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Geachte leden van de gemeenteraad en het college, 
 
Hartelijk dank voor deze mogelijkheid om in te spreken. De bewoners uit de Nieuwe Haven zijn er niet van  
gecharmeerd dat de ‘Visie Nieuwe Haven’ op basis van onwaarheden als prioriteit op de agenda terecht is 
gekomen vanavond.  
 
De gehele gemeenteraad werd misleid door de vermelding dat de bewoners van de Nieuwe Haven 
aangegeven zouden hebben dat we deze visie met spoed vanavond behandeld willen zien.  
 
Het tegenovergestelde is namelijk waar, geen van de bewoners heeft dit gezegd en geen van de bewoners wil 
de behandeling van de visie op deze wijze vanavond behandeld zien worden. 
 
De vorige keer dat de visie met spoed op de agenda geplaatst moest worden zouden het de bedrijven zijn 
geweest die hier om vroegen.  
 
Het bleek toen echter om 1 enkele eigenaar van een bedrijf te gaan die de gemeenteraad onlangs ook nog 
eens heeft laten weten dat hij binnenkort uit zijn pand gezet wordt dankzij de uitbreiding van het IPKW 
waardoor de woonbotensteiger geen belemmering meer vormt voor zijn uitbreidingswensen.  
 
De afgelopen vergaderingen is de gemeenteraad veelvuldig van onjuiste informatie voorzien. Wij willen dat 
vanavond rechtzetten en daarnaast zal ik specifiek de oplossingen behandelen waarvan Rijkswaterstaat heeft 
aangegeven dat ze daar aan mee willen werken. 
 
In tegenstelling tot wat de gemeenteraad is verteld wil het overgrote deel van de bewoners niet uitgekocht 
worden en zien we graag dat de gemeente nu eindelijk de verplichting uit 2007 nakomt en de beloofde 
ligplaatsen oplevert.  
 
Wethouder van Dellen heeft ons bezworen dat hij de bewoners niet het mes op de keel zou zetten.  
Zijn woorden waren; “Jeroen, over my dead body dat we die mensen het mes op de keel gaan zetten”.  
 
In de visie van de wethouder is opgenomen dat de  woonvergunning van de bewoners ingetrokken zal worden 
indien ze niet akkoord zullen gaan met het uitkoopaanbod.  
 
Ik denk niet dat iemand in deze zaal dit anders kan interpreteren dan dat hiermee de bewoners het mes op de 
keel gezet wordt. 
 
We kregen vanmiddag ook te horen dat Rijkswaterstaat onlangs nogmaals contact gehad heeft met de 
gemeente om aan te geven welke locaties vanuit RWS bespreekbaar zijn vanuit de Water- en 

Scheepvaartverkeerswet. 
 
Oplossing 1 waar Rijkswaterstaat aan mee wil werken betreft de Rosandepolder waar plek is voor 1 

woonboot en dat hebben ze in het verleden ook al meerdere keren bij de gemeente aangegeven. 
 
Oplossing 2 betreft de Defensiehaven waar Rijkswaterstaat een oplossing ziet voor 3 tot 6 ligplaatsen. 
 

Oplossing 3 betreft de Westervoortsedijk waar Rijkswaterstaat een oplossing ziet voor 1 a 2 ligplaatsen.  

Die oplossing hebben we sinds 2013 al zes keer onder de aandacht gebracht. 
 

Oplossing 4 betreft de omruilactie van de woonbotensteiger met de jachthaven. In het laatste 
veiligheidsrapport die als basis heeft gediend voor de “Visie Nieuwe Haven” wordt duidelijk aangegeven dat er 
al 10 aanvaringen hebben plaatsgevonden met de jachthaven en dat men van geluk mag spreken dat er nog 
geen ernstig gewonden of doden zijn gevallen. Indien de gemeenteraad daadwerkelijk alle problemen in de 
Nieuwe Haven binnen korte tijd wilt oplossen dan verzoeken zij de wethouder om nog eens goed naar een 
oplossing te kijken waarin ook de herplaatsing van de jachthaven is opgenomen. 
 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-24-arnhemspeil-awn-reactie-op-bericht-bestuur-roei-en-zeilvereniging-jason-en-michaelpro-waterscouting-aan-gemeenteraad-mbt-gevaar-nieuwe-haven.pdf


Oplossing 5 betreft de locatie Meinerswijk. Het is voornamelijk aan jullie als gemeenteraad om 

woonbootlocaties op te nemen in de bestemmingsplannen voor Meinerswijk. 
 
Daarnaast zou er ook nog voor gekozen kunnen worden om alleen de jachthaven een plek in Meinerswijk te 

geven waardoor er aan de Westervoortsedijk genoeg plek beschikbaar komt voor woonboten en het grootste 
risico op aanvaringen is voorkomen. 

 

Oplossing 6 betreft het herinrichten van de Nieuwe Haven waarbij er een werkbare indeling gemaakt wordt 
voor een mengeling van bedrijven, bewoning en watersport. 
 
Oplossing 7 betreft meerdere ligplaatsen in de Bijland of Lobith. De heer Thor Smits, senior adviseur van de 
gemeente heeft hiervan aangegeven dat het geen verantwoordelijkheid is van de gemeente om naar 
ligplaatsen buiten Arnhem te kijken. Dit staat haaks op de verplichtingen die de gemeente in 2007 is 
aangegaan, gaat tegen de raadsopdracht uit 2012 in en doet geen recht aan de toezegging van de gemeente 
aan de rechter of de belofte van de wethouder aan de nationale ombudsman. 
 
Oplossing 8 betreft de ASM haven en het gat van Moorlag waar locaties beschikbaar zijn voor alle woonboten 
in dit dossier.  
 
We zijn vanmiddag bij K3 op kantoor geweest en die hebben een bestaande visie voor het gebied die voor 
meerdere aspecten een oplossing kan bieden. 
 
Het plan ziet er prachtig uit en lost ook de overlast op die zich voordoet op de stranden bij de Rosandepolder. 
 
We hebben geconstateerd dat er fysiek ook genoeg ruimte is om de jachthaven van de Nieuwe Haven een 
mooie plek te bieden waardoor de veiligheidsproblemen in de havenmond opgelost zijn. 
 
We begrepen ook dat de wethouder nog geen contact met K3 opgenomen heeft om het aanbod en de visie te 
bespreken. 
 
We hebben ze gevraagd of ze bereid zijn om een presentatie aan de gemeenteraad van Arnhem en Renkum te 
geven om het plan toe te lichten en mochten jullie dit interessant vinden dan is K3 hiertoe bereid. 
 
Tot slot willen we u er nogmaals op wijzen dat deze wethouder halverwege 2019 de belofte gemaakt heeft 
aan de bewoners en de nationale ombudsman dat hij voor het einde van het jaar met een oplossing voor de 
bewoners zou komen.  
 
Tijdens het enige gesprek wat de wethouder met ons is aangegaan over de verschillende opties werd al 
meteen duidelijk dat de wethouder niet geïnteresseerd was in oplossingen maar enkel uitkoop nastreefde.  
 
Hij heeft de afgelopen maanden geen contact opgenomen met de bewoners en K3 terwijl Rijkswaterstaat 
nogmaals heeft aangegeven bereid te zijn om mee te werken waaruit duidelijk blijkt dat de wethouder niet 
voor echte oplossingen wil gaan. 
 
Wij vragen u als gemeenteraad om de wethouder te verzoeken nu eindelijk eens naar de bewoners te 
luisteren en aan de slag te gaan met alle oplossingen en daarvoor een adequaat budget beschikbaar te stellen. 
 
Dank u voor uw aandacht. 


