
--artGEMEENTE HARLINGEN

Fractie CDA

De heer S. Zoodsma

Westmeep L3

8862 DP HARLINGEN

uw bri*f
125122
onderwe rp

Woonadres VBZH

schippers

on§ nummer

125L21.
In behandeling hij

W. de Jong

datum

15 juli 2021
teieïoonnummer

0517-4921.28

vereonden

2 0 JUL 2021

bijlagen

Beste meneer S. Zoodsma,

Onlangs heeft u namens het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college met het onderwerp

'Woon/post adres VBZH schippers'. Via deze brief beantwoorden wij deze vragen.

t. ts het bij het college bekent dot er voor de Bruine Vloot schippers die op hun schip willen
wonen, geen mogelijkheid is voor een woon/post odres.

Ja, dat is bekend. Het is op dit moment in de gemeente Harlingen niet mogelijk om op een

varende woonboot te wonen. Er kan namelijk alleen een ligplaats worden ingenomen op een

plek als er in het daar geldende bestemmingsplan ruimte voor is.

Er is op dit moment in de gemeente Harlingen alleen ruimte om te wonen op het water op de L6

plekken waar de niet-varende woonboten zich bevinden. Deze 15 woonboten hebben door de

invoering van de Wet Verduidelijking Voorschriften Woonboten op 1 januari 2018 automatisch

een omgevingsvergunning gekregen, zie ook de raadsinformatiebrief van 3 februari 2021.

2. Komen er meer mogelijkheden of alternatieven voor wonen op het water zoals in de

woonvisie staot omschreven (niet alleen woonarken maar ook schepen die kunnen voren)

De gemeente ontwikkelt op dit moment een havenvisie voor de binnenwateren en een

ligplaatsenbeleid. Het wonen op het water, ook voor deze doelgroep, is hier een onderdeel van

Zodra hier meer over bekend is, wordt dit met de raad gedeeld.

3. Kunnen de betreffende schippers in oonmerking komen voor een postodres zools dit bii
daklozen worden gehonteerd.

Een briefadres is alleen mogelijk als een persoon nergens als inwoner ingeschreven kan worden

omdat niet aan wettelijke voorwaarden voldaan is.

i)*rlhu:; 1$,S**, 3*** t-{À i'{rtriin6;trt

Ys*nlriti)t t::i. liit*il *l) l-{;:rli*grrr
ï :",1 i)}i? §: *Ii.ï .I t) {ii}.*.

§ jrrf**]lr*rlirrg*rr.nl



-7-trGEMEENTE HARLINGEN

4. Mag de gemeente een uitzondering creëren voor schippers, die lid zijn van de VBZH, om
zich in te kunnen schrijven op het adres van bijvoorbeeld de vereniging Bruine Zeilvaart
Horlingen

De gemeente ontwikkelt op dit moment een havenvisie voor de binnenwateren en een

ligplaatsenbeleid. Het wonen op het water is hier een onderdeel van. Ook de mogelijkheden
voor deze doelgroep worden hierin meegenomen. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit
met td.

wethouders van de gemeente Harlingen,
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