Vragenformulier voor raadsleden
Toelichting
U kunt bij u opkomende vragen op verschillende manieren kenbaar maken en beantwoord krijgen:
-aan de ambtelijke organisatie (als regel bellen of mailen naar de betreffende behandelende afdeling)
-rechtstreeks mondeling/mail bij de portefeuillehouder
-door tussenkomst van de griffie: in dit geval graag door middel van dit vragenformulier, dit versnelt
de beantwoording. Adressering griffie@coevorden.nl
Aan de griffie,
Naam raadslid
: Irene Driehuis
Fractie
: PAC
Datum
: 23-02-2019
Onderwerp
: ligplaats Carmenta
Portefeuillehouder : J. Huizing
Ik wil op de volgende wijze een vraag stellen:
0

rondvraag kamer 1 / 2 PMC d.d.

0

beleidsmatige vraag t.b.v. behandeling onderwerp in Kamer 1 / 2 PMC d.d.

0

beleidsmatige vraag t.b.v. behandeling onderwerp in Kamer 3 PMC d.d.

X informatieve vraag aan portefeuillehouder niet bestemd voor een vergadering
(vooralsnog)
0

informatieve vraag aan de ambtelijke organisatie niet bestemd voor een vergadering

Aanleiding:
Het gesprek dat mevr. C. Soppe 4 juli 2018 heeft gehad met Provincie en gemeente m.b.t. de
ligplaatst van haar varend monument de “Carmenta”.
Tijdens het gesprek met zowel provincie als gemeente is aangegeven dat de Carmenta kan
blijven liggen gedurende de winter aan de huidige ligplaats en dat de provincie aangeeft het
schip op deze plek te gedogen gedurende de zomermaanden. Met die restrictie dat mevrouw
Soppe niet op het schip mag verblijven of onderhoud mag plegen. In het verslag wordt
aangegeven dat woonbeleid mbt schepen een verantwoordelijkheid van de gemeente.
Tevens is aangegeven dat de gemeente op zoek zal gaan naar een locatie, al dan niet in een
andere gemeente, waar het schip permanent kan blijven liggen en waar ook verblijf
mogelijk is. Inmiddels is het al 6 maanden stil…
Onze vragen luiden:
-

Wat is de status van de toegezegde zoektocht vanuit de gemeente naar een andere
permanente ligplaat waarbij verblijf wel mogelijk is? Inmiddels zijn we een half jaar verder en
is er geen reactie vanuit de gemeente gekomen. Waarom?
De eigenaren van de ‘Carmenta’ hebben tijdens het gesprek met de provincie en de gemeente
op 4 juli 2018 aangegeven niet woonachtig te zijn op het schip. Wel hebben ze de wens geuit
een ligplaats voor bewoning in Coevorden te verkrijgen. De gemeente heeft aangegeven geen
woonschepenlocaties meer beschikbaar te hebben maar bij Emmen, Meppel en Assen te willen
nagaan of zij nog locaties beschikbaar hebben waar ook wonen op een schip is toegestaan. Uit
deze navraag in augustus 2018 is gebleken dat bij deze gemeenten geen woonschepenlocaties
onbezet zijn. Zowel op de korte als lange termijn. Dit is doorgegeven aan de provincie. De
provincie heeft aangegeven contact te zullen leggen met mw. Soppe en vervolgens e.e.a.
schriftelijk te bevestigen.

-

De raad wordt binnenkort via een brief geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het
vervolg van de ligplaats van de “Carmenta”
Kan de gemeente via een gedoogconstructie, al dan niet met een vastgelegde einddatum en
tegen een vergoeding, mevrouw toegang en verblijf toestaan. Dit tot een permanente
oplossing is gevonden. Dit geeft mevrouw de mogelijkheid om het schip te bewaken en netjes
te houden.
De provincie heeft in overleg met de gemeente, omdat er nautisch geen belemmeringen zijn,
de stallingslocatie waar het schip ‘Carmenta’ is gelegen, aangewezen als winterstallingslocatie
in het ligplaatsenbesluit. De (winter)stallingslocatie waar het schip is gelegen blijft toegankelijk
voor de eigenaren van het schip. Het afsluiten van de winterstalling met een hek dient er juist
voor onbevoegden te weren van het terrein waar de boten worden gestald.
De provincie Drenthe gaat in afstemming met de gemeente Coevorden toezicht houden bij het
Afwateringskanaal en de Coevorder Stadsgrachten op het oneigenlijk gebruik van de
(winter)stallingslocaties. Er zal handhavend opgetreden worden indien in strijd met de
(provinciale) regelgeving wordt gehandeld. Hierbij kan gedacht worden aan het verrichten van
reparaties aan schepen waardoor het water wordt verontreinigd, het lozen van
toiletwater/afvalwater in de vaarweg en het woonachtig zijn op de schepen. Op basis hiervan is
een gedoogconstructie niet passend binnen deze regelgeving.

-

Kun u aangeven wat de status is van de geplande werkzaamheden.
De werkzaamheden zullen in het 2e kwartaal van 2019 worden uitgevoerd

-

Kunt aangeven op welke termijn men hekken zal plaatsen bij de toegang van de boot.
Zie vorige antwoord

-

Wordt mevrouw voorafgaand aan de start van de werkzaamheden op de hoogte gebracht?
Ja mevrouw zal zeker worden geïnformeerd.

