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Aan: Burgemeester Marcouch 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem 

 

Betreft: Meerdere vragen en verzoeken Stichting Arnhems Peil 

Arnhem, 22 juni 2019 

 

 

Geachte burgemeester, 

 

Hartelijk dank dat u ons heeft ontvangen op de Arnhemse veteranendag. Met deze brief willen wij graag 

een aantal punten bij u onder de aandacht brengen waar wij ons zorgen over maken. 

 

Woonboten Nieuwe Haven 

Op 14 juni ontvingen wij een memo van 29 april waarin staat: “Al in 2014 is definitief vastgesteld dat er 

géén mogelijkheden zijn voor nieuw te creëren ligplaatsen in Arnhem. Sinds die tijd hebben er zich geen 

omstandigheden voorgedaan die aanleiding zijn voor een andere conclusie.” 

Echter, de gemeente heeft de woonbootbewoners op 5 maart verzocht om ideeën aan te leveren voor het 

verplaatsen van de woonboten: “Daarnaast is tijdens de startbijeenkomst afgesproken dat alle genodigden 

tot 15 maart 2019 hun (eigen) input voor de visie naar mij kunnen mailen: [emailadres verwijderd]”  

 

Wij hebben onze ideeën op 11 maart in de vorm van 12 mogelijke oplossingen beschreven en aangeleverd. 

Hiermee is niks gebeurd. U heeft op 11 juni een gesprek gevoerd met de Nationale Ombudsman over de 

situatie van de woonboten in de Nieuwe Haven. Hier is een afspraak uit voortgekomen waarin wij niks 

horen over onderzoek naar de 12 mogelijke oplossingen die wij hebben aangedragen en die de ombudsman 

ook benoemt in zijn interventiebrief van 10 mei 2019. Onze vraag aan u is dan ook of u ervoor wilt zorgen 

dat deze 12 oplossingen onderzocht worden zodat er geen reële kansen misgelopen worden. 

 

In de interventiebrief van de ombudsman wordt ook het verzoek benoemd om een onpartijdige 

projectleider aan te stellen voor de woonbotencasus. Ook hier zien wij in de afspraken met de ombudsman 

niks van terug en wij verzoeken u hier nogmaals aandacht aan te besteden en ons op de hoogte te stellen 

van de plannen hieromtrent. 

 

Tenslotte heerst er bij ons verwarring over de betekenis van de gemaakte afspraak met de ombudsman. In 

een mail van 13 juni van de ombudsman over het gesprek tussen u, wethouder van Dellen en de 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-04-29-gemeente-arnhem-memo-feitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-21-awn-mail-aan-wethouder-van-dellen-mbt-vragen-afspraken-ombudsman-en-planning-incl-oplossingen-voor-woonbotendossier.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-17-awn-samenvatting-alle-oplossingen-voor-gewenste-ligplaatsen-woonboten-nieuwe-haven-op-een-rij-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-16-awn-reactie-op-samenvatting-interventiegesprek-nationale-ombudsman-en-burgemeester-en-wethouder-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.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/2019-06-28-gelderlander-woonbootbewoners-in-de-nieuwe-haven-in-arnhem-moeten-nog-even-geduld-hebben.pdf


     

  2 of 3 

Ombudsman wordt aangegeven dat het probleem met de woonboten voor het einde van het jaar opgelost 

moet zijn volgens u. 

 

In een mail van 14 juni van projectleider Irene Buitenhuis van de gemeente Arnhem staat: “De 

burgemeester heeft de Ombudsman op de hoogte gesteld van het streven om nog dit jaar een keuze te 

maken voor de toekomst van de Nieuwe Haven en de consequenties hiervan voor de woonboten.” 

 

Echter, we ontvingen op 20 juni bericht van de Gelderlander die de gemeente gebeld had om een stuk te 

schrijven over de voortgang in het woonbotendossier en de Gelderlander kreeg te horen:  

“de gemeente heeft aangegeven dat ze nu richting aangeven voor de Nieuwehaven. Wordt het een 

industriehaven, dan moet er een oplossing gezocht worden voor de bewoners en bijvoorbeeld Jason; wordt 

het een haven voor iedereen, zoals nu, dan zullen de industriële activiteiten ingeperkt moeten worden. Die 

visie wil van Dellen voor het eind van het jaar af hebben.” 

 

De verschillende berichten zorgen voor veel onduidelijkheid en daarom is onze vraag aan u: Wat is volgens 

u afgesproken met de Ombudsman? 

 

Zorgen over weergave feiten door ambtenaren 

De ombudsman gaf in zijn mail van 13 juni aan dat wethouder van Dellen zegt met de woonbootbewoners 

in gesprek te zijn. Wij hebben echter nog geen enkele keer initiatief tot persoonlijk contact ontvangen van 

de wethouder en meerdere woonbootbewoners van de Nieuwe Haven proberen al meer dan 10 maanden 

contact te krijgen met de heer van Dellen maar dit is tot dusver niet gelukt.  

 

Het woonbotendossier loopt nu meer dan 15 jaar en meerdere ambtenaren hebben in die tijd herhaaldelijk 

aantoonbaar feiten verdraaid en zaken anders weergegeven dan ze in het echt waren. Wij hebben hier ook 

meerdere klachten over ingediend. Met de huidige gang van zaken hebben wij de indruk dat dit niet is 

veranderd of zal veranderen. We zouden u daarom nogmaals willen verzoeken om een onpartijdige 

projectleider aan te stellen voor het woonbotendossier.  

 

Op 6 juni hebben wij een mail met een actualisatieverzoek aan de heer van Dellen gestuurd. We hebben 

hierin uitgelegd dat volgens de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht een actualisatie van de 

vergunningen kan worden verplicht gesteld. In de Wegwijzer Wabo-vergunningen, dat op de website van 

de gemeente tussen de documenten van de raadsvergadering van 19 juni te vinden is, wordt dit ook 

uitgelegd. De wethouder heeft op 12 juni in zijn reactie op onze mail laten weten dat hij er alles erover 

gezegd heeft tijdens de raadsvergadering van 5 juni. Daarnaast kan de natuurvergunning worden 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-06-awn-mail-aan-wethouder-van-dellen-met-bezwaar-tegen-opening-van-de-biomassacentrale-ipkw-incl-verzoek-actualisatie-verleende-vergunningen.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-19-gemeente-arnhem-politieke-avond-wegwijzer-wabo-vergunningen-2.pdf
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ingetrokken omdat het verleend is op basis van ongeldige PAS-gronden. Dit wordt ondersteund door artikel 

5.4 en 2.4 Wet Natuurbescherming.  Tijdens de raadsvergadering op woensdagavond 19 juni bleef 

wethouder van Dellen als antwoord op de vraag of er nog iets gedaan kon worden tegen de komst van de 

centrale, volhouden dat de omgevingsvergunning en de natuurvergunning onherroepelijk zijn. Dit is 

weliswaar de waarheid maar dit is ook een vermijding het weergeven van een andere zeer relevante 

waarheid, namelijk dat er een actualisatie van de omgevingsvergunning kan worden afgedwongen en dat de 

natuurvergunning kan worden ingetrokken. Daarnaast vermeed hij zo lang mogelijk te erkennen dat er 2 

actualisatieverzoeken liggen bij de Provincie hierover. Wij vinden het optreden van wethouder van Dellen 

dan ook niet zuiver en maken ons hier ernstige zorgen over. We hadden de indruk dat ook de raadsleden er 

verward door raakten en dat dit grote invloed heeft gehad op de stemming op de motie over de 

biomassacentrale die erop volgde.  

 

Inspreker Veolia 

De tekst van Mevrouw Spaander stond op 18 juni op de pagina van de documenten van de 

raadsvergadering. Op 21 juni was de link naar die tekst verwijderd van de pagina, terwijl de teksten van de 

heer Bosch en mevrouw Mulder er nog wel op stonden. De tekst van mevrouw Spaander is weer 

teruggeplaatst nadat zij heeft gebeld om te vragen waar haar tekst gebleven was.  

De tekst van de inspreekster van Veolia, mevrouw Mulder, is pas op vrijdag online gezet wat betekent dat 

Veolia zich heeft kunnen voorbereiden met behulp van onze teksten en dat wij dat voordeel niet hadden.  

 

Verdwenen geluid 

Op de website van de gemeente staat een 8 uur durende video van de raadsvergadering van woensdagavond 

19 juni. In die video, die onafgebroken is opgenomen, is het geluid weggevallen precies wanneer het deel 

begint van de 3 insprekers over de biomassacentrale. Dit vinden we natuurlijk heel erg vervelend want wij 

willen naar uitspraken van de avond kunnen verwijzen in de toekomst en dat kunnen we niet doen als we 

niet terug kunnen luisteren naar wat er gezegd is. We zouden graag willen weten hoe dit komt en of het 

geluid nog terug kan komen.  

 

Wij danken u hartelijk voor het lezen en we vernemen graag wat de vervolgstappen zijn.  

Met vriendelijke groet  

 

Marloes en Jeroen Spaander 

Namens Stichting Arnhems Peil 

www.arnhemspeil.nl 

+31 (0) 6 2888 3999 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-08-arnhemspeil-actualisatieverzoek-omgevings-en-natuurvergunning-veolia-biomassacentrale-ipkw-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-17-mob-verzoek-tot-intrekken-natuurvergunning-en-actualisatieverzoek-omgevingsvergunning-veolia-biomassacentrale-ipkw-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-19-gemeente-arnhem-politieke-avond-motie-stop-biomassacentrale-kleefse-waard.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-19-gemeente-arnhem-politieke-avond-motie-stop-biomassacentrale-kleefse-waard.pdf
https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem/meeting/100097075/8561dc6d-fd27-4f79-b5e3-d5ea790f8209/
https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem/meeting/100097075/8561dc6d-fd27-4f79-b5e3-d5ea790f8209/
https://arnhem.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/575065/Politieke%20Avond%2019-06-2019
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-26-gemeente-arnhem-bevestiging-geluid-hersteld-bij-video-politieke-avond-insprekers-motie-tegen-de-opening-van-de-biomassacentrale.pdf
http://www.arnhemspeil.nl/

