Notulen van overleg tussen N.A.P. Dienst Stadsontwikkeling en Stadsbeheer

Datum: 4-7-01 Tijd: 9.30
Plaats: Stadsontwikkeling Eusebiusbuitensingel
Aanwezig:
i.
Afwezig:
Er is geen agenda, maar de volgende punten zijn behandeld:
Status N.A.P.

dhr Venema waagt naar de status en de statuten van het N.A.P.
Jan: Normaal Arnhems Peil is een vereniging in oprichting; dus met beperkte juridische
status. Statuten worden opgestuurd zodra deze daar zijn.
Projectgroepvergadering

Projectgroep Woonschepen Beleid is gevormd uit de diensten Stadsbeheer en Stadsontwikkeling
wordt vertegenwoordigd door [naam verwijderd] en kwam voor het laatst bij elkaar 2-7-01.
Spreektijd

N.A.P. had 5 minuten spreektijd in de gemeenteraadsvergadering van 2-7-01.
belangrijkste punten:
-Arnhem heeft geen beleid t.a.v. woonschepen.
-Crisismanagement van de gemeente.
-N.A.P. neemt steeds initiatief om raad, wethouders of ambtenaren te spreken.
-Protest tegen illegaliseren van woonbootbewoners, ook door dhr Lenferink.
-Woonschip is geaccepteerde woonvorm.
-Steun van Landelijke Woonboten Organisatie.
-Er wordt een boottochtje georganiseerd door N.A.P.
Beeldvorming

•
en waarschuwt voor zelf bijdragen aan negatief beeld door dit beeld te vaak te noemen.
Hij geeft tip om vvti„-n op het water positief te laten zien.
Er heerste bijvoorbeeld een positieve sfeer tijdens het boottochtje met R.W.S. op de politieboot.
,a citeert stukje uit de brief var
is waarin woonbootbewoners zelf de
gemeente bellen om in te gijpen i.v.m. steeds hogere en oreciere woonarken en bebouwing op de wal. Ook
de politiek roept om vormgeving van de waterkant.
Woonschepenbeleid

Meeste lokaties van woonschepen vallen onder een bestemmingsplan.
A.S.M.-haven is appart geval i.v.m. prive eigenaar.
,en: de lijn is: de projectgroep ontwerpt een concept dan moet het bestuur dit goedkeuren en
daarna vrijgev.,n voor inspraak.
11 pleiten voor inbreng van N.A.P. in de ontwerpfase.
zag 2-7-01 een aantal bestemmingsplannen in en wijst op het insluipen van fouten zoals toetsing door bouw
en woningtoezicht, terwijl zij geen bevoegdheid hebben t.a.v. woonschepen.
Bouw en woningtoezicht moet toch eventuele vervanging of bouw van woonschepen toetsen en
heeft hiervoor ook de deskundigheid.
Daarbij is over vervanging van te loor gegane opstal en over overgangsregelingen bij bestemmingsplannen al 30
iaar jurispudentie en dus wordt dit standaard opgenomen.
. merkt nogmaals op dat N.A.P. in dit stadium niet mee praat over het concept; hij wijst vervolgens op het
A.P.V. en spreekt zorg uit over de daarin genoemde standaard maten en wat ze kunnen betekenen voor sommige
schepen.
—
1 verwacht niet dat er in oude schepen gezaagd hoeft te worden.
Brandveiligheid

noemt Enschede en Volendam en wijst op de verantwoordelijkheid van eigenaren van
woonschepen
— noemt Amsterdam en de daar geldende onderlinge afstand van 5m.
Brandveiligheid is een alg,meen belang.
Brandveiligheid is onderdeel van de inventarisatie en valt onder verantwoordelijkheid van

Communicatie

Het N.A.P. verneemt verschillende verhalen van instanties en ambtenaren. Wat is waar?
ik ben de insteek bij de gemeente dus neem met mij contact op i.g.v. twijfel.
.,en pleiten voor korte communicatielijnen en een contactpersoon bij het N.A.P.
Wachtlijst

wat doet de gemeente met de wachtlijst?
n: Er zijn geen vrije ligplaatsen; de kans daarop is nul komma nul.
wachtlijst is een persoonlijke dienst-verlening van dhr van den Aarssen.
A.P. V
_

n: Als er een aanwijzingsbesluit is voor woonschepen dan geeft de gemeente aan waar je
mag liggen, daarna volgt vergunning volgens A.P.V.
Kun je schepen die al lagen ten tijde van de oude A.P.V. wegkrijgen?
De weg is: nieuw beleidsplan, dan redelijke termijnen, alles rechtmatig, alles i n redelijkheid.
Hoe nu verder

- --n vraagt naar de termijn van inspraak.
a: in september/oktober wordt N.A.P. uitgenodigd na vrijgave voor inspraak door B&W.
a stuurt kopie van laatste A.P.V. naar N.A.P. en maakt afspraak met
i voor open
gedachtewisseling over uitvoeringspraktijk en behandeling van A.P.V. op 20-8-01 om 14.00 dienst
Stadsbeheer afd. Vergunningen van Oldenbameveldstraat
condigt boottochtje aan begin september.

