
Deze samenvatting is op 15 februari verzonden aan het college, de raadsleden en gemeente ambtenaren en maakt 

deel uit van de meerdere samenvattingen van de AWN m.b.t. het woonbotendossier van de gemeente Arnhem. 

Hieronder de relevante teksten uit de documenten van de gemeente waaruit blijkt dat de gemeente Arnhem een 

verplichting is aangegaan in 2007 om de woonbootbewoners op de ongewenst verklaarde locaties binnen 5 jaar 

(maar uiterlijk in juli 2012) uitzicht te bieden op een gewenst ligplaats.  

 

De blauw en onderstreepte teksten zijn weblinks naar de desbetreffende documenten op onze website. 

De schuin gedrukte teksten komen uit die documenten waar de link naar verwijst en zijn van belang. 

De rood gearceerde schuin gedrukte teksten uit die documenten vonden we extra belangrijk. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-09-23-gemeente-arnhem-uitwerking-kaders-en-onderbouwing-locaties-

woonschepen.pdf 

Van: Gemeente Arnhem Dienst Stadsbeheer & ontwikkeling 

Aan: College van burgemeester en wethouders van Arnhem 

 

De termijn waarop elders een locatie gevonden moet worden willen wij stellen op vijf jaar na akkoordbevinding van de 

Nota Woonschepen. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-00-00-gemeente-arnhem-beantwoording-inspraakreacties-

woonschepenbeleid-gemeente-arnhem-deel-1.pdf 

Van: Gemeente Arnhem Dienst Stadsbeheer & ontwikkeling 

Aan: College van burgemeester en wethouders van Arnhem, NAP, LWO, en nog 17 belanghebbenden 

 

De termijn waarop elders een locatie gevonden moet worden willen wij stellen op vijf jaar na akkoordbevinding van de 

Nota Woonschepen’. 

 

Van deze 122 woonboten ligger er 34 boten op een locatie die niet wordt aangewezen.  

Deze boten moeten op termijn worden verplaatst naar een nieuwe locatie, welke door de gemeente zal worden 

ontwikkeld. 

 

34 woonboten liggen er op locaties die niet zullen worden aangewezen en dus op termijn zullen moeten verplaatsen. De 

gemeente Arnhem zal dus moeten zorgen voor de ontwikkeling van locaties waar minimaal 34 woonboten ligplaats 

moeten krijgen. Voorgesteld wordt om bij de toekenning van ligplaatsen in nieuwe locatie(s) een gelijk recht te geven. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-02-06-gemeente-arnhem-woon-garantie-op-het-water-ligplaats-nieuwe-

haven-voor-bewoonde-woonboten-van-voor-2000.pdf 

Van: Gemeente Arnhem Dienst Stadsbeheer o.a. dhr. H. Mostard, J. Wiss, J. Robben, P. Broeks en H. de Ronde 

Aan: [woonbootbewoner nieuwe haven van Arnhem] 

 

Zoals u bekend is wordt de Bilitonkade niet aangewezen als locatie met permanente ligplaatsen voor woonboten, 

woonschepen of bedrijfsboten. Concreet houdt dit in dat u geen ligplaatsvergunning zult krijgen voor uw schip op de 

huidige locatie, maar dat u op termijn (gedacht wordt aan tenminste 5 jaar) een andere ligplaats van de gemeente krijgt 

toegewezen op een nieuwe locatie voor woonboten en woonschepen. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-06-07-gemeente-arnhem-gemeenteraad-uitwerking-kaders-en-aanwijzing-

woonbootlocaties.pdf 

Van: Gemeente Arnhem Dienst Stadsbeheer o.a. J. Wiss, raadswerkgroep, wethouder van Bodegraven en de Ronde 

Aan: Gemeenteraad van Arnhem 

 

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). 
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-06-gemeente-arnhem-officiele-bootgarantiebrief-woonzekerheid-op-het-

water-gewenste-ligplaats-binnen-vijf-jaar.pdf 

Van: Gemeente Arnhem Dienst Stadsbeheer Jan Wiss  

Aan: [woonbootbewoner nieuwe haven van Arnhem] 

 

De gemeente streeft ernaar binnen een termijn van vijf jaar vooruitzicht te bieden op een nieuwe ligplaats binnen de 

gemeente Arnhem. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-27-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleid-uitwerking-

inspraakreacties-en-aanwijzingsbesluit.pdf 

Van: Gemeente Arnhem Dienst Stadsbeheer Jan Wiss, Jack Hindriks, wethouder van Bodegraven 

Aan: College van burgemeester en wethouders van Arnhem 

 

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).(..) 

 

Wanneer de gemeente Arnhem (een) nieuwe locatie(s) voor woonboten heeft ontwikkeld zullen deze boten worden 

verplaatst. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-11-08-gemeente-arnhem-toelichting-woonbotenbeleid.pdf 

Van: Gemeente Arnhem Dienst Stadsbeheer Jan Wiss, Paul Broecks, Ab van Amerongen, wethouder van Bodegraven 

Aan: [woonbootbewoner nieuwe haven van Arnhem] 

 

De gemeente Arnhem draagt de zorg voor de ontwikkeling van 35 ligplaatsen in een nieuw te ontwikkelen locatie voor 

de woonboten in de niet aangewezen locaties. 

 

Uitgangspunt daarbij is het ‘gelijkheidsbeginsel’ voor alle woonbootbewoners binnen de gemeente Arnhem.  

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-06-12-gemeente-arnhem-woonbotenbeleid-apv-wijziging-hoofdstuk-

woonschepen.pdf 

Van: wethouder van Bodegraven, Jan Wiss, Jozef Kersten 

Aan: Gemeenteraad van Arnhem 

 

Na overleg hebben bij besloten om alle locaties waar woonboten liggen via het aanwijzingsbesluit aan-te-wijzen. Alle 

bewoners krijgen daarmee een ligplaatsvergunning op basis van de APV. 

 

In de ligplaatsvergunning van de woonbootbewoners, die op een locatie liggen waar zijn niet permanent kunnen blijven 

liggen, wordt een voorwaarde opgenomen dat zij moeten verplaatsen naar een nieuwe locaties wanneer deze gereed 

is. 35 woonboten liggen op ‘niet geschikte’ locaties en moeten dus verplaatsen.  

 

De gemeente heeft een resultaatsverplichting op zich genomen om een nieuwe locatie voor minimaal 35 boten te 

ontwikkelen. De opgave voor het ontwikkelen van een locatie voor woonboten is opgenomen als randvoorwaarde voor 

het te ontwikkelen gebied Stadsblokken/Meinerswijk. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-03-25-gemeente-arnhem-ligplaatsvergunning-woonboot-westervoortsedijk-

85-nieuwe-haven.pdf 

Van: College van burgemeester en wethouders, Martijn Staring, Jan Wiss, dhr. A. Lamers, E. Barthen, D. Olde Velthuis 

Aan: [woonbootbewoner nieuwe haven van Arnhem] 

 

Ingevolge het aanwijzingsbesluit neemt u een ligplaats in op een locatie welke eigenlijk niet wenselijk is als ligplaats.  

U kunt echter de betreffende locatie innemen in afwachting van een andere aan te wijzen locatie.  

De aanwijzing tot ligplaats wordt ingetrokken zodra er een andere ligplaats voor uw woonboot wordt aangewezen.  

 

U dient er rekening mee te houden dat de gemeente op zoek is naar een andere locatie en dat de vergunning bij 

intrekking van het aanwijzingsbesluit, ingetrokken wordt. 
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-09-09-gemeente-arnhem-bevestigd-nogmaals-binnen-vijf-jaar-dient-er-

uitzicht-te-zijn-op-gewenste-ligplaats-voor-woonboot.pdf 

Van: Gemeente Arnhem Dienst Stadsbeheer Martijn Staring, Herman van Baalen, Jack Hindriks  

Aan: [woonbootbewoner nieuwe haven van Arnhem] 

 

Het is duidelijk dat je voornaamste bezwaar het niet stellen van een termijn betreft waarbinnen door de gemeente een 

alternatieve locatie gevonden moet worden voor je woonboot.  

 

Hierover het volgende: het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad bericht dat binnen 

een termijn van vijf jaar na besluitvorming, juli 2007, er voor de woonschepen op de niet-wenselijke locaties 

vooruitzicht moet zijn op een andere voor woonschepen gewenste locatie. 

 

Ik verzoek je dan ook het huurcontract te tekenen zonder hierin eenzijdig opmerkingen te plaatsen. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-02-09-rechtbank-arnhem-uitspraak-phanos-vs-woonbootbewoners-asm-

haven-zaaknr-207135-ha-za-10-2099-ecli-nl-rbarn-2011-bp6613.pdf 

Van: Rechtbank Arnhem  

Aan: Phanos NederRijn B.V. en [woonbootbewoners asm haven gemeente Arnhem] 

 

In een memo van 6 maart 2008 aan Phanos licht de gemeente toe dat binnen vijf jaar een alternatieve locatie voor de 

woonschepen gevonden moet zijn en in een brief van 26 mei 2009 aan Phanos dat binnen een termijn van vijf jaar 

vooruitzicht moet zijn op een andere voor woonschepen gewenste locatie. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-05-rechtbank-arnhem-uitspraak-asm-haven-phanos-woonboten.pdf 

Van: Rechtbank Arnhem  

Aan: Phanos NederRijn B.V. en [woonbootbewoners asm haven gemeente Arnhem] 

 

Voor de woonschepen op alle locaties wordt een ligplaatsvergunning verleend. Belangrijk aspect is dat voor de niet-

wenselijke locaties geldt dat de gemeente op zoek gaat naar een alternatieve locatie, die binnen vijf jaar gevonden 

moet zijn, en dat als die locatie gevonden is het aanwijzingsbesluit en de vergunning voor de niet-wenselijke locatie 

worden ingetrokken. Men moet dan ligplaats innemen op de nieuwe locatie. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-

voorgeschiedenis-en-positie.pdf 

Van: Gemeente Arnhem Dienst Stadsbeheer Thor Smits, Jack Hindriks 

Aan: Gemeente Arnhem 

 

2: Juridische positie  

Pas in juli 2012 moet er vooruitzicht op een alternatieve ligplaats bestaan.  

Dat alle schepen die nu een vergunning hebben uiteindelijk ergens een ligplaats moeten hebben kan zonder meer als 

resultaatverplichting voor de gemeente worden opgevat. 

 

2004 7. De gemeente streeft ernaar binnen een termijn van vijf jaar vooruitzicht te bieden op een alternatieve ligplaats 

binnen de gemeente Arnhem. 

 

2005 8. 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 ontstaat). 

2005 9. “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).” 

2007 15. Op 11 juli 2007 is het aanwijzingsbesluit voor de woonbootlocaties bekendgemaakt (gepubliceerde in de 

Arnhemse Koerier). Deze datum wordt als peildatum voor de termijn van vijf jaar gehanteerd omdat op dat moment de 

definitieve besluitvorming was afgerond. 

2008 18. Voor de woonschepen op alle locaties wordt een ligplaatsvergunning verleend. Belangrijk aspect is dat voor 

de niet-wenselijke locaties geldt dat de gemeente op zoek gaat naar een alternatieve locatie, die binnen vijf jaar 
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gevonden moet zijn, en dat als die locatie gevonden is het aanwijzingsbesluit en de vergunning voor de niet-wenselijke 

locatie worden ingetrokken. 

 

2008 19. Voor de niet-wenselijke locaties geldt dat de gemeente op zoek gaat naar een alternatieve locatie, die binnen 

vijf jaar gevonden moet zijn. Zodra die locatie is gevonden wordt het aanwijzingsbesluit ingetrokken en vervolgens ook 

de ligplaatsvergunningen die daarvoor zijn afgegeven. Men moet dan ligplaats innemen op de nieuwe locatie. 

 

2010 21. In een reactie daarop aan Phanos van 6 mei 2009 (NB de ondertekende versie is niet in het dossier 

gevonden) stelt het college: “Wij hebben de gemeenteraad bericht dat binnen een termijn van vijf jaar na 

besluitvorming, juli 2007, er voor de woonschepen uit de ASM-haven vooruitzicht moet zijn op een andere voor 

woonschepen gewenste locatie.  

 

Wij zien geen reden om daar op dit moment anders over te denken.  

Evenmin is er aanleiding om deze termijn thans bij te stellen.” 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-04-23-pvda-arnhem-motie-belofte-maakt-schuld-college-verantwoordelijk-

voor-gewenste-ligplaats-voor-ongewenst-verklaarde-woonboten-binnen-5-jaar.pdf 

Van: PvdA fractie gemeente Arnhem Martien Louwers 

Aan: Gemeenteraad van Arnhem 

 

Constaterende dat; 

• Er een belofte ligt van het college om voor de bewoners van de woonboten die op 'ongewenste' locaties liggen 
een alternatieve ligplaats zou worden gezocht; 

• Het college deze belofte vijf jaar geleden heeft gedaan en dus ruim de tijd heeft gehad om alternatieve 
ligplaatsen te vinden; 

 

Is van mening dat; 

• Het college haar belofte nog niet is nagekomen aan de bewoners om alternatieve permanente ligplaatsen te 
vinden; 

• De gemeente door gedane beloftes in het verleden een verantwoordelijkheid draagt naar de bewoners toe. 
 

Verzoekt het college; 

• Uiterlijk in juni de bewoners een alternatieve permanente ligplaats aan te bieden; 

• Wanneer deze ligplaats niet voor handen is de bewoners tegen een markconforme prijs uit te kopen; 
 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-woonschepen-op-ongewenste-

locaties-tb-nl-imro-0202-767-0301-1.pdf 

Van: Raadscommissie VROM 

Aan: Gemeenteraad van Arnhem 

 

Bij de besluitvorming over het woonbotenbeleid op 11 juli 2007, heeft uw raad ons college opdracht gegeven om ervoor 

te zorgen dat er binnen vijf jaar zicht is op een alternatieve locatie voor de woonschepen die op ongewenste locaties 

liggen. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-07-10-gemeente-arnhem-brief-geen-oplossing-voor-woonboten-op-

ongewenste-plekken-geen-schade-vergoeding.pdf 

Van: Gemeente Arnhem namens het College van burgemeester en wethouders Theunis Kalsbeek  

Aan: [woonbootbewoner nieuwe haven van Arnhem] 

 

De gemeenteraad heeft u en 34 ander bewoners inderdaad een definitieve ligplaatsvergunning gegeven op een zgn. 

ongewenste plek bij de besluitvorming over het woonbotenbeleid op 11 juli 2007.  

 

De gemeente heeft indertijd gezegd dat zij voor 1 juli 2012 zicht zou bieden op een oplossing voor de 35 woonboten op 

ongewenste plekken. 
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-09-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties.pdf 

Van: College van burgemeester en wethouders Arnhem  

Aan: Publicatie Arnhemse Koerier 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem; Overwegende: dat in de notitie ‘Woonschepen; uitwerking 

kader en onderbouwing locaties” d.d. 17 mei 2005, vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders op 

27 september 2005, het beleid met betrekking tot de aanwijzing van ligplaatsen voor woonschepen is vastgesteld; 

- dat in deze notitie locaties zijn aangewezen waar ligplaats mag worden ingenomen met woonschepen; 

- dat in voornoemde notitie is aangegeven dat er een aantal locaties is waar wel woonschepen liggen, maar waarvan 

het niet wenselijk is dat deze woonschepen daar liggen; 

- dat aan de bewoners van de woonschepen op deze locaties is aangegeven dat de gemeente het niet wenselijk vindt -  

- dat deze woonschepen daar liggen; 

- dat aan voornoemde bewoners van de woonschepen tevens is aangegeven dat de gemeente Arnhem een locatie 

elders in de gemeente zoekt of zal ontwikkelen; 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-12-10-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-streven-is-niet-haalbaar-en-

betekend-geen-uitzicht-op-een-gewenste-veilige-ligplaats.pdf 

Van: Gemeente Arnhem namens het College van burgemeester en wethouders Theunis Kalsbeek  

Aan: [advocaat woonbootbewoner nieuwe haven van Arnhem] 

 

Het streven was om binnen een termijn van vijf jaar vooruitzicht te bieden op een nieuwe ligplaats binnen de 

gemeente Arnhem. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-03-11-gemeente-arnhem-haalbaarheidsonderzoek-woonschepen-op-

ongewenste-locaties.pdf 

Van: Gemeente Arnhem namens het College van burgemeester en wethouders Theunis Kalsbeek  

Aan: Gemeenteraad van Arnhem 

 

Bij de besluitvorming over het woonbotenbeleid op 11 juli 2007, heeft uw raad ons college opdracht gegeven om ervoor 

te zorgen dat er binnen vijf jaar zicht is op een alternatieve locatie voor de woonschepen die op ongewenste locaties 

liggen. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-01-15-gemeente-arnhem-brf-toezending-producties-tevens-schriftelijk-

feitenrelaas-rechtszaak-woonboot-nieuwe-haven.pdf 

Van: Advocaat Gemeente Arnhem en o.a. Theunis Kalsbeek (42x)  

Aan: Rechtbank Gelderland en [advocaat woonbootbewoner nieuwe haven Arnhem] 

 

In een raadsbesluit uit 2007 is de betreffende locatie, evenals enkele andere locaties, als ongewenst aangemerkt (zie 

productie 1 zijdens [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem]).  

De raad heeft het college destijds de interne, politieke opdracht meegegeven ervoor te zorgen dat er binnen vijf jaar 

zicht zou zijn op een alternatieve locatie voor ongewenste woonboten zoals die van [woonbootbewoner Nieuwe Haven 

Arnhem]. 

Voor [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] is aldus altijd duidelijk geweest dat hij simpelweg diende af te wachten 

wanneer de Gemeente met een oplossing zou komen, en wat deze oplossing dan zou betekenen.  

Dit staat ook al met zoveel woorden verwoord in de brief uit september 2005 waarnaar [woonbootbewoner Nieuwe 

Haven Arnhem] verwijst ("Als voor uw woonschip een nieuwe ligplaats is gevonden, (...). Totdat een nieuwe locatie is 

gevonden, (...). Samen met u bespreken wij tegen die tijd (...).", et cetera). 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-06-10-gemeente-arnhem-uitspraak-zienswijzenrapport-bestemmingsplan-

geluidszone-industrieterrein-an-arnhem.pdf  

 

De toegewezen ligplaats is inderdaad gelegen in de geluidszone van het gezoneerd 

industrieterrein. Bij toewijzing van de ligplaats is tevens aangegeven dat de desbetreffende ligplaats ‘ongewenst’ is.  

 

Dit betekent concreet dat gestreefd wordt naar verplaatsing naar een andere locatie. Dat is de reden waarom voor deze 

locatie geen aanduiding ‘woonschepenligplaats’ is opgenomen in het bestemmingsplan Rivierzone 2013. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-09-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-12-10-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-streven-is-niet-haalbaar-en-betekend-geen-uitzicht-op-een-gewenste-veilige-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-12-10-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-streven-is-niet-haalbaar-en-betekend-geen-uitzicht-op-een-gewenste-veilige-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-03-11-gemeente-arnhem-haalbaarheidsonderzoek-woonschepen-op-ongewenste-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-03-11-gemeente-arnhem-haalbaarheidsonderzoek-woonschepen-op-ongewenste-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-01-15-gemeente-arnhem-brf-toezending-producties-tevens-schriftelijk-feitenrelaas-rechtszaak-woonboot-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-01-15-gemeente-arnhem-brf-toezending-producties-tevens-schriftelijk-feitenrelaas-rechtszaak-woonboot-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-06-10-gemeente-arnhem-uitspraak-zienswijzenrapport-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-an-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-06-10-gemeente-arnhem-uitspraak-zienswijzenrapport-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-an-arnhem.pdf


2015-07-07-advies-van-de-algemene-bezwaarschriftencommissie-arnhem-mbt-ligplaats-[woonbootbewoner 

Nieuwe Haven Arnhem].pdf 

Van: Klachtencommissie gemeente Arnhem  

Aan: [woonbootbewoner nieuwe haven van Arnhem] 

 

Ook de omstandigheid dat het college in reactie op de zienswijze van [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] tegen 

het bestemmingsplan tot wijziging van de geluidszone van Industreiterrein Arnhem Noord heeft overwogen dat 

gestreefd wordt naar de verplaatsing van de woonboot van [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] leidt niet tot een 

ander oordeel. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-t-nl-imro-

02020000673-vastgesteld.pdf 

Van: College van burgemeester en wethouders gemeente Arnhem  

Aan: Staatscourant, Gemeente Arnhem en omliggende, Provincie, Gasunie en Rijkswaterstaat Waterschap 

In totaal liggen er 119 woonschepen binnen Arnhems grondgebied.  

Daarvan zal voor 35 woonboten (ASM-haven 17 woonschepen, Nieuwe Haven/Billiton Kade 8 woonschepen, Rijnkade 

1 woonschip, Haven van Coers 1 woonschip, Boterdijk 5 woonschepen, Westervoortsedijk 3 woonschepen) een andere 

locatie gezocht worden.  

 

Toekomst: De gemeente heeft de taak op zich genomen te zoeken naar een of meerdere locaties voor de 

woonschepen die momenteel op locaties liggen, die als niet wenselijke locatie zijn aangewezen.  

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-02-01-uitspraak-rechtbank-gelderland-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-

haven-gemeente-arnhem-zaaknummer-arb-16-2409-veror-315.pdf 

Van: Rechtbank Arnhem  

Aan: [woonbootbewoner nieuwe haven gemeente Arnhem] en gemeente Arnhem 

 

De rechtbank is echter wel van oordeel dat uit de stukken (waaronder het raadsbesluit van 25 juni 2012) een 

inspanningsverplichting voor de gemeente Arnhem volgt om zijn uiterste best te doen om een adequate plek of 

oplossing voor dhr. [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] te vinden. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-14-uitspraak-raad-van-state-beroep-spaander-smitse-tegen-

bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord-201506916-1-r2.pdf 

Van: Raad van State  

Aan: [woonbootbewoner nieuwe haven gemeente Arnhem] en gemeente Arnhem 

 

De raad heeft ter zitting verklaard dat het nog altijd de bedoeling van de gemeente is om het woonschip van dhr. 

[woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] te verplaatsen en dat daartoe naar een alternatieve ligplaats wordt gezocht. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-07-05-raad-van-state-uitspraak-hoger-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-

haven-gemeente-arnhem-201604865-1-a3.pdf 

Van: Raad van State  

Aan: [woonbootbewoner nieuwe haven gemeente Arnhem] en College van burgemeester en wethouders Arnhem 

 

Ter zitting is door het college toegelicht dat verplaatsing van [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] nog steeds de 

intentie is. 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-

gemeente-arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf 

Van: Nationale Ombudsman (interventie) 

Aan: College van burgemeester en wethouders Arnhem 

 

Dit ondanks de inspanningsverplichting 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.  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-t-nl-imro-02020000673-vastgesteld.pdf%0bVan:%20College%20van%20burgemeester%20en%20wethouders%20gemeente%20Arnhem%20%0bAan:%20Staatscourant,%20Gemeente%20Arnhem%20en%20omliggende,%20Provincie,%20Gasunie%20en%20Rijkswaterstaat%20Waterschap
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-t-nl-imro-02020000673-vastgesteld.pdf%0bVan:%20College%20van%20burgemeester%20en%20wethouders%20gemeente%20Arnhem%20%0bAan:%20Staatscourant,%20Gemeente%20Arnhem%20en%20omliggende,%20Provincie,%20Gasunie%20en%20Rijkswaterstaat%20Waterschap
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-t-nl-imro-02020000673-vastgesteld.pdf%0bVan:%20College%20van%20burgemeester%20en%20wethouders%20gemeente%20Arnhem%20%0bAan:%20Staatscourant,%20Gemeente%20Arnhem%20en%20omliggende,%20Provincie,%20Gasunie%20en%20Rijkswaterstaat%20Waterschap
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-t-nl-imro-02020000673-vastgesteld.pdf%0bVan:%20College%20van%20burgemeester%20en%20wethouders%20gemeente%20Arnhem%20%0bAan:%20Staatscourant,%20Gemeente%20Arnhem%20en%20omliggende,%20Provincie,%20Gasunie%20en%20Rijkswaterstaat%20Waterschap
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-02-01-uitspraak-rechtbank-gelderland-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-zaaknummer-arb-16-2409-veror-315.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-02-01-uitspraak-rechtbank-gelderland-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-zaaknummer-arb-16-2409-veror-315.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-14-uitspraak-raad-van-state-beroep-spaander-smitse-tegen-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord-201506916-1-r2.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-14-uitspraak-raad-van-state-beroep-spaander-smitse-tegen-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord-201506916-1-r2.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-07-05-raad-van-state-uitspraak-hoger-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-201604865-1-a3.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-07-05-raad-van-state-uitspraak-hoger-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-201604865-1-a3.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf


Hieronder hebben we de weblinks naar alle samenvattingen m.b.t. het woonbotendossier van Arnhem toegevoegd: 

1.          De inspanning- en resultaatverplichting voor de gemeente Arnhem tbv het opleveren van gewenste 

woonbootlocaties. 

 

2.          Het gemeentebestuur van Arnhem is al jaren op de hoogte van verplichting en de oplossing in Stadsblokken 

Meinerswijk. 

 

3.          Het gemeentebestuur van Arnhem is sinds 2004 bijna jaarlijks op de hoogte gesteld van de risico's in Nieuwe 

haven. 

 

4.          De verplichting die de gemeente Arnhem in 2007 aan is gegaan om binnen 5 jaar gewenste ligplaatsen op te 

leveren. 

 

5.          De situatie in de ASM en Nieuwe haven is gecreëerd door de gemeente Arnhem en wordt bewust in stand 

gehouden. 

 

6.          Alle oplossingen tbv het creëren van gewenste ligplaatsen voor de woonboten uit de Nieuwe haven op een rij. 

 

 

Mochten jullie vragen hebben dan zijn we zeer bereid om deze te beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen & Marloes 

Namens de AWN (Actiegroep Woonboten Nieuwe haven) 

www.arnhemspeil.nl 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-12-awn-samenvatting-inspanning-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-tbv-opleveren-gewenste-woonbootlocaties-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-12-awn-samenvatting-inspanning-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-tbv-opleveren-gewenste-woonbootlocaties-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-13-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-al-jaren-op-de-hoogte-van-verplichting-en-oplossing-stadsblokken-meinerswijk-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-13-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-al-jaren-op-de-hoogte-van-verplichting-en-oplossing-stadsblokken-meinerswijk-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-14-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-is-sinds-2004-bijna-jaarlijks-op-de-hoogte-gesteld-van-de-risicos-in-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-14-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-is-sinds-2004-bijna-jaarlijks-op-de-hoogte-gesteld-van-de-risicos-in-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-15-awn-samenvatting-verplichting-gemeente-arnhem-uit-2007-om-binnen-5-jaar-gewenste-ligplaatsen-op-te-leveren-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-15-awn-samenvatting-verplichting-gemeente-arnhem-uit-2007-om-binnen-5-jaar-gewenste-ligplaatsen-op-te-leveren-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-16-awn-samenvatting-situatie-asm-en-nieuwe-haven-gecreeerd-door-gemeente-arnhem-en-wordt-bewust-in-stand-gehouden-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-16-awn-samenvatting-situatie-asm-en-nieuwe-haven-gecreeerd-door-gemeente-arnhem-en-wordt-bewust-in-stand-gehouden-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-17-awn-samenvatting-alle-oplossingen-voor-gewenste-ligplaatsen-woonboten-nieuwe-haven-op-een-rij-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf
http://www.arnhemspeil.nl/

