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Verduidelijking voorschriften woonbo-
ten

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet en de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met
de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet
verduidelijking voorschriften woonboten) (  34434  ).

(Zie wetgevingsoverleg van 12 december 2016.)

De voorzitter:
Ik heet de minister voor Wonen en Rijksdienst welkom voor
deze korte plenaire afronding. Ik geef alleen het woord aan
de heer Albert de Vries van de Partij van de Arbeid. Uiter-
aard zijn interrupties toegestaan.

De algemene beraadslaging wordt geopend.

De heer Albert de Vries (PvdA):

Voorzitter. Afgelopen maandag hadden we een wetgevings-
overleg. Ik heb daarbij een amendement ingediend. Later
bleek dat dat amendement beter zou passen bij een wet die
nog moet komen. Vandaar dat ik deze heropening van het
debat heb gevraagd, zodat ik hierover een motie kan
indienen. Deze motie luidt als volgt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regels voor ligplaatsen en ligplaatsver-
gunningen of -ontheffingen voor drijvende bouwwerken
divers zijn;

overwegende dat eigenaren van drijvende woningen
behoefte hebben aan rechtszekerheid en rechtsbescherming
die vergelijkbaar is met eigenaren van grondgebonden
woningen;

overwegende dat het te verstrekkend is om bij het wetsvoor-
stel Wet verduidelijking voorschriften woonboten, dat
betrekking heeft op bouwvoorschriften, de regelgeving
omtrent ligplaatsen en ligplaatsvergunningen of -ontheffin-
gen aan te passen;

verzoekt de regering, voorstellen te doen waarmee de
rechtszekerheid en rechtsbescherming voor eigenaren van
drijvende woningen met betrekking tot ligplaatsen verge-
lijkbaar worden met de rechtszekerheid en rechtsbescher-
ming voor eigenaren van grondgebonden woningen met
betrekking tot bouwkavels,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Albert de Vries en
Koolmees. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan vol-
doende ondersteund.

Zij krijgt nr. 7 (34434).

Inderdaad is er geen ander lid dat iets wil zeggen. Ik consta-
teer dat de minister aanstonds kan antwoorden.

Minister Blok:

Voorzitter. Afgelopen maandag hebben wij uitgebreid
gesproken over de positie van woonbootbewoners en de
juridische onzekerheid over ligplaatsen. Ik heb aangegeven
dat ik grote uitvoerbaarheidsproblemen bij het amendement
zag. Als ik het goed heb begrepen, wordt het amendement
ingetrokken. Verder wordt mij via deze motie verzocht om
bij de wet over de ligplaatsen, die ik nog in voorbereiding,
helderheid te verschaffen over de juridische positie van die
ligplaatsen. Ik waardeer het zeer dat onze gedachtewisseling
heeft geleid tot het intrekken van het amendement.

De voorzitter:
Mag ik u even onderbreken, minister? Het amendement
was slechts in voorbereiding. Het is nooit formeel ingdiend.

Minister Blok:

Dan waardeer ik het zeer dat het niet is ingediend. Ik laat
het oordeel over de motie graag aan de Kamer. Zodoende
kan ik een werkbare invulling geven aan een wet die ik toch
nog aan de Kamer zal voorleggen.

De voorzitter:
Daarmee zijn we echt aan het eind gekomen van de
beraadslagingen naar aanleiding van dit wetsvoorstel.

De algemene beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:
Ik stel de Kamer voor om aanstaande dinsdag over dit
wetsvoorstel en de motie te stemmen.

Aangezien de spelers voor de volgende ronde nu al aanwe-
zig zijn, stel ik de Kamer voor om maar meteen door te
gaan. Ik constateer daartegen geen bezwaren.
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