Voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan m.b.v. categorieënlijst verklaring van geen
bedenkingen Wabo.
Dossiernr:
Adres of locatie:
Behandelend medewerker,
telefoonnummer:
Inhoud van de aanvraag:
Achtergrond- of specifieke
contextinformatie van de
aanvraag

Geldend bestemmingsplan:
Aard van de voorgenomen
afwijking van het
bestemmingsplan:
Van toepassing zijnde
categorie(en) uit de lijst:
Beleidsvrijheid voor de raad
om al of niet af te wijken
van het bestemmingsplan,
bv. eerder vast gesteld
beleidskader, stellen van
voorwaarden.
Periode terinzage legging
ontwerpbesluit:
Eventuele nadere
informatie:
Ontwerpbesluit

202073704
U.T. Delfiaweg, kad.sectie A, perc.nr 1676 te Groningen
(haven Hoogkerk)
Johan Raatjes
57 18 / 06-11799215
realiseren van aanlegplaatsen voor historische schepen
De aanvraag betreft het realiseren van aanlegplaatsen voor
historische schepen in het Hoendiep, ter hoogte van de U.T.
Delfiaweg. De aanlegplaatsen zijn strijdig met de beide
bestemmingsplannen.
In de toekomstige situatie ontstaat er ruimte in het water
langs de kade voor ca. 8 ligplaatsen voor varend erfgoed
waarbij op twee ligplaatsen ruimte is voor een bijzonder
schip (scouting of museumboot). In verband met de
geluidzonering van de tegenoverliggende kartonfabriek zijn
permanente bewoning en vaste ligplaatsen niet toegestaan.
De schepen liggen maximaal 3 maanden tot (bij
uitzondering) 6 maanden waarna ze de haven moeten
verlaten. Voordeel van invulling met carrousel ligplaatsen is
dat er een wisselend beeld ontstaat door het steeds
wijzigende scheepaanbod. Bijkomend voordeel is dat de
scheepseigenaren zich als “gast” welkom voelen en er
continue toetsing kan plaatsvinden op staat van onderhoud
en het type schepen. De schepen die ligplaats krijgen moeten
voldoen aan bepaalde eisen en staat van onderhoud. Daarbij
moeten de schippers/eigenaren het verhaal, zoals de
geschiedenis van het schip, uitdragen en tonen.
Openbaar vaarwater / Hoogkerk-Gravenburg
Er worden aanlegplaatsen gecreëerd daar waar deze niet zijn
voorzien van de nadere aanduiding ‘ligplaatsen’
R. Ligplaatsen voor vaartuigen
-

6 weken
Eind januari dient er opdracht gegeven te worden aan de
aannemer.
Verlenen omgevingsvergunning

