
Algemeen overleg huurverhoging ligplaatsen woonboten,  
22 maart 2012. 
Inbreng SP-fractie in eerste termijn. 
 
Op 15 november hebben we met de staatssecretaris gedebatteerd over de huurprijzen 
van ligplaatsen voor woonboten. Ik heb bij die gelegenheid twee moties ingediend. De 
eerste, mede ondertekend door de leden Monasch, Voortman en Koolmees verzocht de 
regering om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden om 
de rechtsbescherming van de woonbootbewoners te verbeteren. De andere motie, mede 
ondertekend door collega’s Monasch en Voortman, vroeg om opnieuw om de tafel te 
gaan zitten met de belangenvereniging voor woonbootbewoners om een evenwichtiger 
waarderingssysteem, een betere overgangsregeling en een laagdrempelige 
klachtenprocedure bij geschillen te ontwikkelen. Beide moties heb ik aangehouden 
nadat de staatssecretaris toegezegd had om zijn voorstel te heroverwegen. 
 
Op 22 december heeft hij ons bericht over de uitkomst van zijn heroverweging. De 
grootste verandering is dat de ingroeiregeling verlengd is van vijf naar tien jaar. Dat is 
winst en daarmee is dat onderdeel van de problematiek naar de mening van de SP-
fractie opgelost. 
De overige problemen hangen echter nog steeds boven de markt. Er is één gesprek 
geweest met de woonbootbewoners op 17 januari, waarin slechts de wederzijdse 
posities zijn toegelicht. Inhoudelijk heeft dat niets opgeleverd. 
 
De SP-fractie is en blijft van mening dat de rechtsbescherming van woonbootbewoners 
verbeterd moet worden. Een woonboot is een variant op een woning en daarmee een 
eerste levensbehoefte. Bewoners van woonboten lopen twee risico’s dat bewoners van 
woningen niet lopen. 
Allereerst kan de huur van een ligplaats eenzijdig worden opgezegd en is een woonboot 
zonder ligplaats waardeloos. Dat is een groot economisch risico voor de huurder. 
 
Ten tweede is er geen wettelijk kader voor huurbepaling van de ligplaatsen. 
Ook de voorgestelde huurregeling van het RVOB is –los van de discussie over de 
hoogte van de huur- slechts een momentopname. Er is geen enkele garantie dat een 
volgend bewindspersoon de huur niet nog eens een keer gaat verdubbelen. Bij sociale 
huurwoningen mag dat niet, bij woonboten kraait er geen haan naar. Dat vinden wij 
onacceptabel. 
 
Een nieuwe huurregeling zal in een aantal gevallen zeker tot huurverhoging kunnen 
leiden, soms zelfs tot substantiële huurverhoging. Dat erkennen wij, dat accepteert ook 
de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO). Daar staat tegenover dat een beter 
gefundeerde regeling in andere gevallen ook tot een lagere huurverhoging, soms zelfs 
een huurverlaging zou kunnen leiden. 
 
De feitelijke basis voor de voorgestelde regeling is flinterdun. €150/m2 voor water is 
toch echt iets anders dan €150/m2 voor grond ten behoeve van een sociale huurwoning. 
Er is geen rekening gehouden met de meerkosten voor aansluiting nutsvoorzieningen, er 
is geen rekening gehouden met duurder onderhoud van een woonboot ten opzichte van 



een vergelijkbare woning, er is geen rekening gehouden met het waardeverschil van 
huur ten opzichte van erfpacht. 
Ons verbaast dit broddelwerk trouwens niet gezien het recente onderzoek van de 
Algemene Rekenkamer, waaruit bleek dat het Rijk nauwelijks zicht heeft op de omvang 
en waarde van zijn eigen vastgoed! 
 
De SP-fractie dringt erop aan om de onderhandelingen met het LWO te heropenen, 
waarbij ook vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die 
hopelijk iets meer verstand hebben van wonen dan het RVOB, aan tafel zouden moeten 
plaatsvinden. 
 
Zo nodig zullen wij de twee aangehouden moties in iets gewijzigde vorm alsnog aan de 
Kamer voorleggen. 


