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 Datum 26 mei 2021 
 Behandeld door Harold IJskes  
   
 Onderwerp Beantwoording brief 20 april  

   
  

 
Beste bewoners van de woonschepen en woonarken aan de Binnenkant en de Oude Waal,  

  

 Hierbij de beantwoording van de op 20 april naar de gemeente verzonden brief namens alle 
woonschip en woonarkbewoners over de kadeherstel Waalseilandsgracht. 
 
Meer informatie en vragen 
• Heeft u vragen of wilt u een afspraak dan kunt u mij bellen of mailen op 06 113 17 119 of 

h.ijskes@amsterdam.nl. Als een gesprek op locatie uw voorkeur heeft, dan kan dat ook. In de 
buitenlucht, op een veilige afstand van 1,5 meter. 

• Voor bewoners/eigenaren van een schip of woonark is Harold IJskes uw contactpersoon. U 
kunt hem bellen of mailen: 06 510 17 189 of marlo.de.kat@amsterdam.nl. 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Harold IJskes 
Omgevingsmanager  
Bruggen en Kademuren 
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A Communicatie 
Vraag: 
1.1 Gemeenschappelijke voorlichtingsmomenten door de gemeente, schriftelijk en/of via Zoom-
presentaties. Na drie maanden is dit nog steeds niet geïnitieerd. De individuele voorlichting die de 
afgelopen drie maanden plaats heeft gevonden, waarderen wij, maar veroorzaakte ook onderling 
afwijkende beelden, leidde daardoor tot onzekerheid en spanningen en had een negatieve invloed op 
de burgerparticipatie. 
Antwoord:  
Gezien de beperkingen (corona) hebben we geen fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren. 
Daarom is in de bewonersbrieven aangegeven dat individuele gesprekken wel mogelijk waren. 
Omgevingsmanager Harold IJskes is aangesloten bij een digitale bijeenkomst georganiseerd door 
de bewoners zelf. Ook zijn er enige malen ‘live’ kleinschaligere bijeenkomsten geweest bij de 
initiatiefnemers van Plan B.  
 
Er zijn vele individuele gevallen en issues, daarom is in de eerste fase gekozen om nadruk te geven 
aan persoonlijk contact. Iedere maand zijn er bewonersbrieven verzonden aan alle bewoners van 
wal en water. Ook zijn er meerdere brieven verzonden aan de bewoners van de woonschepen en 
woonarken. 
 
Op 6 mei is vanuit de gemeente een eerste digitale bijeenkomst georganiseerd. Op 25 mei is via 
een digitale bijeenkomst het afwerkingsplan gepresenteerd. Dit soort digitale bijeenkomsten 
zullen de komende tijd - nu er meer bekend wordt over de planning en andere zaken - vaker 
gebeuren. 
 
Vraag: 
1.2. Een visiestuk, waarin korte-termijn kadeveiligheidsmaatregelen in relatie worden gebracht met de 
lange termijn (voor de Waalseilandsgracht 10 jaar plus) gevolgen en het historische karakter van de 
gracht, alsmede met de woonkwaliteit. 
Antwoord:  
Het huidige projectteam zorgt voor de plaatsing van de veiligheidsconstructie aan de Oude Waal 
en een gedeelte van de Binnenkant. Op een bepaald moment zal er een nieuw projectteam 
worden opgezet voor de vernieuwing van de beide kademuren aan de Waalseilandsgracht. Vanuit 
dit team wordt landschappelijk en vanuit historisch oogpunt naar het ontwerp worden gekeken. 
Ook zal het team kijken naar de bereikbaarheid, techniek, duurzaamheid en andere opgaven. 
 
Vraag: 
1.3. Een tweewekelijkse gemeentelijke voortgangsrapportage. 
Antwoord:  
We zitten nu in een fase dat er regelmatig brieven/updates en andere informatie naar de bewoners 
van water en wal worden verzonden. De bewoners van de woonschepen en woonarken zullen 
extra brieven ontvangen. Daarnaast zijn er met individuele bewoners vele telefoongesprekken en 
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mailcontact. Iedere maand volgt in ieder geval een verzamelbrief met informatie.  
 
Vraag: 
1.4. Een volwaardig overleg met de Wethouder. Dit is eerder toegezegd en dient expliciet in het 
communicatieplan te worden opgenomen. 
Antwoord:  
Een overleg met bewoners van het water en de wal met wethouder De Vries was op dinsdag 11 
mei jl. met bewoners van wal en water. Tijdens dit gesprek van drie kwartier zijn vele aspecten aan 
bod gekomen.  De wethouder heeft aangeven in de zomer - zo mogelijk op locatie - opnieuw in 
gesprek te willen gaan. Op 11 februari was al eerder een gesprek tussen de wethouder en 
bewoners van het water. 
 
Vraag: 
1.5. Een agenda met de concrete data waarop alle relevante activiteiten en 
beslismomenten voor de komende maanden staan ingepland, uitgebreider dan de 
planning die in de ontvangen brief van 16-4-2021 staat. Zie verder B. Planning 
Antwoord: 
Alle relevante data die nu bekend zijn bij ons, hebben we met u gedeeld. Toevoegingen aan de 
planning zullen we ook weer delen, zodra die er zijn.  

 
 
B. Planning 
Vraag: 
2.0. De planning beschreven in de bewonersbrief van 16-4 verwelkomen wij als een eerste stap, maar 
lijkt ons nog onvoldoende gedetailleerd en op punten niet realistisch. Bijv. is daar 4 weken ingepland 
voor plaatsen damwand Binnenkant en 5 weken voor plaatsen damwand Oude Waal. Bewoners 
willen dat de damwand ook al bekleed is (zijfront en top) wanneer zij terugkeren aan de damwand en 
dat hun bruggen en loopplanken al gereed zijn, zodat zij niet te maken krijgen met ongewenste 
tussenoplossingen. Dit lijkt ons niet haalbaar in vier weken. 
Antwoord: 
We doen er alles aan om de damwand volledig op te leveren voordat de boten teruggeplaatst 
worden. Of hij helemaal af is - met plantenbakken en alles - proberen we te realiseren. Maar dat 
kunnen we niet garanderen. Wel zorgen we dat de nutsvoorzieningen zijn aangesloten en de 
toegangs- en afmeervoorzieningen zijn opgeleverd. Het aanbrengen van het groen is verder 
afhankelijk van de het plantseizoen. Nu staat oplevering in de winter. Dan is plaatsing van groen 
geen goed moment.   
 
Wij willen daarom op korte termijn een uitgebreidere en concrete planning voor het gehele project 
waarin o.a. de volgende punten, met data, zijn opgenomen: 
Vraag: 
2.1. Aanleveren brandveiligheidsplan. 
Antwoord: 
Er wordt een algemeen en breder rapport gemaakt met hierin verschillende aspecten rondom 
brandveiligheid op woonarken, woonschepen en varende schepen. Het is niet een 
brandveiligheidsplan per schip/ark. 
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Vraag: 
2.2. Aanleveren van het in-en uitvaarplan (nautisch advies). 
Antwoord: 
Er wordt op basis van de laatste intekeningen door Nautisch Beheer een nautisch advies 
geschreven. Deze zullen wij met de bewoners van de woonschepen en woonarken delen. 
 
Vraag: 
2.3. Een door de bewoners goed te keuren conceptplan voor het eventuele Verschuiven van arken 
Binnenkant richting Kalkmarkt. 
Antwoord: 
De eerste tekeningen zijn gedeeld tijdens de ZOOM-bijeenkomst. Deze worden verder aangepast 
aan nieuwe inmetingen van de schepen. Deze waren niet in alle gevallen correct opgenomen. In de 
verplaatsingsovereenkomsten zijn alle intekeningen opgenomen.  
 
Vraag: 
2.4. Plan voor kadeversteviging hoek Binnenkant / Buiten Bantammerstraat. Hier wordt geen 
damwand geplaatst, maar hoe gaat het eruit zien? Wordt hier dan meteen de definitieve inrichting 
gerealiseerd? Wat als achteraf uit dit experiment blijkt dat het toch niet van binnenuit kan en er 
alsnog een twee meter damwand wordt geplaatst? Wordt hier ten behoeve van de 
manoeuvreerbaarheid van de schepen 
alvast rekening mee gehouden? Moeten de schepen hier tijdelijk voor verplaatst worden en wanneer? 
Antwoord: 
Voor het deel van 50 m langs de Binnenkant -waar door de ligging van woonschepen minder 
ruimte op het water is- vinden wij het verantwoord meer tijd te nemen om een constructie met 
minder ruimtebeslag uit te werken. Een apart projectteam gaat zich hiermee bezighouden met het 
zoeken naar de technische oplossing. Hierbij worden ook de initiatiefnemers van ‘De Goede Wal’ 
en expertise van buiten betrokken. Ook andere alternatieven worden bekeken. Het projectteam 
verwacht na de zomer/herfst de eerste resultaten gereed te hebben. 
 
Vraag: 
2.5. Informatie voor de schepen die het rak uitgaan: welke plekken ze kunnen kiezen en wanneer deze 
verhuizing zal plaatsvinden. 
Antwoord: 
Met 1 woonschip aan de Oude Waal is overeenstemming bereikt. 1 schip aan de Binnenkant is 
langdurig afgevoerd naar een plek buiten Amsterdam. Met de eigenaren van de andere schepen 
aan de Binnenkant wordt elk bekeken wat de beste individuele oplossing is.  
 
Vraag: 
2.6. Overleg tussen Marlo de Kat, de landschapsarchitect en (vertegenwoordigers van) de 
woonbootbewoners, over de front en top bekleding van de damwand. 
Antwoord: 
Dat is gebeurd met het voordeurenoverleg op 21 april. Wensen en suggesties van walbewoners 
zijn in maart opgehaald. Het ontwerp wordt gepresenteerd tijdens een ZOOM-bijeenkomst op 
dinsdag 25 mei. 
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Vraag: 
2.7. Definitieve besluitvorming over de inrichting van de damwand, de materialen voor top en front-
bedekking en mede de grootte, vorm en uiterlijk van de doorloopverhinderende plantenbakken en 
inhoud etc. 
Antwoord: 
Aan de hand van de reacties vanuit de buurt op de presentatie van de landschapsarchitecte op 
dinsdag 25 mei zal er een volgende stap worden gezet in de besluitvorming van de afwerking van 
de veiligheidsconstructie.  
 
Vraag: 
2.8. Inzage in het ontwerp van het ponton met de ligplekken aan het ponton, de 
toegangsvoorzieningen etc. 
Antwoord: 
De tekeningen zullen voor de zomer beschikbaar zijn Dat zal voor de zomer zijn. 
Ieder woonschip of woonark zal bereikbaar zijn en de nutsvoorzieningen. De intekening zal ook 
onderdeel uitmaken van de verplaatsingsovereenkomst. 
 
Vraag: 
2.9. Een “nulmeting”, met tekeningen van de huidige indeling van schepen/arken, in 
overeenstemming met het huidige bestemmingsplan op schaal en met exacte maatvoering. (De 
concept-tekeningen zijn tot op heden ontoereikend, gezien die qua ruimtebeslag zeer veel afwijken 
van de werkelijk beschikbare ruimte, tot een beslag op kadelengte van 7 meter (!) die niet ingetekend 
staat in gemeentelijke kaarten. Dit heeft al tot grote verwarring en zelfs spanningen geleid.) Exacte 
gegevens van de arken en schepen geeft de buurtbewoners de gelegenheid om te participeren in de 
planontwikkeling 
Antwoord: 
De vergunde situatie is leidend. De intekening van de arken en schepen op data.amsterdam.nl en 
planviewer.nl zijn geen toetsingskaarten voor ligplaatsvergunningen of omgevingsvergunningen. 
Voor het project worden eigen inmetingen gedaan en er wordt gebruikt gemaakt van de 0-meting 
van alle woonschepen en woonarken die enige tijd geleden is gedaan.  
 
Vraag: 
2.10. Het ontvangen van een onderbouwde rapportage van het resultaat van het door de gemeente 
bekeken plan Klinkhamer/ Beekman. Dit plan is te vinden op www.waalseilandsgracht.nl onder 
“Discussie”. 
Antwoord: 
Het plan ‘De Goede Wal’ (van Klinkhamer/Beekman) is bekeken door ingenieurs van Technisch 
Advies en Veiligheid van de gemeente Amsterdam. Er zijn ook een aantal technische sessies 
geweest met de initiatiefnemers en verschillende ingenieurs van de gemeente Amsterdam. Verder 
zijn technische informatievragen via de mail beantwoord. Deze beantwoording is te vinden op 
www.waalseilandsgracht.nl. De initiatiefnemers zijn ook in de gelegenheid geweest om onder 
water met een duikdrone een kijkje te nemen. 
 
De initiatiefnemers hebben op 11 mei jl. tijdens een digitale bijeenkomst met wethouder De Vries 
het plan ‘De Goede Wal’ gepresenteerd. Wethouder De Vries heeft - in reactie daarop - 
aangegeven dat - naast veiligheid - het belangrijk is dat de versterking van de kademuren haalbaar 
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en betaalbaar is. Er is zo’n 200 km kademuur te vernieuwen. Om voortgang te boeken, betekent 
het dat we met bewezen oplossingen werken die zekerheid bieden dat de kade veilig gebruikt kan 
worden.  
 
Voor het deel van 50 m langs de Binnenkant -waar door de ligging van woonschepen minder 
ruimte op het water is- vinden wij het verantwoord meer tijd te nemen om een constructie met 
minder ruimtebeslag uit te werken. Dit geeft ook de tijd en mogelijkheid het plan De Goede Wal 
verder uit te werken voor dit kleinere deel van de kade. De initiatiefnemers zijn uitgenodigd voor 
een bijeenkomst over de 50 meter, waarbij het plan De Goede Wal één van de alternatieven zou 
kunnen zijn. Ook andere alternatieven willen we tijdens deze bijeenkomst graag bespreken. Naast 
twee ingenieurs van het programma Bruggen en kademuren nodigen we nog enkele externe 
deskundigen uit.  

 
 
C. Vaststellingsovereenkomst 
Voor beoordeling van de concept- verplaatsingsovereenkomsten zullen we juridische bijstand 
inroepen. De volgende punten dienen daar o.a. in te zijn opgenomen en uitgewerkt, alvorens ze 
door ons goedgekeurd zullen kunnen worden: 
 
Vraag: 
3.1. De planning van de werkzaamheden van juli 2021 tot en met het einde van de werkzaamheden, 
dus incl. het definitief herstel van de kademuren en de evt. herinrichting. 
Antwoord: 
De planning - zover nu bekend - van de werkzaamheden rondom de plaatsing van de 
veiligheidsconstructie is per brief naar u verzonden. Ook is deze gepresenteerd tijdens de ZOOM-
bijeenkomst van 6 mei j.l. De planning zullen wij met de laatste informatie regelmatig updaten. 
De vernieuwing van de kademuren aan de Waalseilandsgracht hangt samen met de vele andere 
kademuren en bruggen die in het Groot Wallengebied vernieuwd moeten worden. Dat is een 
complexe puzzel, met grote impact. Het is niet mogelijk om op dit moment een planning van de 
vernieuwing van de kademuren te geven. Wij verwachten na de zomer meer zicht op te krijgen en 
zullen deze met u delen. De verplaatsingsovereenkomst ligt op dit moment nog bij de 
Woonbootvereniging Amsterdam voor een review.  
 
Vraag: 
3.2. De schriftelijke verzekering dat varende schepen in de nieuwe situatie zelfstandig in en uit kunnen 
varen. Dit op basis van een nautisch advies/plan en op goede schaal opgeleverde situatietekening. 
Antwoord: 
Na plaatsing van de veiligheidsconstructie aan de beide zijdes van de kade (200 m Oude Waal en 
150 m Binnenkant) blijft de situatie voor de uitvaarbaarheid van de schepen vooralsnog 
ongewijzigd. Wij zijn voor de overige 50 meter aan het kijken wat voor andere oplossingen hier 
geboden kunnen worden. Wij verwachten hier niet voor de zomer uitsluitsel over te kunnen geven.  
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Vraag: 
3.3. Een bindend advies van de brandweer over de brandveiligheid, en eventuele steigers voor de 7 
schepen in de ‘havenhoek”. 
Antwoord: 
Er wordt een algemeen en breder rapport gemaakt met hierin verschillende aspecten rondom 
brandveiligheid op bestaande woonarken, woonschepen en varende schepen. Het is niet een 
brandveiligheidsplan per schip/ark. 
 
Bij brandveiligheid zijn de gestelde landelijke eisen en regelgeving bindend. Daar moeten de 
woonschepen aan voldoen. De eigenaren van de woonschepen en woonarken hebben daar ook 
een eigen verantwoordelijkheid. Er is aparte regelgeving voor varende woonschepen. Deze 
schepen moeten bijvoorbeeld zijn voorzien van een CvO (Certificaat van Oorsprong), waarin staat 
aangeven dat het varende woonschip aan een aantal technische eisen moet voldoen.   
 
Vraag: 
3.4. Tekeningen met afmetingen, op schaal, van de exacte ligplek, aansluitingen en vitale informatie, 
van de situatie na de definitieve renovatie (over mogelijk meer dan 10 jaar), ten behoeve van 
voldoende juridische zekerheid over de huidige (2021) én toekomstige ligplaats. De ligplaats blijft 
gegarandeerd ook na verkoop. 
Antwoord: 
In de verplaatsingsovereenkomst wordt opgenomen dat de huidige ligplaats (en de daarbij 
horende rechten en plichten) uitgangspunt zijn bij de vernieuwing van de kademuur aan de 
Waalseilandsgracht. Deze rechten gaan mee met een eventuele verkoop van het woonschip of 
woonark. Tekeningen en foto’s van de huidige ligplaats worden opgenomen in de 
verplaatsingsovereenkomst.  
 
Vraag: 
3.5. Taxatierapporten gebaseerd op huidige ligplek anno 2021. 
Antwoord: 
Alle schepenen arken worden in opdracht van de gemeente voor de eerste verplaatsing technisch 
geschouwd en getaxeerd voordat de verplaatsing gaat plaatsvinden. 
 
Vraag: 
3.6. Aansluiting op alle (nuts)voorzieningen, conform punt 4, op dezelfde dag, bij verplaatsing naar 
het ponton. Idem bij terugkeer aan de damwand. Hiervoor is een gedetailleerd plan met betrekking tot 
gas- en water aansluitingen, de bekleding van de waterleiding, riool slang met bekleding en 
thermolint, kabel (glasvezel), telefoon en elektriciteit. 
Antwoord: 
In 1 dag moet de verhuizing plaatsvinden en de kabels en leidingen (weer) aangesloten. 
Aan de hand van keukentafelgesprekken vooraf, wordt per ark/schip wordt er een plan gemaakt 
en zoveel mogelijk voor-geprepareerd. Dit plan en de plannen per woonschip/woonark zullen voor 
de zomer gereed zijn. De kabelaansluiting is afhankelijk wat de gebruiker nu tot zijn/haar 
beschikking heeft.  De waterleiding en rioolslang worden voorzien van thermolint. 
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Vraag: 
3.7. Informatie over de wijze van verzekering van de woonboten en terrassen tijdens 
het verplaatsen en tijdens het plaatsen van de damwand, incl. wat gedekt is en wat eventueel niet. 
Informatie over hoe de brandveiligheid aan de tijdelijke ponton gewaarborgd wordt. 
Antwoord: 
In de verplaatsingsoverenkomst is opgenomen dat de gemeente zorgdraagt voor verzekeringen 
rondom de transportverzekering, waar de eigenaar zover niet zelf voor is verzekerd.  
Er worden extra brandblussers op de tijdelijke pontonsteiger geplaatst. De toegangen wordt 
verboden voor onbevoegden. De nood- en hulpdiensten worden geconsulteerd over de situatie. 
Daarnaast wordt de pontonsteiger en de woonschepen/woonarken meegenomen in het BLVC-
plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) van de aannemer/gemeente 
Amsterdam. 
 
Vraag: 
3.8. Helderheid over de wijze waarop de stalen schepen en bijboten tegen elektrolyse 
beschermd zullen worden. 
Antwoord: 
Voor de verplaatsingsovereenkomst is duidelijk welke methode afdoende is om de stalen schepen 
te beschermen. Er zijn hiertoe diverse offertes uitgevraagd en worden mogelijkheden onderzocht. 
 
Vraag: 
3.9. Planning van, en garantie met betrekking tot, het volgende: 
Tijdens de periode dat de boten en schepen aan het ponton liggen, dienen de bruggen en/of trappen 
aangepast te worden aan, of nieuwgebouwd te worden voor de nieuwe situatie. Met name aan de 
Oude Waal hebben de schepen elk een andere toegang. De oude brug/trap is nog nodig tot het 
moment van verslepen en de nieuwe brug is nodig op het moment van terugkeer. Dit vereist een 
strakke planning voor de individuele situaties. 
Antwoord: 
Het klopt dat dit een nauwkeurige planning vereist. Er is een aparte technische manager vanuit de 
gemeente die dit zal gaan begeleiden.  De aanpassing van de toegangs-, afmeer- en 
nutsvoorzieningen staan aangegeven in de verplaatsingsovereenkomst. 
 
Vraag: 
3.10. Als de damwand of ander versterkende constructie geslagen is, dienen direct de frontaal en top 
bekledingen daarop aangebracht te worden. Dus vóór terugkeer van boten aan de steunconstructie. 
Wanneer de boten teruggeplaatst zijn, zullen er binnen 1 maand plantenbakken met groen-
voorzieningen / aarde geleverd worden. 
Antwoord: 
De schepen en woonarken gaan terug als de definitieve trappen en vlonders gereed zijn. We 
kunnen we niet garanderen dat bij terugkeer naar de ligplaats de plantenbakken met planten 
gereed zijn. 
 
Vraag: 
3.11. De topbekleding van de damwanden wordt, waar de aansluitingen in de kades verdwijnen, van 
luiken voorzien zodat bewoners altijd bij hun (lekke of bevroren) leidingen en aansluitingen kunnen. 
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Antwoord: 
Afhankelijk van het materiaal waar de vlonders van gemaakt worden, komt er een voorziening 
zodat leidingen en aansluitingen bereikbaar zijn. 
 
Vraag: 
3.12. Een schriftelijk vastgelegd doorvaartprotocol voor de varende schepen, alsmede voor de sleper 
Kroonwijk aan de Kromme Waal, voor de periode dat het ponton er ligt. 
Antwoord: 
De Waalseilandsgracht is tijdens de werkzaamheden i.v.m. met de veiligheid tijdelijk afgesloten 
voor het vaarverkeer. Er zullen een aantal uitzonderingen worden gemaakt. Er is contact met de 
eigenaar/schipper van de sleepboot Kroonwijk, die aan de Kromme Waal haar thuishaven heeft. 
Het aan- en uitvaren van de varende schepen doen we in goed overleg. 
 
Vraag: 
3.13. Afkondiging, en handhaving, van eenrichtingsverkeer voor de rond- en pleziervaart 
door niet-bewoners, gedurende de gehele periode van de damwand. 
Antwoord: 
Nautisch Beheer heeft aangegeven dat de Waalseilandsgracht - ook na plaatsing van de 
veiligheidsconstructie - een brede gracht is, waar 2-richtingsverkeer over het water mogelijk is.  
De gracht is noodzakelijk als logistieke vaarroute, wanneer andere routes - bijvoorbeeld door 
werkzaamheden of vernieuwing - tijdelijk niet bruikbaar zijn. Overlast van rondvaart en 
pleziervaart is op meerdere plekken in de stad. Het is niet handhaafbaar om te bepalen wie wel of 
niet een bewoner van de Waalseilandsgracht is.  
Er zal door het projectteam Waalseilandsgracht worden gekeken of met snelheidssmileys meer 
bewustheid te creëren over snelheid op het water en de gevolgen van de boeg-hekgolven bij 
woonschepen. 
 
Vraag: 
3.14. Een plan voor het definitieve kadeherstel met aandacht voor duurzaamheid, zoals mogelijk 
keuze voor aardwarmte, warmtepompen etc. 
Antwoord: 
De vernieuwing van de kademuur zal over enige jaren plaatsvinden. Het projectteam die nu werkt 
aan de veiligheidsconstructie aan de Waalseilandsgracht zal na het gereedkomen van de 
constructie worden vervangen door een vernieuwingsteam. Afhankelijk van de start van de 
vernieuwingswerkzaamheden, is het mogelijk dat er een aantal jaar tussen zit. Het 
vernieuwingsteam zal het definitieve vernieuwingsplan maken.  
 
De gemeente Amsterdam werkt doorlopend met aandacht voor duurzaamheid. Op verschillende 
plekken wordt geëxperimenteerd met het stimuleren van de biodiversiteit onder en boven water. 
Vanuit Green Light District zijn ook een aantal voorstellen ingezet. De komende jaren zal er - net 
als op andere beleidsterreinen - nieuw/veranderend beleid ontstaan en zal oud beleid aanvullen of 
vervangen. 
 
Vraag: 
3.15. Plan m.b.t. de inspraak die de gemeente haar bewoners biedt na de afronding van de damwand-
werkzaamheden, over het definitieve kadeherstel dat mogelijk pas over tien jaar plaatsvindt. 
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Antwoord: 
De nieuw in 2022 in te voeren Omgevingwet en de reguliere regelgeving geven de mogelijkheid 
tot inspraak. Er daarbij verschil bij de vervanging van de bestaande situatie of vernieuwing door 
een geheel nieuw plan.  Meer hierover is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/bestuur-
organisatie/meedenken-meepraten/  
 
Vraag: 
3.16. Er kan pas tot versleping / verplaatsing overgegaan worden wanneer ALLE bootbewoners hun 
vaststellingsovereenkomst goedgekeurd en getekend hebben. Er kan niet begonnen worden met 
verplaatsing zolang één of meerdere bewoners problemen of onduidelijkheden hebben met de 
overeenkomst. 
Antwoord: 
Wij praten over een verplaatsingsovereenkomst met elke individuele eigenaar van een woonboot 
of woonschip die zal worden verplaatst naar een aangepaste ligplaats. Eigenaren van 
woonschepen en woonarken zijn vrij om onderling zelf een afspraken te maken rondom de 
ondertekening en daarnaar te handelen. 
 
In een verplaatsingsovereenkomst worden een aantal aspecten vastgesteld. Daarmee is de 
vaststellingsovereenkomst - in onze ogen - onderdeel van de verplaatsingsovereenkomst.  
 
In principe moet de eigenaren van de woonarken en woonschepen die worden verplaatst voor 
verplaatsing de individuele verplaatsingsovereenkomst ondertekend hebben. Wij gaan uit dat dit 
zal gaan gebeuren. De omgevingsmanagers zijn beschikbaar om bij eventuele onduidelijkheden 
nadere uitleg te geven.  
 
Vraag: 
3.17. Er wordt garantie gegeven dat alle schepen en arken ook na het vernieuwen van de kades hun 
ligplaats behouden in de Waalseilandsgracht. 
Antwoord: 
In de verplaatsingsovereenkomst wordt opgenomen dat de huidige ligplaats (en de daarbij 
horende rechten en plichten) uitgangspunt zijn bij de vernieuwing van de kademuur aan de 
Waalseilandsgracht. Deze rechten gaan mee met een eventuele verkoop van het woonschip of 
woonark. Tekeningen en foto’s van de huidige ligplaats worden opgenomen in de verplaatsings-
overeenkomst. Het groen en vlonderruimte op de veiligheidsconstructie is een tijdelijke situatie. 
Daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Zie ook vraag 3.4. 
 
Vraag: 
3.18. Helderheid over de juridische mogelijkheden voor de woonbootbewoners wanneer één of 
meerdere bewoners niet tot een gezamenlijke overeenkomst met de gemeente komt. 
Antwoord: 
In een informatiebrief 23 april voor de woonschepen en woonarken is aangegeven dat in de 
Verordening op het Binnenwater 2010 (artikel 3.2.4 ‘Verhalen anders dan op eigen aanvraag’) dat 
de eigenaar van een woonark of woonschip de verplichting heeft om mee te werken aan 
werkzaamheden aan of voor de kademuur en het woonschip of woonark te verplaatsen. 
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Vraag: 
3.19. Er moet een budget komen waarmee wij zelf expertise kunnen inhuren. Bijvoorbeeld juridisch 
advies. 
Antwoord: 
Er is indertijd vanuit een bewoner de vraag neergelegd voor een soort ‘buurtbudget’ voor 
juridische bijstand en de inhuur van een landschapsarchitect. De verplaatsingsovereenkomst is ter 
review aangeboden aan (juristen van) de Woonbootvereniging Amsterdam. Verder is op kosten 
van de gemeente Amsterdam een landschapsarchitect ingehuurd.  
 
Als er verzoeken zijn voor bijvoorbeeld een (digitale) borrel of buurtfeest voorafgaand of na 
afronding van de werkzaamheden zullen wij dat uiteraard geïnteresseerd bekijken. Het is daarbij 
van belang dat ook walbewoners bij zijn betrokken. 
 
 


