
Op 7 februari 2019 heeft de nationale ombudsman de volgende vragen gesteld aan de gemeente Arnhem 
m.b.t. het woonbotendossier. We hebben de vragen van de ombudsman doormiddel van weblinks (blauw 
onderstreepte teksten) gekoppeld aan de bijbehorende documenten op onze website: 
 
 
Vorig jaar hebben wij contact met de gemeente Arnhem gehad over een woonbootbewoner die op een gevaarlijke lig 
plek lag binnen de gemeente.  
 
In die zaak werd, ook door de gemeente, geconcludeerd dat: 

1. de woonboot van betrokkene en zijn gezin op een gevaarlijke en daardoor ongewenste plek lag; 
2. de gemeente Arnhem een inspanningsverplichting heeft om een geschikte alternatieve ligplaats voor de 

woonboot te zoeken; 
3. deze kwestie al veel te lang voort sleepte. 

 
In deze kwestie heeft de gemeente Arnhem betrokkene een geldbedrag aangeboden om zijn woonboot naar een 
tijdelijke en veiligere plek te verplaatsen. 
 
Ook gaf de gemeente aan dat er nog dat jaar een geschikte definitieve en gewenste ligplaats zou worden 
aangeboden aan betrokkene. 
 
Begin dit jaar hebben betrokkene en zes negen andere woonbootbewoners van de Nieuwe Haven zich (opnieuw) tot 
de ombudsman gericht.  
 
Zij klagen erover dat zij nog steeds geen geschikte nieuwe, definitieve ligplaats door de gemeente aangeboden 
hebben gekregen.  
 
Dit ondanks de inspanningsverplichting (en resultaat verplichting!) om een geschikte alternatieve ligplaats voor de 
woonboten te zoeken, die al vanaf 2007 voor de gemeente geldt.  
 
De betreffende woonboten liggen op een niet gewenste en steeds gevaarlijker wordende locatie, zoals ook blijkt uit 
diverse veiligheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van de gemeente.  
 
Zij wijzen er daarbij op dat in een recent opgesteld bestemmingsplan (Gebiedsontwikkeling Stadsblokken  / 
Meinerswijk) geen plek is ingeruimd voor de betreffende woonboten.  
 
Ook wijzen zij erop dat de woonbootbewoners  zelf een alternatief plan (Masterplan Eilanden 4.0) hebben opgesteld 
en aan u voorgelegd.  
 
Graag verneem ik wat de huidige stand van zaken is wat betreft uw verplichting om een geschikte ligplaats voor de 
betreffende woonboten te zoeken. 
 
Uw reactie ontvang ik graag binnen drie weken.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mw. D.A. Oomen 
onderzoeker 
 

 
 
Bureau Nationale ombudsman 
Postbus 93122 
2509 AC Den Haag 
 
Telefoon +31 70 356 36 63 
Fax +31 70 360 75 72  
post@nationaleombudsman.nl 
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