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Vragen1 
 

Vraag 1 Deze zomer is een leaflet uitgegeven door de firma K3 waarin het publiek geïnformeerd wordt over 

planontwikkeling rond het Gat van Moorlag. Daarin valt o.a. te lezen: 

“Deze leaflet is opgesteld naar aanleiding van een verzoek van de Arnhemse gemeenteraad om 

informatie over de ideeën die er zijn voor het Gat van Moorlag. Dit in het kader van de behandeling 

van de visie op de Nieuwe Haven.” 

Welke rol heeft de gemeente Renkum gespeeld bij de totstandkoming van deze leaflet? 
  

Antwoord De gemeente is voor de zomer bestuurlijk en ambtelijk benaderd door de gemeente Arnhem over de 

vraag of verplaatsing van woonboten uit Arnhem naar het Gat van Moorlag mogelijk en wenselijk is. 

Wij hebben aangegeven dat dat nu planologisch niet mogelijk is (en dat daarvoor een lange proce-

dure nodig zou zijn (bestemmingsplanwijziging)), maar dat K3Delta (eigenaar van de waterplas) in 

2018 wel een visie had voor herontwikkeling (natuur, recreatie en woonboten) voor de waterplas. 

Die visie is, nadat K3Delta die in 2019 aan omwonenden had gepresenteerd, door K3Delta voorals-

nog in de ‘ijskast’ gezet  vanwege kritische geluiden daarover. Arnhem vroeg om een presentatie 

van K3Delta daarover aan de gemeenteraad van Arnhem omdat die visie mogelijk een oplossing kon 

zijn voor hun probleem. Wij hebben aangegeven dat geen goed idee te vinden omdat de gemeente-

raad van Renkum, in welk grondgebied de waterplas ligt, een dergelijke presentatie niet heeft ge-

had en omdat die visie nog geen enkele status heeft en ook door K3Delta in de ‘ijskast’ is gezet. 

 

Zoals gezegd is het college bestuurlijk benaderd door Arnhem over de problematiek aldaar bij ver-

plaatsing van de woonboten uit de ‘Nieuwe haven’ in Arnhem en de mogelijkheid en wenselijkheid 

van verplaatsing naar eventueel het Gat van Moorlag. Het college heeft toegezegd het gesprek aan 

te willen gaan, mede omdat Arnhem ruimte zoekt voor verplaatsing van eigen woonboten en er een 

visie ligt van K3Delta voor het Gat van Moorlag waarbij de uitwerking en planologische invulling 
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daarvan nog lang zal duren ook omdat er weerstand is bij omwonenden. Wij willen dan graag een 

totaalplan voor de korte, middellange en lange termijn, maar staan open voor een gesprek met 

Arnhem. Dat inhoudelijke gesprek is er verder nog niet geweest. 

 

Blijkbaar heeft K3Delta op verzoek van de gemeenteraad van Arnhem een ‘leaflet’ opgesteld (zie de 

bijlage). Wij zijn bij het opstellen van het leaflet of de vraag over het opstellen daarvan niet betrok-

ken of gehoord. Wel hebben wij het leaflet naderhand ontvangen van K3Delta. 

 

Vraag 2 Als de gemeente Renkum geen rol gespeeld heeft vernemen wij graag het standpunt van het college 

in deze? Zeker gelet de aangeduide visie op de Nieuwe Haven (woonboten)? 
  

Antwoord Zie de gegeven reactie bij vraag 1. 

 

Vraag 3 Is deze leaflet reden voor het college geweest om contact met het Arnhems college te hebben en/of 

K3? als dat het geval is, vernemen wij graag de uitkomst hiervan. 
  

Antwoord Zie de gegeven reactie op vraag 1. 

 


