
Raadzaal - maandag 4 juni 2012 

Besluit van: 25 25 juni 2012 

2012.0.062.253 

2011-10-02030 

  

Documentnummer 

  

Zaaknummer 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 mei 2012, Stadsbeheer nummer 
2012.0.062.252; 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet ; 

besluit in te stemmen met het voorstel van het college om: 

1. De procedures in gang zetten om de volgende B ongewenste ligplaatsen alsnog gewenst verklaren: 5 
aan de Boterdijk, 1 in de Haven van  Goers,  1 aan de Rijnkade (deze westelijk opschuiven) én 1 aan 
Westervoortsedijk 89e 

2. De 12 ligplaatsen voor woonschepen in de Nieuwe Haven en aan de Westervoortsedijk, die als 
ongewenst zijn aangemerkt behouden, en daarmee de bestaande situatie voortzetten 

3. De 15 ligplaatsen voor woonschepen die voorheen in de ASM haven lagen en die nu tijdelijk op 
diverse plekken zijn gelegen herplaatsen dan wel uitkopen: 
- 2 zelfvarende woonschepen naar 2 permanente ligplaatsen bij de Praets, 
- 3 woonschepen naar 3 extra te creëren permanente ligplaatsen in de Defensiehaven, 
- 3 ligplaatsvergunningen (naar verwachting) aankopen 
- 7 woonschepen verplaatsen naar nieuw te creëren permanente ligplaatsen aan een steiger in de 
Rosandepolder 

4. De kosten (raming) gemoeid met beslispunt 3 ad ten laste te brengen van de Algemene Reserve 

5. Geen geheel nieuwe locatie voor woonschepen aan te leggen 

6. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

De griffier, 	 De voorzitter, 
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Locatie rosandepolder 

N.B. In plaats van de steiger kan op 
deze plek sowieso 1 woonark 
worden geplaatst. 

I:11770 
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Locatie defensiehaven: mogelijke plaatsing 3 woonschepen 

I: leer 
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Locatie defensiehaven: 6 woonschepen 

- 	uitbaggeren noodzakelijk e.a. 
- 	verplaatsing 'de geuzen' noodzakelijk 

: tor0 
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