten uit extra ligplaatsen in Houten zijn nog onzeker. Deze ligplaatsen zouden bij de 
reconstructie kunnen worden toegevoegd als kostendrager. Mogelijk kunnen deze ligplaatsen bij 
voorrang voor commerciële marktwaarde aangeboden worden aan eigenaren/bewoners van 
woonschepen die elders op de rivier de Lek illegaal ligplaats innemen (bijvoorbeeld in Wijk bij 
Duurstede).  
 
Doorverkoop aangekochte woonschepen 
De opbrengsten uit (door)verkoop van woonschepen betreft de vrije verkoopwaarde van drie 
woonschepen die zijn of worden aankocht. Na beëindiging van de (tijdelijke) bewoning en het 
opheffen van de ligplaats kunnen deze schepen zonder ligplaats verkocht worden. De raming is 
gebaseerd op separate taxaties.  
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Waterwonen (ruimtelijke compensatie) 
Over de opbrengsten uit projecten “waterwonen” het volgende. Het afgelopen jaar is onderzocht in 
hoeverre naast de aanleg van de reeds geraamde extra ligplaatsen in het kader van het Restauratieplan 
Vecht ook elders in de provincie extra ligplaatsen bij wijze van kostendrager kunnen worden 
gerealiseerd. Een interne projectgroep heeft op basis van een quick scan een aantal potentiële locaties 
geselecteerd. Vervolgens is de opdracht verbreed tot het integrale thema “waterwonen”. Vastgesteld is 
dat de uitwerking en begeleiding van dergelijke projecten gelet op tijdsdruk, deskundigheid en 
karakter buiten het uitvoeringsprogramma vallen. Thans werkt de sector Strategische Ruimtelijke 
Ontwikkelingen (RSO) de mogelijkheden provinciebreed verder uit. Dit betekent dat er alleen concrete 
ramingen zijn opgenomen voor de ligplaatsen die concreet en binnen afzienbare termijn gerealiseerd 
kunnen worden. Het gaat dan om de reeds genoemde zes extra ligplaatsen op de Vecht en zo mogelijk 
enkele extra plekken in Tull en ‘t Waal.  
 
3.3. Reeds geraamde kosten 
 
Aankopen 
De beoogde aankopen van woonschepen zijn nagenoeg afgerond. Naar verwachting zal voor de laatste 
aankoop nog dit voorjaar overeenstemming bereikt worden. De kosten zijn vrijwel binnen de ramingen 
gebleven. Daarbij zijn er wel grote verschillen per woonschip. Dit is het gevolg van het ontbreken van 
concrete taxaties per object en het verzet van bewoners tegen de voorgenomen sanering. De kosten 
voor de aankoop van het woonschip in Nieuwersluis zijn in 2004 rechtstreeks betaald uit het budget 
van het Restauratieplan Vecht. 
 
3.4. Reeds geraamde baten 
 
Aanleg extra ligplaatsen (ruimtelijke compensatie) 
Het gaat hierbij om de aanleg van zes extra ligplaatsen op de Vecht. Hiervan is één ligplaats bestemd 
voor het toegevoegde knelpunt. De overige vijf plekken worden toegevoegd aan de bestaande vrije 
RPV-ligplaatsen en kunnen worden gebruikt hetzij voor woonschepen die verplaatst moeten worden, 
hetzij als kostendrager voor saneringen. De realisatie van extra ligplaatsen is mede afhankelijk van 
medewerking van gemeente en eventuele oevereigenaren.  
 
Cofinanciering 
Cofinanciering van gemeente Loenen was niet meer nodig aangezien de betreffende sanering geheel 
uit middelen van het Restauratieplan Vecht is betaald. Cofinanciering van gemeente Houten kan aan 
de orde worden gesteld zodra het project in Tull en ’t Waal verder ontwikkeld is. 
 
Oeverpercelen 
De opbrengst uit (door)verkoop van oeverpercelen blijkt moeilijker te realiseren dan voorzien. De 
raming is neerwaarts bijgesteld op basis van waarde met agrarisch grondgebruik (ca. € 5,- per m2). 
 
4. Conclusies

1. De financiering van het Uitvoeringsprogramma loopt goed. Op dit moment is sprake van een 
positief geraamd saldo van € 859.000; 

2. Met de bijdrage vanuit het budget van het Restauratieplan Vecht is in één keer de doelstelling van 
de geraamde kostendragers uit het uitvoeringsprogramma gerealiseerd; 

3. Aanleg van extra ligplaatsen op de Vecht biedt op korte termijn kansen op concrete opbrengsten; 
4. Er is actief gezocht naar aanvullende kostendragers. Deze zijn gevonden in de vorm van 

precarioheffing voor woonschepen, (door)verkoop van aangekochte woonschepen, mogelijk extra 
ligplaatsen in Tull en ‘t Waal en het project waterwonen; 

5. Waterwonen is een langlopend project waaruit op korte termijn geen opbrengsten uit voortvloeien. 
Op lange termijn biedt dit initiatief mogelijkheden voor aanvullende opbrengsten; 

6. De kosten van de aankopen van (dure) knelpunten blijven vrijwel binnen de ramingen uit 2004; 
7. Een aantal kosten/baten is nog niet gerealiseerd. De kans op eventuele tegenvallers is klein.  
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