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Onderwerp: Visie op de Nieuwe Haven 

Geachte meneer en mevrouw Spaander, 

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over uw woonsituatie in de Nieuwe Haven. lk heb u beloofd nog dit 

jaar te komen met een oplossing. Met deze brief stel ik u op de hoogte. 

Het college van B&W doet vandaag een voorstel aan de gemeenteraad voor een oplossing. De raad heeft 

hierin het laatste woord, omdat het een belangrijk besluit is voor u persoonlijk en voor de stad en omdat er 

veel geld mee gemoeid is. Naar de verwachting zal de gemeenteraad hier in januari 2020 over vergaderen. 

Het is dus aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen. Een samenvatting van het voorstel van 

het college vindt u hieronder, alles onder voorbehoud van besluitvorming in de raad. 

Geen goed woon- en leefklimaat 

Voor u is de Nieuwe Haven de plek waar uw woonboot ligt. Maar de Nieuwe Haven is ook een 
industriehaven met aangrenzend bedrijventerreinen. Daarmee is de Nieuwe Haven van economische 
waarde voor Arnhem. Voor het college staat voorop dat ook bedrijven die veiligheidsrisico's of overlast met 
zich meebrengen, zich hier moeten kunnen blijven vestigen en moeten kunnen groeien. Het college is tot de 
conclusie gekomen dat in de Nieuwe Haven geen goed en verantwoord woon- en leefklimaat kan bestaan. 
Dat geldt voor de hele Nieuwe Haven. 

Ligplaatsen opheffen 

Ook al ervaart u zelf op dit moment misschien geen gevaar of overlast van industrie, dat kan in de toekomst 

veranderen door uitbreiding of nieuwe vestiging van een bedrijf of door een incident, De gemeente is in het 

belang van de veiligheid wettelijk verplicht hierin duidelijke keuzes te maken. De ligplaatsen voor 

woonboten in de Nieuwe Haven kunnen daarom niet worden gehandhaafd. Het betreft 13 ligplaatsen aan 

de Nieuwe Havenweg, 1 aan de landtong, en 1 aan de Westervoortsedijk. 

Een vrijwillige uitkoopregeling 

Aan u is altijd verteld dat u moet verplaatsen naar een andere ligplaats als die u aangeboden wordt. Al in 2014 

is echter definitief vastgesteld dat er in Arnhem géén mogelijkheden zijn voor nieuw te creëren ligplaatsen in 

Arnhem. Die situatie is niet veranderd. De enige mogelijkheid om binnen Arnhem nog 

Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9029 • 6800 EL Arnhem 
Telefoon 0900-1809 Fax 026-3774830 • www.arnhem.nl 



Zaaknummer: 425363 

 Pagina: 2 

 

boten te verplaatsten is door bestaande ligplaatsen ergens anders in Arnhem aan te kopen 

en de boot die daar ligt af te voeren. Omdat die mogelijkheid er slechts voor een enkeling zal 

zijn, wil het college u financieel volledig schadeloos stellen voor het verlies van uw woning in 

de Nieuwe Haven. Hierdoor wordt u in de gelegenheid gesteld zelf een andere woning te 

vinden. We bieden daarvoor een vrijwillige regeling aan. U kunt rustig de tijd nemen om een 

voor u juiste beslissing te nemen. Er zal een redelijke termijn gelden voor de regeling. 

Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking? 

Wij gaan uit van een volledige schadeloosstelling. Hierin zijn opgenomen de verkoopwaarde van de 

woonboot én de ligplaats, of, als u ervoor kiest zelf de woonboot te verkopen, de waarde van alleen 

de ligplaats. Ook is er een vergoeding voor bijkomende kosten zoals voor de verhuizing. Een voorschot 

is mogelijk als dat nodig is voor (een waarborgsom voor) een nieuwe woning. 

Hoe wordt de waarde van de ligplaats en de woonboot vastgesteld? 

Een onafhankelijk taxateur, gespecialiseerd in het taxeren van woonboten, zal de waarde van uw 
woonboot vaststellen. U kunt reageren op het concept van deze taxatie. Het definitieve rapport is voor 
de gemeente Arnhem maatgevend om met u in gesprek te gaan. Op basis hiervan volgt een 
aanbieding tot aankoop van de ligplaats en woonboot, dan wel alleen een aanbieding voor de aankoop 
van de ligplaats. Het staat u immers vrij de woonboot, zonder ligplaatsveraunning van de gemeente 
Arnhem, zelf te verkopen. 

Als u instemt met de aanbieding van de gemeente Arnhem worden er nadere afspraken gemaakt over 

de datum dat u uw woonboot en ligplaatsvergunning, dan wel alleen de ligplaatsvergunning 

overdraagt aan de gemeente Arnhem, de uitbetaling van de schadeloosstelling, en eventueel een 

voorschot op de schadeloosstelling. 

De onafhankelijke taxateur blijft tijdens het hele proces betrokken bij de afwikkeling van de vrijwillige 

uitkoopregeling. 

Ligplaats Westervoortsedijk 

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen heeft de gemeente Arnhem de woonboot aan de 
Westervoortsedijk 89b aangekocht. De reden voor deze aankoop is om hier twee woonboten uit de 
Nieuwe Haven naar te kunnen verplaatsen. Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, en uw 
woonboot is geschikt om op deze locatie te worden geplaatst, kunt u dat na het besluit van de 
gemeenteraad aangeven. Als er meer dan twee bewoners interesse tonen, en hun woonboten zijn 
geschikt om op deze locatie te worden geplaatst, zal onze stadsnotaris worden gevraagd te loten. 

Wat gebeurt er als niet alle woonbooteigenaren gebruik maken van de vrijwillige uitkoopregeling? 

Wanneer de vrijwillige uitkoopregeling op termijn (gedacht wordt aan in eerste instantie minimaal een 

jaar) niet leidt tot het helemaal vrijmaken van de Nieuwe Haven, dan kan het college van B&W het 

voornemen uitspreken tot het intrekken van de resterende ligplaatsvergunningen. In dat geval kan er 

geen gebruik meer worden gemaakt van de vrijwillige uitkoopregeling. Uiteraard staat het een bewoner 

altijd vrij om verzoek te doen voor nadeelcompensatie. 
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Zoals gezegd is het nu aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen. Zodra er een 

vergaderdatum bekend is (in elk geval een woensdagavond) geven wij die aan u door. Daarbij 

zal ook aangegeven worden hoe u uw mening naar voren kan brengen naar de raad, als u dat 

wilt. Als de raad besluit tot de uitkoopregeling nemen wij direct daarna contact met u op voor 

een persoonlijk gesprek over het vervolg. 

 

lk realiseer me dat deze brief mogelijk vragen bij u oproept. U kunt bellen met mevrouw 

Kleijwegt om uw vraag te stellen of om een afspraak te maken. Zij is bereikbaar via 026-377 

3010 of 06 52513713. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

Namens het college, 

Jan van Dellen Wethouder 
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