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Datum 	: 28 januari 2016 

Aan 	: Alex Mink 

Van 	 , tel. 026-377::' ,. 

Kopie aan : 

Betreft 	: woonboten: ligpplaats Spaander  

Inleiding 

ligt met een zelfvarend woonschip op een (te handhaven) ongewenste ligplaats in de Nieuwe 
Haven aan de zgn. Billitonkade. 

Zijn huidige ligplaats is gelegen aan de rand van het bedrijventerrein het Broek. In het kader van de 
bestemmingsplan procedure "geluidzone industrieferrein Arnhem-noord" heeft 	zienswijze 
ingediend en beroep aangetekend . Vorige week heeft de behandeling van o.a. zijn beroep bij de Raad 
van State plaatsgevonden. 

Behandeling beroep bij Raad van State 

Onze advocaat heeft bij de RvSt aangegeven dat er op dit moment achter de schermen hard wordt  

gewerkt aan een oplossing voor onder meer de woonboot van 	Op dit punt heeft onze advocaat 
de RvSt (deels) onjuist geïnformeerd. 
Raadsvragen maandag 25 januari jl. 

Afgelopen maandag zijn er raadsvragen gesteld over stand van zaken definitieve ligplaatsen voor 
woonboten. Wij hebben bij de beantwoording aangegeven dat er op dit moment niet actief wordt gewerkt 
aan het oplossen hiervan.  

Reactie advocaat „ 

Onze toelichting bij de Raad van Staten en beantwoording aan de raad is verschillend van uitleg.Dit is 
voor 	aanleiding om gweestom zijn advocaat hierover te informeren. Dinsdag 26 januari heeft 

de advocaat van 	onze advocaat gevraagd om een confrateel overleg over dit punt. 
De advocaat heeft gevraagd om met het college in een oplossingsgericht overleg te treden over een 
oplossing voor 

Oplossing 
Wij hebben verschillende uitleg gegeven over oplossing van definitieve ligplaatsen ( o.a. ook voor 

,. Om verder gedoe te voorkomen willen we gehoor geven aan het verzoek voor overleg en 
e aangekochte ligplaats aan de Boterdijk toewijzen. 
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Boterdijk 
Aan de Boterdijk hebben wij vorig jaar een ligplaats aangekocht. Dit is een ligplaats voor een zelfvarend 
woonschip en betreft een zgn. dubbelligger. Deze ligplaats is aangekocht voor een woonboot uit de vm. 
ASM-haven. Op deze plek mogen alleen zelfvarende woonschepen liggen. De nog te verplaatsen 
woonark uit de vm. ASM haven kan zelf niet varen en is daarom niet geschikt voor deze locatie. Het 
woonschip van 	is wel geschikt voor deze locatie. 

Voorstel: 
- Ingaan op het verzoek van de advocaat voor nader overleg; 

le aangekochte ligplaats aan de Boterdijk toe te wijzen. 
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