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Geachte leden van de gemeenteraad, 

De rechtbank heeft het college destijds opdracht gegeven om te bewijzen dat het 

overgangsrecht van de nieuwe woonschepenwet (de Wet verduidelijking voorschriften 

woonboten) niet van toepassing is op het eerste deel van mijn drijvende woning. 

Het college is daar niet in geslaagd.  

Inmiddels lag er al een hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State van andere waterbewoners die door de rechtbank Limburg in het ongelijk waren 

gesteld en ik ben dus ook in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. 

Het is een ingewikkelde procedure geworden. En ook ik moet er wel mee door, want anders 

verlies ik sowieso de helft van mijn woning.  

Of je het nou mooi vindt of niet, deze woning ligt er al jaren, is vergund door Rijkswaterstaat 

en al. Een vergunning van de gemeente had ik nooit nodig en de bouwregelgeving was nooit 

van toepassing. 

Maar dan. Wat moet ik als ik een slaapkamer minder heb, geen bergruimte meer heb. Een 

loopbrug moet maken die zoveel meter moet overbruggen? Er liggen een paar prijsopgaven 

van waterbouwers en bruggenbouwers. Het gaat dan om tienduizenden euro's. En ik krijg er 

die slaapkamer en berging niet door terug.  

Mijn woning haalt bij lange na niet het maximaal toegestane oppervlak en het volume van 

de in het nieuwe bestemmingsplan toegestane maatvoering. De functies die uit de helft van 

mijn woning komen 'binnen de bouwmassa'  kwijt zien te raken? Het andere deel van mijn 

woning is niet van elastiek en een verdieping erop is geen optie. Dan maar een nieuwe 

woning laten bouwen of plaatsen? Dat is niet de bedoeling van een handhavingsactie en kan 

niet de bedoeling zijn van een bestemmingsplan. 

Ik kan niet anders meer zeggen dan dat ik deze wethouder en deze burgemeester 

onfatsoenlijk vind handelen.  

Er wordt een gemeen spel gespeeld door de wethouder. Hij roept dat de burgemeester over 

handhaving gaat, niet hij. Onzin. Hij beslist net zo goed mee in deze handhavingsactie. 

Onder de brieven staat 'namens het college van burgemeester en wethouders'. Dus ook 

namens hem. 



U bent de volksvertegenwoordiger. Ook de belangen van ons, bewoners van de Stuwweg en 

Bosscherweg mag u niet vergeten. Help ons alstublieft. 

 

met vriendelijke groet, 

 


