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Onderwerp: Toelichting WOB verzoek t.a.v. alle communicatie 2020 m.b.t. woonbootlocaties
Datum: 02-11-2020
Geacht College,
Als bijlage hebben we ons Wob-verzoek toegevoegd t.b.v. alle communicatie uit 2020 m.b.t. locaties
voor woonboten: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tavcommunicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-gemeente-arnhem.pdf
Enige tijd geleden hebben we het besluit van de Provincie ontvangen t.b.v. het verlenen van de
vergunning wet natuurbescherming Stadsblokken Meinerswijk. In dat besluit was ook de reactie
opgenomen op ons bezwaar dat er geen onderzoek is uitgevoerd naar alternatieve ligplaatsen.
Op 7 oktober hebben we ingesproken voor de gemeenteraad over dit onderwerp tijdens het
rondetafelgesprek. Daar was ook de projectontwikkelaar KWP bij aanwezig die onze vragen
beantwoord heeft of ze op de hoogte waren van de moties van de gemeenteraad van onlangs
waarin is opgenomen dat het College en de gemeente met onze 12 oplossingen aan de gang moest
gaan (en waarvan er vier van in Stadsblokken Meinerswijk gelegen zijn) en op de vraag of de
wethouder contact heeft opgenomen om te zien of er nog mogelijkheden waren in Stadsblokken
Meinerswijk m.b.t. gewenste ligplaatsen. Beide antwoorden zijn met nee beantwoord door de
projectontwikkelaar. De vragen en antwoorden zijn opgenomen in de volgende video van onze
inspraak:

https://youtu.be/xdAzD8yvWWk

Er ligt een inspannings- en resultaatverplichting, meerdere uitspraken van de rechter en Raad van
State, een interventie van de Nationale Ombudsman, de belofte van een wethouder en twee moties
van de gemeenteraad en je zou denken dat dit voldoende zou moeten zijn om het College van
Arnhem te bewegen om zich aan de afspraken te houden en op zijn minst contact op te nemen met
de projectontwikkelaar (al was het alleen maar voor de show). Dit is echter volgens de
projectontwikkelaar niet gebeurd.

Hetzelfde geldt voor de oplossing van projectontwikkelaar K3 Delta in het Grindgat van Renkum die
zelfs een zeer uitgebreide leaflet gemaakt heeft voor de gemeente Arnhem aangezien meerdere
partijen in de gemeenteraad hadden aangegeven dat ze graag een presentatie van de plannen
wilden zien: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-03-k3delta-leaflet-gat-van-moorlag-op-verzoekvan-gemeenteraad-arnhem-tbv-behandeling-visie-nieuwe-haven-gewenste-woonbootlocaties.pdf
Zover wij weten is K3 nog niet uitgenodigd om een presentatie te kunnen geven voor de
gemeenteraad. In de flyer staat zeer uitgebreid beschreven hoe ze speciaal om de problemen van de
gemeente Arnhem m.b.t. het woonbotendossier op te lossen een plek willen creëren voor wel 40
woonboten.
Op 29 september publiceerde de Omroep Gelderland er een artikel over waarbij ze aangaven dat
ook gemeente Renkum het gesprek aan zou willen gaan maar dat het gesprek er tot op heden niet is
geweest:
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2473451/Gaan-de-Arnhemse-woonboten-naarOosterbeek

“Renkum zegt dat gesprek aan te willen gaan. "Wij willen dan graag een totaalplan voor de korte,
middellange en lange termijn. Dat gesprek is er verder nog niet geweest."”
De gemeente Arnhem en het College beloven van alles maar trekken zich helemaal niets van de
afspraken en verplichtingen aan.
Afgelopen week is de redactie van het TV programma Opstandelingen bij ons langs geweest om dit
dossier te bespreken. U kunt ons mogelijk binnen een aantal maanden in de uitzending verwachten.
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