
BOUWWERK OF NIET?
Stel ie voor: je wilt je oude boolie vervongen doot een mooie dubbel-
dekker, nel ols ie buren. Bliikt opeens dot je sinds opril 2014 moet
voldoen oon de eisen von het Bouwbesluit. En dol betekenl onder meer
een minimole ploÍondhoogte vqn 2,ó0 meler' Tegeliikertiid moet ie
voldoen oon de moximole hooglemooï die in iouw gemeenïe geldt.
Dubbeldeks bliiki onhoolboor.

Door jurisprudentie van de Raad van State zijn de meeste woonboten in Nederland sinds

aprll 2014 bouwwerken. Je moet daarom volgens de l}(/et algemene bepalingen omgevings-

recht (\íabo) een omgevingsvergunning (bouwvergunning) hebben voor je woonboot' Die

vergunning krijg je alleen als je boot voldoet aanalle technische eisen van het Bouwbesluit'

Omdat vrijwel geen enkele woonboot op dit moment een omgevingsvergunning heeft, lig-

gen de meeste dus illegaal.

De uitspraak van de Raad van State leidt tot een absurde situatie. De gemeente Amsterdam,

waar de meesre woonboten liggen, heeft daarover een brandbrief aan minister Blok geschre-

ven en als voorlopige 
'oplossing' voot de komende rwee jaar een zogenoemd Gedoogkader

\floonboten ingevoerd.

Minister Blok heeft in |unt 2014 meegedeeld dat hij de situatie wil oplossen door een wets-

wijztging. Dar wetsvoorstel zou hi j eind 2014 naat de Tweede Kamer sturen. Zijn voorne-

men komt op het volgende neer:

l.Bestaande woonboten hoeven via overgangsrecht geen omgevlngsvergunning te hebben en

hoeven niet te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

2. Driivende ob jecten die van origine boten zijn, zrjn geen bouwwerken en hoeven dus ook

niet te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

3. Nieuw te bouwen watervilla's en woonarken bli jven conform de jurisprudentie van de

Raad van State bouwwerken, maar daarvoor komen specifreke voorschriften in het Bouw-

besluit 2012. IHoe die eruit gaan zt'eo is nog niet bekend.

Voor woonbootbewoners zijn de eerste twee voofgenomen maatfegelen prima. Maar het

derde voornemen kan tot gevolg hebben dat vervanging van je oude woonboot door een

nieuwe ark met twee woonlagen niet meer mogelijk is. Daarom pleit ik ervoor dat ook

woonarken buiten het begrip bouwwerk gebracht worden. Voor watervilla's is dat anders,

die ztjnmeestal gebouwd conform de eisen van het Bouwbesluit. De wetgever moet het be-

grip watervilla dan wel goed definiëren.

Meer weten?
. Lees het weblog van Cor Goudriaan: bit.lyl1o60SyO.

. Bli jf op de hoogte via wwwungerhielkema.nl.

. De gehele uitspraak van de Raad van State: bit.lyl1wqJDzj.

. De antwoorden van minister Blok op Kamervragen: bit.lylVNElwx'

Uit de uitspraak van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State:

De omstandigheden dat de woonboot binnen een tijd uan lngewer uijftien ntinuten kan uorden lugekop-

peld uan de kade, dat de afhoucler zou kunnen worden ueraangen cloor srooïboeien en daï de woonboar

uolgens ber colkge relatief eenaoudig re rurplaarren is, zijn onaoldoend'e aoor bet oordeel dat de woonboot

geen bouw7,erk is. (,..) Bij de araag of dc woonboot mler wlrden beschoutud als boutuwerk, is niet be-

palencl hoe die rcrbond4nheid (met de kad.e, red.) fysiek is uormgegeuen, lnaar is doorslaggeuend dat de

woonbooï is becloeld om ïer plaarse als woning ïe fanctioneren'
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