Geachte leden van de gemeenteraad en het College van B&W van Arnhem,
In deze statusupdate behandelen we de voortgang van het woonbotendossier / Visie Nieuwe Haven m.b.t. de
taxaties van de woonboten in de Nieuwe Haven. Ook behandelen we het niet handelen volgens de twee moties van
7 juli 2020. Elke blauw onderstreepte tekst is een link naar het desbetreffende document in het online archief.
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2. Geschiedenis vanaf 2004
De gemeente Arnhem is sinds 2004 uitgebreid meerdere malen per jaar op de hoogte gesteld dat de Nieuwe Haven
als ongewenst is bestemd voor wonen en de Nieuwe Haven is in meerdere onafhankelijke veiligheidsrapporten als
gevaarlijk bestempeld. Er is in de meerdere memo’s, raadsbrieven en veiligheidsrapporten ook te lezen dat de
situatie jaarlijks verslechterd. De afgelopen jaren hebben zich meer dan 60 incidenten voorgedaan waarvan 18
aanvaringen waaronder een aanvaring tussen een olietanker met een woonboot. Ook hebben er een flink aantal
bijna aanvaringen plaatsgevonden waaronder meerdere bijna aanvaringen tussen een passagiers- en vrachtschip en
de woonbotensteiger achter in de Nieuwe Haven. In het laatste veiligheidsrapport van 2018 is opgenomen dat het
een wonder mag heten dat er nog geen zwaargewonden of erger zijn gevallen.
De bewoners van de Nieuwe Haven zijn dóór de gemeente Arnhem op deze tijdelijke locaties in de Nieuwe Haven
geplaatst in afwachting van het nakomen van de inspannings- en resultaatverplichting van de gemeente Arnhem
waarbij de gemeente vanaf 2007 binnen vijf jaar maar uiterlijk voor juli 2012 een gewenste ligplaats zou opleveren
buiten de Nieuwe Haven. Op 26 oktober 2011 bevestigde de senior gemeenteadviseur Thor Smits de verplichting
nogmaals aan de gemeenteraad door middel van een memo waarin de volgende juridische positie werd benoemd:
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-voorgeschiedenis-enpositie.pdf

Op 10 december 2019 heeft Thor Smits in een memo aan de gemeenteraad laten weten dat in de eerste 4,5 jaar van
de resultaatverplichting er geen noemenswaardige inspanning heeft plaats gevonden om de gewenste ligplaatsen
op te leveren:

https://www.arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-college-van-benw-memo-voorgeschiedenis-woonboten-van2000-tot-heden.pdf

De betrokken ambtenaren hebben er toch voor gekozen om het aantal woonboten in de Nieuwe Haven uit te
breiden in 2012, ondanks het feit dat de gemeente al sinds 2004 uitgebreid op de hoogte is dat de Nieuwe Haven
ongewenst is verklaard voor bewonen en er meerdere onafhankelijke veiligheidsrapporten zijn opgeleverd waarin
staat dat het niet veilig is om daar te wonen en dat de situatie elk jaar verslechterd. U vindt de rapporten in het
volgende document. Hierin staan links naar alle documenten op chronologische volgorde: samenvattinggemeentebestuur-arnhem-is-sinds-2004-bijna-jaarlijks-op-de-hoogte-gesteld-van-de-risicos-in-nieuwe-haven-mbtwoonbotendossier

Bijna alle woonboten die op ongewenst verklaarde locaties lagen in Arnhem en die nog geen gewenste plek hadden
gekregen zijn achter in de Nieuwe Haven geplaatst op een tijdelijke, ongewenste en onveilige locatie. Een plek die
nu door de gemeente Arnhem als de minst kwalitatieve locatie wordt aangemerkt en gewaardeerd.
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In de ligplaatsvergunning van elke bewoner is opgenomen dat de bewoner op een ongewenste tijdelijke locatie in de
Nieuwe Haven geplaatst is in afwachting van de definitieve gewenste ligplaats die de gemeente zou opleveren:

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-03-25-gemeente-arnhem-ligplaatsvergunning-woonboot-westervoortsedijk-85-nieuwehaven.pdf

Bewoners gingen destijds alleen akkoord met het “ongewenst” verklaren van hun toenmalige ligplaats onder
voorbehoud van de afspraken m.b.t. de inspannings- en resultaatverplichting om binnen vijf jaar een gewenste plek
op te leveren. Maar na 14 jaar wonen op een tijdelijke, ongewenste en onveilige locatie worden de bewoners nu
alsnog gedwongen om afstand te doen van hun ligplaats en woonboot op basis van de waarde van die ongewenste,
onveilige en tijdelijke ligplaats.
De afspraken en de verplichtingen voor de gemeente zijn destijds tot stand gekomen in samenspraak met alle
bewoners, het NAP (Normaal Arnhems Peil, de overkoepelende woonbotenvereniging van Arnhem), de LWO (de
Landelijke Woonboot Organisatie) en de gemeenteraad en college van Arnhem. Deze afspraken zijn later meerdere
malen bevestigd o.a. tijdens rechtszaken, voor de Raad van State en in de interventie van de Nationale Ombudsman.
Indien bewoners gedwongen worden om afstand te doen van hun woning en ligplaats zou er op zijn minst een
taxatie moeten plaatsvinden op basis van een gewenste locatie buiten de Nieuwe Haven. U kunt op onderstaande
afbeelding klikken voor een uitleg waarom de gemeente Arnhem verplicht is om de bewoners een eerlijk uitkoop
bod aan te bieden op basis van een gewenste ligplaats buiten de Nieuwe Haven. Wethouder van Dellen onderkent
en bevestigt dit maar probeert er op het laatste moment toch nog even een andere draai aan te geven. Hij zegt dat
hij bevestigt wat Marloes Spaander vraagt, namelijk of er op basis van een gewenste ligplaats zal worden uitgekocht.
Maar ná zijn bevestiging verdraait hij haar woord “gewenst” naar “legaal”. Nu lijkt het alsof hij ons heeft
gerustgesteld en ons gelijk heeft gegeven maar uitkoop op basis van legaliteit heeft niks met gewenstheid te maken.
Wij voorzien dat dit later tegen de bewoners gebruikt zal worden, terwijl hij de schijn wekt alsof hij ons gelijk geeft.

https://youtu.be/6opE09fuP0M
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3. Onduidelijke en onjuiste waardebepalingen zorgen voor te lage taxatiewaardes
In 2009 tekende een bewoner uit de ASM-haven bezwaar aan tegen een naar zijn gevoel veel te hoge WOZwaardebepaling voor zijn woonboot en ligplaats. Zijn bezwaar werd door de gemeente Arnhem ongegrond verklaard
op basis van een onderzoek van de gemeente waaruit was gebleken dat de waarde van de roerende zaak in relatie
tot de vergelijkbare objecten, juist was vastgesteld.
In de uitspraak van de gemeente op het bezwaarschrift is de volgende onderbouwing opgenomen:
“De waarde in het economisch verkeer van uw woonboot is op basis van een methode van systematische vergelijking tot stand
gekomen. Aan deze vergelijking liggen een analyse van alle verkoopcijfers in onze gemeente en de bij de gemeente bekende
kenmerken van de woonboten ten grondslag. De op uw taxatieverslag opgenomen verkoopcijfers van woonboten zijn ook in de
waardebepaling en controle betrokken. (…) Wij hebben de aan u gepresenteerde woonboten uit gebruikte verkopen
geselecteerd, omdat deze zo goed mogelijk vergelijkbaar zijn. Ze zijn bedoeld om u inzicht te geven in het marktniveau rondom
de waarde peildatum dat gehanteerd is voor de waardebepaling. De vastgestelde RZB-waarden van woonboten moeten
wettelijk worden onderbouwd met gerealiseerde en geanalyseerde verkoopcijfers. De vergelijkbare objecten zijn weliswaar niet
identiek maar hebben voldoende overeenkomsten om te dienen als onderbouwing voor de waarde van het object.”

https://arnhemspeil.nl/docs/2009-02-02-gemeente-arnhem-uitspraak-op-bezwaarschrift-toekenning-te-hoge-woz-waardewoonboot-asm-haven.pdf

Uit de uitspraak van de gemeente blijkt dat de ligplaats en woonboot van de bewoner volgens de gemeente
Arnhem te vergelijken was met een woonboot op de volgende drie locaties: Boterdijk, Rosandepolder en de
Westervoortsedijk. Echter, nu wordt de waarde van zijn woonboot bepaalt op basis van de ongewenste, onveilige en
tijdelijke ligplek in de Nieuwe Haven. Deze wordt door gemeente Arnhem als de minst kwalitatieve locatie
aangemerkt en gewaardeerd.

Ligplaatsen Nieuwe Haven zijn gelijkwaardig aan Westervoortsedijk
U ziet in bovenstaande afbeelding van de uitspraak van de gemeente dat een ligplaats aan de Westervoortsedijk
voor 183.000 euro verkocht is. In de memo van Thor Smits van 10 december 2019 heeft hij de voorgeschiedenis van
de woonboten van 2000 tot heden uitgelegd. In deze memo is het volgende opgenomen:
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https://www.arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-college-van-benw-memo-voorgeschiedenis-woonboten-van2000-tot-heden.pdf

In het Raadsvoorstel “Visie Nieuwe Haven” van 10 december 2019 is die gelijkwaardigheid tussen ligplaatsen aan de
Westervoortsedijk en de Nieuwe Haven nog eens bevestigd:

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-ambtelijk-aangepast-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven.pdf

Wat kost een gemiddelde ligplaats in Arnhem?
Op 11 februari 2020 hebben wij op verzoek van meerdere gemeenteraadsleden een overzicht opgeleverd van de
onlangs verkochte woonboten in Arnhem op de verschillende locaties. Ook hebben wij aangegeven dat we vinden
dat de gemeente Arnhem dient uit te gaan van een gemiddelde waarde van een ligplaats in Arnhem bij de taxatie
aangezien de gemeente aantoonbaar zich niet heeft gehouden aan de inspannings- en resultaatverplichting om een
gewenste, veilige alternatieve locatie op te leveren. Hieronder het overzicht van de waarde van onlangs verkochte
woonboten per locatie:

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-11-arnhemspeil-overzicht-gemiddelde-waarde-ligplaats-woonboten-arnhem.pdf
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Desondanks biedt Marc van de Logt, de jurist van de gemeente Arnhem, de bewoners in de Nieuwe Haven een
minimaal bedrag op basis van een ongewenste, tijdelijke en onveilige locatie in de Nieuwe Haven. Daarnaast
gebruikt hij in zijn verwijzing naar de verschillende locaties gedateerde en onjuiste informatie voor zijn vergelijking
en onderbouwing:
“Om ons aanbod voor met name de waarde van de ligplaats € 100.000,-- nader te onderbouwen willen wij u op voorhand inzicht
geven in de comperatieve referenties die gebruikt zijn: Westervoortsedijk 90 te Arnhem, Westervoortsedijk 89b te Arnhem,
Westervoortsedijk 89b te Arnhem, Onderlangs 113 te Arnhem. (…) “De Nieuwe Haven wordt kwalitatief als het minste aangemerkt
en gewaardeerd op € 125.000,-- maar omdat er bij uw cliënt sprake is van een zogenaamde dubbele ligging wordt bij de
waardebepaling voor de ligplaats uitgegaan van een waarde van € 100.000,--" (van de bewoner hebben we vernomen dat de
gemeente hier ook nog 20.000 euro vanaf wil halen i.v.m. de hypotheekrenteaftrek, waardoor er maar 80.000 euro overblijft.)”

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-20-gemeente-arnhem-poging-tot-oplichting-van-weduwe-nieuwe-haven-arnhem.pdf

Echter, de gemeente heeft onlangs een ligplaats aangekocht aan de Westervoortsedijk en deze kostte 170.000 Euro.
Die locatie wordt als oplossing aangeboden aan de bewoners van de Nieuwe Haven door de gemeente Arnhem. Dit
zou betekenen dat mevrouw voor veel minder wordt uitgekocht terwijl haar buurman een van deze plekken zou
krijgen. Hier is sprake van rechtsongelijkheid.
Aan de Westervoortsedijk 93 is een ligplaats met woonboot te koop waarmee de gemeente nog een oplossing kan
creëren. De eigenaar wil de plek graag aan de gemeente Arnhem verkopen om een oplossing te bieden voor een
bewoner uit de Nieuwe Haven. De gemeente heeft hem een bod gedaan van 220.000 euro. De bewoner heeft daarop
een eigen taxatie laten uitvoeren die hij binnenkort ontvangt.
Belangrijk is nog om te vermelden dat woningprijzen elk jaar stijgen. Het afgelopen jaar was er in Arnhem een
gemiddelde stijging van 17,4%. Deze gemiddelde stijging dient nog doorgevoerd te worden op de waardebepalingen:
https://www.gelderlander.nl/arnhem/gekte-op-arnhemse-woningmarkt-kent-ook-tijdens-coronacrisis-geengrenzen-randstedelijke-woningzoekers-drijven-de-prijs-op~aa8acc5c/
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4. Garantie en verplichting gemeente Arnhem
Op 24 augustus 2004 hebben alle bewoners op de ongewenst verklaarde locaties een brief ontvangen waarin de
besluiten en de garanties van het College van Burgemeester en Wethouders zijn opgenomen dat alle bewoners op de
ongewenst verklaarde locaties “woonzekerheid op het water” hebben.

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-08-24-gemeente-arnhem-garantie-woonzekerheid-op-het-water-en-gewenste-ligplaatsvoor-woonschepen-nieuwe-haven.pdf

Uit hetzelfde document blijkt dat al eerder de Rosandepolder ook positief bestemd werd om te wonen waardoor de
waarde van de woonboten op die locatie aanzienlijk is gestegen.

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-09-23-gemeente-arnhem-uitwerking-kaders-en-onderbouwing-locatieswoonschepen.pdf

De gemeente stelt dat er sprake van rechtsongelijkheid zou zijn indien bewoners een gewenste locatie toegewezen
zouden krijgen op een locatie die een hogere waarde heeft als hun huidige ongewenste, tijdelijke en onveilige
locatie. Deze stelling is niet correct en billijk. Ligplaatsen op andere locaties in Arnhem zijn destijds wel positief
bestemd voor wonen waardoor de waarde voor die woonboten aanzienlijk is gestegen.
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Er is tijdens het aangaan van de inspannings- en resultaatverplichting geen onderscheid gemaakt voor de
verschillende locatie m.b.t. de kosten voor op te leveren oplossingen. Tijdens de beoordeling door de gemeente van
de verschillende oplossingen voor gewenste ligplaatsen is de locatie of waarde van de oude ongewenst verklaarde
tijdelijke locatie nooit van belang geweest. Daarnaast zijn er voor wonen gewenste ligplaatsen toegewezen aan
bewoners die voorheen op een ongewenste plek lagen die nu een aanzienlijk hogere waarde hebben dan de huidige
ongewenste, tijdelijke en onveilige ligplaatsen waarmee ook rechtsongelijkheid is ontstaan met de situatie van de
bewoners uit de Nieuwe Haven die nu wel getaxeerd worden op basis van de tijdelijke, ongewenste en onveilige
locatie.
Op 5 oktober 2004 hebben alle woonbootbewoners op de ongewenst verklaard locaties een woongarantiebrief
ontvangen.

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-10-05-gemeente-arnhem-bewoners-van-woonschepen-wiens-boot-op-termijn-wordtverplaatst-wonen-op-water-officiele-woonvorm.pdf

5. Gewenste ligplaats binnen vijf jaar
Op 7 juni en 27 september 2005 heeft de gemeente bevestigd dat bewoners van woonschepen op de niet
aangewezen locaties na definitieve besluitvorming een woongarantiebrief ontvangen waarin hun positie uiteengezet
wordt en waarin wordt vermeld dat zij op een termijn naar een andere locatie worden verplaatst (binnen 5 jaar).

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-06-07-gemeente-arnhem-gemeenteraad-uitwerking-kaders-en-aanwijzingwoonbootlocaties.pdf en https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-27-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleiduitwerking-inspraakreacties-en-aanwijzingsbesluit.pdf
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Op 8 november 2005 ontvingen de bewoners op de ongewenst verklaarde locaties een brief waarin staat dat de
gemeente Arnhem zorg draagt voor de ontwikkeling van 35 ligplaatsen in een nieuw te ontwikkelen locatie.

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-11-08-gemeente-arnhem-toelichting-woonbotenbeleid.pdf

6. Resultaatverplichting en randvoorwaarde Stadsblokken Meinerswijk
Op 22 mei 2007 stuurde de juridisch adviseur van de gemeente Arnhem een brief naar de voorzitter van de
gemeenteraad met de bevestiging dat de gemeente een resultaatverplichting op zich heeft genomen. De opgave
voor het ontwikkelen van een locatie voor die woonboten is opgenomen als randvoorwaarde voor het te
ontwikkelen gebied Stadsblokken / Meinerswijk.

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-05-22-gemeente-arnhem-brief-gemeenteraad-woonbotenbeleidresultaatverplichting-randvoorwaarde-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf

Op 12 juni 2007 werd het besluit van het College van B&W opgenomen in het Woonbotenbeleid (APV wijziging
hoofdstuk woonschepen). Zoals te zien is op pagina 3 van het document:https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-0612-gemeente-arnhem-woonbotenbeleid-apv-wijziging-hoofdstuk-woonschepen.pdf
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Wethouder van Bodegraven probeert aan de verplichting voor Meinerswijk te ontkomen door in juni 2007 aan te
geven dat het ontwikkelen van een locatie voor woonboten geen dwíngende voorwaarde voor het ontwikkelen van
Stadsblokken Meinerswijk betreft. Hij vermeldt echter niet dat er een resultaatverplichting is aangegaan in
samenspraak met alle betrokken partijen zoals de Landelijke Woonboot Organisatie (LWO), Normaal Arnhems Peil
(NAP) en alle bewoners en gemeenteraadsleden die de afgelopen jaren keihard aan de voorbereiding van het besluit
hebben gewerkt. Een resultaatverplichting is wel degelijk wettelijk bindend en die wordt in de jaren daarna nog
regelmatig bevestigd in de stukken van de gemeente Arnhem (zie laatste hoofdstuk).

Raadsopdracht ontwikkeling nieuwe locatie in Stadsblokken Meinerswijk
Op 12 september 2007 is in de nota van uitgangspunten voor de Gebiedsontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk
opgenomen dat de volgende richtlijn/uitgangspunt/beleidsvoorwaarde opgenomen dient te worden:

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-09-12-gemeente-arnhem-nota-van-uitgangspunten-gebiedsontwikkelingstadsblokken-meinerswijk.pdf

Zowel de verplichtingen, de randvoorwaarde als de besluiten zijn tientallen keren bevestigd in de officiële
stukken van de gemeente Arnhem, in uitspraken van de rechter, de Raad van State en onlangs weer in de
interventie van de Nationale Ombudsman. In de volgende link vindt een opsomming van links naar alle
documenten over dit onderwerp: samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-al-jaren-op-de-hoogte-van-verplichting-enoplossing-stadsblokken-meinerswijk-mbt-woonbotendossier

Uit meer dan dertig documenten van de gemeente Arnhem blijkt de duidelijke inspannings- en
resultaatverplichting om voor juli 2012 een alternatieve ligplaats aan te bieden voor de woonboten die ongewenst
zijn verklaard. Dit wordt ook meerdere malen bevestigd in de officiële stukken van de gemeente Arnhem:

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-voorgeschiedenis-enpositie.pdf
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7. Locaties Nieuwe Haven zouden tijdelijk zijn
Sinds 2012 zijn alle resterende woonboten op de ongewenst verklaarde locaties door de gemeente Arnhem in de
Nieuwe Haven samengebracht wachtende op de toegezegde gewenste ligplaatsen. Iedere bewoner uit de Nieuwe
Haven heeft in zijn ligplaatsvergunning staan dat de locatie tijdelijk is en dat de gemeente Arnhem zorgdraagt voor
een nieuwe gewenste alternatieve locatie. Uit bijgevoegde notitie van 23 september 2004 geschreven door de
gemeente Arnhem "Woonschepen, uitwerking kaders en onderbouwing locaties” blijkt uit p. 25 reeds dat
ligplaatsen voor woonboten niet mogelijk zijn aan de kades in de Nieuwe Haven met betrekking tot externe
veiligheid:

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-09-23-gemeente-arnhem-uitwerking-kaders-en-onderbouwing-locatieswoonschepen.pdf

8. Verplichting gemeente Arnhem nogmaals bevestigd door de rechter
Er ligt een inspanningsverplichting opgelegd door de rechter voor het ontwikkelen van gewenste ligplaatsen:

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-02-01-uitspraak-rechtbank-gelderland-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-havengemeente-arnhem-zaaknummer-arb-16-2409-veror-315.pdf

9. Interventie van de Nationale Ombudsman
Er ligt een interventie van de Nationale Ombudsman voor het ontwikkelen van gewenste ligplaatsen:

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-arnhem1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf
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De verplichtingen zijn meerdere keren bevestigd (ook onlangs nog weer) door de gemeente zelf, tijdens rechtszaken,
raad van state uitspraken en door de nationale ombudsman. De overige documenten vindt u in links onder elkaar in
het volgende document: https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-12-awn-samenvatting-inspanning-enresultaatverplichting-gemeente-arnhem-tbv-opleveren-gewenste-woonbootlocaties-mbt-woonbotendossier.pdf

10. Belofte wethouder van Dellen
Halverwege 2019 beloofde wethouder van Dellen de bewoners, de Nationale Ombudsman en de Gelderland nog
voor het einde van het jaar met een oplossing te komen. Eind 2019 bleek de wethouder en zijn ambtenaren geen
actie te hebben ondernomen om alsnog met alternatieve oplossingen te komen.
De enige locatie die daadwerkelijk onderzocht en aangeschaft was betrof een bestaande ligplaats aan de
Westervoortsedijk waardoor twee ligplaatsen voor ongewenst verklaarde woonboten mogelijk gemaakt werd.
De desbetreffende locatie is op ons advies aangeschaft en is onderdeel van de twaalf voorstellen die we hieronder
hebben uitgewerkt. Deze oplossing t.a.v. de Westervoortsedijk hebben we sinds 2013 al meerdere keren onder de
aandacht van de gemeente ambtenaren hebben gebracht waarop voorheen telkens afwijzend is gereageerd. Het
laat zien dat het al die tijd mogelijk was om ligplaatsen aan te schaffen, hier was geen Visie Nieuwe Haven voor
nodig.

https://www.arnhemspeil.nl/docs/2019-12-02-arnhemspeil-voorstel-aanschaf-voor-wonen-bestemde-woonbootlocatieswestervoortsedijk-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf

Het feitenrelaas voor de gemeenteraad behorende bij de Visie Nieuwe Haven bevatte onwaarheden en miste
belangrijke informatie. We hebben dit vooraf besproken met de wethouder en de beleidsambtenaar. De
beleidsambtenaar was niet bereid zijn feitenrelaas aan te passen, ondanks de opdracht van de wethouder om
ondanks ons aandringen: https://arnhemspeil.nl/docs/2019-10-10-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-arnhem-mbt-memofeitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf

11. Taxaties worden niet naar de bewoners verzonden ondanks de afspraken in het Raadsvoorstel
Marc van de Logt, jurist van de gemeente Arnhem heeft als reactie op het verzoek van de bewoners om hun eigen
taxatierapport in te mogen zien geantwoord dat de gemeente de taxatierapporten niet gaat opleveren:

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-20-gemeente-arnhem-poging-tot-oplichting-van-weduwe-nieuwe-haven-arnhem.pdf
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Deze insteek van de jurist van de gemeente staat haaks op de belofte die de gemeente gemaakt heeft vooraf aan
het vaststellen van de Visie Nieuwe Haven aan de bewoners en de gemeenteraad. Onderstaand fragment komt uit
het raadsvoorstel “Visie Nieuwe Haven” van 4 december 2019:

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-04-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven-bijlage-3-brief-bewoners-navcollegebesluit.pdf

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-ambtelijk-aangepast-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven.pdf

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-gemeente-arnhem-raadsbrief-stand-van-zaken-visie-nieuwe-haven-enwoonbotendossier-arnhem.pdf

6,5 maand na het aannemen van de “Visie Nieuwe Haven” wachten meerdere bewoners die eventueel uitgekocht
willen worden nog steeds op een afspraak met de taxateur of het concept taxatierapport.

12. De situatie van een van de weduwen.
De wethouder heeft meerdere malen de situatie van de 2 weduwen uit de Nieuwe Haven gebruikt als reden om de
Visie Nieuwe Haven af te ronden, zodat deze 2 vrouwen uitgekocht konden worden. Het was echter helemaal niet
nodig om hiervoor de Visie Nieuwe Haven vast te stellen, hier was echter geen mandaat voor nodig, zoals meerdere
raadsleden hebben aangegeven.
Een van deze vrouwen heeft al meer dan een jaar geleden aangegeven dat ze uitgekocht wenst te worden i.v.m. het
overlijden van haar man en wacht sindsdien op een nette uitkoopregeling. In plaats van haar een marktconform bod
te doen, wordt er met een ondeugdelijke en gedateerde waardebepaling gewerkt waar zij zich nu weer met een
advocaat tegen moet verweren. Onderstaand vindt u de waardebepaling van de gemeentejurist:
“Om ons aanbod voor met name de waarde van de ligplaats € 100.000,-- nader te onderbouwen willen wij u op voorhand inzicht
geven in de comperatieve referenties die gebruikt zijn: Westervoortsedijk 90 te Arnhem, Westervoortsedijk 89b te Arnhem,
Westervoortsedijk 89b te Arnhem, Onderlangs 113 te Arnhem. (…) “De Nieuwe Haven wordt kwalitatief als het minste
aangemerkt en gewaardeerd op € 125.000,-- maar omdat er bij uw cliënt sprake is van een zogenaamde dubbele ligging wordt
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bij de waardebepaling voor de ligplaats uitgegaan van een waarde van € 100.000,--" (van de bewoner hebben we vernomen dat
de gemeente hier ook nog 20.000 euro vanaf wil halen i.v.m. de hypotheekrenteaftrek, waardoor er maar 80.000 euro
overblijft.)” (…) Nu de feestdagen er aan komen, wil ik u vragen zo snel mogelijk te reageren wil het voor ons mogelijk blijven om
nog vóór de Kerst over deze zaak te kunnen besluiten.”
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-20-gemeente-arnhem-poging-tot-oplichting-van-weduwe-nieuwe-haven-arnhem.pdf

Deze mevrouw heeft zelf een taxatie laten uitvoeren voor alleen de ligplaats op de tijdelijke, ongewenste en
onveilige locatie zonder woonboot waarbij de taxatie 50.000 euro hoger uitkwam vergeleken met de waarde die de
gemeente jurist de ligplaats toekende. Hierin is nog niet meegenomen dat de taxatie had moeten gebeuren op basis
van een gewenste en veilige locatie buiten de Nieuwe Haven rekening houdende met de niet nagekomen
inspannings- en resultaatverplichting van de gemeente.

Daarnaast heeft ook mevrouw haar concepttaxatie nog steeds niet ontvangen. Dit was echter wel afgesproken. In
het raadsvoorstel ‘Visie Nieuwe Haven’ waar de gemeenteraad op 8 juli 2020 mee akkoord is gegaan is de volgende
afspraak opgenomen: "De taxatie zal in concept naar de bewoners en de gemeente Arnhem worden gezonden met het verzoek
hierop binnen een termijn van vier weken te reageren."

13. Er is nu slechts 1 gezin uitgekocht
Meer dan zes en een halve maand na het aannemen van de Visie Nieuwe Haven en de moties van de gemeenteraad
hebben het College van B&W en de betrokken ambtenaren nog altijd maar één gezin uit de Nieuwe Haven
daadwerkelijk uitgekocht. Het College van B&W en de betrokken ambtenaren hebben voor een klein bedrag de
ligplaats en woonboot van het gezin gekocht, waarbij enkel het openstaande bedrag van de hypotheek van het gezin
is betaald en een openstaande financiële schuld.

14. Officiële documentatie geordend
In onderstaande links vindt u alle belangrijke documenten netjes gegroepeerd. Hiermee laten we per onderwerp zien
welke documenten onze uitspraken onderbouwen. Elke link geeft een opsomming van links over 1 onderwerp. U kunt
aan de naam van de blauwe link zien waar het bestand over gaat.
14

Als u er dan op klikt dan ziet u een opsomming van het volgende:
-De link naar een officieel document
-Een belangrijk citaat uit het document
-Rode citaten zijn extra belangrijk
samenvatting-inspanning-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-tbv-opleveren-gewenste-woonbootlocaties-mbtwoonbotendossier
samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-al-jaren-op-de-hoogte-van-verplichting-en-oplossing-stadsblokken-meinerswijk-mbtwoonbotendossier
samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-is-sinds-2004-bijna-jaarlijks-op-de-hoogte-gesteld-van-de-risicos-in-nieuwe-havenmbt-woonbotendossier
samenvatting-verplichting-gemeente-arnhem-uit-2007-om-binnen-5-jaar-gewenste-ligplaatsen-op-te-leveren-mbtwoonbotendossier
samenvatting-situatie-asm-en-nieuwe-haven-gecreeerd-door-gemeente-arnhem-en-wordt-bewust-in-stand-gehoudenwoonbotendossier

Hieronder hebben we de link toegevoegd naar onze laatste status update m.b.t. de 12 aangeboden oplossingen
waarvan Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat ze aan meerdere van die oplossingen willen meewerken. We hebben
er onlangs nog een nieuwe oplossing aan toe kunnen voegen: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-26-arnhemspeilupdate-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf

Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout
Namens Stichting Arnhems Peil en de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN)
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999
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