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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Tijdens de vaststelling van de Beleidsvisie Dordtse binnenhavens op 23 juni 2020, heeft u het 
amendement Behoud varend erfgoed aangenomen. Dit heeft ertoe geleid dat aan de Beleidsvisie 
Dordtse binnenhavens onder andere is toegevoegd dat de Binnen Kalkhaven plaats biedt aan een 
historisch vaartuig. Hiermee wordt (in eerste instantie) ook invulling gegeven aan de uitspraak van 
de Rechtbank (februari 2018) die heeft aangegeven dat het betreffende historisch vaartuig in de 
Binnen Kalkhaven mag blijven liggen, totdat de Beleidsvisie Dordtse binnenhavens vastgesteld is 
en er duidelijkheid is over de betreffende ligplaats. 

Naar aanleiding van het aangenomen amendement en ter advisering aan de eigenaar van het 
bedoelde historisch vaartuig, is een nadere verkenning verricht naar de mogelijkheden en 
kanttekeningen van het bieden van een ligplaats voor een historisch vaartuig in de Binnen 
Kalkhaven. Graag informeren wij u over deze uitkomsten. 

Wat is de te delen informatie?
Historisch vaartuig
Volgens de eigenaar van het schip waarvoor de ligplaats als historisch vaartuig is bedoeld, wordt zij 
juridisch gezien als varend woonschip waarop bedrijfsbewoning mogelijk is. Om te worden 
gekwalificeerd als historisch vaartuig, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze 
voorwaarden zijn voor de betreffende plek in de Binnen Kalkhaven nog niet vastgesteld. 
Logischerwijs kan worden aangesloten bij de vereisten voor de historische vaartuigen in de 
Wolwevershaven, dan worden in heel Dordrecht dezelfde definities en regels gehanteerd ten 
aanzien van een historisch vaartuig. Het betreffende schip voldoet aan de voorwaarden die nu 
gelden voor historische vaartuigen in de Wolwevershaven. Op basis daarvan kan het historisch 
vaartuig toestemming krijgen om voor bepaalde tijd (in principe 5 jaar) of een onbepaalde tijd een 
ligplaats te krijgen in de Binnen Kalkhaven. Dit vooruitlopend op de formele aanwijzing en gezien 
het feit dat dit schip eerder als gelijkwaardig is beoordeeld. 
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Schaarse vergunning
Een schaarse vergunning is een vergunning waarvan er maar één of een beperkt aantal kan 
worden verleend, terwijl er meer (potentiële) aanvragers zijn. Bestuursorganen moeten bij het 
verlenen van zogenoemde schaarse vergunningen potentiële gegadigden de mogelijkheid bieden 
om naar de beschikbare vergunningen mee te dingen. Dit vloeit voort uit het formele 
gelijkheidsbeginsel, het beginsel van gelijke kansen. Bestuursorganen moeten daarbij een 
‘passende mate van openbaarheid’ garanderen. Het aantal ligplaatsen voor historische schepen en 
woonschepen binnen de gemeente is beperkt. Als er één ligplaats voor een historisch vaartuig in de 
Binnen Kalkhaven mogelijk gemaakt wordt, is de vergunning daarvoor wellicht schaars. Zeker 
wanneer daarop gewoond wordt. Op voorhand is niet te zeggen of er veel of weinig gegadigden 
zijn. We hebben op dit moment geen wachtlijst voor historische schepen. Daarnaast zijn er nooit 
klachten geweest over de bewoning van het betreffende schip in de Binnen Kalkhaven. Bij een 
officiële aanvraag voor een ligplaats zal nader juridisch getoetst moeten worden of er sprake is van 
een schaarse vergunning. Een belangrijk aspect is dan het wonen.

Wonen op het historisch vaartuig
Zoals uit nader advies van onder andere de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is gebleken en 
herbevestigd, is het in de huidige situatie vanwege de Wet geluidhinder hoogstwaarschijnlijk niet 
mogelijk om op de huidige ligplaats van het betreffende schip te wonen. Ook al betreft het een 
historisch vaartuig en geen woonboot of bedrijfswoning. De ligplaats moet namelijk beschermd 
worden volgens de Wet geluidhinder. Naast het wegverkeerslawaai van de Achterhakkers, is de 
verwachting dat ook railverkeersweglawaai (Spoorbrug) en (mogelijk) ook door industrielawaai 
(Dolderman) niet aan de Wet geluidhinder kan worden voldaan. Om het wonen in de Binnen 
Kalkhaven juridisch mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden herzien en daarvoor 
zijn onderzoeken nodig, waaronder een geluidhinderonderzoek. Afhankelijk van dat onderzoek kan 
beoordeeld worden of er volstaan kan worden met het vaststellen van hogere grenswaarden, of dat 
er daadwerkelijk fysieke maatregelen moeten worden getroffen, zoals het aanbrengen van een 
geluidscherm. Wanneer gekozen wordt voor het toekennen van een woonbestemming dient de 
gemeente volgens vaste jurisprudentie zorg te dragen voor een goed woon- en leefklimaat en 
geluidhinder is daarbij een onderdeel. Het aanbrengen van een geluidscherm kan aanzienlijke 
kosten met zich mee brengen, vormt waarschijnlijk een aantasting van het beschermde 
stadsgezicht en het is de vraag of het stedenbouwkundig inpasbaar is. Daarnaast is de Wet 
geluidhinder gezondheidswetgeving. Het negeren daarvan is uiteraard juridisch niet mogelijk, maar 
kan ook tot gezondheidsklachten leiden, waar mogelijk de gemeente aansprakelijk voor zou 
kunnen worden gesteld. Ook vanuit een zorgplicht die we als gemeente hebben en een goede 
ruimtelijke ordening, is het niet aan te bevelen af te wijken van de Wet geluidhinder. Tot slot kan 
het toekennen van een 'alternatieve woonfunctie' leiden tot een precedentwerking: inwoners 
kunnen claimen dat langdurig verblijf zonder het wonen te noemen, elders ook toegestaan moet 
worden.

Futuro en bootlift
De eigenaar van het historische schip is bezig met de bouw van een duurzaam schip (met subsidie 
van onder andere de gemeente) in de Duurzaamheidsfabriek in het Leerpark: de Futuro. Het doel 
van de Futuro is om als duurzame watertaxi in Dordrecht en de Drechtsteden te gaan opereren 
(een bedrijfsmatige functie dus). De Futuro zal naar verwachting eind 2020 de 
Duurzaamheidsfabriek moeten verlaten. Het heeft de voorkeur van de eigenaar om zijn eigen schip 
en de boten voor de rondvaart bij elkaar te houden. Onder andere omdat hij kan bunkeren via het 
betreffende historische vaartuig. Daarnaast wil hij een bootlift maken die naast dit schip ligt en de 
Futuro uit het water kan tillen, zodat hij makkelijker onderhoud kan plegen. De eigenaar heeft een 
bouwvergunning aangevraagd voor het bouwen van een bootlift, maar heeft hier (nog) geen 
ligplaatsvergunning voor. Momenteel loopt een beoordeling van de (aangepaste) 
vergunningaanvraag op de reeds verleende bouwvergunning. 

De Futuro en de voorgenomen activiteiten passen qua functie, bedrijfsmatig, in principe binnen de 
Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens en het bestemmingsplan voor de Binnen Kalkhaven. Binnen de 
huidige situatie zijn echter drie knelpunten:

1. Ligplaatsen in de Binnen Kalkhaven zijn bedoeld voor binnenvaartschepen die wachten op 
lading of een ligplaats innemen in het weekend of voor vakantie. De vraag voor een 
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ligplaats van de Futuro en de bootlift is voor langere (permanente) tijd. Door toevoeging 
van de bootlift wordt een vaste constructie toegevoegd. In het kader van het 
ordeningsprincipe is het niet gewenst om een permanente ligplaats te bieden voor een 
bootlift. Dit komt niet overeen met het beoogde tijdelijke gebruik van een ligplaats.

2. De Futuro en bootlift kunnen niet worden gezien als een historisch vaartuig.
3. De voorgestelde bootlift met een dak met zonnepanelen, past niet in het beschermd 

stadsgezicht en het welstandsniveau in de Historische Binnenstad.

Het mogelijk maken van een ligplaats voor de Futuro en een bootlift vragen dus om een andere 
beoordeling. Het meest voor de hand ligt het om de combinatie van het betreffende historisch 
vaartuig en de ligplaats voor de Futoro inclusief bootlift en bunkeractiviteiten te beschouwen als 
een inrichting met bijbehorende activiteiten. Een totale vergunningaanvraag voor zowel de 
ligplaats, de bootlift en de bunkeractiviteit dient onderzocht en beoordeeld te worden. Dan wordt 
voorkomen dat een veelvoud aan afzonderlijke beoordelingen van verschillende instanties optreedt.

Alternatief
Een alternatief voor een ligplaats voor het historisch vaartuig is de Wolwevershaven. Ook hier moet 
voldaan worden aan de voorwaarden voor een historisch schip, waarvan in het verleden is 
aangetoond dat dit betreffende schip hieraan voldoet. Daarnaast is wonen op het schip in de 
Wolwevershaven mogelijk. Dit is eerder aan de eigenaar kenbaar gemaakt. 

Voor de Futuro met bootlift zijn ook alternatieve locaties denkbaar, zoals in een jachthaven van 
een watersportvereniging of in het Wantij nabij Stichting Leefwerf de Biesbosch of nabij de 
scouting. Het is aan de eigenaar van de schepen om te beoordelen of deze locaties geschikt zijn 
voor zijn gewenste activiteiten. 

Bunkeren
Vanaf het historisch vaartuig vinden bunkeractiviteiten plaats: schepen waarmee de eigenaar 
rondvaarttochten organiseert worden vanaf dit schip van brandstof voorzien. Deze 
bunkeractiviteiten hebben effect op de externe veiligheid. Daarom is het College van B&W bevoegd 
gezag om de voorgenomen activiteiten te toetsen op externe veiligheid en toestemming te 
verlenen. Aangezien het bunkeren vanaf een vaste locatie plaatsvindt, zal hiervoor vergunning 
aangevraagd moeten worden in het kader van de Wabo bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 
Daarbij is het van belang met welke frequentie, met welk volume en met welke brandstof het 
bunkeren zal plaatsvinden en welke veiligheidsmaatregelen daarbij in acht worden genomen.  

Conclusie
Het is mogelijk om een ligplaats voor een historisch vaartuig in de Binnen Kalkhaven te creëren. 
Het betreffende schip is eerder beoordeeld door de schouwcommissie van de Wolwevershaven en is 
daarbij als gelijkwaardig beoordeeld aan historische schepen die daar een ligplaats hebben. Er zijn 
echter nog een aantal kanttekeningen:

1. Het wonen op het betreffende historisch vaartuig blijft een probleem, met name omdat 
hoogstwaarschijnlijk niet voldaan kan worden aan de Wet geluidhinder.

2. Met het verlenen van een vergunning om als historisch vaartuig een ligplaats in te nemen 
in de Binnen Kalkhaven, is er nog geen oplossing voor het realiseren van een permanente 
ligplaats en bootlift voor de Futuro naast de ligplaats van ene historisch vaartuig. De Futuro 
is immers geen historisch vaartuig en een permanente ligplaats voor een dergelijk schip 
met een bootlift strookt niet met het beoogde gebruik als tijdelijke ligplaats voor 
binnenvaart. De beleidskaders zouden hierop aangepast moeten worden.

3. De voorgenomen bunkeractiviteiten zijn met een ligplaats als historisch vaartuig niet 
geregeld. Voor deze activiteiten moet apart een vergunning worden aangevraagd bij de 
omgevingsdienst.

4. Wellicht is er sprake van een schaarse vergunning, als een plek gerealiseerd wordt voor 
een historisch vaartuig. Met name als hierop gewoond wordt. Dit moet nader onderzocht 
worden, evenals een inschatting van de risico's als  hier geen specifieke procedure voor 
gevolgd gaat worden.

5. Wat vinden de omwonenden van de uitbreidingen van activiteiten en materiaal op deze 
locatie?
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Aanbeveling
Om de voorliggende uitdagingen voor het wonen, bunkeren, de bootlift en een ligplaats voor de 
Futuro te toetsen en een totale afweging te maken in het licht van een goede ruimtelijke ordening, 
is het wenselijk om alle activiteiten en aanvragen op deze locatie niet los van elkaar, door 
verschillende instanties te beoordelen. De aanvragen en activiteiten samen zijn aan te merken als 
bedrijfsmatige activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Op deze manier kunnen de 
bouwkundige, beschermd stadsgezicht, omgevings-, gezondheids- en veiligheidsaspecten integraal 
worden beoordeeld door het bevoegd gezag met één centrale case manager. Ook voor de 
aanvrager geeft dit duidelijkheid omdat hij met één instantie correspondeert en alle informatie op 
één plek wordt beheerd. Daartegenover zal de aanvrager exact moeten aangeven wat hij wil met 
welke functies etc. De conclusies uit deze verkenning kunnen de eigenaar van het betreffende 
historisch vaartuig helpen.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De conclusies uit de verkenning naar mogelijkheden en kanttekeningen om een plek te creëren in 
de Binnen Kalkhaven voor een historisch vaartuig, worden met de eigenaar van het schip 
besproken. Het is vervolgens aan hem om te bezien welke wensen hij wil verwezenlijken, welke 
mogelijkheden hij hiervoor ziet en welke risico's hij bereid is te lopen. Vervolgens is het aan de 
eigenaar van het historisch vaartuig om een vergunningaanvraag in te dienen voor de functies die 
hij wil vervullen. Aanbevolen wordt om de diverse functies in zijn totaliteit aan te vragen, zodat het 
ook in zijn geheel beoordeeld kan worden. De vergunning die uiteindelijk verleend wordt, biedt 
duidelijkheid aan eenieder, zorgt voor een permanente, legale situatie en geeft invulling  aan de 
uitspraak van de Rechtbank.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
De huidige verkenning is gedaan binnen de reguliere werkzaamheden en uren van diverse 
ambtenaren. Voor nader onderzoek, toetsing en beoordeling worden uren/kosten gedekt via de 
leges die geïnd worden bij een vergunningaanvraag. Mocht het bestemmingsplan aangepast 
moeten worden, is het gebruikelijk dat de initiatiefnemer de plankosten betaalt en het 
planschaderisico op zich neemt. Ook als er om andere redenen planschade ontstaat, worden deze 
volgens de gemeentelijke beleidsregel afgewenteld op de veroorzaker. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Vaststellen Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens  - Raadsvoorstel;
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