
 

      
               
 

 

         

 

     
 

 

 

Onderwerp: Woonboten Industriehaven 

  

Aanleiding: Raadsinformatiebrief Integraal Verkeersbeeld Industriehaven (5 

februari 2013)  

Bedoeld voor: Commissievergadering ROB d.d. 5 maart 2013   

 

Geachte commissieleden, 

 

Bij de bespreking van de discussienotitie Industriehaven is een motie 

ingediend (d.d.26 juni 2012) waarin werd verzocht om in goed overleg met 

de woonbootbewoners aan de Industriehaven te zoeken naar alternatieve 

aanleglocaties. Uit de Raadsinformatiebrief Integraal Verkeersbeleid blijkt dat 

hiertoe een apart traject wordt ingezet, maar pas nadat de gemeenteraad de 

gebiedsvisie Industriehaven heeft vastgesteld. De PvdA en SP vinden deze lijn 

niet in de geest van de ingediende motie. Het gaat er juist om dat bewoners 

helderheid hebben over een alternatief vóórdat er definitieve beslissingen 

worden genomen. 

 

 

Wij hebben inmiddels begrepen dat een nieuw onderzoek wordt gestart naar 

mogelijke aanleglocaties voor woonboten in de stad. Wij juichen zo’n 

onderzoek toe. De locatiestudie uit 2008 is inmiddels verouderd. Daarbij 

komt dat er onzekerheid is over de toekomst van de aanlegplaatsen aan de 

Ertveldplas. In het totaal gaat het om circa veertig woonboten waarvoor op 

korte termijn een goede oplossing gezocht moet worden. Naast de twee 

woonboten aan de Industriehaven en de woonboten aan de Ertveldplas 

moeten ook tien andere woonboten aan de industriehaven plaats maken 

vanwege de laad en losplaats voor de Heineken. Ook dat maakt een 

locatiestudie dringend gewenst. Wel zouden wij ervoor willen pleiten dit 

onderzoek aan te vullen met een bredere visie op wonen op het water. Daarin 

zou kunnen worden vastgelegd wat de ambitie is van deze stad als het gaat 

om wonen op het water, wat de rechten en plichten van woonbootbewoners 

zijn (ook in geval van gedwongen verhuizing),  etc.  
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Het bovenstaande brengt ons tot de volgende vragen aan de commissie:  

 

 Bent u het met de PvdA en de SP eens dat in overleg met omwonenden 

gezocht moet worden naar alternatieve aanleglocatie nog voordat de 

gebiedsvisie Industriehaven wordt vastgesteld?  

 Bent u het met de PvdA en de SP eens dat er naast een nieuwe 

locatiestudie behoefte is aan een heldere visie op wonen aan het water?  

  

 

Lisette van der Swaluw (PvdA Den Bosch) 

Patty Hamerslag (SP Den Bosch)  


