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Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2017 is door enkele leden gevraagd of er het bestuur 
regelmatiger kan laten weten wat zij doet. Ook dit jaar is dit nagenoeg niet gelukt. Het bestuur doet 
haar best om middels overleg met gemeentes, Waternet, ed. de belangen van haar leden te 
behartigen. Het uitschrijven van die activiteiten kost ons blijkbaar net te veel tijd.   
 
Met deze nieuwsbrief willen wij een impressie geven van de onderwerpen waar wij mee bezig zijn 
geweest het afgelopen jaar. 
 

1. Bouwbesluit 
2. Onderhoud 
3. Hypotheek 
4. Model huurovereenkomst 
5. Huurprijzen 
6. Overleg met het Ministerie van Wonen 
7. Propaan, gezamenlijke inkoop 
8. Aanleg gasnetwerk Lange Muiderweg 

 
 
1. BOUWBESLUIT 
  
Ons VWGV-lid en advocaat Cor Goudriaan heeft zich in de afgelopen paar jaar verdiept in de 
problematiek rond het Bouwbesluit voor woonarken. In een blog laat Cor ons het volgende weten: 

In maart 2017 is een ontwerptekst gepubliceerd van de wijziging van het Bouwbesluit inzake 
drijvende bouwwerken. De vaste Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst heeft aan de minister 
van Binnenlandse Zaken daar nadere vragen over voorgelegd. Gaat het nieuwe Bouwbesluit gelden 
voor bestaande woonboten wanneer deze gerenoveerd of verbouwd worden? En als die voorschriften 
daarvoor gaan gelden, waar ligt dan de grens? 

Op 21 september zijn op Rijksoverheid.nl de antwoorden gepubliceerd op deze vragen. Die zijn 
duidelijk: het Bouwbesluit gaat niet gelden voor bestaande drijvende bouwwerken, "ook niet nadat 
deze gerenoveerd of verbouwd worden." Dat komt overeen met eerdere Kamerstukken, waaronder 
de Nota n.a.v. het verslag van 23 juni 2016. 

Renovatie of nieuwbouw? 

Let wel op het onderscheid tussen nieuwbouw en renovatie: als je op de bestaande betonnen 
bak "een geheel nieuwe opbouw" plaatst, valt dat wel onder nieuwbouw, aldus de genoemde nota. 
En dan zijn de technische eisen van het aan drijvende bouwwerken aan te passen Bouwbesluit dus 
volledig van toepassing. 

 

 

2. ONDERHOUD aan Woonarken en hun Installaties 

Iedere woonarkbewoner weet het, net als aan een huis moet je op regelmatige tijdstippen 
onderhoud plegen aan je waterwoning. Toch zijn er wel wat belangrijke verschillen t.o.v. huizen, je 
drijft tenslotte op het water. De waterdichtheid van een ark is dus van cruciaal belang in vergelijking 
met een woonhuis dat in onze omgeving doorgaans op palen staat.  

In geval van wateroverlast in een huis kan dat flinke schade opleveren, maar voor een woonark 
kunnen de gevolgen desastreus zijn, in het ergste geval tot zinken aan toe. 
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Het is dus van belang daar op gezette tijden even bij stil te staan, waar kan er water en in wat voor 
hoeveelheden, naar binnen komen. Van bovenaf bekeken; door het dak (hoe is de staat van 
dakbedekking?) of overige dakopeningen, door openstaande ramen, onder de waterlijn, via 
standpijpen en evt. andere cascodoorvoeringen en uiteraard via leidingwerk (drinkwaterleiding, 
rioolafvoerleiding). 

Waar liggen voor een woonark de grootste risico’s en hoe zijn ze te voorkomen of te beperken? 
Groot risico zijn standpijpen en rioolafvoerpompen en onder druk staande leidingen en de daarop 
aangesloten apparatuur (wasmachine, vaatwasser, cooker, boiler, espresso apparaat etc.).  

Allereerst regelmatig onderhoud van de rioolpomp en zijn aansluitingen zijn van groot belang en ook 
een juiste installatie van de pomp, zodat bijv. terug hevelen niet mogelijk is. 

Een waterdetector op het laagste punt van de woonark kan een tijdige waarschuwing geven, liefst 
gekoppeld aan een automatisch sluitende klep in de drinkwater toevoerleiding, net achter de 
hoofdkraan. Een waterdetector met een akoestisch signaal is alleen een oplossing als er altijd 
iemand aanwezig is. 

Op de website zullen we adressen zetten van gerenommeerde onderhouds- en installatie partijen, 
die voor u inspecties en werkzaamheden uit kunnen voeren. 

 

3. Hypotheek. 
 
ING sluit sinds 1 oktober 2016 geen nieuwe hypotheken meer af voor woonboten. De LWO is door 
de ING bank daarover geïnformeerd in het voorjaar van 2016. De LWO heeft toen een werkgroep 
samengesteld waarin ook de VWGV heeft deelgenomen. 
Deze werkgroep heeft geconcludeerd dat zodra er geen sprake meer is van enige vorm van 
marktwerking tussen hypotheekinstellingen de kans groot is dat de RABO (mogelijk de enige 
resterende aanbieder) haar condities en voorwaarden aan zou gaan scherpen. 
 
Dat gebeurde dus ook heel snel. De RABO hanteert sinds 1 augustus 2016 een toeslag van 0,8% op 
de basisrente voor woonboten en hanteert zij een maximum van 90% financiering (LTV). Afgelopen 
juli heeft de RABO haar voorwaarden verder aangescherpt en dient de financiering gebaseerd te 
worden op een taxatie van woonschip en (separaat) de ligplaats waarbij de ligplaats in 20 jaar 
afgelost dient te worden. 
 
De eerder genoemde werkgroep voorziet naast aanscherping van condities door de RABO mogelijk 
moeizamere financieringsmogelijkheden voor de aankoop van een woonboot met een algehele 
waardedaling als gevolg. Daar is op dit moment geen sprake van omdat de woningmarkt heftig in 
beweging is en daardoor ook de woonboten markt. 
 
Er zijn diverse initiatieven om te komen tot een nieuwe hypotheekinstelling. Dit verloopt echter zeer 
moeizaam omdat de funding (kapitaalverschaffing) complex is. De inspanning om funding te 
organiseren is groot. En de woonboten markt is klein. Er zijn in Nederland 4.000.000 koopwoningen 
en slechts 12.000 woonboten. Banken, pensioenfondsen en nieuw hypotheekinstellingen richten zich 
vooralsnog op de woningmarkt. 
 
Betekent dit dat je dus altijd 10% eigen geld mee moet nemen? Nee, soms krijg je bij de RABO 
100% gefinancierd afhankelijk van het kantoor waar je mee in gesprek bent en hoe graag de bank 
je als klant wil hebben. En Triodos stapt in nieuwbouw projecten waarbij de nieuwe woonboot moet 
voldoen aan milieu en energie eisen. En de Regiobank in Akkrum financiert ook nog woonboten. Zo 
zijn er ongetwijfeld nog meer voorbeelden. 
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Graag horen / lezen wij van u of u nog meer van deze voorbeelden kent waarbij andere instellingen 
hypotheken bieden zodat wij dit kunnen delen met onze leden. 
 
4. Model huurovereenkomst.   
 
Eén van de aspecten waar een hypotheekinstelling naar kijkt is de kwaliteit van de 
huurovereenkomst voor de ligplaats en de oever. Bevat de huurovereenkomst een zogenaamde 
'indeplaatsstelling' en is de huurprijs geïndexeerd? 
 
De 'indeplaatsstelling' betreft de overdraagbaarheid van de huurovereenkomst bij verkoop van de 
woonboot naar de koper. Indien die overeenkomst niet overdraagbaar is zonder tussenkomst van de 
verhuurder zal de hypotheekinstelling er op aansturen om eerst een dergelijke huurovereenkomst 
overeen te komen. Eenzelfde geld voor de huurprijs indexering. 
 
VWGV heeft tezamen met Waternet een dergelijke overeenkomst opgesteld. Deze overeenkomst 
kunt u gebruiken om tot goede afspraken te komen. 
 
 
 
5. Huurprijzen. 
 
Huurprijzen zijn in principe iets tussen huurder en verhuurder. Maar als er iets gebeurt dat heel veel 
woonbooteigenaren raakt, zoals destijds met Waternet, dan kan de vereniging op verzoek van haar 
leden een rol spelen in de onderhandeling aangaande huurprijzen. 
 
Wij hebben gesignaleerd dat de gemeente Stichtse Vecht inmiddels een indeplaatsstelling hanteert 
in haar verhuurovereenkomsten maar dat zij een wat bijzondere huurprijs voor ogen heeft. De 
waardering van de oever wordt veel hoger ingeschat dan de OZB waardering van oevers in 
eigendom van particulieren. 
Daarnaast is er een landelijke discussie gaande over waardering van dijklichamen. Tijdens de 
besprekingen met de gemeentes in het voorjaar hadden zij nog geen standpunt ingenomen. In de 
tweede ronde besprekingen in het najaar staat dit wederom op de agenda.  
 
 
6. Overleg met het Ministerie van Wonen 
 
De LWO heeft in haar overleg met de landelijke overheden huurbescherming 'op de agenda' weten 
te krijgen. Dit om woonbooteigenaren te beschermen tegen grillen van overheden en particulieren.  
VWGV kan zich echter niet vinden in de gekozen route. Het Ministerie en LWO hebben oplossingen 
gezocht in bestaande huurbeschermingsconstructies. Dit komt er simpel gezegd op neer dat de huur 
niet zo maar opgezegd kan worden. Maar onder bepaalde condities wel. 
 
VWGV heeft zich sterk gemaakt voor het feit dat er een oplossing moet komen voor de financiële 
schade die wordt geleden als een huurovereenkomst wordt beëindigd. Dit zorgt er namelijk voor dat 
er niet zomaar huurovereenkomsten worden beëindigd omdat de veroorzaker daarvan financiële 
compensatie moet bieden. En als het dan toch moet gebeuren, er wordt een brug aangelegd op de 
plek van uw woonboot, dan wordt u financieel gecompenseerd. 
 
Onze argumenten 'worden meegenomen'. Wij hebben geen idee waar dit toe gaat leiden. 
 
 
7. Propaan 
 
Het door de VWGV in 2014 opgezette propaancollectief heeft het aantal leden de afgelopen jaren 
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gestaag zien groeien. Niet zonder redenen want de kans op aardgas op bijvoorbeeld de 
Vreelandseweg te Nigtevecht en de Nigtevechtseweg te Vreeland is nog steeds nihil.  
Ondertussen hebben we een collectief met 30 leden en een totaal potentieel van  
ca. 120.000 liter op jaarbasis. 
 
De redenen voor dit succes zijn o.a. de onderstaande voordelen: 
 

• Transparante prijs gekoppeld aan de Belgische, door de staat vastgestelde, index.* 
• Daardoor een blijvend scherpe prijs, zonder extra onderhandeling. * 
• Lage tankhuur. 
• Korte contractduur. 
• Onafhankelijke en kosteloze inspectie door Kiwa. 
• Nooit meer bellen om te bestellen. 
• Diverse betalingsmogelijkheden. 
• Onmiddellijke opzegging mogelijk indien er sprake is van de aanleg van aardgas. 

 
*De Belgische staat heeft, in tegenstelling tot de Nederlandse staat, besloten dat propaangas een 1e 
levensbehoefte is en stelt derhalve een prijs vast. De leveranciers zijn verplicht deze prijs te volgen. 
Dit heeft tot gevolg dat er verschillen tot wel 50% op de propaanprijs, exclusief vervoer, ontstaan 
ten opzichte van de Nederlandse propaanprijzen.  
 
 
Om onze onderhandelingspositie zo sterk mogelijk te houden zijn nieuwe leden zeer welkom. 
 
Mocht u zich willen aansluiten bij het collectief of meer informatie willen dan volstaat een mail naar 
bestuur@vwgv.nl met als onderwerp “ propaancollectief “ 
 
8. Aanleg gasnet Lange Muiderweg (e-mail van Frans Esser)  
 
Hierbij	de	eerste	nieuwsbrief	over	de	aanleg	van	het	gasnet	aan	de	Lange	Muiderweg.		
Ongeveer	2	weken	terug	hebben	jullie	allemaal	de	brief	van	Liander	in	de	brievenbus	gekregen	met	de	
mogelijkheid	om	je	aan	te	melden	voor	de	email	nieuwsbrief	en/of	de	Whatsapp	groep.	Ruim	de	helft	van	de	
bewoners	heeft	zich	aangemeld.	
	Deze	nieuwsbrief	bestaat	uit	twee	delen:	

1. Bij	de	aanmelding	voor	de	nieuwsbrief	hebben	een	paar	bewoners	vragen	gesteld	die	mogelijk	
voor	iedereen	interessant	zijn,	deze	vragen	ga	ik	hier	na	kort	op	in	
2. Ik	heb	een	kort	nieuwsbericht	van	de	voortgang	van	de	aanleg	van	het	gasnet	van	Liander	gehad,	
dat	bericht	heb	ik	hieronder	voor	jullie	toegevoegd	

		
VRAGEN	VAN	BEWONERS	
		
Enkele	bewoners	vragen	zich	af	of	het	nog	zin	heeft	om	een	gasnet	aan	te	leggen.	Dit	zijn	de	feiten:	bijna	70	
bewoners	hebben	een	propaangastank	die	gedoogd	wordt	door	de	gemeente	totdat	er	een	aardgasnetwerk	ligt.		
Als	er	geen	gas	komt	dan	gaat	de	gemeente	handhaven	en	moet	iedere	bewoner	individueel	investeren	in	een	
elektriciteit	of	warmtepomp	oplossing.	De	propaangastanks	mogen	niet	blijven	staan,	ze	voldoen	niet	aan	de	
veiligheidseisen.	Ook	goed	om	te	weten	is	dat	het	gasnetwerk	geschikt	is	voor	zowel	aardgas	als	biogas.	Zou	dus	
het	aardgas	in	de	toekomst	op	zijn,	dan	zijn	we	allemaal	voorbereid	op	het	gebruik	van	biogas.	
		
Eén	bewoner	gebruikt	zo	weinig	gas	dat	het	afnemen	van	gas	bij	Liander	mogelijk	duurder	zal	zijn.	Iedere	
bewoner	maakt	zelf	zijn	afweging	of	hij	wel	of	niet	een	aansluiting	neemt	op	het	gasnetwerk.	Als	u	denkt	dat	u	
goedkoper	uit	bent	op	een	andere	manier	is	dat	uw	eigen	keuzevrijheid.	Bedenk	wel	dat	de	huidige	grote	
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propaangastanks	verboden	zullen	zijn.	En	bedenk	u	of	uw	woning/ark	niet	beter	verkoopbaar	is	in	de	toekomst	
mét	een	gasaansluiting.	
		
Enkele	bewoners	vragen	of	het	mogelijk	is	om	tegelijk	met	het	gasnetwerk	ook	glasvezel	aan	te	leggen.	Dit	zijn	de	
feiten:	we	hebben	er	uitgebreid	onderzoek	naar	gedaan,	maar	er	is	geen	enkele	instantie/bedrijf	die	hiertoe	
bereid	is.	Glasvezel	wordt	alleen	aangelegd	bij	nieuwbouwprojecten.		
		
Een	bewoner	vraagt	wat	voor	aansluiting	er	op	de	woonark	komt.	Liander	legt	de	hoofdleiding,	steekt	de	leiding	
door	de	dijk	heen	en	eindigt	met	een	afgedopte	leiding	in	ieders	tuin.	Vanaf	daar	is	iedere	arkbewoner	zelf	
verantwoordelijk	voor	aansluiting.	Dat	zal	in	principe	een	walkast	vereisen	en	aanpassingen	naar	en	in	de	
woonark.		
		
Een	bewoner	vraagt	of	al	bekend	is	wat	de	aansluiting	de	bewoner	zelf	gaat	kosten.	Om	aardgas	van	het	hoofdnet	
te	mogen	afnemen	zal	iedere	bewoner	een	eenmalige	eigen	bijdrage	moeten	betalen.	Deze	bedraagt	ongeveer	€	
800.	
Dit	is	uiteraard	exclusief	de	aanpassingen	naar	en	in	de	woning.	
	
		
VOORTGANG	GEMELD	DOOR	LIANDER	
		
Onderstaande	tekst	is	van	Rob	Begeman	de	projectleider	van	Liander,	die	de	gasleiding	aanlegt:	
	 
Liander heeft voorbereidende maatregelen getroffen om ter hoogte van de Nijverheidsstraat en de manege 
Bleijenberg te Weesp een gestuurde boring onder de Vecht uit te gaan voeren. De gemeente Weesp gaat aan de 
Nijverheidstraat de riolering vervangen en de straat herinrichten. De gemeente start 1 november 2017 met deze 
werkzaamheden. Als de gemeente deze werkzaamheden heeft afgerond zullen de nutspartijen er de komende vijf 
jaar geen gepland werk meer mogen uitvoeren. Met de gemeente Weesp is daarom afgesproken dat de gestuurde 
boring eerder uitgevoerd dient te zijn dan 1 november 2017. Anders zou de aanleg van het gasnet aan de Lange 
Muiderweg vijf jaar worden doorgeschoven. Daarom is op dit moment (zie ook onderstaande planning) onze 
aannemer van Gelder bezig om de gestuurde boring uit te gaan voeren om aan de afspraak met de gemeente 
Weesp te voldoen. 
  
Planning boring en aansluiten op bestaand gasnet: 
Vanaf woensdag 11-10 t/m vrijdag 13-10 opstellen boringmachine Nijverheidstraat. 
Vanaf maandag 16-10 graven sleuf voor het leggen van de leiding in het weiland. 
Week 43 leiding beproeven sterkte en dichtheid, daarna leiding inbouwen in het bestaande leidingnet. Verwachting 
eind week 43 gereed.  
  
Zodra de boring gerealiseerd is, zullen wij de geboorde leiding koppelen met het bestaande lage druk gasnet met 
als resultaat dat tot aan de Lange Muiderweg een in bedrijf zijnde gasleiding aanwezig is. 
  
Stand van zaken ten aanzien van de gasleiding langs liggend aan de Lange Muiderweg: 
Op dit moment loopt de vergunningprocedure voor het aanleggen van de hoofdgasleiding evenwijdig aan de Lange 
Muiderweg nog. Hiervoor is met Waternet een passende procedure afgestemd. 
De verwachting is dat we dit jaar de vergunning gaan ontvangen van Waternet. Omwille van de omgeving 
willen/kunnen we niet tijdens de feestdagen de werkzaamheden uitvoeren. Daarom hebben wij aangegeven in 
voorgaand schrijven dat de werkzaamheden in januari/februari gaan starten. Het exacte start datum voor de aanleg 
van dit deel van het gasnet uiteraard weersafhankelijk. 
  
 	
Tot	zover	deze	eerste	nieuwsbrief.	Als	u	vragen	heeft,	kunt	u	ze	met	mij	delen	en	dan	komen	ze	waarschijnlijk	
terug	in	een	volgende	nieuwsbrief.	
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Met	vriendelijke	groet,	
		
Frans	Esser	
Lange	Muiderweg	581 
 
 
 
 
 
 
 
Gepland overleg 
 
In het overleg met gemeentes en Waternet staan de volgende onderwerpen op de agenda.  

− Huurcontracten en -prijzen 
− Definitie dijklichaam in relatie tot WOZ discussie 
− Handhaving vaarsnelheden 
− Waterstand 
− Aardgas 
− Propaantanks 
− Onderhoud wegen 

 
Indien u iets belangrijks mist kunt u ons dit laten weten op het volgende email adres: 
bestuur@vwgv.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


