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Betreft&geld pannenkoekenboot, huurovereenkomst haven.

2 2

Geachte gemeenteraad, ClflSS.NO.

Vanwege de harmonisatie van de gemeente, menen wij u onze kwestie uitgebreid te omschrijven.

Sinds 1991 pachten wij, De Woudbloem marine Service, eigenaar C.E. Scheidema, de haven van de

gemeente Slochteren. Passanten betalen liggeld voor een plek in de haven, ook vaste ligplaatsen kunnen

bootelgenaren bij ons huren, dit is onze inkomstenbron. De haven werd in voorgaandejaren niet veel

bezocht ( 3 á 4 boten per jaar) omdat de haven niet bereikbaar was, maar sinds het Slochterdiep is

gebaggerd en de bomen gesnoeid zijn, hebben wij in 2017, 21 boten van een betaalde ligplaats mogen

voorzien. De haven wordt steeds drukker, wij hebben nu al aanvragen voor vaste ligplaatsen voor het

nieuwe seizoen. Ook de herindeling van de haven en de dorpskern geeft een positieve boost aan het

vaartoerisme. Wij zijn dan ook blij dat de (voorheen) gemeente Slochteren ons heeft gevraagd mee te

denken over het reconstructieplan van de haven en het haventerrein, een nieuw te ontwikkelen

“dorpskern”. Wij zijn nauw betrokken bij de plannen, alle bijeenkomsten over de ontwikkeling hebben wij

bijgewoond. "Reuring" is het kernwoord wat we allen willen. Wij hebben voor het havengebouw, ook

plannen gemaakt om ”reuring” te krijgen. Het gebouw is compleet verbouwd tot restaurant met

vergunningen van de gemeente. Het is voor ons een behoorlijke investering geweest, maar met in ons

achterhoofd, de te innen huur voor het restaurant, de inkomsten van de ligplaatsen in de haven en de

komst van de pannenkoekenboot (hierna te noemen P-boot) die natuurlijk ook liggeld (havengeld) behoord

te betalen, komen de investeringen wel weer terug. De p-boot neemt in totaal een ruimte van 40m in

beslag langs het mooiste stuk van de kade, waar iedere booteigenaar het liefst wil liggen.
Overleg vindt plaats met dhr. A. Glazenborg, over de te betalen liggelden, voor de ondernemer van de

p-boot. Vooronderzoek toont aan dat b.v. de onderneming in Assen in de gemeentelijke haven, € 650,00

precario rechten betaald aan de gemeente. In Groningen wordt er liggeld betaald ad € 1000,00 per maand,
het liggeld van € 300,00 excl. voor de ondernemer van de p-boot, in de Slochterhaven, is dus een heel reëel

bedrag.
Als eerste wordt er door dhr. Glazenborg voorgesteld om voor langere tijd (b.v. 10 jaar) de ligplaats ineens

aan ons uit te betalen door de gemeente Slochteren, want er is geld beschikbaar. De ondernemer van de

p_boot zal op zijn beurt aan de gemeente maandelijks een bedrag (huur) betalen. Wij vinden dit een goed
voorstel en het wordt verder besproken door dhr. Glazenborg in de gemeente.
In een vervolggesprek met dhr. Glazenborg worden wij ineens geconfronteerd met een heel anders

wordende situatie. Ons wordt uitgelegd dat wij geen liggelden kunnen innen, daar er een vaste

walaansluiting (Nutsvoorzieningen) gemaakt moet worden voor de pannenkoekenboot en dat de ligplaats
dan geen ligplaats meer is, maar een perceel gaat worden en dat dan de eigenaar van dit perceel
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“Waterschap Hunze en Aa's” is en dat wij deze plek als witte vlek moeten gaan bekijken en dus niet kunnen

exploiteren.
Dit komt héél hard bij ons binnen! Er wordt 40 meter van de kade van ons afgenomen! Dit betekend voor

ons een behoorlijke inkomstenderving en wij accepteren deze gang van zaken dan ook niet.

Dhr. Glazenborg komt nogmaals bij ons praten over ”compensatie" voor de inkomstenderving. Volgens
dhr. Glazenborg worden wij geheel gecompenseerd, in de vorm van, de herinrichting van de haven. Nieuwe

steigers en stroompalen zouden het bedrag vergoeden voor de inkomsten van de ligplaats van 40 meter

kade die wij niet meer kunnen exploiteren.
Een rekensom:

Voorbeeld 1: Een (vaste) ligplaats (40mtr) kost € 300,00 per maand. Wij moeten nog 25 jaar werken tot ons

pensioen. 12mnd x € 300,00 x 25jr : € 90.000,00
Voorbeeld 2: Aan 40mtr. kade kunnen 4 boten liggen van 8m. 4 x € 135,00 x 12mnd x 25jr : € 162.000,00

Daarbij kan het zijn dat onze kinderen het bedrijf weer overnemen en ook een inkomen uit de haven

kunnen halen.

Wij hebben niet gevraagd om vernieuwing van de dorpskern, de haven en haventerrein. Wij zijn gevraagd
om mee te denken de haven te herindelen en daarom, ook volgens het contract van de haven, komen

kosten voor groot onderhoudt compleet voor rekening van de gemeente Slochteren.

Wij gaan dus niet akkoord met de voorgestelde compensatie en vragen vervolgens een gesprek aan met de

Wethouder mevr. Woordman‚ deze vindt plaats 11 januari 2018, locatie Hoogezand, aanwezig
mevr. A. Woortman, dhr. A Glazenborg, Stijn Scheidema en Lidia Koning. Een goed gesprek, begrip voor ons

ongeloof dat het afnemen van 40mtr kade zomaar kan. Afspraken worden na verschillende voorstellen,
wikken en wegen gemaakt. De afspraak: Wij worden gecompenseerd voor het bedrag van € 300,00 (excl.
btw) zolang de p-boot aan onze kade ligt. Fijn! We zouden dit gesprek binnenkort schriftelijk bevestigd
krijgen, ook ten aanzien van de wijzigen, te maken in het contract voor de pacht van de haven. Weken

gaan voorbij, maar geen schriftelijke bevestiging. Wij trekken aan de bel, ”hoever het staat” met de

gemaakte afspraak door middelvan een e-mail richting dhr. Glazenborg. Vervolgens kr■gen wij een mail

van dhr. Houwer, nieuwe projectleider van het havengebied, om kennis te maken. Woensdag 14 maart

2018 vond het gesprek plaats over allerlei praktische zaken m.b.t. de herindeling. Dan vraagt hij ons, of wij
instemmen om met een extern bureau, om de planschade door te nemen, ten aanzien van de

inkomstenderving van de ligplaats van de p-boot ?? Het is alsof wij het in Keulen horen donderenll

Dit is toch geregeld? Nee hoor, volgens de informatie van dhr. Houwer niet. Eerst moet er berekend

worden wat de schade ”eventueel” is en dan ”kan"er over worden gegaan tot compensatie?

Tot Mevrouw Woortman en meneer Glazenborg:
Wij hebben met ons vieren een goed gesprek gehad, waarbij afspraken zijn gemaakt en de handen geschut.
Wij waren van beide kanten, content met deze oplossing! Wij zijn nu, op zijn zachtst gezegd, zeer

ontstemd. Er zijn mondelinge afspraken gemaakt en wij verwachten dat deze ook nagekomen worden en

alsnog schriftelijk bevestigd worden. Dit wil niet zeggen dat wij geen gesprek met het plan-schade bureau

willen. Wij zijn best bereid om mee te werken aan de verantwoording die afgelegd moet worden richting
gemeente, of de compensatie van € 300,00 terecht is en ook al zal deze compensatie (Na berekening) neer

komen op € 500,00 per maand, dan nog is er, wat ons betreft, een afspraak van € 300,00 maar ook zeker

niet minder.
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Dan nog een paar juridische aspecten waar wij grote vraagtekens bij zetten.

- Hoe kan het, dat een kadastraal object (Slochteren P 1723) eigendom van Waterschap Hunze en Aa’s

door de gemeente Slochteren, als niet eigenaar van dit perceel al 27 jaar aan ons verpacht?
- Hoe kan het, dat nu de pannenkoekenboot er komt, en vaste wal aansluitingen krijgt, en daarmee een

perceel wordt, ineens toch terug vallen in beheer van het Waterschap en wij geen zeggenschap meer

hebben als pachter over deze 40m kade?
- In de toekomst kunnen meerdere mensen (woonbooteigenaren) aanspraak maken op en plek in de

haven en toestemming vragen aan het Waterschap Hunze en Aa's. Wij hebben dan ook geen

zeggenschap als pachter? Wat zijn dan de gevolgen.
- Is de ligplaats die nu verworven is door de p-boot overdraagbaar. Kosten voor een vaste ligplaats met

walaansluiting kost in de Diepenring van Groningen al gauw € 100.000,00?
- Het waterschap is niet van plan huur te vragen voor de ligplaats van de p-boot. De p—boot is een

volwaardig ondernemer en het zou niet fair zijn tegenover alle omliggende ondernemers (Boerderij en

pizzeria), dat ze geen huur betalen.
- Hoe zit het met de havenverordening? Is nu nog steeds niet van kracht.
- Hoe zit het met ligplaatsenbeleid, zoals deze verordening nu is, mag iedere booteigenaar overal gaan

liggen, behalve in Meerstad.

Geacht College, wij steken vreselijk onze nek uit om de kern van Slochteren op de kaart te zetten. Wij
hebben erg veel geld geïnvesteerd, en moeten met de komst van stroom- en waterpalen nog veel meer

investeren want dit vergt aanpassingen aan de stroomvoorziening in het havengebouw. Tevens gaan wij
van klein verbruik naar groot verbruik (vaste kosten op jaarbasis € 1500,00). Wij zijn zeer verbolgen dat

afspraken niet nagekomen worden en voelen aankomen, als puntje bij paaltje terecht komt, de gemeente
helemaal niet bereid is omte compenseren.

Graag willen wij weten waar wij staan, want de manier waarop zaken nu gaan, is niet te accepteren.

In afwachting op uw antwoord.

Hoogachtend,

@ …€… @

//‚
C.E. Scheidema

De Woudbloem Marine service

Bij lagen:


