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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, bijeen op 12 oktober 2017.  

  
 

Constateert dat:  
 

1. De Wet verduidelijking voorschriften aangenomen op 25 januari 2017 en op 1 januari 2018 
in werking zal treden; 

2. Door deze wet de situatie en positie van de woonboot bewoners/eigenaren in  een geheel 
andere licht komen te staan; 

3. De aan de fracties voorgelegde mogelijkheden een geheel ander beeld en dat de 
uitvoering grote financiële gevolgen voor de Gemeente Ouder-Amstel zal hebben  

4. Uitgaande van de voorgelegde scenario’s het financiële risico voor de Gemeente Ouder 
Amstel zeer aanzienlijk zal zijn.  

5. Bij een volledige schadeloosstelling dit bedrag minimaal zal worden verdubbeld. 
6. Door de wet niet in het geheel te betrekken op een onjuiste wijze invulling wordt gegeven 

aan de zorgplicht van de gemeente Ouder-Amstel. 
 

 
  
 
Overwegende dat: 
 
 
 

 Ons tijdens de gehouden bijeenkomsten duidelijk is geworden dat per 1 januari 2018 alle 
woonboten gelegaliseerd zijn; 

 Vooral in de presentatie door de  advocaat van de Gemeente Ouder-Amstel is 
aangegeven dat inderdaad de status voor alle woonboten legaal zal worden als niet voor 1 
januari besloten wordt; 

 De financiële gevolgen en de status van de woonbootbewoners door deze situatie in zeer 
negatieve zin wordt beïnvloed; 

 De verantwoordelijk wethouder heeft aangegeven een rechtsmiddel te moeten hebben om 
geen overbruggingsfase nodig te hebben om plannen invulling te geven; 

 Door deze situatie afbreuk wordt gedaan aan de beginselen van behoorlijk bestuur; 

 De bekrachtiging van de wet van invloed is op de aan de fracties voorgelegde 
mogelijkheden; 

 De verantwoordelijk wethouder heeft aangegeven haar zorgplicht richting alle 
woonbootbewoners heel belangrijk te vinden en zorgvuldig wilt behandelen. 



 Dat doorvoeren van het huidige voorliggende plan omtrent de woonboten middels scenario 
3 onoverkoombare financiële gevolgen voor de Gemeente Ouder-Amstel met zich mee 
zullen brengen. 

 Te verwachten is dat vele lang lopende gerechtelijke procedures de voortgang van de 
Ruimtelijke Economische Visie in de weg zal staan en zeker zal vertragen. 

 
 
 
 
 
Draagt het college op: 
 
De nieuwe wetgeving los te laten op de aan de fracties voorgelegde mogelijkheden en door te 
laten rekenen en in de voorstellen te verwerken. 
 
Te besluiten de woonboten de status toe te kennen welke als gevolg van het inwerking treden 
van de nieuwe wetgeving aan de orde is. 
 
Met de betreffende woonboten die op langere termijn, ten behoeve van de ambitie zoals 
opgenomen in de Ruimtelijke Economische Visie, ongewenst zijn als ze blijven liggen een 
overeenkomst te sluiten voor een toekomstige verplaatsing; 
 
De financiële gevolgen van de toekomstige verplaatsingen in de overeenkomst vast te leggen. 
 
De status van de woonboten zoals in de motie is weergegeven middels een amendement in te 
passen in de REV. 
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