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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie Om-
gevingsbeleid (OGB) van 20 juni 2018 over vragen van de SP inzake de eigenaresse van
het schip'Carmenta'

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie OGB van 20 juni 2018 hebben wij naar aan-
leiding van vragen van de SP toegezegd u te informeren over de situatie van het schip
'Carmenta' in Coevorden. Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.

De eigenaresse ligt met haar schip'Carmenta' in de Coevorder Stadsgrachten. De provincie

Drenthe is vaarwegbeheerder. De provincie heeft met de gemeente Coevorden een be-
heersovereenkomst gesloten over het beheren van de ligplaatsen. De gemeente heeft het
beheer van de ligplaatsen gedelegeerd aan de Havenvereniging Coevorden.

Als vaarwegbeheerder hebben wij een ligplaatsenbesluit opgesteld, waarin wij een aantal
locaties in onze vaarwegen hebben aangewezen als ligplaats waar permanente bewoning is
toegestaan. Dit doen wij in overleg met de desbetreffende gemeente, die het woonbeleid in

haar gemeente bepaalt. En wij hebben een aantal locaties aangewezen als winterstallings-
locaties, waar men tussen 1 november en 1 april met ontheffing een ligplaats kan innemen
met een vaartuig. Daarbij is nadrukkelijk de voorwaarde dat er geen bewoning op het schip
wordt toegestaan.

Eigenaresse lag met haar schip op een locatie waarvoor zij destijds een ontheffing heeft ge-
kregen, maar waar permanente bewoning niet is toegestaan. Vanwege werkzaamheden
aan de vaarweg moest zij die locatie verlaten, en is het schip verplaatst naar de huidige lo-
catie (de Westelijke Stadsgracht aan de Coevorder Stadsgrachten). Omdat deze locatie
geen ligplaats is en ook geen winterstallingslocatie in de zin van ons ligplaatsenbesluit, is
eigenaresse door ons in de zomer van 2017 aangeschreven. Daarbij hebben wij haar
verzocht om een andere ligplaats in te nemen die wel als ligplaats of als winterstallings-
locatie is aangewezen. Ook is zij erop gewezen dat geen permanente bewoning is toe-



2

gestaan op de huidige plek. ln de periode daarna is er regelmatig contact geweest tussen
de gemeente, de provincie, de Havenvereniging en de eigenaresse. Dat heeft ertoe geleid

dat wij de huidige ligplaats alsnog willen aanwijzen als winterstallingslocatie, zodat het schip
niet verplaatst hoeft te worden (februari 2018). Het liggen op deze locatie in de zomer wordt
derhalve gedoogd, indien dit niet tot problemen in onze vaarweg leidt en er geen perma-

nente bewoning plaatsvindt.

Het terrein waar het schip ligt is, vanaf zeven meter uit de kant, van de gemeente Coe-
vorden. De gemeente wil uit veiligheidsoverwegingen het terrein met daarop een aantal ge-

bouwen met een hekwerk omgeven. Omdat permanente bewoning niet is toegestaan, als-
mede geen onderhoud aan het schip gedaan mag worden als het schip in het water ligt,

zien zowel de provincie als de gemeente geen bezwaar tegen het hekwerk. Dit zal bete-
kenen dat de eigenaresse, om toegang te krijgen tot haar schip, over het gemeentelijk
terrein moet. Hiervoor moet zrj contact leggen met de provincie en/of de Havenvereniging

die haar toegang verschaft. De eigenaresse is het hiermee oneens en wil te allen tijde bij

haar schip kunnen zonder tussenkomst van de Havenvereniging en/of de provincie.

Omdat de gesprekken nog lopen, hebben wij met de gemeente afgesproken dat er geen

hekwerk om het terrein komt voordat wij een gezamenlijk standpunt hebben. Om te komen

tot een oplossing inventariseert de gemeente of er nog andere plaatsen binnen de ge-

meente en andere gemeenten zijn, waar mogelijk een plek is waar permanent kan worden
verbleven. Dan kan eigenaresse te allen tijde bij haar schip. Of eigenaresse kan naar een

andere winterstallingslocatie, waar geen hekwerk is geplaatst. lndien er op korte termijn
geen andere locatie wordt gevonden, zal eigenaresse , zodra het hekwerk is geplaatst, via

de provincie en/of de Havenvereniging toegang kunnen krijgen tot het terrein zodat zij bij

haar schip kan.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i , voorzitter
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