GEMEENTE

Arnhem
Besluit van

8 juli 2020

Zaaknummer

424102

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2019, nummer: 424102;
overwegende dat economische ontwikkeling een goed woon- en leefklimaat voor de aanwezige woonboten
onmogelijk maakt, en andersom de woonboten de economische ontwikkeling van de Nieuwe Haven
belemmeren;
overwegende dat niet voor alle woonboten een vervangende ligplaats gevonden kan worden;
gelet op artikel 108, eerste lid, artikel 147, tweede lid, en artikel 192 van de Gemeentewet;

gezien het amendement "Creatie van vastigheid voor recreatie" (20A52);

gezien het amendement "Een duurzame haven" (20A53);

besluit:
1.
2.
3.

De Visie Nieuwe Haven vast te stellen;
Te kiezen voor het scenario economische ontwikkeling zoals beschreven in de visie;
Nieuwe ontwikkelingen binnen deze visie dragen aantoonbaar bij aan het verduurzamen
van de haven en/of de stad. In het implementatieplan volgt een voorstel voor rapportage
hierover.

4.
5.

Zich voor te nemen het gebruik van de Nieuwe Haven als ligplaats voor woonboten te doen
beëindigen.
Eigenaren van woonboten financieel schadeloos te stellen voor het verlies van hun woning en hiertoe
op basis van vrijwilligheid een aanbod te doen, vooruitlopend op een formele beëindiging van de
ligplaats doormiddel van intrekken van ligplaatsvergunning en een planologische regeling in het
bestemmingsplan;

6.

7.

8.

De kosten van de schadeloosstelling te dekken door voor de verwachte kosten in 2020 €1,15
miljoen aan de algemene reserve te onttrekken en de resterende opgave voor 2021 en verder mee
te nemen in de Perspectiefnota 2020;
Bijgevoegde wijziging van de begroting vast te stellen, waarmee in 2020 € 1,15 miljoen budget
beschikbaar wordt gesteld voor de schadeloosstelling door een onttrekking uit de algemene
reserve;
Voor Miguel Pro en Jason geldt dat zij minimaal 15 jaar na invoering van de “Visie Nieuwe
Haven” hun huidige locaties kunnen aanhouden. Het zelfstandig uitwijken naar een
alternatieve locatie buiten de Nieuwe Haven blijft hierin mogelijk. Enkel wanneer noodzakelijk
blijkt dat de verenigingen binnen deze termijn van hun huidige locatie dienen te vertrekken,
zullen deze schadeloos worden gesteld door de gemeente.
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9. Het college zal zich inspannen om, indien door de verenigingen gewenst, samen met de
verenigingen te zoeken naar passende en aanvaardbare alternatieve locaties waar zij plaats
zouden kunnen nemen. Deze locaties dienen in ieder geval de nautische veiligheid van de
verenigingen niet te benadelen ten opzichte van de huidige situatie.

De griffier,

De voorzitter,

