Datum: 05-02-2020
Onderwerp: Rondetafelgesprekken Visie Nieuwe Haven - Woonbotendossier
Inspraak Jeroen Spaander namens de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN) en Stichting Arnhems Peil.
Ik ben Jeroen Spaander en sta hier vanavond namens de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven en Stichting
Arnhems Peil.
Laat ik beginnen door aan te geven dat één derde van de bewoners uit de Nieuwe Haven geen uitnodiging
hebben ontvangen en daarom niet hebben kunnen aangeven dat ze graag willen inspreken. Het raadsvoorstel
betreft voornamelijk het verwijderen van de woonboten en gaat dus over de huizen van die gezinnen en hun
toekomst. Ik neem aan dat de gemeente hen alsnog de kans geeft om hun inbreng te laten horen.
We hebben een video ingebracht waarin we het woonbotendossier vanaf het begin van deze eeuw hebben
uitgelegd. Ik hoop dat de raadsleden de video hebben bekeken.
In de video hebben we uitgelegd dat begin deze eeuw alle 150 woonboten in Arnhem op een ligplaats zonder
beleid en zonder vergunning lagen. Sinds 2004 is de gemeente Arnhem door middel van meerdere
veiligheidsrapporten zeer uitgebreid op de hoogte gesteld van de groeiende onveilige situatie voor de
bewoners in de Nieuwe Haven en de problemen die de woningen opleveren voor de vergunningverstrekking
voor de bedrijven op het industrieterrein.
In 2005 heeft de gemeente Arnhem om die reden bepaald dat 35 van de 150 woonboten op een ongewenste
plek lagen. In 2007 is de gemeente een inspannings- en resultaatverplichting aangegaan om voor die
woonboten op de ongewenst verklaarde locaties binnen vijf jaar maar uiterlijk voor juli 2012 een gewenste
ligplaats buiten de Nieuwe Haven te verzorgen. De gemeente heeft vervolgens pas eind 2011 enige actie
ondernomen om naar locaties op zoek te gaan.
Sinds 2012 heeft de gemeente er alles aan gedaan om onder haar verplichting uit te komen. Dit werd onlangs
meerdere keren bevestigd door de allerhoogste beleidsadviseur en die uitspraken hebben we opgenomen.
Het bestuur van de stad accepteerde hiermee nadrukkelijk het risico op de breed uitgemeten gevaren voor de
woonbootbewoners en de risico’s voor de bedrijven ondanks de meerdere uitspraken van de rechter, de
uitspraken van de Raad van State en onlangs weer de interventie van de Nationale Ombudsman.
De afgelopen 15 jaar hebben er meer dan 60 incidenten plaatsgevonden waaronder 18 aanvaringen.
10 van die aanvaringen vonden plaats bij de jachthaven die in de ingang van de Haven ligt. Het
veiligheidsrapport uit 2018 geeft aan dat het een wonder is dat er nog geen ernstige gewonden of doden zijn
gevallen. Ondanks die duidelijke boodschap heeft het College toch besloten om de jachthaven te lagen
liggen, wat natuurlijk erg vreemd is.
Het rapport geeft aan dat indien de jachthaven verplaatst zou worden, de ingang van de haven 50 meter
breder zou worden en de grootste risico’s verholpen zijn. Locaties die geopperd zijn voor de jachthaven zijn
de Rosandepolder, de ASM haven, Meinerswijk of achterin de Nieuwe Haven. Deze oplossing maakt ook
meteen ruimte voor bijna alle woonboten die nog op ongewenste locaties liggen.
En dit is nog maar 1 van de 12 mogelijke oplossingen die we aangeboden hebben. Ik verzoek u dan ook
nogmaals om ervoor te zorgen dat wij als Arnhemmers er vanuit kunnen gaan dat het bestuur van onze stad
zich aan haar afspraken houd en nog eens goed gaat kijken naar de aangedragen oplossingen.

