
Betreft: Vragen voortgang Woonboten Ouder-Amstel

1 Welke financiële risico’s loopt de gemeente op dit moment wat betreft 
uitkopen/ schadeloos stellen woonboten?

2 Hoe denkt de gemeente de woonboten uit de Willem Fenegastraat ooit 
naar de Nieuwe Kern te krijgen?

3 Is er inmiddels al een oplossing voor de woonboot gelegen bij de BMW ?

4 Volgens woonbootbewoners aan de Pieter Braaijweg zijn de genoemde 
nieuwe ligplaatsen aan de Pieter Braaijweg uit de plannen gehaald. Wat is 
hier van waar?

5 Wanneer verwacht de gemeente een uitspraak van de Raad van State? 
En als die negatief voor 1 van beide partijen is wat zijn dan eventuele 
vervolgstappen?

6 Kunnen wij een tijdstraject krijgen waarin duidelijk wordt wanneer het 
dossier woonboten gesloten kan worden? Met andere woorden wanneer is 
er definitieve duidelijkheid voor de woonbootbewoners?

7 Hoe is het contact op dit moment met de woonbootbewoners, is er nog 
wel contact en hoe verlopen deze contacten?

Op 29 oktober 2019 heeft er een informatieavond plaats gevonden 
betreffende bestemmingsplan Duivendrechtesevaart. Tijdens deze 
informatiebijeenkomst is ingegaan op het bestemmen van de woonboten, 
financiële middelen, alternatieve locaties, actie - in gesprek gaan - 
gemeente Amsterdam, risico’s bij verschillende voorstellen, planning en 
communicatie.

Maar heden is onze waarneming dat er niet veel van de voorgenomen 
planning terecht is gekomen. 
Duidelijk is wel dat er nog een stevig juridisch traject loopt, maar hoe 
staat de zaak er concreet ervoor terugkijkend op de bijeenkomst van 20 
oktober 2019. Kortom de vragen zijn:

1 Gemeente Amsterdam.
In de presentatie van 29 oktober 2019 stond vermeld dat er in de 
komende drie maanden afspraken gemaakt zouden worden met de 



gemeente Amsterdam.
Uit verschillende memo’s - tussen 9 juli 2019 en 22 april 2020 - wordt niet 
duidelijk gemaakt welke actie er ondernomen zijn met Amsterdam als het 
gaat om tot afspraken te komen. De vraag is:
Wat is de stand van zaken tot oplossingen te komen van o.a. alternatieve 
locaties, toestemming dat woonboten er mogen blijven liggen?

2 Ontwikkelaars in het gebied.
Er zouden gesprekken plaats vinden met twee ontwikkelaars betreffende 
investering woonboten. Gepland staat in de zomer 2020. 
Wat is de stand van zaken?
Zijn er al voorbereidingen gemaakt?
Welke opties zouden er besproken worden met de ontwikkelaars?
Zijn er wel afspraken?

3 De Pieter Braaijweg
Op de alternatieve locatie Pieter Braaijweg zouden zes boten ‘geplekt’ 
kunnen worden. Onderzoeken zijn positief, grondeigenaar positief, positief 
bestemmingsplan in het bestemmingsplan, privaatrechtelijk 
overeenkomst.
Wat is nu de stand van zaken?

4 Bestemmen
Waarom zijn boten die al bestemd konden worden nog steeds niet 
bestemd?

5 Bestemmingsplan
Inmiddels is het het derde kwartaal. Volgens de planning zou het 
bestemmingsplan ter inzage gelegd zijn. Vaststelling raad in het derde 
kwartaal 2020
Wat is nu de stand van zaken
Aan de hand van de informatie blijkt dat het juridisch traject een ‘spel 
breker’ is. 
Kan hieromtrent meer duidelijkheid gegeven worden naar aanleiding van 
de memo 22 april 2020 o.a. dat de rechtbank een cruciale overweging 
over het hoofd heeft gezien?

6 Inzet gemeente.
De huidige ontwikkelingen zijn erg onduidelijk, in relatie met de 
gepresenteerde planning van 29 oktober 2019.
Welke inspanningen worden er verricht door gemeente/college om toch de 
planning rondom het bestemmingsplan binnen de collegeperiode te 
realiseren?


