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Geachte [woonbootbewoner nieuwehaven],
Naar aanleiding van uw brief van 3 juni 2013 bericht ik u het volgende.
Zoals u in uw brief bevestigt bent u met uw woonark met toestemming van Rijkswaterstaat (RWS) in april
2012 in de ASM-havenmonding gaan liggen. RWS heeft u echter laten weten dat deze plek niet geschikt
wordt geacht en dat uw vergunning van RWS voor deze ligplaats niet zal worden verlengd, dan wel zal
worden ingetrokken en dat u uiterlijk 31 juli 2013 moet vertrekken.
U heeft hier contact met ons over opgenomen. Wij hebben de mogelijkheden voor een definitieve en,
gezien de gestelde termijn van RWS, tijdelijke ligplaats met u besproken en verder onderzocht.
Tijdelijke ligplaats Nieuwe Haven
Op korte termijn is een definitieve ligplaats voor uw woonark niet beschikbaar. Net als een groot aantal
andere woonboten heeft de gemeente Arnhem u een tijdelijke ligplaats achter in de Nieuwe Haven
aangeboden. U heeft, los van het kostenaspect voor het aanleggen van voorzieningen, gelijk te kennen
gegeven hier niet te willen gaan liggen. Verdere uitwerking van dit aanbod, waaronder ook overleg met u
over de veiligheid heeft helaas tot op heden niet plaats kunnen vinden. Uiteraard blijft dit aanbod gelden.
Definitieve ligplaats Defensiehaven
Samen met het N.A.P. zijn inderdaad de mogelijkheden voor extra ligplaatsen aan de west - en
noordzijde (zijde waterscouting) in de Defensiehaven besproken. Zoals u bekend zijn de mogelijkheden
overeenkomstig het raadsbesluit in eerste instantie met KEMA besproken en verder uitgewerkt. Op 19
juni 2013 heeft KEMA mede op basis van de toekomstige ontwikkelingen laten weten geen
mogelijkheden te zien in het creëren van extra ligplaatsen in de Defensiehaven. Dit betekent dat er geen
mogelijkheden zijn voor extra ligplaatsen aan de west- en noordzijde van de Defensiehaven. Ook elders
in de haven is het creëren van extra ligplaatsen vooralsnog niet mogelijk. Tijdens ons overleg op 28 juni
2013 bent u hier ook over geïnformeerd.
De onzekere periode en de consequenties voor u en uw kinderen van de afgelopen 2 jaar betreuren wij
ten zeerste. Doordat RWS de vergunning voor de ligplaats op de door u ingenomen plek in de ASM havenmonding niet zal verlengen en zal intrekken heeft u helaas opnieuw geen zekerheid en stabilit eit
van uw woonsituatie kunnen krijgen. Wij willen u daarom nogmaals wijzen op de mogelijkheid om net als
is gedaan voor een aantal andere woonschepen op korte termijn een tijdelijke ligplaats in de Nieuwe
Haven voor u te creëren.
Tot slot doet u een aantal voorstellen om enige zekerheid en stabiliteit in u woonsituatie te krijgen zodat u ook
weer verder kunt met uw leven en een voorstel voor kostenvergoeding noodzakelijkerwijs gemaakte kosten.
Onderstaand onze reactie op deze voorstellen.
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Opkopen ligplaatsvergunning naar werkelijke waarde.
Op 25 juni 2012 heeft de gemeenteraad voor de uitkoop van de woonschepen die voorheen in de ASMhaven lagen het besluit genomen om tot 3 maanden na het raadsbesluit de ligplaatsvergunning op te
kopen voor een bedrag van € 60.000,= per vergunning. U heeft van deze regeling geen gebruik
gemaakt. Aan uw voorstel voor opkoop van uw ligplaatsvergunning voor een ander bedrag kunnen wij,
op basis van het raadsbesluit, geen vervolg geven.
Vergoeding andere huisvesting (incl. verhuizing) totdat definitieve ligplaats is gerealiseerd
incl. kosten stalling woonark op een daarvoor geschikte locatie.
Een eventuele vergoeding voor andere huisvesting, verhuizing, kosten stalling woonark is uitgesloten.
De gemeente is wel bereid om met u in overleg te treden en indien nodig te bemiddelen over de
mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting. Voor wat betreft een stallingruimte voor uw woonark wijzen wij
u op de mogelijkheid om gebruik te maken van deze ruimte in de Nieuwe Haven welke door de
gemeente ook voor andere woonschepen beschikbaar is gesteld. In overleg kunt u voor het stallen van
uw woonark hier gebruik van maken.
Alsnog realisatie van een ligplaats in de Rosandepolder (naast nummer 1).
Zoals met u besproken hebben wij ook de mogelijkheid voor het creëren van deze ligplaats op
haalbaarheid onderzocht. Overeenkomstig het raadsbesluit is hier in eerste instantie overleg over
geweest met KEMA. Tijdens het overleg met het N.A.P. bent u over de voortgang geïnformeerd. Een
ligplaats op deze plek zal consequenties hebben voor de bedrijfsvoering van KEMA. Zoals 28 juni jl.
aan u is medegedeeld is de realisatie van een extra ligplaats op deze plek dus niet mogelijk is.
Kostenvergoeding
U heeft een overzicht aangeleverd van de door u noodzakelijkerwijs gemaakte kosten welke nodig zijn
geweest voor het leefbaar en bereikbaar maken van uw huidige ligplaats in de ASM-havenmonding.
Om dit kostenoverzicht goed te kunnen beoordelen wil ik u vragen, voor zover aanwezig, nadere
specificatie en onderbouwing (toelichting/facturen e.d.) aan te leveren. Op basis van deze aanvullende
informatie zullen wij over een eventuele vergoeding een besluit nemen.
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