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Onderwerp: uitwerking kaders en aanwijzing 

woonbootlocaties. 

Geachte mevrouw, 

Inleiding en achtergrond 

Door de raadswerkgroep Woonschepen is in januari 2003 een notitie Woonschepen uitgebracht 
waarin zes kaders zijn geformuleerd voor de door het college uit te werken nota Woonschepen. In een 
door de raad op 13 oktober 2003 aangenomen motie werd nog eens expliciet het belang benadrukt 
om bij het uit te werken beleid op een positieve wijze de bewoners van woonschepen te benaderen en 
de door de raad geformuleerde kaders en aanbevelingen ter harte te nemen. 
Tjdens een drietal bijeenkomsten van de raadswerkgroep met de wethouders van Bodegraven en de 
Ronde is uitwerking van de zes kaders besproken en is de onderbouwing behorende bij het 
aanwijzingsbesluit aangepast. 

De uitkomst van deze gesprekken, verwoord in de notitie 'Woonschepen; uitwerking kaders en 
onderbouwing locaties', is op 1 juni 2004 door wethouder van Bodegraven met een 
vertegenwoordiging van de woonschipbewoners besproken. Daarbij waren leden van de 
raadswerkgroep aanwezig. 
Het resultaat van het overleg is uitgewerkt in een notitie 'Woonschepen; uitwerking kaders en 
onderbouwing locaties' van 23-09-2004. In deze notitie werd voorgesteld de locaties ASIVl haven. 
Nieuwe Haven en Rijnkade/kop Boterdijk niet aan te wijzen. De woonschepen in deze havens zullen 
te zijner tijd naar andere locaties worden verplaatst. Daartoe zal SO in het kader van de 
ontwikkelingsvisie Rivierzone (een) nieuwe locatie(s) ontwikkelen. 
De definitieve notitie van 23-09-2004 is op 1 november 2004 aan de raadscommissie VROM 
voorgelegd en vrijgegeven voor de inspraak. 25 november 2004 heeft er een inspraakavond 
plaatsgevonden voor betrokken bewoners. De inspraakreacties zijn uitgewerkt in bijgevoegde 
'uitwerking inspraakreacties aanwijzingsbesluit woonbootlocaties' en zijn aanleiding geweest om de 
notitie van 23-09-2004 op een aantal punten te wijzigen. Eveneens is door voortschrijdend inzicht de 
notitie aangepast en geactualiseerd. 

Beoogd effect 
Het bestuurlijk vaststellen van een (juridisch) kader voor een (betere) regulering van het wonen op het 
water in Arnhem voor 122 erkende woonboten, zoals: 
- aanwijzen van locaties op grond van de APV waar woonschepen ligplaats kunnen innemen. De 
aangewezen locaties worden opgenomen in het bestemmingsplan Rivierzone dat in voorbereiding is. 
- niet-aanwijzen van locaties en het ontwikkelen van nieuwe locaties voor 34 woonboten, die moeten 
worden verplaatst. 
-verlenen van ligplaatsvergunningen en aangaan/wijzigen huurovereenkomsten voor water en/of 
grond voor de woonboten op de aangewezen locaties. 
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- de woonboten op de niet aangewezen locaties een woongarantie verstrekken voor wonen op het 
water. 
- het voormalig bunkerschip aan de Rijnkade van Oliehandel de Rijn, gezien de oorspronkelijke functie 
en aard en gelet op de afmetingen, niet beschouwen als woonboot waarvoor de woongarantie geldt. 
De woongarantie verlenen aan de eigenaar/bewoner niet geldend voor het voormalig bunkerschip. 
- wijziging van de APV gemeente Arnhem, hoofdstuk Woonboten, naar het model 
Woonbotenverordening van de VNG. 

Argumenten/onderbouwing 

Op grond van de APV moet het college locaties aanwijzen voor woonschepen in de Rivierzone. 

Uitsluitend op de aangewezen plaatsen kunnen ligplaatsen worden toegestaan en kunnen schepen de 

beschikking krijgen over een ligplaatsvergunning. Hoewel wonen op het water in Arnhem als erkende 

woonvorm wordt beschouwd, is het noodzakelijk om door middel van regelgeving enige ordening aan 

te brengen. Naast positief bestemmen van de ligplaatsen in het bestemmingsplan voor de Rivierzone 

kan deze erkenning en ordening worden gerealiseerd door een aanpassing van de APV. Dit door in de 

APV een afzonderlijk hoofdstuk Woonschepen op te nemen; geactualiseerd en op de gewenste 

Arnhemse situatie toegesneden. 

Draagvlak 
In 2003 twee keer en op 1 juni 2004 zijn vertegenwoordigers van bewoners van de verschillende 
locaties geïnformeerd en is hun mening gevraagd over de wijze waarop de gemeente het beleid voor 
woonschepen zou moeten vormgeven. E.e.a. is uitgewerkt in de notitie van 23-09-2004 en onderwerp 
van de inspraak geweest. 
De inspraakreacties zijn allen beantwoord en hebben op de volgende punten tot aanpassing geleid 
van de notitie van 23-09-2004: 

- vastlegging maatvoering woonboten wordt niet via de APV, maar in het bestemmingsplan 
Rivierzone geregeld, 

- de in, het voorstel voor wijziging van de APV (artikel 5.3a. 12) genoemde overgangstermijn 
van 10 jaar is geschrapt. 

Naar aanleiding van de inspraakreacties wordt voorgesteld om het bepalen van de toegestane 
hoogtematen per woonbotenlocatie nader uit te werken in gebiedsvisies, die door de dienst 
Stadsontwikkeling medio september 2005 in overleg met bewoners en vertegenwoordigers van 
bewonersgroepen worden opgesteld. 

Communicatie 
Door wethouder Van Bodegraven is in 2003 twee keer, en op 1 juni 2004, met een 
vertegenwoordiging van de bewoners over het voorliggende voorstel gesproken. De inspraakreacties 
zijn allen beantwoord en hebben op enkele punten geleid tot aanpassing van de notitie van 23-09-
2004. Dit voorstel is in september 2005 wederom met een vertegenwoordiging van de bewoners 
besproken. 

Na besluitvorming door de gemeenteraad worden alle woonbootbewoners via een brief geïnformeerd. 

Aanpak/realisatie 

a. overleg door wethouder VROM met bewoners en vertegenwoordigers van bewonersgroepen 
(september 2005), 
b. concept-aanwijzing van de locaties door het college (27 september 2005), 
c. raadplegen raadscommissie VROM (10 oktober 2005) 
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d. definitieve aanwijzing van de locaties door liet college 

Bewoners worden per brief geïnformeerd. Voor de schepen op aangewezen locaties volgt een 
vergunningentraject in het l<ader van de APV. Voor ligplaatsen die gemeentelijl< water en grond in 
gebruik hebben worden huurcontracten opgesteld of herzien, mede in het licht van het nieuwe 
Grondprijzenbeleid. 
De bewoners van woonschepen op de niet aangewezen locaties ontvangen na definitieve 
besluitvorming een woongarantiebrief waarin hun positie uiteengezet wordt en waarin wordt vermeld 
dat zij op termijn naar een andere locatie worden verplaatst (vooruitzicht daarop moet binnen een 
termijn van vijf jaar ontstaan). 

Kosten, baten en dekking 

Op 20 januari 2004 heeft het college ingestemd met een kosten- en dekkingsvoorstel voor het 

uitvoeringstraject. 

Risicoparagraaf (fin. jur. en milieu) 

Risico's worden niet voorzien. 

Vervolgprocedure/voortgang 

In een afzonderlijk traject, loopt de procedure voor het wijzigen van de APV, hoofdstuk Woonboten. 

Aanbeveling 
1. Instemmen met de wijze waarop wij uitvoering geven aan de 6 door de raad vastgestelde 

2. De motie Woonschepenbeleid van 13-10-2003 als afdoende afgehandeld te beschouwen. 

Hoogachtend 

het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

kaders; 

de secretaris. de burgemeester 

i.a.a. div 

nummer collegenota: 
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