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Officiële uitgave van Woerden.

Regels vergunningverlening historische schepen Emmakade.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden;
Gelet op het bepaalde in de Verordening op het gebruik van openbaar vaarwater in de gemeente
Woerden 2011;
Overwegende dat,
De aanvulling met een historische component in de haven tegemoet komt aan de gewenste uitstraling
van de binnenstad van Woerden als historische stad in het Groene Hart;
De haven van Woerden aan de Rijn als, toen nog, doorgaande route was een belangrijke locatie voor
bedrijvigheid en handel aan en op het water;
Een haven met vrachtschepen met een historische achtergrond en een verhaal, geven dan ook een
belangrijke bijdrage aan de algehele uitstraling van de binnenstadshaven;
De Emmakade zich ontwikkelt tot een sfeervol, aantrekkelijk en beeldbepalend element in de binnenstad;
Met het realiseren van een aantal ligplaatsen voor historische, authentieke schepen wordt gestreefd
naar het realiseren van een kade met een romantische, historische uitstraling;
Op deze wijze wordt het historisch beeld van Woerden hersteld en gewaarborgd en kan de haven zich
als geheel ontwikkelen tot een representatieve locatie in de binnenstad.
Besluit;
Vast te stellen de:
De regels vergunningverlening historische schepen Emmakade als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van
de verordening op het gebruik van openbaar vaarwater in de gemeente Woerden 2011, luidende als
volgt:

Artikel 1 Vergunningplicht
Het is verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders een ligplaats te
hebben of in te nemen met een vaartuig aan de Emmakade te Woerden zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart: historische kade d.d. 28 mei 2013 (W0178d06.dwg).

Artikel 2 Aanvraag
De aanvraag tot een vergunning voor de Emmakade dient schriftelijk te worden ingediend met behulp
van het bijgevoegde aanvraagformulier ‘Aanvraag vergunning historisch schip Emmakade’ bij het
college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Besluit
1. Een besluit op aanvraag om vergunning op grond van deze regels geschiedt schriftelijk.
2. Het college neemt na ontvangst van een aanvraag binnen acht weken een besluit.
3. Het college kan het besluit met ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 4 Vergunning
1. Een vergunning wordt voor bepaalde tijd verleend met een maximale looptijd van vijf jaar.
2. Aan een vergunning kunnen voorschriften en/of beperkingen worden verbonden ter
bescherming van de belangen neergelegd in de verordening op het gebruik van het openbaar vaarwater
in de gemeente Woerden 2011.
3. De vergunning is persoonsgebonden en vaartuiggebonden.

Artikel 5 Overdragen vergunning
1. De vergunninghouder kan de vergunning overdragen aan een rechtverkrijgende.
2. Op aanvraag van de vergunninghouder en van de rechtverkrijgende schrijven burgemeester en
wethouders de vergunning over op naam van de rechtverkrijgende.
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Artikel 6 Beoordelingscriteria ligplaatsvergunning
1. Het college beoordeelt een aanvraag voor een vergunning aan de Emmakade naast het bepaalde in
de Verordening aan de hand van de onderstaande beoordelingscriteria voor historische schepen:
A. Ouderdom en afmetingen
Het schip is meer dan 50 jaar geleden gebouwd.
B. Bouwkundige waarde Het schip is een goed voorbeeld van een bepaalde stijlmeter.
Het schip is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl/type.
1.
Het schip is een goed voorbeeld van een functionele en/of typologische ontwikkeling.
2.
Het schip bezit bijzondere esthetische kwaliteiten (ruimtelijke indeling, verhoudingen van romp
3.
en opbouw of zeldzame detaillering, materiaal- en kleurgebruik).
Het schip heeft een bijzonder of zeldzaam interieur/exterieur of bevat bijzondere en zeldzame
4.
onderdelen in het interieur dan wel exterieur.
Het schip is een goed voorbeeld van het werk van een scheepsbouwer of architect en heeft een
5.
belangrijke plaats in de plaatselijke, regionale en landelijke scheepsbouwgeschiedenis.
Het schip is van belang vanwege een constructiewijze die of overgeleverd of vernieuwend is.
6.
Het schip heeft een lengte van maximaal 30 meter.
7.
C. Cultuurhistorische waarde
Het schip is van belang als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociaaleconomische, techni1.
sche of economische ontwikkeling.
Het schip is van belang vanwege een plaatselijk, regionaal of landelijk historisch gegeven (feiten,
2.
gebeurtenissen, bewoners, beroepen, enz.).
D. Gaafheid/herkenbaarheid
Het schip is van belang vanwege de gaafheid van het exterieur en/of interieur; de mate van
1.
gaafheid bepaalt de ijkwaarde;
Het schip is van belang als onderdeel van een samenstellend geheel, waarvan de samenstellende
2.
delen een gaaf en herkenbaar visueel karakter hebben (ensemblewaarde);
Het schip is van belang als onderdeel van de stedelijke omgeving met een gave structuur en een
3.
herkenbaar visueel karakter
E. Zeldzaamheid/representativiteit
Het schip is van belang vanwege zijn zeldzaamheid in scheepsbouw- historisch, bouwtechnisch,
1.
typologisch of functioneel opzicht en/of zijn bijzondere ouderdom;
Het schip is van uitzonderlijk belang vanwege een of meer van de onder A tot en met F vermelde
2.
kwaliteiten.
F. Stedebouwkundige waarde
Het schip is een essentieel onderdeel van een in cultuurhistorisch opzicht belangrijk stedebouw1.
kundig of landschappelijk concept;
Het schip is onderdeel van een historisch vergroeid stedelijk of landschappelijk gebied en speelt
2.
daarin een beeldbepalende rol;
Het schip is van belang vanwege de bijzondere kwaliteit van de bebouwing en de (historisch)
3.
ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en wateren.
2. Het college laat zich bij de beoordeling van een aanvraag om een vergunning adviseren door de
havenmeester, een lid van de gemeentelijke monumentencommissie van de gemeente Woerden en
een derde partij.
3. Het college kan het advies, genoemd in het tweede lid, gemotiveerd naast zich neer leggen.

Artikel 7 Weigering vergunning
Het college kan een aanvraag om vergunning weigeren wegens:
a. strijd met de openbare orde, de veiligheid en het milieu alsmede ter voorkoming van gevaar, schade
of hinder;
b. strijd met het beoordelingscriteria genoemd in artikel 6 van deze regeling;
c. strijd met het bestemmingsplan.
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Artikel 8 Intrekking of wijziging van een vergunning
Het college kan een vergunning intrekken of wijzigen indien:
a. onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;
b. van de ontheffing of vergunning geen gebruik wordt gemaakt;
c. zich na het verlenen van de vergunning of ontheffing zodanige feiten of omstandigheden voordoen
dat, indien deze feiten of omstandigheden ten tijde van de verlening bekend waren geweest, de vergunning of ontheffing niet of niet in die vorm zou zijn verleend;
d. de aan de vergunning gestelde voorschriften of beperkingen niet worden nageleefd.
e. indien hierom door of namens de houder wordt verzocht.

Artikel 9 Aanwijzingen Havenmeester
1. De havenmeester kan aanwijzingen geven in het belang van de ordening, de openbare orde, de veiligheid en het milieu alsmede ter voorkoming van gevaar, schade of hinder.
2. Degene tot wie de aanwijzing is gericht, is gehouden de aanwijzing onmiddellijk op te volgen.

Artikel 10 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend waarop zij bekend is gemaakt.

Artikel 11 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als ‘regels vergunningverlening historische schepen Emmakade’.
Ondertekening
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Woerden, 11 juni 2013,
de secretaris, - de burgemeester,
dr. G.W. Goedmakers CMC - V.J.H. Molkenboer
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Bijlage 1: Kaart historische kade (Emmakade) d.d. 28 mei 2013

Bijlage 2: Aanvraagformulier ‘vergunning historisch schip Emmakade’
[Klik hier om het document te downloaden] bijlage 2
Aanvraagformulier ‘Vergunning historisch schip Emmakade’
Aanvraag ligplaats historische schip Emmakade
Naam schip …………………………………………………………………………………………
Naam eigenaar …………………………………………………….………….……….……………….
Adres eigenaar ...……………………………………………………………………………………….
Tel.nr./mobiele tel.nr. ….………………………………………………………………………….…………..
E-mailadres …………………………………………………………………………………..……..
Scheepstype ..…………………………………………………….………………………………….
Bouwjaar …………………………………………………………………..….………………….
Oorsprong (werf/plaats) ……………………………………………………..…………………………………..
Afmetingen (lxbxd) ..………………………………………………..……………………………..………..
Nummer kadaster .…………………………………………………………………………….…………..
Nummer meetbrief ..………………………………………………………………………………………..
Historie(oorspronkelijk en huidig gebruik en uiterlijk met wijzigingen hierin s.v.p. vermelden met
jaartallen)*
………………………………………..…………………………………………………………………………….
………………………………………..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Historisch onderzoek beschikbaar ja/nee
Huidige staat, gebruik en uiterlijk van het schip* …………………………………………………………….
……….……….…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………..……
…………………………………………………………………………………………………..……….…………
(* bij onvoldoende ruimte kunt u een bijlage bijsluiten)
………………………………………..………………………………………………………………………....….
Toekomstplannen* ……………….………………………………………………………………………...
…………………………………………………………….………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….………………………………..
…………………………………………………………………………………….……………………………..…
……………………………………………………………………………….…………………………………..…
………………………………………..………………………………….………………………………………...
Eventueel eerder gegeven schouwadvies (datum/strekking) ...………………………………..…….…
………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………….…………………….
Huidige ligplaats …………………………………………………………………………….….……………...
Bij toelating van het schip ga ik akkoord met publicatie van gegevens (met uitzondering van
NAW-gegevens) en foto’s van het schip op de website www.woerden.nl
Datum Handtekening
……………………………………………………………………………..………………………………………
Dit formulier, vergezeld van historische én recente foto’s (schuin van voren en schuin van
achteren) en eventuele bijlagen, kunt u opsturen naar Gemeente Woerden, afdeling Ruimtelijk Beleid
en Projecten, t.a.v. mw. E. van Andel, Postbus 45, 3440AA Woerden.
Digitale foto’s kunt u sturen aan andel.e@woerden.nl. N.B. Graag bij de foto’s jaartallen vermelden.
Als het formulier niet volledig is ingevuld, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
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