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Cor Goudriaan woont 

al 40 jaar op een 

woonboot en is advo-

caat, gespecialiseerd 

in woonbootzaken. 

www.corgoudriaan.nl

Je woonboot ligt al jaren op een mooie plek met uitzicht aan alle kanten. Dan hoor 
je dat je buurman op anderhalve meter naast jouw boot een boot van drie meter 
hoog wil neerleggen. Weg uitzicht, weg waarde van je boot. Wat kun je ertegen 
doen?

Gemeentelijke regelgeving is meestal de belangrijkste basis voor wat wel en niet mag. In de eerste plaats het 
bestemmingsplan. Dat geeft vaak regels over ligplaatsen. Mag er een woonboot liggen op de plek waar de 
buurman wil komen? En zo ja, waar dan precies? Direct tegen de wal of verder het water in? Is er een bepa-
ling over de minimale afstand of over hoogte en breedte? Vergelijkbare gemeentelijke regels kunnen in een 
verordening staan. De vraag is dan of je bezwaar kunt maken tegen de vergunning die je buurman op basis 
van die verordening nodig zal hebben. Ook hebben sommige gemeenten voorschriften over de minimale 
afstand tussen twee woonboten vanwege brandveiligheid.

BesTemmingspLan 
Als het afmeren van de boot in strijd is met het bestemmingsplan, dan kun je de gemeente verzoeken om de 
regels te handhaven. Maar de gemeente kan ook een omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van het 
bestemmingsplan. Er zijn juridische middelen om die vergunning aan te vechten. Het kan zijn dat de ge-
meente en de buurman voor die afwijking van het bestemmingsplan een zogenoemde ‘goede ruimtelijke 
onderbouwing’ moeten aanleveren en dat je die onderuit kunt halen. Als de plannen van de buurman niet 
in strijd zijn met het bestemmingsplan, wordt het lastig. Jouw belangen als eigenaar van de naastgelegen 
woonboot worden ‘geacht te zijn afgewogen’ bij de totstandkoming van het bestemmingsplan. Als het be-
stemmingsplan eenmaal is vastgesteld, kun je er weinig meer tegen doen (zie naschrift). Je kunt nog wel 
bekijken of je recht hebt op een schadevergoeding van de gemeente (bestuurscompensatie) wegens de vast-
stelling van het bestemmingsplan.

BurenrechT
Kun je nog stappen ondernemen tegen de buurman zelf? Dan moet je vooral kijken naar het burenrecht. Dat 
geeft regels over ‘naburige erven’, ofwel aan elkaar grenzende percelen grond of water. Het richt zich op de 
eigenaren van die erven. De meeste eigenaren van woonboten zijn geen eigenaar van de ligplaats, dus de 
vraag is of je daar ook een beroep op kunt doen als huurder van de ligplaats. Welnu, voor een aantal regels 
van het burenrecht kan dat inderdaad. Dat hangt af van de bedoeling van die regel en de positie van de 
huurder. Illustratief is een uitspraak van de rechtbank Gelderland waarbij de eigenaar van een woonboot 
werd veroordeeld om op het balkon van zijn boot een ondoorzichtige afscheiding maken aan de kant van de 
buurboot. De rechter motiveerde dat met het burenrecht: het gebruik van het balkon door klanten van zijn 
bed & breakfast was in strijd met de regel dat iemand geen balkon mag maken binnen twee meter van het 
naastgelegen erf.

Naschrift
Houd altijd de gemeentelijke mededelingen in de gaten over ontwerpbestemmingsplannen. Als zo’n plan de mogelijkheid schept dat op 
een onaanvaardbaar kleine afstand een onaanvaardbaar grote woonboot wordt afgemeerd, heb je een reëel bezwaar waarmee de raad 
bij de vaststelling van het plan rekening zal moeten houden. Als je niet op tijd een zienswijze indient, is er later niets meer aan te doen.

EEn woonboot 
in mijn uiTzichT
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