Memo
Datum

: 10 december 2019

Van

: College van B&W

Betreft

: Voorgeschiedenis woonboten van 2000 tot heden

In de gemeente Arnhem liggen op dit moment ruim honderd woonboten. De meeste boten hebben
ligplaatsen die in het bestemmingsplan geformaliseerd zijn met een woonbestemming. Dat zijn
ligplaatsen in de Rosandepolder, Defensiehaven, Haven van Coers, bij Onderlangs, Boterdijk, Praets en
aan een deel van de Westervoortsedijk.
Alle woonboten in Arnhem hebben een legale ligplaats, maar vijftien van de ligplaatsen hebben geen
woonbestemming in het bestemmingsplan. Deze ligplaatsen zijn als onwenselijk verklaard door de
gemeenteraad. Het betreft 15 woonboten in de Nieuwe Haven (13 aan de Nieuwe Havenweg, 1 aan de
landtong in de Nieuwe Haven en 1 aan de Westervoortsedijk). De eigenaren van deze boten is altijd
voorgehouden dat zij moeten verplaatsen naar een andere locatie wanneer die beschikbaar en gereed
is.

Wat is de voorgeschiedenis hiervan? Hier volgt een beknopt overzicht van gebeurtenissen die geleid
hebben tot de huidige situatie. In de eerste periode ligt hierbij de nadruk op het ontstaan van de
juridische situatie van de woonboten van 2000 tot en met 2008 (1), in de tweede periode van 2011 tot en
met 2018 ligt de nadruk op de zoektocht naar nieuwe ligplaatsen (2). Er wordt afgesloten met een
overzicht van de huidige stand van zaken in 2019, zowel juridisch als voor wat betreft ligplaatsen (3).
Voor de leesbaarheid zijn in dit overzicht alleen links opgenomen naar documenten die betrekking
hebben op de zoektocht naar alternatieve locaties én waaruit conclusies worden overgenomen ten
behoeve van het huidige raadsvoorstel. Een ruime verzameling documenten die terug gaat tot 1995 is
door de stichting Arnhems Peil bijeengebracht op hun website https://www.arnhemspeil.nl/dok.html.
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1. Juridische situatie (2000 tot en met 2008)
2000
Wethouder Lenferink besluit om beleid op te stellen voor woonboten. Er lagen al lang woonboten in
Arnhem (rond 2000 waren dat er ongeveer 150) maar de gemeente heeft hier nog geen beleid voor
vastgesteld. In de praktijk kon een woonboot gewoon ergens neergelegd worden, en dat gebeurde dan
ook. Om hier tegen op te kunnen treden was een besluit nodig waarin plaatsen zijn aangewezen waar
woonboten wél mogen liggen.
2003
Een raadswerkgroep woonschepen stelt kaders op waarbinnen beleid ontwikkeld moet worden. Van dit
kader maakt deel uit dat de woonschepen die op dat moment in Arnhem liggen in de toekomst verzekerd
zijn van een ligplaats in Arnhem. Indien een ligplaats moet verdwijnen, wordt er dus - analoog aan
woonhuizen- voorzien in een andere ligplaats. Met een breed aangenomen motie wordt dit kader op 13
oktober 2003 vastgesteld.
2004
Het college van B&W geeft een nota woonschepen vrij voor inspraak. Wethouder Bodegraven schrijft in
een brief aan de woonbootbewoners: 'nadat het volledige besluitvormingsproces is afgerond ontvangt u
een officiële bootgarantiebrief. Deze brief garandeert u woonzekerheid op het water'. En: 'De gemeente
streeft ernaar binnen een termijn van vijf jaar vooruitzicht te bieden op een alternatieve ligplaats binnen
de gemeente Arnhem'. De bootgarantiebrief is er niet gekomen. In plaats daarvan is de garantie
opgenomen in de ligplaatsvergunning.
2005
Het college stelt het concept aanwijzingsbesluit woonbootlocaties vast. Hierin worden 122 locaties in de
gemeente Arnhem erkend als ligplaats voor een woonboot. Bewoners van woonschepen op niet
aangewezen locaties zouden moeten worden verplaatst naar een andere locatie. De gemeente zal dus
moeten zorgen voor de ontwikkeling van locaties waar minimaal 34 woonboten ligplaats kunnen krijgen.
Totdat deze nieuwe locaties klaar zijn hebben de woonboten met een woongarantie het recht om te
liggen binnen de gemeentegrenzen van Arnhem.
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-00-00-gemeente-arnhem-beantwoording-inspraakreactieswoonschepenbeleid-gemeente-arnhem-deel-1.pdf
De erkende plekken liggen in de Rosandepolder, Defensiehaven, Haven van Coers, Onderlangs,
Boterdijk, De Praets, Westervoortsedijk ter hoogte van de Kop Van Oldebarneveldtstraat en de
Westervoortsedijk ter hoogte van de jachthaven. Niet aangewezen locaties waar wel woonschepen
lagen, zijn: de ASM-haven, Bilitonkade (nu deel van Westervoortsedijk) en de Nieuwe Haven.
2007
De raad stelt op 25 juni 2007 het aanwijzingsbesluit woonbootlocaties vast (met de locaties uit het
conceptbesluit van 2005) en wijzigt de APV door hierin een apart hoofdstuk voor woonschepen op te
nemen. De gemeenteraad zegt toe dat er voor woonboten op onwenselijke locaties na vijf jaar zicht moet
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zijn op alternatieve ligplaatsen. Deze toezegging wordt in latere jaren meermalen herhaald door de
gemeente en bevestigd in rechterlijke uitspraken.
2008
Alle woonboten in Arnhem krijgen een ligplaatsvergunning op basis van de APV. In de vergunning van
woonbootbewoners die op locaties liggen waar zij niet permanent kunnen blijven, wordt de voorwaarde
opgenomen dat zij moeten verplaatsen naar een andere locatie wanneer die beschikbaar en gereed is.
Bij alternatieve locaties wordt gedacht aan bijvoorbeeld de plas van Bruil in Meinerswijk of intensivering
van de Rosandepolder.
2. De zoektocht naar nieuwe ligplaatsen (2011 tot en met 2018)
Ondanks de toezegging van de gemeenteraad in 2007 dat er voor woonboten op onwenselijke locaties
na vijf jaar zicht moet zijn op alternatieve ligplaatsen, is er na die tijd tot in 2011 geen noemenswaardige
inspanning gedaan om daadwerkelijk alternatieve ligplaatsen te vinden of te realiseren.
Sinds 2011 is het aantal ongewenste ligplaatsen echter teruggebracht van op dat moment 35 naar de
huidige 15. Deels door ligplaatsen alsnog gewenst te maken, deels doorintensiveren van bestaande
locaties en deels door aan- en uitkoop. In 2014 is geconcludeerd dat er géén verdere mogelijkheden
meer zijn voor nieuw te creëren ligplaatsen in Arnhem.
Waarom is het zo moeilijk om nieuwe ligplaatsen te creëren? Door Arnhem stroomt een rivier, dus op het
eerste gezicht is er water genoeg. Het feit dat dit water een rivier is legt echter juist beperkingen op. De
meeste woonboten kunnen niet zelfstandig varen en mogen daarom niet 'op stroom' in een vaarweg
liggen. Dat zou gevaarlijk zijn. Ze moeten daarom in een haven, plas of achter kribben liggen. Die
plekken zijn beperkt en doorgaans al in gebruik voor woonboten of een andere functie.
Het beleid van Rijkwaterstaat is hoe dan ook al geruime tijd om het aantal ligplaatsen niet uit te breiden
en géén nieuwe vergunningen af te geven in het gehele rivierbed (rivier met uiterwaarden, van dijk tot
dijk). Omdat ligplaatsen een open verbinding met de rivier moeten hebben, zijn ligplaatsen buiten het
rivierbed (bijvoorbeeld Immerlooplas of Rijkerswoerdseplas) ook niet mogelijk. Het zoekgebied voor
ligplaatsen is dus beperkt, en op de meest geschikte plaatsen liggen al woonboten. Hieronder een
overzicht van de zoektocht sinds 2011.
2011
De toenmalige eigenaar van de ASM-haven Phanos start een bestuursrechtelijke ontruimingsprocedure
voor de 15 woonboten in die haven liggen. De rechtbank stelt Phanos in het gelijk. De bewoners in de
ASM-haven dienen hun ligplaats te ontruimen.
De bewoners beroepen zich - hierin bevestigd door de rechter - op de toezegging van de gemeente dat
binnen een termijn van vijf jaar vooruitzicht geboden zou worden op een alternatieve ligplaats binnen de
gemeente Arnhem. Hiermee komt de zoektocht prominent op de kaart.
Op dat moment liggen er in Arnhem in totaal nog 35 boten op locaties die in 2007 door de gemeenteraad
als ‘onwenselijk’ zijn benoemd. Ongewenste locaties zijn de Nieuwe Haven (11 boten), de ASM-haven
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(15 boten), een deel van de Westervoortsedijk (3 boten), een deel van de Boterdijk (4 boten), Rijnkade (1
boot) en een plek in de Haven van Coers (1 boot).
Vanwege de ontruiming van de ASM-haven en de toezegging uit 2007 dat er na vijf jaar zicht moet zijn
op alternatieve ligplaatsen, wordt in opdracht van het college door Stedenbouwkundig bureau Oostzee
onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van nieuwe ligplaatsen in Arnhem en directe omgeving,
alsmede de kosten hiervan.
Conclusie in het rapport is dat nieuwe ligplaatsen in beginsel denkbaar zijn, maar wel grote investeringen
en fysieke en planologische moeilijkheden met zich meebrengen. De kostenscan wijst uit dat afhankelijk
van de te realiseren locaties de investering voor het realiseren van ligplaatsen grofweg € 100.000,00 per
plaats is.
De in 2011 onderzochte potentiële woonbootlocaties in Arnhem en omgeving in kaart gebracht (in geel
de shortlist die nader is uitgewerkt met kostenindicatie).

Rapport van Oostzee: https://arnhem.notubiz.nl/document/43711/1
2012
Op 23 april 2012 stelt de gemeenteraad de Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk vast. Met betrekking
tot woonboten is hierin de conclusie opgenomen dat er binnen het projectgebied géén nieuwe
mogelijkheden voor ligplaatsen zijn. (NB: In een brief uit 2007 van het college aan de gemeenteraad, is
onder meer opgenomen dat de opgave voor het ontwikkelen van een locatie voor woonboten is
opgenomen als randvoorwaarde voor het te ontwikkelen gebied Stadsblokken-Meinerswijk. Bij de
bespreking van deze brief in de gemeenteraad heeft de wethouder echter aangegeven dat dit geen
dwingende randvoorwaarde betreft)
Op 25 juni 2012 neemt de gemeenteraad een besluit over de op dat moment 35 woonschepen op
ongewenste locaties:


8 ongewenste ligplaatsen worden alsnog gewenst verklaard (5 aan de Boterdijk, 1 in de haven
van Coers, 1 aan de Rijnkade, 1 aan de Westervoortsedijk)
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Voor 12 ligplaatsen in de Nieuwe Haven en aan de Westervoortsedijk, die als ongewenst zijn
aangemerkt, wordt de bestaande situatie voortgezet.
De 15 woonboten die voorheen in de ASM-haven lagen worden uitgekocht voor een bedrag van
€ 60.000,00 per ligplaats, of herplaatst.
Twee zelfvarende woonschepen worden verplaatst naar de Praets, de mogelijkheid van een
derde ligplaats op de Praets wordt onderzocht.
Er wordt onderzoek gedaan naar het realiseren extra ligplaatsen in de Defensiehaven, de
Rosandepolder, aan de Westervoortsedijk, de kaap van de ASM-haven en de Malburgse
Wetering.
Er wordt géén geheel nieuwe locatie voor woonschepen aangelegd (vanwege ruimtelijke en
waterstaatkundige beperkingen en de hoge kosten). Op verzoek van de raad wordt alleen de
optie Malburgse Wetering nog nader onderzocht.

Getekend raadsbesluit: https://arnhem.raadsinformatie.nl/document/107725/1/Getekend_raadsbesluit
NB: het raadsbesluit wijkt door het amendement 'haalbaar en betaalbaar' af van het oorspronkelijke
raadsvoorstel.
2014
Het college besluit na onderzoek op basis van de raadsopdracht van 25 juni 2012, dat er géén
mogelijkheden zijn voor nieuw te creëren ligplaatsen in Arnhem, en stelt de gemeenteraad hiervan met
een brief op de hoogte. Voor de ligplaatsen in de Nieuwe Haven die als ongewenst zijn aangemerkt werd
hiermee de situatie voortgezet die tot op de dag van vandaag duurt.
Op dat moment hebben 7 voormalige bewoners van de ASM-haven gebruik gemaakt van de
uitkoopregeling, zijn er 2 herplaatst naar een nieuwe permanente plek, ligt er 1 onbewoond opgeslagen
in de Nieuwe Haven en liggen er 5 nog bewoond op een ongewenste plek in de Nieuwe Haven (3
woonboten naast de 12 die daar al lagen en 2 boten bij de landtong). Eén van de boten bij de landtong is
in 2015 verplaatst naar een aangekochte permanente ligplaats aan de Westervoorsedijk 93.
Samenvatting en conclusie per onderzochte locatie van het onderzoek.








Defensiehaven: Het creëren van extra ligplaatsen in deze haven heeft consequenties voor de
huidige en toekomstige bedrijfsvoering van KEMA. Dit is niet gewenst.
Rosandepolder: Inpassing van extra woonschepen aan een steiger aan de oostzijde van de plas
is niet mogelijk. Intensivering met een tweede steigerkring in het midden van de plas is niet
haalbaar. Aankoop van de te koop staande woonboten is niet haalbaar.
Westervoortsedijk: Het creëren van extra ligplaatsen is alleen mogelijk door aankoop van een
woonboot, indikking en verschuiving bestaande situatie. Indikking is zeer beperkt door de
aanwezigheid van overige woonboten en jachthavens.
De Praets: Landelijk beleid van Rijkswaterstaat maakt uitbreiding van permanente ligplaatsen
aan de rivier niet meer mogelijk.
Kaap van de ASM Haven: Landelijk beleid van Rijkswaterstaat maakt uitbreiding van
permanente ligplaatsen aan de rivier niet meer mogelijk. Daarnaast is er op deze locatie geen
mogelijkheid voor een rechtstreekse ontsluiting op het openbare gebied.
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Malburgse Wetering: Het realiseren van een woonbootlocatie in de Malburgse Wetering is
strijdig met de gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk.

Raadsbrief: https://arnhem.raadsinformatie.nl/document/4357038/1#search=%22woonschepen%22
Onderzoek: https://arnhem.raadsinformatie.nl/document/4357039/1#search=%22woonboten%22
2016
De gemeenteraad stelt het kader vast voor de uitwerking van de gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk
tot een concreet plan. In dit kader is opgenomen dat oevers publiek domein zijn, 'dus géén plek voor
privé-tuinen of extra woonschepen'. NB: 'Oever' is hier bedoeld in de zin van de overgang tussen land en
water. Dat betekent dus dat zowel de landkant (geen privétuinen bij woningen) als de waterkant (geen
nieuwe woonschepen) publiek domein dient te zijn.
Uitwerkingskader: https://www.arnhem.nl/dsresource?objectid=4d6ede17-6312-467a-af2140e659a51fe7&type=PDF
2018
In september concludeert het college, op basis van nieuwe onderzoeksrapporten over de veiligheid in de
Nieuwe Haven, dat de conflicterende gebruiksvormen (industrie, recreatie en wonen) een groot
veiligheidsrisico vormen. Er wordt besloten een aantal korte termijn veiligheidsmaatregelen te nemen.
Voor de lange termijn wordt een visie opgesteld, waarin verschillende gebruiksscenario's voor de Nieuwe
Haven, met alle voors- en tegens en bijbehorende financiën, tegen elkaar zullen worden afgewogen. De
raad wordt hiervan met een brief op de hoogte gebracht. Toegezegd wordt dat de visie in de eerste helft
van 2019 aan de raad wordt voorgelegd.
In november stelt het college het ontwerp bestemmingsplan Stadsblokken en Meinerswijk vast. Conform
kaders is hierin niet voorzien in nieuwe ligplaatsen voor woonboten. Het bestemminsplan heeft ter inzage
gelegen. De gemeenteraad moet nog beslissen over het bestemmingsplan en de zienswijzen die naar
voren gebracht zijn.
3. De huidige stand van zaken (2019)
3.1 Juridisch
In de Nieuwe Haven liggen nog 15 woonboten op ongewenste ligplaatsen. Deze woonboten zijn in bezit
van een huurovereenkomst, een ligplaatsvergunning en een omgevingsvergunning voor de activiteiten
bouwen en strijdig gebruik. De omgevingsvergunning is van rechtswege - dus zonder nadere afweging afgegeven ten gevolge van de Wet verduidelijking voorschriften woonschepen. Bij een toekomstige
herziening van het bestemmingsplan zullen de verleende omgevingsvergunningen in beginsel
geïncorporeerd worden (d.w.z. dat bestemming 'water' omgezet zal worden naar bestemming wonen),
tenzij door de raad expliciet anders bepaald wordt in het kader van een afweging van een goede
ruimtelijke ordening.
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Naar huidige stand van het recht liggen de schepen er dus legaal en kan alleen nog uit een bepaling in
de ligplaatsvergunning, en het gegeven dat de ligplaatsen nog niet in het bestemmingsplan zijn
opgenomen, worden afgeleid dat de ligplaatsen als ongewenst worden beschouwd.
3.2 Zoektocht naar ligplaatsen
In het kader van het opstellen van een visie op de Nieuwe Haven is onderzocht of het mogelijk is de
woonboten in de haven een andere plek te geven. Dit is in een scenariostudie gedaan.
Uit deze studie blijkt dat er geen alternatieve locaties in de Nieuwe Haven zijn (inclusief de voormalige
AKZO-haven die bovendien geen eigendom meer is van de gemeente).
Redenen hiervoor zijn meerledig:






ter plekke van de woonboten kan geen goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd, en/of
bedrijven worden beperkt in hun (toekomstige) bedrijfsvoering, waarmee economische
doorontwikkeling van de haven beperkt wordt, en/of
(water)veiligheid staat onder druk, en/of.
maatregelen in het leefgebied van beschermde diersoorten zijn nodig, en/of
maatregelen zijn zeer kostbaar.

Ondanks de vaststelling in 2014 dat er géén mogelijkheden zijn voor nieuw te creëren ligplaatsen in
Arnhem, is er 'met de stofkam' ook buiten de Nieuwe Haven nog eens gezocht naar mogelijke
ligplaatsen. Ook zijn alle eerder geopperde mogelijkheden nog een keer tegen het licht gehouden.
Conclusie is dat de vaststelling uit 2014 nog steeds geldt.
Oplossingen aangedragen door AWN
Daarnaast heeft de Actiegroep Woonboten Nieuwe haven (AWN) twaalf oplossingen naar voren
gebracht, waaronder uitkoop. Ook deze zijn onderzocht.
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-17-awn-samenvatting-alle-oplossingen-voor-gewensteligplaatsen-woonboten-nieuwe-haven-op-een-rij-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf
Hieronder de conclusies voor de aangedragen oplossingen, gegroepeerd op locatie:
Rosendepolder/Defensiehaven



Rosandepolder meteen links van de RWS kade (1 ligplaats)
Defensie haven (3 tot 6 ligplaatsen)

Deze locaties zijn eerder onderzocht naar aanleiding van het besluit gemeenteraad in 2012. Het creëren
van extra ligplaatsen heeft - naast andere bezwaren- consequenties voor de huidige en toekomstige
bedrijfsvoering van DNV-GL op hun locatie tussen de Rosandepolder en Defensiehaven (het
zogenaamde 'kortsluitingslaboratorium'). Deze conclusie is nog onverminderd van toepassing. De raad
heeft, eveneens in het besluit van 2012, bepaald dat een eventuele uitbreiding van woonboten de
bedrijfsvoering van DNV-GL niet in gevaar mag brengen.
Stadsblokken en Meinerswijk



Masterplan 4.0 Stadsblokken/Meinerswijk (meerdere ligplaatsen)
Nevengeul van Meinerswijk - Meginhardweg (meerdere ligplaatsen)
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Groene Rivier Stadsblokken/Meinerswijk (meerdere ligplaatsen)

In november 2019 heeft het college het ontwerp bestemmingsplan Stadsblokken en Meinerswijk vast
gesteld. Conform de door de raad gestelde kaders is hierin niet voorzien in nieuwe ligplaatsen voor
woonboten.
Binnen Nieuwe Haven



Nieuwe ingang Nieuwe Haven (meerdere ligplaatsen)
Herinrichting Nieuwe Haven (meerdere ligplaatsen)

Dit zijn de scenario's 2a, 2b en 2c uit de visie Nieuwe Haven. Zie de tabel in deze visie voor
gedetailleerde uitwerking bevindingen. Kortgezegd/samengevat:
In de visie Nieuwe Haven staat dat de beste oplossing voor de haven is de functie wonen uit de haven te
plaatsen; de industriële omgeving is hier niet geschikt voor. Met het bundelen van functies blijven
knelpunten bestaan op het gebied van veiligheid (nautisch, hoog water) en ter hoogte van de woonboten
kan geen goed woon- en leefklimaat gegarandeerd c.q. gerealiseerd worden. Voor de woonboten zijn de
knelpunten uit de huidige situatie ook in de toekomst niet zorgvuldig op te lossen. De woonboten blijven
binnen de hindercontouren van bedrijven liggen en/of leiden tot maatregelen in de haven die vanuit
waterveiligheid niet wenselijk zijn. Andersom is het zo dat bedrijven door de aanwezigheid van de
woonboten worden beperkt in hun (toekomstige) bedrijfsvoering, waarmee economische ontwikkeling
van de haven beperkt wordt.
In het geval van een nieuwe entree van de haven, zal die nieuwe entree leiden tot een onveilige situatie
o.a. vanwege de haakse aansluiting op de rivier en het feit dat de rivier hier vrij smal is. De maatregel
ligt, rivierkundig gezien, in een ongunstig gebied. De Nederrijn is hier smal. Niet alleen zal de stroming in
de haven veranderen, maar ook op de rivier zullen de effecten merkbaar zijn. Er zal stroomvertraging
optreden met aanzanding en met een minder diepe rivier tot gevolg. Dit belemmert een veilige, vlotte
doorvaart op de Nederrijn. Daarnaast zal opstuwing van water plaats gaan vinden in het geval een dam
wordt gerealiseerd.
De nieuwe entree doorsnijdt de landtong, die onderdeel uitmaakt uit van een belangrijke slaapplaats van
de Wulp (rode lijst-soort). Het betreft een slaapgebied dat zich uitstrekt van de Huissensche Waarden in
het zuiden tot de landtong in de Nieuwe Haven in het noorden met daarin 4 tot 5 satellietverblijven. De
verblijfplaats op de landtong in de Nieuwe Haven is de voorkeursslaapplek.
 Omruilactie Jason met woonbotensteiger (meerdere ligplaatsen)
Met Jason aan de steiger in de Nieuwe Haven blijft nautische veiligheid een probleem. De
vaarbewegingen zijn nog steeds niet gescheiden, waardoor schepen in conflict kunnen komen met
roeiers en zeilers op het water in de Nieuwe Haven. Bovendien belemmert een recreatieve functie
aldaar, net als de woonboten in de huidige situatie, het optimaal gebruik van de kade voor bedrijven en
aldus de economische ontwikkeling. De woonboten op de plek van Jason, maakt de boten kwetsbaar
i.v.m. in- en uitvaart beroepsvaart.
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Buiten de gemeente


Mogelijke oplossingen in de Bijland of Lobith (meerdere ligplaatsen)

Het is niet aan de gemeente Arnhem om ligplaatsen te realiseren of aan te kopen in een andere
gemeente. Indien een eigenaar van een woonboot in de Nieuwe Haven een mogelijkheid ziet elders een
ligplaats te verwerven, dan kan de gemeente hieraan wel indirect bijdragen in de vorm van een financiële
compensatie voor de achter te laten plaats in Arnhem (zie uitkoop).
Overig



Westervoortsedijk opvullen gaten
Uitkopen

De enige reële mogelijkheid om binnen Arnhem nog boten te verplaatsten is door bestaande ligplaatsen
elders in Arnhem aan te kopen en de boot die daar ligt af te voeren. Dit gaat hoogstens om een enkele
plek. De kosten (en daarmee dus ook de waarde na verplaatsing) lopen sterk uiteen per locatie. Een plek
in bijvoorbeeld de Rosandepolder is aanzienlijk meer waard dan een plek aan de Westervoortsedijk.
Een plek aan de Westervoortsedijk is redelijk gelijkwaardig aan een plek in de Nieuwe Haven.
Recentelijk is een formeel bestemde, gewenste ligplaats aan de Westervoortsedijk die op de markt
kwam, verworven door de gemeente. De verwachting is dat hier door herschikking twee woonboten uit
de Nieuwe Haven herplaatst kunnen worden. Voor de overige boten is uitkoop een reële optie. De
financiële schadeloosstelling die hiermee samen hangt kunnen eigenaren indien gewenst zelf inzetten
voor een ligplaats ergens anders in Arnhem of daarbuiten, als die beschikbaar is.

.
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