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VERSLAG VAN DE WERKGROEP WATER OVER HET JAAR 2011

De werkgroep Water heeft het afgelopen jaar niet  veel kunnen doen vanwege perikelen omtrent de 
samenstelling van de werkgroep. Uiteindelijk zijn de perikelen opgelost en is er nu een werkgroep 
bestaande uit vier nieuwe leden.

In het afgelopen jaar heeft de werkgroep zich nog met twee onderwerpen kunnen bezighouden 
namelijk de handhaving van de Basboot en het bestemmingsplan Water.

Bas Boot
De eigenaren van de Basboot - een woonboot in de Prinsengracht vlakbij de Leliegracht - hebben deze 
boot in strijd met de vergunning verbouwd, zodat deze nu meer weg heeft van een ark in plaats van de 
scheepsvorm waar die oorspronkelijk op leek. Het stadsdeelbestuur wilde de Basboot handhaven door 
hem te verplaatsen naar een locatie aan de andere kant van de binnenstad, maar door een motie van de 
deelraad heeft het daarvan afgezien. Op aandringen vanuit de werkgroep Water heeft het bestuur van 
de VVAB de handschoen nu opgepakt en is een procedure tegen het stadsdeel begonnen om 
handhaving af te dwingen.
 
Bestemmingsplan Water
Het bestemmingsplan Water is het vastleggen van de functies in de wateren van de binnenstad in de 
vorm van een bestemmingsplan. In het conceptbestemmingsplan staan een aantal punten waar de 
VVAB jarenlang voor heeft gestreden. Zoals het plan om aanlegsteigers te plaatsen in de binnenstad 
voor het vervoer over het water van personen en goederen. En het verplaatsen van woonboten vlakbij 
monumentale bruggen. De werkgroep heeft hierover ingesproken op een hoorzitting van het stadsdeel. 
De resultaten lijken in dit stadium negatief. Een meerderheid van de deelraad lijkt  geen aanlegsteigers 
aan de Noordermarkt en aan het Amstelveld te willen. en zegt ook geen boten gedwongen te willen 
verhuizen, maar alleen op vrijwillige basis. Ook het dagelijks bestuur van het stadsdeel lijkt niet t e 
vechten voor het door het DB zelf aangenomen plan. Dus lijkt het bestemmingsplan niet meer te 
worden dan een vastleggen van de huidige situatie. Een vrij laf standpunt omdat men terugschrikt van 
weerstand, die er nu eenmaal altijd tegen dit soort plannen is. De werkgroep Water probeert nog voor 
de raadsvergadering van eind juni waarin het bestemmingsplan Water wordt behandeld de raad op 
andere keuzes te krijgen.
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