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Verzonden per aangetekende post aan:  
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Postbus 9030,  

6800 EM Arnhem 

Datum: 21-03-2021 

Onderwerp: Verzoek voorlopige voorzieningen m.b.t. oplevering WOB-stukken woonbotendossier gemeente Arnhem. 

 

 

Geachte leden van de rechtbank Gelderland, 

 

In 2007 is de gemeente Arnhem een resultaatsverplichting aangegaan om binnen vijf jaar tijd een gewenste en 

permanente ligplaats voor ons te verzorgen. De gemeente Arnhem heeft zich 14 jaar later nog altijd niet aan die 

verplichting gehouden en heeft ook op meerdere momenten bevestigd geen inspanning verricht te hebben. Terwijl de 

gemeente onze ligplaatsen ongewenst heeft kunnen verklaren dankzij die verplichting die de gemeente voor ons is 

aangegaan waardoor we al sinds 2007 gedupeerd worden en er nu een aankondiging ligt dat de gemeente vanaf 

volgend jaar onze vergunning gaat intrekken en het onteigeningsproces gaat opstarten.    

 

Zonder het aangaan van de resultaatverplichting waren we destijds nooit akkoord gegaan met de ongewenst verklaring 

en direct begonnen met rechtszaken. Tot op de dag van vandaag liggen we hierdoor op een door de gemeente Arnhem 

opgetekende, tijdelijke, ongewenst verklaarde, aangewezen, vergunde, gedoogde en door de gemeente Arnhem 

verhuurde en in drie onafhankelijke veiligheidsrapporten vastgestelde levensgevaarlijke ligplaats. 

 

Ondanks de resultaatverplichting, de raadsopdrachten en moties van de gemeenteraad, de meerdere uitspraken van de 

Raad van State en Rechtbank, de twee interventies van de Nationale Ombudsman, de drie onafhankelijke 

veiligheidsrapporten in opdracht van de gemeente Arnhem waaruit blijkt dat we op een levensgevaarlijke locatie liggen, 

een aanvaring met een olietanker van de Shell, het budget van 3,5 miljoen euro en de aantoonbaar meerdere 

mogelijkheden om een oplossing mogelijk te maken die bewust niet benut worden, liggen wij nog altijd op deze 

onveilige tijdelijke locatie door toedoen van een klein aantal ambtenaren die aantoonbaar meerdere malen bewust 

onwaarheden hebben verkondigd en meerdere veiligheidsrapporten hebben achtergehouden en de gemeenteraad en 

het College van B&W, de Raad van State, de rechtbank en de Nationale Ombudsman hebben misleid. 

 

We hebben meerdere keren en op verschillende manieren getracht via een WOB-verzoek informatie op te vragen maar 

we worden hierin stelselmatig tegengewerkt door dezelfde ambtenaren die zich aantoonbaar schuldig hebben gemaakt 

aan strafbare feiten met als gevolg een aanvaring met een olietanker, 25.000 euro schade en een groot trauma voor ons 

gezin. Wij hebben meerdere malen bezwaar aangetekend tegen de besluiten van de gemeente op de manier hoe ze met 

onze WOB-verzoeken omgaan maar daar wordt niets mee gedaan. 

Wij verzoeken de rechtbank Gelderland om de gemeente Arnhem op te dragen om alle door ons opgevraagde WOB-

stukken zo spoedig mogelijk digitaal op te leveren en de namen van de betrokken ambtenaren en wethouders zichtbaar 

te houden.   

Ter onderbouwing van ons verzoek hebben we een verslag gemaakt van alle afspraken, verplichtingen, vergunningen, 

veiligheidsonderzoeken, uitspraken, besluiten, raadsopdrachten en moties en de interventies van de Nationale 

Ombudsman naar aanleiding van het woonbotendossier 2000 – 2021 die op ons gezin van toepassing zijn.  

We verzoeken de rechtbank Gelderland om de inhoud van dit verslag mee te nemen bij de afweging op het besluit en de 

uitspraak:   

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-21-arnhemspeil-spaander-vs-gemeente-arnhem-woonbotendossier-2000-2021.pdf 
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Hieronder hebben we onze meerdere redenen voor onverwijlde spoed benoemd: 

• Vaststellen van de verantwoordelijken voor het niet voldoen aan de verplichtingen, afspraken, 

raadsopdrachten, moties en rechterlijke uitspraken. 

• Vaststellen van de verantwoordelijken voor het bewust in stand houden van de tijdelijke, gevaarlijke ligplaats 

ondanks drie onafhankelijke veiligheidsonderzoeken, 60 incidenten, 18 aanvaringen en een aanvaring met een 

olietanker met onze woonboot en ons gezin. 

• Het opstellen van bezwaar en verdediging naar aanleiding van de aankondiging t.a.v. het intrekken van de 

ligplaatsvergunning en opstarten van de onteigeningsprocedure. 

• Het tegengaan van de beperking in onze mogelijkheden tot: 

o Het leveren van informatie voor de onderzoekscommissie naar het woonbotendossier door de 

gemeenteraad van Arnhem. 

o Het leveren van informatie aan het onderzoeksbureau Movares ten aanzien van het onderzoeken van 

onze oplossingen. 

o Het indienen van beroep tegen de bestemmingsplannen waarin niet aan de resultaatverplichting 

voldaan wordt. 

o Klachten en eventueel aangiftes indienen tegen ambtenaren of wethouders. 

o Indienen van schadeclaims naar aanleiding van het onrechtmatig in stand houden van onze tijdelijke, 

ongewenste en onveilige ligplaats met als gevolg het verlies van twee ondernemingen, schade aan onze 

gezondheid en een aanvaring met een olietanker met als resultaat 25.000 euro schade en een groot 

trauma voor ons gezin. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen & Marloes Spaander 

Namens Stichting Arnhems Peil en onszelf 

www.arnhemspeil.nl 

+31 (0) 6 2888 3999 

 

 

Hieronder hebben wij de weblinks aangeboden naar onze WOB-verzoeken en de reacties en besluiten van de gemeente 

Arnhem en onze bezwaren daarop en de communicatie daarover. De oorspronkelijke Wob-verzoeken zijn rood 

gemarkeerd: 

2021-03-21-arnhemspeil-verzoek-voorlopige-voorziening-rechtbank-gelderland-tav-oplevering-wob-stukken-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf  

2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-door-de-gemeente-arnhem.pdf  

2021-03-11-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-arnhem-nogmaals-verzoek-bevestiging-bezwaar-en-aanlevering-wob-stukken.pdf 

2021-03-09-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-arnhem-verzoek-bevestiging-bezwaar-en-aanlevering-wob-stukken.pdf  

2021-02-08-gemeente-arnhem-reactie-op-bezwaar-mbt-ontbrekende-stukken-wob-verzoek-en-toezegging-oplevering-aanvullende-stukken.pdf 

2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-verzoek-nog-weer-uitstel-tav-opleveren-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-arnhem-tbv-voorlopige-

voorziening.pdf 

2021-02-08-gemeente-arnhem-nogmaals-verdaging-tav-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-zaaknummer-535290.pdf 

2021-02-02-arnhemspeil-reactie-op-besluit-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-ivm-indienen-verzoek-voorlopige-voorziening.pdf 

2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf 

2021-01-28-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-in-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf 

2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf 

2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf 

2020-12-24-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-wob-verzoek-woonbotendossier-arnhem-en-tevens-verdagingsbrief-zaaknr-535290.pdf 

2020-12-17-gemeente-arnhem-ontvangstbevestiging-wob-verzoek-en-tevens-verdagingsbrief-zaaknr-535290.pdf 

2020-12-15-arnhemspeil-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-op-voorstel-van-gemeente-arnhem.pdf  

http://www.arnhemspeil.nl/
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https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-verzoek-nog-weer-uitstel-tav-opleveren-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-arnhem-tbv-voorlopige-voorziening.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-02-arnhemspeil-reactie-op-besluit-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-ivm-indienen-verzoek-voorlopige-voorziening.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-28-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-in-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-24-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-wob-verzoek-woonbotendossier-arnhem-en-tevens-verdagingsbrief-zaaknr-535290.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-17-gemeente-arnhem-ontvangstbevestiging-wob-verzoek-woonbotendossier-arnhem-en-tevens-verdagingsbrief-zaaknr-535290.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-arnhemspeil-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-op-voorstel-van-gemeente-arnhem.pdf


 
2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-tav-resultaatverplichting.pdf  

2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-mbt-raadsbesluit-23-04-2012-sbmw.pdf  

2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-mbt-advocaat-gemeente-liegt-tegen-raad-van-state.pdf  

2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-werkschip-cornelia-witjes-westervoortsedijk.pdf  

2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf  

2020-11-02-arnhemspeil-awn-toelichting-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf  

2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf  

2019-10-28-gemeente-arnhem-oplevering-wob-woonbotenlocaties-rosandepolder-defensiehaven-boterdijk-woonbotendossier.pdf  

2019-09-03-arnhemspeil-reactie-op-vraag-strategisch-bestuursadviseur-gemeente-arnhem-tav-wobverzoek-woonbotendossier.pdf  

2019-08-28-arnhemspeil-wob-verzoek-locaties-rosandepolder-defensiehaven-boterdijk-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf  

2019-05-17-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf  

2019-04-01-awn-in-gebreke-stelling-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf  

2019-03-07-gemeente-arnhem-reactie-op-melding-awn-dat-er-honderden-stukken-ontbreken-mbt-het-wob-verzoek-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf  

2019-03-04-awn-wob-verzoek-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-gemeente-arnhem.pdf  

2019-01-29-awn-wob-verzoek-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf 
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