
Geachte Burgemeester en Wethouders van Arnhem en Nationale Ombudsman, 
 
Als bijlage hebben we een brandbrief van de overkoepelende woonbotenorganisatie van Arnhem over de onveilige 
ligplaatsen van de woonboten in de Nieuwehaven toegevoegd. De brief dient ter ondersteuning voor het gesprek van 
vandaag tussen de Nationale Ombudsman, de Burgemeester en de Wethouder(s) t.a.v. de interventie m.b.t. het 
woonbotendossier van Arnhem. De woonbootbewoners in de Nieuwehaven zouden het zeer op prijs stellen indien u 
zich op de hoogte stelt van de inhoud vooraf aan het gesprek. 
 
De Actiegroep Woonboten Nieuwehaven (AWN) zou u naast de brandbrief van de overkoepelende 
woonbotenorganisatie van Arnhem (NAP) nog het volgende willen meegeven: 
 

- De gemeente is sinds 2007 een inspannings- en resultaatverplichting met ons aangegaan om binnen 5 jaar 
uitzicht te bieden op een gewenste ligplaats. 
 

- Deze verplichting is in minimaal 26 documenten van de gemeente Arnhem vastgelegd. 
 

- Deze verplichting is zowel bij de Raad van State, de Rechtbank als ook onlangs weer bevestigd tijdens de 
gesprekken met de Nationale Ombudsman. 
 

- De gemeente Arnhem is sinds 2004 minimaal 25x (waaronder 3 onafhankelijke veiligheidsrapporten) door de 
eigen organisatie, op de hoogte gesteld van het gevaar in de Nieuwehaven. 
 

- Onlangs heeft de gemeente Arnhem geen gewenste woonbootlocaties opgenomen in het bestemmingsplan 
“Gebiedsontwikkeling Stadsblokken / Meinerswijk” ondanks de verplichting. 
 

- Wij en de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) hebben geen vertrouwen in de huidige oplossingsrichting 
t.a.v. het project “Visie op de Nieuwehaven”. 
 

- De aanpak van wethouder van Dellen schiet naar onze mening te kort en ons inziens behartigd hij niet de 
belangen van de woonbootbewoners maar die van de industrie op het IPKW. 
 

- We hebben 12 mogelijke oplossingen aangedragen voor meerdere gewenste woonbootlocaties in Arnhem en 
verwachten van de gemeente dat hier actie op genomen wordt. 
 

- We verwachten van de gemeente Arnhem dat ze een onpartijdige projectmanager aanstellen met genoeg 
mandaat en budget om het woonbotendossier eindelijk te sluiten. 
 

- Oktober dit jaar staat de opening van de biomassacentrale gepland welke binnen 310 meter van de 
woonbotensteiger in de Nieuwehaven gepland staat. 
We hebben de gemeente Arnhem op de hoogte gesteld dat de woonbotensteiger niet is meegenomen in het 
luchtkwaliteit onderzoek t.a.v. de vergunning verstrekking. 
Wij maken ons grote zorgen over onze gezondheid en hebben dit bij de wethouder van Dellen kenbaar 
gemaakt.  
Desondanks heeft hij vorige week voor de geplande opening van de centrale gekozen. 
Wij zouden het zeer op prijs  stellen indien u vandaag bespreekt hoe het komt dat de gemeente Arnhem nu 
doelbewust het gevaar voor onze gezondheid nogmaals uitbreid. 
 
Zie: https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-08-arnhemspeil-actualisatieverzoek-omgevings-en-
natuurvergunning-veolia-biomassacentrale-ipkw-arnhem.pdf 

 
 
Alvast hartelijk dank, 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen & Marloes 
Namens de AWN 
www.arnhemspeil.nl 
[telefoonnummer verwijderd] 
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