
 

Geachte Raadsleden en Burgermeester & Wethouders, 

  

Hieronder hebben we een reactie gegeven op de door het College en de verantwoordelijke 

gemeenteambtenaren aangedragen stukken. De belangrijkste punten uit onze reactie betreft de 

opsomming van punten die niet mee zijn genomen, de reactie op de oplossingen die onterecht zijn 

afgewezen en daarnaast de mededeling dat we van mening zijn dat het College en de desbetreffende 

ambtenaren u en onze stadgenoten door middel van dit voorstel in een risicovolle situatie plaatsen met 

mogelijk een groot aantal gewonden of erger en hoge schadeclaims als gevolg. 
 

Behandeladvies 5 februari 2020, informatieve behandeling 

In het behandeladvies staat de volgende zin opgenomen: “De watersportverenigingen Jason en Miguel 
Pro kunnen wel in de Nieuwe Haven blijven, wel moeten er mogelijk aanvullende veiligheidsmaatregelen 
genomen worden.” 

Het advies en voorstel van het College gaat er vanuit dat de jachthaven met watersportverenigingen en 
de scouting veilig in de Nieuwe Haven kunnen blijven terwijl de veiligheidsrapporten van de afgelopen 
jaren en de meerdere aanvaringen precies het tegenovergestelde aangeven. 18 september 2018 is er zelfs 
door middel van de Nota Nautische veiligheid Nieuwe Haven opdracht gegeven naar aanleiding van die 
veiligheidsrapportages en aanvaringen om vooruitlopend op de definitieve veiligheidsmaatregelen alvast 
tijdelijke maatregelen te nemen in de vorm van het slaan van palen voor de jachthaven. Deze opdracht is 
meer dan een jaar later nog steeds niet uitgevoerd ondanks de volgende conclusie van het laatste 
veiligheidsrapport:  

“In de haven hebben zich de afgelopen 15 jaar 59 geregistreerde incidenten voorgedaan. Er zijn 
nog geen grote persoonlijke ongevallen voorgekomen. Wel zijn er al enkele lichtgewonden 
gevallen… Beroepsvaartuigen hebben beperkte ruimte voor het manoeuvreren in de havenmond. 
De hoek van de havenmond ten opzichte van de rivier in combinatie met stroming en wind zorgt 
ervoor dat het in- en uitvaren van de haven bovengemiddeld complex is. In de havenmond 
ontbreekt een veiligheidsstrook als onderdeel van de vaarweg. De veiligheidsstrook wordt 
momenteel bezet door de jachthavens. Het is circa 10 keer voorgekomen dat een vaartuig de 
jachthaven heeft geramd. Hierbij zijn al meerdere jachten zwaar beschadigd en men mag van 
geluk spreken dat nog geen ernstig gewonden of doden zijn gevallen.” 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-raadsbesluit-en-brief-van-college-
burgemeester-en-wethouders-inclusief-rapport-actualisatie-onderzoek-veiligheid-nieuwe-haven.pdf 

Aanvaring Jachthaven Jason in 2009    Aanvaring Jachthaven Jason in 2016 

    

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=f9c23fa4-5868-4611-9a71-0e9b73d719ac
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-14-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-is-sinds-2004-bijna-jaarlijks-op-de-hoogte-gesteld-van-de-risicos-in-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-openbare-besluitenlijst-nota-nautische-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-raadsbesluit-en-brief-van-college-burgemeester-en-wethouders-inclusief-rapport-actualisatie-onderzoek-veiligheid-nieuwe-haven.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-raadsbesluit-en-brief-van-college-burgemeester-en-wethouders-inclusief-rapport-actualisatie-onderzoek-veiligheid-nieuwe-haven.pdf
https://w.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid10498-beunschip-argus-ramt-jachtsteiger.html?id=10498-beunschip-argus-ramt
https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhemse-jachthaven-weer-door-tanker-geraakt~a2c461fe/


 

Het is voor ons niet te bevatten dat dit het advies van het College betreft terwijl er meerdere 
onafhankelijke veiligheidsrapportages zijn opgeleverd waarin de jachthavens met de bijbehorende 
watersportverenigingen als grootste gevaar worden aangemerkt met een risico op ernstige gewonden of 
doden als zeer reële optie. Die watersportverenigingen bestaan grotendeels uit jongeren en in de ingang 
van de Nieuwe Haven zwemmen de hele zomer door jongeren die bij de jachthaven of de verenigingen 
horen. Het laatste veiligheidsrapport is zeer duidelijk over de consequenties en mogelijke oplossingen. 
Die aangeboden oplossingen zouden alle veiligheidsproblemen in de Nieuwe Haven in 1x oplossen: 

“Het grootste veiligheidsrisico bevindt zich in de monding en het toeleiding kanaal van de haven. 
Het manoeuvreren bij het in- en uitvaren van grote schepen, in combinatie met de aanwezige 
jachthaven en kano- en roeivereniging, brengt flinke risico’s met zich mee.” 

“De havenmond is circa 90 meter breed van oever tot oever. In de havenmond bevinden zich de 
jachthavens Jason en Valkenburg. Door de aanwezigheid van de jachthavens blijft een breedte van 
40 meter over in de havenmond. Het in- en uitvaren van de haven is bovengemiddeld complex als 
gevolg van de beperkte breedte en de hoek ten opzichte van de rivier in combinatie met de 
stroming op de Nederrijn en de wind.” 

“Vooral de combinatie van kleine recreatievaartuigen, zoals roeiboten en zeilboten, met grote 
beroepsvaartuigen leidt tot gevaarlijke situaties.” 

Voorstel in het laatste veiligheidsrapport voor een tijdelijke oplossing (nog steeds niet 
uitgevoerd!): 
 “Omdat het gaat om grote risico's hebben wij, na kennisgeving van het onderzoek, opdracht 
gegeven om alvast enkele maatregelen uit te voeren… Als tweede laten wij palen plaatsen voor de 
jachthaven van Jason… Met deze maatregelen worden de grootste risico's op korte termijn 
verkleind.”  

Voorstel in het laatste veiligheidsrapport voor een permanente oplossing: 
“De roei- en zeilvereniging zouden verplaatst kunnen worden naar: - Meinerswijk: in de nevengeul 
kunnen zij in alle rust en veiligheid roeien en zeilen - Rosandepolder: op deze plas kan veilig 
geoefend worden met roei en zeilboten en rustiger vaarwater op de rivier is binnen handbereik” 
 
“De scouting zou verplaatst kunnen worden naar: - Defensiehaven, waar al een andere 
scoutinggroep aanwezig is - Meinerswijk: in de nevengeul kunnen zij in alle rust en veiligheid roeien 
en zeilen - Oude haven: indien de Oude Haven gerealiseerd wordt kan hier ook ruimte komen voor 
de scouting” 
 
“De jachthavens met motorboten kunnen verplaatst worden naar: - De ASM haven - Oude haven: 
het uitgraven van de Oude haven die vroeger op de plaats van de Blauwe golven aanwezig was 
zorgt voor een mooi beeld en recreatie dicht bij de stad - Rosandepolder: op de locatie waar nu een 
kade aanwezig is kan een jachthaven geplaatst worden” 

In het veiligheidsrapport wordt al voorgesteld om zowel de roei- en zeilvereniging als ook de 
waterscouting te verplaatsen naar Meinerswijk of de Rosandepolder. Ons Masterplan 4.0 (zie uitleg 
hieronder) gaat er vanuit dat alle watergebonden recreatiefuncties verplaatst worden naar Meinerswijk 
maar de Rosandepolder is natuurlijk ook een goed plan. 

 

 



 

Masterplan Eilanden 4.0 Stadsblokken Meinerswijk 

Eind 2018 heeft Stichting Arnhems Peil het Masterplan 4.0 ingediend om daarmee alle problemen m.b.t. 

de woonboten, de jachthaven, de roei- en zeilvereniging en de waterscouting uit de Nieuwe Haven op te 

lossen. Indien de jachthaven, de roei- en zeilvereniging en de waterscouting verplaatst worden naar 

Meinerswijk (het grondgebied waar deze volgens ons plan geplaatst kunnen worden is nu van de 

gemeente Arnhem) dan kunnen de overgebleven woonboten aan de Westervoortsedijk geplaatst worden 

waar de overige woonboten met een woonbestemming ook liggen. De grootste risico’s zijn hiermee 

voorkomen en de ingang van de Nieuwe Haven wordt hierdoor ook nog eens 30 meter breder:  

2018-11-09-arnhems-peil-masterplan-4-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-

meinerswijk-gemeente-arnhem.pdf 

 

Raadsvoorstel "Visie Nieuwe Haven" 
Het raadsvoorstel bevat de volgende zinnen: 

“Voor de watersportverenigingen Jason en Miguel Pro ligt het vraagstuk van de nautische 

veiligheid anders dan voor de woonboten, onder meer omdat de veiligheid voor sporters en 

recreanten verbeterd kan worden door het aanpassen van gedrag… De effectieve maatregelen die 

op korte termijn zijn te nemen, zijn onder andere het afschermen van de jachthaven door middel 

van beschermpalen en het blijven voorlichten van gebruikers.” 

 

Het raadsvoorstel verzuimt te vermelden dat er al sinds 2004 minimaal 27x gewaarschuwd is door middel 

van onafhankelijke veiligheidsrapporten, raadsstukken, memo’s en juridische documenten voor de risico’s 

en gevaren in de Nieuwe Haven o.a. m.b.t. de roei- & zeilvereniging en sinds een paar jaar ook voor de 

waterscouting en dat er in 2018 al een uitgebreid veiligheidsrapport is uitgebracht waarin heel duidelijk 

wordt aangegeven dat het een wonder is dat er nog geen ernstige gewonden of doden zijn gevallen.  

 

De opdracht tot het plaatsen van de palen voor de jachthaven was in 2018 juist een zeer noodzakelijk 

tijdelijk voorstel om het aanzienlijke en reële gevaar op ernstig gewonden of erger te voorkomen in 

afwachting van een definitieve oplossing. Dit huidige voorstel van het College is dusdanig naïef en 

gevaarlijk dat het College hiermee mensen levens in gevaar brengt. De laatste drie aanvaringen met grote 

schade betroffen allen technische problemen van b.v. de stuurinrichting of boegschroef van een 

olietanker en vrachtschepen. Dit is niet te verhelpen met “aanpassen van gedrag” of “voorlichten van 

gebruikers”.  Zelfs het plaatsen van de palen wordt door de meesten in de haven afgedaan als een 

onzinnige oplossing. De palen zouden van een dusdanige grote moeten worden om een olietanker of 

vrachtschip op te vangen dat het de doorgang naar de steigers onmogelijk zou maken voor de 

plezierjachten. Daarnaast schuilt het grootste gevaar volgens het laatste veiligheidsrapport juist bij het 

gezamenlijk gebruiken van de haveningang: “Vooral de combinatie van kleine recreatievaartuigen, zoals 

roeiboten en zeilboten, met grote beroepsvaartuigen leidt tot gevaarlijke situaties.” 

 

Het raadsvoorstel bevat vervolgens de volgende pertinente onjuistheid: 

“Al in 2014 is echter definitief vastgesteld dat er géén mogelijkheden zijn voor nieuw te creëren 

ligplaatsen in Arnhem. Die situatie is niet veranderd.” 

 

De bovenstaande zin heeft enkel als doel om de gemeenteraad te overtuigen dat er geen andere opties 

meer zouden zijn zodat zij voor dit voorstel stemmen, om de prijs voor het uitkoopbod te drukken en 

alvast ter voorbereiding op de schadeclaims en rechtszaken die zullen volgen.  

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-09-arnhems-peil-masterplan-4-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-gemeente-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-09-arnhems-peil-masterplan-4-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-gemeente-arnhem.pdf
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=4dc49692-c2bb-4fa5-a34c-56a8b771dfde


 

Voor de onderbouwing van onze vorige stellingen verwijzen we eerst naar onze voorgestelde 

mogelijkheden voor extra gewenste ligplaatsen aan de Westervoortsedijk op de locatie voor woonboten 

die nu voor wonen bestemd zijn. 2014-02-07-voorstel-awn-beschikbare-woonbootlocaties-met-

woonbestemming-uitbreiden-op-kopen-westervoortsedijk-arnhem.pdf 

 

Locaties aan de Westervoortsedijk 
Zoals u kunt lezen in het stuk waar de vorige link naar verwijst hebben we sinds 2013 de mogelijkheid 

aangedragen om door aanschaf van een ligplaats in het rijtje met gewenste woonboten meerdere 

ligplaatsen te creëren. Het was zelfs niet per se nodig om een ligplaats aan te schaffen om die extra 

ligplaatsen te creëren zoals u in onze voorstellen heeft kunnen lezen. Die opties hebben we in 2014, 

2016, 2018 en in 2019 wederom voorgesteld en op 2 december 2019 kregen we een bedankje van de 

heer Thor Smits dat ze ons voorstel ook daadwerkelijk hebben uitgevoerd. Er waren dus sinds 2014 wel 

mogelijkheden.  

 

Locaties in de Rosandepolder en de Defensiehaven 
In het bijgevoegde aangepaste feitenrelaas van de heer Thor Smits is bij de mogelijke ligplaatsoptie in de 

Rosandepolder naast de RWS-kade de reden voor afwijzen van de voorgestelde locatie het volgende 

aangegeven:  

 

“Het creëren van extra ligplaatsen heeft - naast andere bezwaren- consequenties voor de huidige 
en toekomstige bedrijfsvoering van DNV-GL. De raad heeft, eveneens in het besluit van 2012, 
bepaald dat een eventuele uitbreiding van woonboten de bedrijfsvoering van DNV-GL [voormalig 
KEMA] niet in gevaar mag brengen.” 

 

Ons advocatenkantoor heeft al sinds 2016 bij de gemeente Arnhem, het College van B&W en de 

raadsleden kenbaar gemaakt dat het toekennen van die ene extra ligplaats in de Rosandepolder geen 

consequenties heeft voor DNV-GL/KEMA, dat er in planologisch opzicht niets veranderd en dat 

Rijkswaterstaat al jaren toestemming heeft gegeven voor deze ene extra ligplaatslocatie.  

 

De heer Smits en voorheen de heer Kalsbeek geven een verkeerd beeld van de situatie met een besluit 

dat gebaseerd is op het voorstel om op die locatie de woonbotensteiger voor 7 woonboten te plaatsen. 

Dat besluit is destijds afgewezen omdat die steiger voor meerdere woonboten te lang zou worden en 

daardoor wel in de zone van de DNV-GL/KEMA zou komen. Voor ons voorstel voor die ene ligplaats zijn 

dat besluit en die consequenties niet van toepassing.  

 

“Deze locatie in de Rosandepolder heeft op grond van het onherroepelijke bestemmingsplan 

Rivierenzone 2013 reeds de bestemming 'Wonen - woonschepenligplaats'. De gemeente kan daar 

dus bij recht (zonder nadere planologische besluitvorming) woonschepen afmeren. De bestemming 

Wonen komt niet dichterbij te liggen bij de Kema locatie, dus in planologisch opzicht verandert er 

niets te nadele van Kema. Het verlenen van een ligplaatsvergunning zal voor Kema dus ook geen 

enkele belemmering opleveren in de bedrijfsvoering. Rijkswaterstaat heeft al toestemming 

verleend t.b.v. het creëren van de desbetreffende locatie. De breedte van de zone met deze 

bestemming is ruim 32 meter.” 

 

Deze uitleg geldt ook voor de drie (max 6) mogelijke ligplaatsen in de Defensiehaven. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-02-07-voorstel-awn-beschikbare-woonbootlocaties-met-woonbestemming-uitbreiden-op-kopen-westervoortsedijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-02-07-voorstel-awn-beschikbare-woonbootlocaties-met-woonbestemming-uitbreiden-op-kopen-westervoortsedijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-12-18-awn-aanvraag-ligplaatsvergunning-gewenste-ligplaats-gemeente-arnhem-westervoortsedijk-naast-jachthaven-valkenburg.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/docs/2019-12-02-arnhemspeil-voorstel-aanschaf-voor-wonen-bestemde-woonbootlocaties-westervoortsedijk-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/woonbotensteiger-rosandepolder-uit-beeld~a99b0122/
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsbesluit-nota-woonschepen-op-ongewenste-locaties-extra-te-creeren-ligplaatsen-defensie-haven.pdf


 

2020-01-27-goudadvocaten-reactie-aan-burgermeester-en-wethouders-en-raadsleden-op-definitieve-

versie-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf 

 

2018-04-23-gemeente-arnhem-weigert-reactie-mbt-door-woonbootbewoner-nieuwe-haven-

aangedragen-oplossing-tav-ligplaats-aan-rws-kade-rosandepolder.pdf 

 
2016-07-12-rechtbank-gelderland-zaak-20130100-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-

zaaknummer-arn-16-2409-veror.pdf 

 

Locaties in Meinerswijk 
In de het document met de “voorgeschiedenis” (het aangepaste feitenrelaas) geeft de heer Thor Smits 

aan dat de kaders die de raad heeft gesteld, bepalen dat er geen ligplaatsen in Meinerswijk worden 

opgenomen waarmee alle aangedragen mogelijkheden in Meinerswijk van tafel worden geveegd. Ons 

advocatenkantoor heeft al aangegeven dat gezien de inspannings- en resultaatverplichting uit 2007 de 

gemeenteraad hiermee wederom haar verplichtingen uit de weg gaat.  

 

De uitspraak over die zogenaamde keuze van de gemeenteraad over het uitsluiten van woonbootlocaties 

in Meinerswijk waar de heer Thor Smits naar verwijst is echter gebaseerd op 1 enkele zin die woonboten 

niet per definitie uitsluit: 

 

“Bovendien worden bestaande en nieuwe oevers publiek domein, dus géén plek voor privé-tuinen 

of extra woonschepen” 

 

Alle woonschepen op de huidige ongewenst verklaarde ligplaatsen in de Nieuwe Haven hebben op dit 

moment een publiekelijk toegankelijke ingang. We gaan er vanuit dat het dan ook geen vereiste zou zijn 

dat op de nieuw te creëren locaties in Meinerswijk de toegang tot de woonboten privé terrein dient te 

worden en we beschouwen dit besluit dan ook als een drogreden met als doel om woonschepen te weren 

in het bestemmingsplan. Zoals onze advocaat in haar inbreng op de “Visie Nieuwe Haven” al heeft 

aangegeven zou de gemeenteraad zich hiermee aan haar verplichtingen uit 2007 onttrekken met alle 

juridische gevolgen van dien. Wij zijn van mening dat de gemeenteraad ook de geloofwaardigheid van 

onze stad aantast indien ze haar afspraken uit 2007 niet nakomt terwijl die mogelijkheid er wel is en de 

consequentie is dat Arnhemmers er niet meer vanuit kunnen gaan dat het bestuur van onze stad zich aan 

haar afspraken houdt als het er op aankomt.  

 

Daarnaast staat heel Stadsblokken / Meinerswijk op dit moment stil en ziet het er niet naar uit dat er de 

komende jaren gebouwd mag worden. Ons voorstel is om naast het ontwikkelen van een aantal 

woonbootlocaties in Meinerswijk voor woonboten uit de Nieuwe Haven om de geplande huizen die op 

het “Eiland” gebouwd zouden worden door de projectontwikkelaar (KWP) te vervangen voor zeer luxe 

woonboten. Hiermee wordt er geen schade veroorzaakt aan de natuur en kan de bouw van de huizen op 

een andere locatie geschieden. Een luxe woonboot op zo’n locatie zal waarschijnlijk net zoveel opbrengen 

als de geplande woningen die nu niet gebouwd mogen worden. Ons plan lost alle problemen in 1x op. 

 

Omruil Jachthaven Jason met de woonbotensteiger in de Nieuwe Haven 
In het “voorgeschiedenis” document wordt onterecht gesuggereerd dat het omwisselen van de 

jachthaven met de woonbotensteiger geen oplossing biedt. Dit is onterecht omdat de consequenties 

m.b.t. de vergunningverlening voor de bedrijven met dit plan wordt opgelost, de woonboten komen op 

een voor wonen bestemde locatie te liggen en de ingang van de Nieuwe Haven wordt 30 meter breder. 

https://www.arnhemspeil.nl/docs/2020-01-27-goudadvocaten-reactie-aan-burgermeester-en-wethouders-en-raadsleden-op-definitieve-versie-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/docs/2020-01-27-goudadvocaten-reactie-aan-burgermeester-en-wethouders-en-raadsleden-op-definitieve-versie-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-04-23-gemeente-arnhem-weigert-reactie-mbt-door-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aangedragen-oplossing-tav-ligplaats-aan-rws-kade-rosandepolder.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-04-23-gemeente-arnhem-weigert-reactie-mbt-door-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aangedragen-oplossing-tav-ligplaats-aan-rws-kade-rosandepolder.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-12-rechtbank-gelderland-zaak-20130100-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-zaaknummer-arn-16-2409-veror.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-12-rechtbank-gelderland-zaak-20130100-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-zaaknummer-arn-16-2409-veror.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/docs/2020-01-27-goudadvocaten-reactie-aan-burgermeester-en-wethouders-en-raadsleden-op-definitieve-versie-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf


 

Locaties in de Bijland of Lobith 
In het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente Arnhem van 11 maart 2014 is de volgende zin 

opgenomen:  

“Op middellange termijn (3 tot 5 jaar) kan de locatie ‘de Bijland’ en/of de huidige vluchthaven 

Lobith in de gemeente Rijnwaarde een oplossing kunnen bieden” 

 

De heer Thor Smits schrijft hierover in zijn aangepaste versie van het feitenrelaas (voorgeschiedenis) het 

volgende:  

 “Het is niet aan de gemeente Arnhem om ligplaatsen te realiseren of aan te kopen in een andere 

gemeente.” 

 

De gemeente Arnhem heeft in 2013 ook contact opgenomen met andere gemeentes om mogelijkheden 

te bespreken gewenste woonbootlocaties te regelen. De minimale inspanning die de gemeente Arnhem 

op dit moment zou kunnen verrichten is actief het gesprek aangaan met de verantwoordelijke gemeentes 

voor Bijland en Lobith om de mogelijkheden die in 2014 door de gemeente zijn aangehaald, te bespreken. 

 

Bovenstaande opsomming van de afgelopen 2,5 pagina laat zien dat er veel mogelijkheden zijn voor de 

woonboten van de Nieuwe Haven. Uitkoop is dus niet de enige optie. Dit wordt nu wel zo gepresenteerd.  

 

In het Raadsvoorstel “Visie Nieuwe Haven” zijn de volgende zinnen opgenomen waarop we kort willen 

reageren: 

“Uit oogpunt van rechtsgelijkheid kan van een ruil van een onwenselijke ligplaats in de Nieuwe 

Haven voor een formeel bestemde definitieve plek ergens anders (in feite een vorm van 

schadeloosstelling) alleen sprake zijn als de waarde van de betreffende ligplaats vergelijkbaar is.” 

 

Zoals ons advocatenkantoor heeft aangeven is deze bovenstaande zin niet op de werkelijkheid gebaseerd. 

De inspannings- en resultaatverplichting is niet gebaseerd op waarde van de huidige locatie van de 

ongewenst verklaarde ligplaatsen. Indien dat het geval was geweest dan had het voorstel van de 

gemeente Arnhem om zeven van onze woonboten te verplaatsen naar de woonbotensteiger in de 

Rosandepolder ook geen kans van slagen gehad. Daarnaast zijn er eerder wel degelijk woonboten naar 

een betere locatie verplaatst die ook nog eens speciaal voor de desbetreffende woonbootbewoners is 

aangelegd (zoals de 2 woonboten bij de Preats).  

 

“Er volgt een aanbieding tot aankoop van de ligplaats en woonboot, danwel alleen een aanbieding 

voor de aankoop van de ligplaats. Immers, het staat de eigenaar vrij de woonboot, zonder 

ligplaatsvergunning van de gemeente Arnhem, aan de markt aan te bieden.” 

 

Een woonboot zonder ligplaats heeft nagenoeg geen waarde en dit is dus geen valide optie.  

  

“Met het intrekken van de vergunning vervalt tevens van rechtswege de huurovereenkomst en 

liggen de woonboten illegaal in de Nieuwe Haven. Voor zover deze niet door de eigenaren worden 

verwijderd zal de gemeente Arnhem moeten handhaven.” 

 

Met de zin hierboven wordt de woonbootbewoners het mes op de keel gezet. Wij hebben rechtmatig 

verkregen geluidsopnames van de twee gesprekken van anderhalf uur met Thor Smits waarin hij heel 

duidelijk en uitgebreid bevestigd heeft dat het niet nakomen van de verplichtingen een bewuste keuze is 

geweest vanuit financieel oogpunt. De opnames mogen in een rechtszaak gebruikt worden.  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-03-11-gemeente-arnhem-haalbaarheidsonderzoek-woonschepen-op-ongewenste-locaties.pdf


 

Bijlage 2 - Voorgeschiedenis woonboten en de zoektocht naar nieuwe locaties  
In de voorgeschiedenis (laatste versie van het feitenrelaas van Thor Smits) ontbreken meerdere zaken 

waar we in onze uitgebreide reactie van 10 oktober 2019 op zijn vorige versie van het feitenrelaas van 29 

april 2019 ook al gewezen hebben. Hieronder een aantal hoofdpunten die niet benoemd zijn: 

 

- De resultaatverplichting voor de gemeente Arnhem heeft de heer Thor Smits in 2011 in een vorige 
beschrijving van de voorgeschiedenis veel duidelijker dan nu verwoord: 

“Pas in juli 2012 moet er vooruitzicht op een alternatieve ligplaats bestaan. Dat alle schepen 

die nu een vergunning hebben uiteindelijk ergens een ligplaats moeten hebben kan zonder 

meer als resultaatverplichting voor de gemeente worden opgevat.” 

 

- Naast de resultaatverplichting voor het creëren van 35 ligplaatsen in Meinerswijk is er ook een 
raadsopdracht van een paar maanden later voor het uitvoeren van deze resultaatverplichting.  
 

- De opdracht en het budget om de ligplaatsen in de Defensiehaven te realiseren, waren al verstrekt 
en zijn later weer ingetrokken. Het intrekken is zonder een planologische of juridische 
onderbouwing uitgevoerd. 
 

- Doordat het beschikbare budget om de resultaatverplichting na te komen, is ingetrokken heeft 
gemeente Arnhem meerdere mogelijkheden om gewenste ligplaatsen te creëren, niet kunnen 
uitvoeren. 
 

- Er hebben de afgelopen 15 jaar 60 incidenten waarvan 15 aanvaringen plaatsgevonden waarvan 
10 alleen al bij de jachthaven in de Nieuwe Haven. 
 

- De interventie van de Nationale Ombudsman in het woonbotendossier is ook hier niet benoemd. 
 

https://www.arnhemspeil.nl/docs/2019-10-10-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-arnhem-mbt-memo-

feitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf 
 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

Jeroen & Marloes Spaander 

 

Namens de Actiegroep Woonboten Nieuwe haven (AWN) & 

Stichting Arnhems Peil (NAP) 

 

+31 (0) 6 2888 3999 

www.arnhemspeil.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=07bacc53-c913-459d-9f47-a6f329df6ad8
https://www.arnhemspeil.nl/docs/2019-10-10-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-arnhem-mbt-memo-feitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/docs/2019-10-10-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-arnhem-mbt-memo-feitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-04-29-gemeente-arnhem-memo-feitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-04-29-gemeente-arnhem-memo-feitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-voorgeschiedenis-en-positie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-voorgeschiedenis-en-positie.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-05-22-gemeente-arnhem-brief-gemeenteraad-woonbotenbeleid-resultaatverplichting-randvoorwaarde-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-09-12-gemeente-arnhem-nota-van-uitgangspunten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/docs/2019-10-10-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-arnhem-mbt-memo-feitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/docs/2019-10-10-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-arnhem-mbt-memo-feitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf
http://www.arnhemspeil.nl/


 

Bronnen 

 
Link naar de inbreng van onze advocaat   

2020-01-27-vangoud-brief-inzake-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven-inzake-spaander-gemeente-

arnhem.pdf 

 

Link naar onze video inbreng     

2020-02-02-arnhemspeil-inbreng-video-woonbotendossier-gemeente-arnhem-tbv-behandeling-visie-

nieuwe-haven 

 

Link naar ons Masterplan 4.0    

2018-11-09-arnhems-peil-masterplan-4-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-

meinerswijk-gemeente-arnhem.pdf 

 

Links naar de samenvattingen van de gemeentelijke documentatie per onderwerp: 

samenvatting-inspanning-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-tbv-opleveren-gewenste-woonbootlocaties-mbt-woonbotendossier  

samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-al-jaren-op-de-hoogte-van-verplichting-en-oplossing-stadsblokken-meinerswijk-mbt-woonbotendossier  

samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-is-sinds-2004-bijna-jaarlijks-op-de-hoogte-gesteld-van-de-risicos-in-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier  

samenvatting-verplichting-gemeente-arnhem-uit-2007-om-binnen-5-jaar-gewenste-ligplaatsen-op-te-leveren-mbt-woonbotendossier  

samenvatting-situatie-asm-en-nieuwe-haven-gecreeerd-door-gemeente-arnhem-en-wordt-bewust-in-stand-gehouden-woonbotendossier  

samenvatting-alle-oplossingen-voor-gewenste-ligplaatsen-woonboten-nieuwe-haven-op-een-rij-gemeente-arnhem-woonbotendossier  

samenvatting-overleg-gemeente-arnhem-raadsleden-mbt-woonbotendossier-zaaknr-ombudsman-2019-00843 

 

 

https://www.arnhemspeil.nl/docs/2020-01-27-goudadvocaten-reactie-aan-burgermeester-en-wethouders-en-raadsleden-op-definitieve-versie-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/docs/2020-01-27-goudadvocaten-reactie-aan-burgermeester-en-wethouders-en-raadsleden-op-definitieve-versie-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://youtu.be/mFiIy8Yq_3g
https://youtu.be/mFiIy8Yq_3g
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-09-arnhems-peil-masterplan-4-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-gemeente-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-09-arnhems-peil-masterplan-4-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-gemeente-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-12-awn-samenvatting-inspanning-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-tbv-opleveren-gewenste-woonbootlocaties-mbt-woonbotendossier.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-13-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-al-jaren-op-de-hoogte-van-verplichting-en-oplossing-stadsblokken-meinerswijk-mbt-woonbotendossier.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-14-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-is-sinds-2004-bijna-jaarlijks-op-de-hoogte-gesteld-van-de-risicos-in-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-15-awn-samenvatting-verplichting-gemeente-arnhem-uit-2007-om-binnen-5-jaar-gewenste-ligplaatsen-op-te-leveren-mbt-woonbotendossier.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-16-awn-samenvatting-situatie-asm-en-nieuwe-haven-gecreeerd-door-gemeente-arnhem-en-wordt-bewust-in-stand-gehouden-woonbotendossier.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-17-awn-samenvatting-alle-oplossingen-voor-gewenste-ligplaatsen-woonboten-nieuwe-haven-op-een-rij-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-25-awn-samenvatting-en-afspraken-inclusief-laatste-status-van-overleg-met-raadsleden-gemeente-arnhem-mbt-woonbotendossier.pdf

