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Titel Amendement

Stap 1 minnelijk verwerven. Concrete visie maken en dan
pas besluiten over stap 2

Nummer
Zaaknummer

20A54
424102

De ondergetekende(n) stel(t)(len) het volgende amendement voor:
De tekst van het raadsvoorstel onder besluit, de punten1 t/m 6 te verwijderen, en toe te voegen
de volgende punten:
1.
Het college werkt voor de zomer 2021 een concrete visie op de Nieuwe Haven uit
waarin voorstellen zijn opgenomen voor de uit te voeren activiteiten; de verwachte (financiële
en niet financiële) opbrengsten en afspraken die zijn gemaakt over co-financiering van de
provincie Gelderland; de effecten op de leefomgeving en de werkgelegenheid; en de gevolgen
van de Coronacrisis en de steeds lager wordende waterstand in de Rijn. Deze visie wordt ter
besluitvorming aan de raad voorgelegd.
2.
Bij de concrete visie op de Nieuwe Haven met een volledig plan inclusief financiële
dekking te komen voor het oplossen van de problematiek van de dan nog resterende
woonboten in de Nieuwe Haven.
3.
Totdat er een concrete visie is de woonboten en ligplaatsen in de Nieuwe Haven op
basis van minnelijkheid uit te kopen en/of te verplaatsen en de hiermee gepaard gaande kosten
te dekken uit de algemene reserve tot een maximum van 1,15 miljoen euro.

Toelichting
De visie zoals die er nu ligt bevat te weinig concrete plannen over de toekomstige activiteiten
die straks in de Nieuwe Haven moeten gaan plaats vinden; hoe we daar bedrijven voor gaan
werven en behouden; wat het mogelijke effect zal zijn op de leefomgeving en hoeveel
werkgelegenheid ermee gepaard gaat. Ook zijn de gevolgen van de coronacrisis en de steeds
lager wordende waterstand in de Rijn niet duidelijk. Wel dreigen mensen gedwongen hun

woonplek te moeten verlaten als gevolg van het voorstel. Een ingrijpend besluit dat staat haaks
op de uitspraak van de ombudsman die de gemeente heeft gewezen op de verplichting van de
gemeente om een geschikte ligplaats voor de betreffende woonboten te zoeken.
Het amendement wijzigt het voorstel op dit punt: Het college gaat eerst op basis van minnelijke
schikkingen komen tot een afbouw van het gebruik van de Nieuwe Haven voor woonboten
conform het eerdere raadsbesluit om het ligplaatsenprobleem op te lossen. Het college kan
daarbij boten en ligplaatsen aankopen of ligplaatsen elders regelen. Het college neemt
daarvoor minimaal een jaar de tijd. Tenzij het college eerder voldoende plaatsen heeft
verworven en gedwongen intrekkingen niet nodig zijn en de gevraagde concrete visie gereed is.
Ondertussen werkt het college aan het gevraagde concrete plan voor de Nieuwe Haven, waarin
ook antwoord wordt gegeven op bovenstaande vragen. Op basis van dit plan kan de raad een
besluit nemen hoe verder te gaan met het uitkopen van de nog resterende woonboten en het
eventueel intrekken van de ligplaatsvergunningen.
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