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Onderwerp : Nautische veiligheid Nieuwe Haven

Geachte voorzitter en leden,

Wij stellen u voor kennis te nemen van het "Rapport Actualisatie Onderzoek Veiligheid Nieuwe Haven
Arnhem" van februari dit jaar en de eind juli uitgevoerde "Quickscan Nautische Veiligheid Nieuwe Haven".
Wij willen u ook op de hoogte brengen van de tijdelijke maatregelen die wij inmiddels genomen hebben.
Inleiding
In de Nieuwe Haven in Arnhem wordt gewoond (woonschepen), gewerkt (industrie) en gerecreëerd.
Functies die in dit gebied moeilijk samen gaan en tot onveilige situaties leiden. Dit is in toenemende mate
het geval. Daarom is in februari dit jaar een onderzoek uitgevoerd naar de actuele situatie in de haven,
waarin de nadruk is gelegd op de nautische veiligheid: het "Rapport Actualisatie Onderzoek Veiligheid
Nieuwe Haven".
Consequenties
In het onderzoek van begin dit jaar worden vier conclusies getrokken; drie daarvan hebben betrekking op
de nautische veiligheid in de haven. Aanvullend daarop is de "Quickscan Nautische Veiligheid" opgesteld
waarin de risico's beter inzichtelijk zijn gemaakt. Uit de onderzoeken blijkt dat de nautische veiligheid in
de Nieuwe Haven in het geding is en dat maatregelen op korte termijn nodig zijn. De kans op ongelukken
is volgens de Quickscan in ongeveer twee derde van de onderzochte gebeurtenissen reëel te noemen.
Het grootste zorgpunt zijn de conflicterende gebruiksvormen in de havenmonding. Daar komen recreatie,
wonen en industriële bedrijvigheid samen. Omdat het gaat om grote risico's hebben wij, na kennisgeving
van het onderzoek, opdracht gegeven om alvast enkele maatregelen uit te voeren. Het gaat dan om de
volgende drie maatregelen:
a. Ten eerste om de woonboot aan de Westervoortsedijk 85 voorlopig binnen de palen te leggen
totdat een definitieve ligplaats beschikbaar komt.
b. Als tweede laten wij palen plaatsen voor de jachthaven van Jason.
c. En als derde hebben wij de havendienst opdracht gegeven om het communicatieproces tussen de
verschillende doelgroepen in de haven te verbeteren. Gebruikers van de Nieuwe Haven zijn niet
altijd bekend met de risico's die in de haven spelen. Daarom willen wij een apart
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communicatieproces opstarten om de verschillende gebruikers vooral met elkaar in gesprek te
laten gaan. Doel is om meer bewustzijn te laten ontstaan en een beter besef van verschillende
risico's te krijgen.
Met deze maatregelen worden de grootste risico's op korte termijn verkleind. De meest effectieve
maatregelen voor de langere termijn kunnen pas goed worden bepaald op basis van een nog op te
stellen visie. Met die visie willen wij de verschillende gebruiksscenario's voor de Nieuwe Haven, met alle
voors en tegen en de bijbehorende financiën, tegen elkaar afwegen. Deze visie zullen wij in de eerste
helft van 2019 aan u voorleggen.
Financiën
Met het plaatsen van de palen voor de jachthaven van Jason is een investering gemoeid van €200.000.
De jaarlijkse kosten voor rente en afschrijving bedragen het eerste jaar €8.000, daarna afnemend. Dit
bedrag is gebaseerd op een levensduur van 50 jaren. Bij het eerstvolgende verzamelbesluit zullen wij
deze financiële gevolgen in de begroting verwerken. De jaarlijkse kapitaallast kan worden gedekt uit het
in de MJPB opgenomen structurele budget voor onderhoud en beheer van watergerelateerde zaken.
Indien de nog op te stellen visie voor het gebruik van de haven ertoe zou leiden dat de palen weer
moeten worden verwijderd, dan zullen de voor de plaatsing gemaakte kosten versneld worden
afgeschreven. De overige maatregelen worden uit reguliere budgetten gedekt.

Communicatie
Een deel van de gebruikers in de haven is bekend dat een veiligheidsonderzoek is uitgevoerd. De direct
belanghebbenden zijn ondertussen dan ook geïnformeerd. De havendienst neemt het initiatief tot het
opstarten van het communicatieproces tussen de verschillende gebruiksgroepen.

Hoogachtend
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris,

de burgemeester,
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