
 
 
 
 

Gemeenteraad Arnhem       

 
Bijeen op    

 

… juli 2020 

Ter bespreking van  

 

Visie Nieuwe Haven 

 

Motie van  

 

 

Nico Wiggers, Arnhemse Ouderen Partij  

 

Titel motie   Commissie van Onderzoek woonboten Nieuwe Haven 

Nummer  

Zaaknummer 

[nummer] (in te vullen door de griffie) 

De Raad, 

 

Gehoord de beraadslaging, 

 

Constaterende dat  

- de Nieuwe Haven wordt gebruikt voor enerzijds industriële activiteiten en anderzijds voor 

recreatieve doeleinden, maar dat er ook door toedoen van de gemeente in het verleden ook 

mensen wonen in woonboten; 

- sprake is van conflicterende belangen en wensen van de zijde van de gebruikers; 

- het aan de gemeenteraad is om een visie op te stellen en deze te faciliteren; 

- dat verschillend wordt gedacht als het gaat om het gebruik van de Nieuwe Haven door 

woonboten; 

- dat zijdens de Arnhems Peil oplossingen zijn aangedragen, die door het college – zonder 

onderbouwing per suggestie – zijn afgewezen als onhaalbaar;   

 

Overwegende dat  

-het wenselijk is alle alternatieven aangedragen door Arnhems Peil te onderzoeken of 

realiseerbaarheid; 

- dat zijdens het college deze informatie niet, althans onvoldoende, per oplossingsmogelijkheid 

is weerlegd    

 

Besluit de Raad 

1.  dat een commissie bestaande uit één raadslid vanuit de college-dragende fracties en één 

raadslid vanuit de niet-college-dragende fracties met één onafhankelijke voorzitter (aan te 

dragen door de twee leden van de commissie), samen met de portefeuillehouder en één 

vertegenwoordiger van Arnhems Peil de door Arnhems Peil aangedragen oplossingen 

onderzoekt en aan de raad rapporteert; 



2. dat de rapportage mede basis kan vormen voor de verdere besluitvorming i.c. de 

financiering van de oplossingen rond de woonboten in de Nieuwe Haven.    

en gaat over tot de orde van de dag 

 

Nico Wiggers, Arnhemse Ouderen Partij 

Toelichting: 

 

1. Er is geen andere kwestie in de gemeente Arnhem, die inmiddels zo’n lange voorgeschiedenis 

en medeverantwoordelijkheid van de gemeente betreft.  

2. Arnhems Peil heeft serieus onderzoek gedaan en citeert ook overheidsinstanties. Met het 

slechts voor kennisgeving aannemen, doen wij Arnhems Peil en anderen te kort. 

3. Nu via Arnhems Peil bij voorbeeld de Rijkswaterstaat te kennen heeft gegeven mee te willen 

denken in oplossingen, maakt het ons nieuwsgierig waarom het college niet gretig hierop ingaat, maar 

slechts – zonder uitvoerige argumentatie – wordt verworpen. Datzelfde geldt voor aangedragen 

oplossingen buiten de gemeentegrenzen. 

4. Indien de Raad begin juli 2020 deze motie aanneemt, kan rapportage eind augustus 2020 

gereed zijn, zodat dit initiatief niet zal leiden tot vertraging.  

 

 


