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Bestemmingsplan Cruquius, afmetingen woonschepen
De raad van stadsdeel Oost in vergadering bijeen op 9 april 2013, behandelend
agendapunt 9 met als onderwerp “Vaststelling bestemmingsplan Cruquius”.

Constaterende
-dat in het bestemmingsplan Cruquius, op pagina 23 van de toelichting de volgende zin
voorkomt: Het is wenselijk dat de woonboten conform de ligplaatsvergunningen worden
opgenomen in het bestemmingsplan en dat vervanging mogelijk is.
-Dat het stadsdeel werkt aan nieuw woonbotenbeleid, en dat hierin keuzes worden
gemaakt over maatvoering, typen en welke voorzieningen en objecten zijn toegestaan.
-Dat deze regels ook zullen gaan gelden voor de woonboten die in het plangebied liggen.
-Dat er in dat kader in het bestemmingsplan geen regels zullen worden opgenomen over
maatvoering etc. en dat bij vervanging toetsing zal plaatsvinden op grond van het
(nieuwe) beleid.
Overwegende
dat duidelijkheid gewenst is voor de bewoners van de woonschepen in het plangebied, en
dat de afmetingen zoals beschreven en vergund in de ligplaatsvergunning leidend zijn.

Besluit
De eerste 5 regels van hoofdstuk 3.5.4 in de Toelichting te vervangen door de volgende:
Het stadsdeel werkt aan nieuw woonbotenbeleid. Hierin worden keuzes gemaakt over
maatvoering, typen en welke voorzieningen en objecten zijn toegestaan. Deze regels zullen
ook gaan gelden voor de woonboten die in het bestemmingsplangebied liggen. In dat kader
zullen geen regels worden opgenomen over maatvoering etc.
Bij verkoop, vervanging of verbouwing zal getoetst worden op grond van het nieuwe beleid.
Indien de maatvoering uit de ligplaatsvergunning de maatvoering van dit beleid overschrijdt,
mogen de woonboten worden vervangen door woonboten conform de maatvoering uit de
ligplaatsvergunning. Hierbij geldt dat de maatvoering geldt als maximale maat, maar
uitsluitend voor die onderdelen(hoogte, breedte en/of lengte) die de maatvoering van het
beleid overschrijden.

Adri van den Dries, Joost Bouman, Simon Deurloo, PvdA
Thomas van Egmond, D66

1

