Protocol tijdelijke verplaatsing
woonboten Amsterdam

Soms moeten we woonboten tijdelijk naar een
andere locatie verplaatsen. Dit kan bijvoorbeeld
nodig zijn vanwege geplande werkzaamheden
aan de kade, baggerwerkzaamheden of andere
werkzaamheden.

Het protocol beschrijft de gedragslijn, de
uitgangspunten, werkwijze en te volgen stappen.
Het is het kader waarbinnen Amsterdam en de
woonbooteigenaar a
 fspraken maken over de
tijdelijke verplaatsing.

Met het verplaatsen van woonboten beïnvloeden
we iemands woonsituatie. Dat realiseren we ons.
Daarom hebben we een protocol opgesteld.

Stap 1: Traject tot en met besluitvorming
•
•
•
•
•

Welke woonboot moet worden
verplaatst.
Wie is eigenaar / huurder? Geldige
ligplaatsvergunning?
Informeren over de voorgenomen
plannen.
In gesprek over het tijdelijke
verplaatsingsprotocol.
Tijdspad (zo precies mogelijk).

Fase 2 kan worden opgestart
tijdens fase 1

Stap 3: Tijdelijke verplaatsing van de
woonboot

Stap 4: Terugkeer naar de heringerichte
ligplaats

Stap 5: Afronding

Stap 2: Maken van afspraken en
doorlopen van benodigde procedures

•

•

•

 e werkzaamheden z ijn afgerond
D
en het afrondingsmoment met de
woonbooteigenaar vindt plaats.

•

De gemeente zorgt voor
archivering van afspraken, relevante
correspondentie en vergunningen.

•

•
•
•
•
•

De gemeente inventariseert
de belangen en wensen van de
woonbooteigenaren en mogelijkheden
binnen de omgeving.
Uitvoeren van inspecties en
onderzoeken. Kan de woonboot
worden verplaatst?
Bespreken van het voorstel voor de
tijdelijke locatie.
Het schriftelijk vastleggen
van afspraken in een
verplaatsingsovereenkomst.
De gemeente vraagt vergunningen
aan.
De woonbooteigenaar heeft 1
duidelijk aanspreekpunt vanuit
de gemeente, zowel in de
voorbereidingals tijdens het verblijf op
de tijdelijke ligplaats.

•
•

 e tijdelijke ligplaats heeft een
D
veilige toegangsvoorziening,
afmeervoorzieningen en benodigde
(nuts)voorzieningen.
Aanwezigheid van een contactpersoon
van of namens de gemeente tijdens de
verplaatsing.
De contactpersoon checkt samen
met de woonbooteigenaar of de
verplaatsing goed is gegaan, de
ligplaats functioneert en voldoet aan
de afspraken.

•

•
•

De contactpersoon inventariseert
eventuele wensen en/of benodigde
aanpassingen van de voorzieningen
bij de heringerichte ligplaats.
Deze afspraken worden schriftelijk
bevestigd.
De heringerichte ligplaats heeft
een veilige toegangsvoorziening,
afmeervoorzieningen en benodigde
(nuts)voorzieningen.
Aanwezigheid van een contactpersoon
van of namens de gemeente tijdens de
terugplaatsing.
De contactpersoon checkt samen met
de woonbooteigenaar of de ligplaats
functioneert en voldoet aan de
gemaakte afspraken.
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Wat er in het protocol staat

