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

gewenste en permanente ligplaats voor ons te regelen. De gemeente Arnhem heeft zich 14 jaar later nog 

steeds niet aan die verplichting gehouden terwijl de gemeente onze ligplaats ongewenst heeft kunnen 

verklaren doordat de gemeente die resultaatverplichting is aangegaan. 

 

De gemeente heeft meerdere keren erkend geen inspanning te verrichten om een oplossing mogelijk te 

maken en heeft aantoonbaar een groot aantal mogelijkheden onbenut gelaten omdat ze de kosten te 

hoog vonden. 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 gevaarlijke ligplaats met 

als gevolg halverwege 2017 een zware aanvaring met een olietanker van de Shell met 25.000 euro schade 

en een trauma voor ons gezin. 

 

De Nationale Ombudsman heeft in 2018 en 2019 twee interventies ondernomen om ervoor te zorgen dat 

de verplichtingen nagekomen zouden worden maar ondanks de afspraken met de ombudsman liggen we  

nog altijd in de invaart van de olietankers van de Shell. Reinier van Zutphen weet dat de gemeente 

Arnhem de afspraken niet nagekomen is en onwaarheden vertelt, maar desondanks onderneemt hij niets.  

Klacht over de 
Nationale Ombudsman 
Reinier van Zutphen 
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Klacht over de Nationale Ombudsman 
M.b.t. de ondeugdelijke afhandeling van onze klacht 
 

De bij dit dossier betrokken gemeenteambtenaren en wethouders hebben door middel van hun aanhoudende 

misleiding en het vertellen van meerdere en aantoonbare onwaarheden aan het College van B&W, de 

gemeenteraad, de meerdere onderzoekscommissies van de gemeente Arnhem, de rechter, de Raad van State 

en onlangs weer de Nationale Ombudsman er voor gezorgd dat we op een derde tijdelijke locatie geplaatst zijn 

waarvoor in drie verschillende onafhankelijke veiligheidsrapporten (opgesteld in opdracht van de gemeente 

Arnhem die als nautisch beheerder verantwoordelijk is voor onze ligplaats) ondubbelzinnig staat aangegeven 

dat onze woonboot op een zeer gevaarlijke locatie in de vaargeul en de draaicirkel van de beroepsvaart 

geplaatst was. (Dossiernummers: 2020-30804 / 2019-00847 / 2019-00843 / 2018-11428) 

Dit heeft in 2017 als direct gevolg een zware aanvaring met een olietanker gehad van de Shell met als resultaat 

25.000 euro schade en een dagelijks aanhoudend trauma voor ons gezin waarna er alsnog weinig tot niets 

veranderd is aan onze situatie en wij nog steeds dagelijks op een tijdelijke, ongewenst verklaarde en volgens de 

laatste statusupdate van 15 december 2020 van de gemeente aan de  gemeenteraad nog altijd onveilige locatie 

bevinden door de dagelijks in- en uitvaart van de olietankers.  

Nu in 2021 bijna drie jaar na het indienen van onze eerste klacht bij de Nationale Ombudsman liggen wij nog altijd 

op een gevaarlijk plek ondanks de inspannings- en resultaatverplichting uit 2007, de meerdere raadsopdrachten, 

de uitspraken van de rechtbank en de Raad van State, twee interventies van de Nationale Ombudsman, de 

beloftes van de betrokken wethouder en de burgemeester, de moties van de gemeenteraad en de zeer duidelijke 

conclusies in drie onafhankelijke veiligheidsrapporten waarvan de eerste al in 2009 is opgesteld in opdracht van 

de gemeente Arnhem specifiek voor onze ligplaats in combinatie met de in- en uitvaart van de olietankers van de 

Shell (Casus Shell / Spaander). 

 
Alle bewijzen die wij sinds 2018 aan de Nationale Ombudsman opgeleverd hebben, laten zien dat de gemeente 

Arnhem afspraken, beloftes, verplichtingen en rechterlijke uitspraken niet nakomt en opzettelijk ons gezin 

benadeelt. Al sinds 2008 doet gemeente Arnhem er alles aan om ons gezin dwars te liggen en onze levens kapot 

te maken. Ondanks dat de gemeente Arnhem op dit moment twee gewenste ligplaatsen beschikbaar heeft en een 

derde voor een zeer schappelijk bedrag kan aanschaffen laten zij het na om ons in veiligheid te brengen terwijl 

Gemeente Arnhem ons juist in de onveilige situatie geplaatst heeft. 

 

De gemeente laat zien dat zij met gemak complete onwaarheden vertellen, belangrijke informatie weglaten en 

zaken verdraaien. De betrokken ambtenaren hebben tot tweemaal toe veiligheidsrapporten achtergehouden. 

Zowel de ambtenaren als de wethouders houden dit onethische en onrechtvaardige systeem in stand. 

Burgemeester Ahmed Marcouch, die verantwoordelijk is voor de veiligheid, kijkt ernaar maar doet helemaal niets. 

Ook Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman is volledig op de hoogte maar weigert het College van B&W 

aan te spreken op het niet nakomen van de afspraken, de meerdere onwaarheden die de ambtenaren en 

verantwoordelijke wethouder uiten over deze zaak en het in stand houden van onze gevaarlijke ligplaats. 

 
In de meerdere beloften van de gemeente aan de Nationale Ombudsman is gezegd dat wij in 2018 in de eerste 

instantie 5 meter verplaatst zouden worden naar achter de palen en dat wij nog in datzelfde jaar een nieuwe 

definitieve veilige ligplaats voor onze woonboot zouden krijgen.  
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Wij zijn achter de palen verplaatst maar wij hebben de nieuwe veilige ligplaats nog altijd niet gekregen. Gemeente 

Arnhem heeft in een brief aan de gemeenteraad van december 2020 laten weten dat Shell aangeeft dat onze 

woonboot nog altijd in de gevarenzone van de vaarroute van de olietankers ligt. Wij liggen dus nog steeds op een 

gevaarlijke plek en volgens het laatste veiligheidsonderzoek is het een geluk dat er nog geen zwaargewonden of 

doden zijn gevallen.  

 

Wij hebben in de afgelopen jaren de Nationale Ombudsman telkens nauwgezet op de hoogte gehouden over het 

gebrek aan voortgang in onze zaak en het niet nakomen van de beloften van de gemeente Arnhem aan de 

Nationale Ombudsman en de vele leugens die de betrokkenen hierover verteld hebben. Dit heeft echter geen 

enkele consequentie gehad. De Nationale Ombudsman heeft aangegeven dat het niet zijn taak is om de overheid 

zich te laten houden aan de gedane beloften aan de Nationale Ombudsman en hij voelt zich ook niet 

verantwoordelijk om de gemeente hiertoe extra aan te sporen.  

 

De Nationale Ombudsman is voor de burgers het enige en het laatste orgaan waar men terecht kan wanneer men 

onrechtvaardig behandeld wordt door de overheid. En deze Nationale Ombudsman heeft zijn waarde afgezwakt 

tot een symbolische aansporing doordat hij het nalaat enige druk uit te oefenen op de bestuursorganen die 

beloften hebben gedaan aan de Nationale Ombudsman. Burgers zijn hierdoor op geen enkele manier beschermd 

tegen het wangedrag van de overheid met als gevolg dat levens verwoest worden. De Nationale Ombudsman is 

hiermee de grootste doofpot van Nederland waarin ernstige klachten van burgers over de overheid verdwijnen. 

 

Daartegenover staat dat de Nationale Ombudsman wel heeft gepronkt met onze casus en reclame heeft gemaakt 

met het zogenaamd zeer goed oplossen van ons probleem via een column in de Telegraaf met daarbij een 

reclame-uiting om mensen aan te sporen contact op te nemen met de Nationale Ombudsman wanneer zij zich in 

een conflict met een overheidsinstantie bevinden. Nogmaals, de Nationale Ombudsman beweert in deze column 

ons geholpen te hebben en de situatie opgelost te hebben. Echter, drie jaar laten is de situatie niet opgelost en 

doet de Nationale Ombudsman geen enkele moeite om ons verder te helpen, sterker nog, hij benadeelt ons door 

de gemeente Arnhem te laten weten dat de gemeente van Nationale Ombudsman geen verdere druk meer hoeft 

te verwachten.  

 
Begin 2020 lieten diverse deskundigen in de Volkskrant zorgwekkende geluiden horen. Ze stippen aan dat de 

onafhankelijkheid van Reinier van Zutphen in zijn rol van de Nationale Ombudsman in het gedrang is door zijn 

vele nevenfuncties, op dat moment zijn het er 11. Van Zutphen heeft verscheidene bijbanen, waarvan een deel 

bezoldigd. Waar heeft hij deze banen voor nodig? Hij verdient als Nationale Ombudsman een ministerssalaris, 

dus daar hoeven geen inkomsten van nevenfuncties meer bij. Wim Voermans, hoogleraar Staatsrecht aan de 

Universiteit van Leiden, en Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit 

Twente, benadrukken dat zijn meerdere functies voor dubbele belangen zorgen. Ook voormalig nationaal 

ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt de huidige situatie onwenselijk.  

 

Reinier van Zutphen beargumenteert dat het volgens de wet niet verboden is om de vele functies naast elkaar 

te hebben die hij heeft maar de heer van Zutphen maakt hier gebruik van een legaliteitsdrogreden. Dat de wet 

iets toestaat zegt niks over het morele probleem dat ontstaat door de situatie. De heer van Zutphen lijkt echter 

geen boodschap te hebben aan het morele aspect van het verhaal. 

 

Tijdens de ondervraging in de Tweede Kamer door Pieter Omtzigt heeft Reinier van Zutphen bevestigd dat hij 

dagelijks te maken heeft met ambtenaren die liegen maar geeft aan dat het niet zijn taak is om daarover boos 

te worden. Pieter Omtzigt toonde met een groot aantal voorbeelden aan dat de overheid onbetrouwbaar is en 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/deskundigen-kritisch-over-dubbelrol-nationale-ombudsman~bc15bf29/
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wees deze Nationale Ombudsman op zijn gebrek aan verantwoordelijkheid en kritische houding. Zie de video 

hieronder. 

 
https://youtu.be/63Sve5URPV8  

 

In onze eigen situatie zijn wij zeer ontevreden over de manier waarop wij behandeld zijn door de Nationale 

Ombudsman. De ontdekking dat de Nationale Ombudsman last heeft van belangenverstrengeling en dat hij ook 

in andere dossiers burgers ernstig tekortdoet en zijn taken verzaakt versterkt onze indruk dat de Ombudsman 

niet naar behoren functioneert. De Nationale Ombudsman heeft in ons dossier maar liefst 5 keer aangegeven 

duidelijke afspraken gemaakt te hebben met de gemeente Arnhem, waarbij de uitkomst een oplossing voor ons 

zou zijn om uit de gevaarlijke situatie te komen, binnen een afgesproken termijn. De eerste bevestiging van een 

belofte aan de ombudsman door de gemeente Arnhem kwam in 2018 maar nog altijd liggen we ondanks alle 

mogelijke oplossingen die de gemeente op dit moment beschikbaar heeft nog altijd op een gevaarlijke plek met 

onze woonboot en gezin. 

 

Wat wij van de Nationale Ombudsman verwachten 

 

We verwachten van en vragen vriendelijk maar met klem de heer van Zutphen om de telefoon op te pakken en 

contact op te nemen met burgemeester Ahmed Marcouch en wethouder Jan van Dellen om ons dossier 

nogmaals onder de aandacht te brengen en ze wijst op de afspraken die gemaakt zijn en de vele onwaarheden 

en misstanden die hij geconstateerd heeft en de beide heren verzoekt om nu eindelijk met een oplossing over 

de brug te komen. 

 

We hebben ons eigen dossier volledig uitgewerkt en online beschikbaar gesteld. In ons online dossier geven wij 

een chronologische weergave van de hele geschiedenis inclusief alle uitspraken van rechters en de Raad van 

State. De vele beloftes die we van de Nationale Ombudsman ontvangen hebben en alle extracten van alle 

afspraken en relevante documentatie. De Nationale Ombudsman heeft nu alle informatie die hij nodig heeft om 

vast te stellen dat er bewust onwaarheden zijn verteld door ambtenaren en de wethouder in dit dossier 

waardoor onze woonboot en gezin is aangevaren door een olietanker en dat we ondanks alle afspraken en 

mogelijke oplossingen nog altijd op een gevaarlijke locatie liggen met ons gezin en dat de gemeente Arnhem 

deze situatie onlangs verlengd heeft en nog minimaal tot volgend jaar in stand wil houden. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-21-arnhemspeil-spaander-vs-gemeente-arnhem-woonbotendossier-2000-

2021.pdf 

In de tekst hieronder hebben we een samenvatting opgenomen van de meest recente ontwikkelingen en 

specifiek de afspraken die de Nationale Ombudsman met de gemeente Arnhem gemaakt heeft en op papier 

heeft gezet naar aanleiding van de twee interventies. In het stuk hieronder leest u steeds een beschrijving met 

een datum. Dan geven wij een afbeelding met een rood kader. In die afbeelding ziet u de tekst die onderbouwt 

wat wij beschrijven.  

https://youtu.be/63Sve5URPV8
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-21-arnhemspeil-spaander-vs-gemeente-arnhem-woonbotendossier-2000-2021.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-21-arnhemspeil-spaander-vs-gemeente-arnhem-woonbotendossier-2000-2021.pdf
https://youtu.be/63Sve5URPV8
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Daaropvolgend ziet u een blauwe link. Indien u op die link klikt komt opent het document waar de tekst uit het 

rode kader uit geëxtraheerd is. Dus samengevat ziet u:  

• Datum 

• Omschrijving van gebeurtenis 

• Onderbouwend fragment uit relevant document  

• Link naar het relevante document 

 

 

Op 8 april 2021 ontvingen we het bericht van de gemeente Arnhem dat onze klacht over het stelselmatig niet of 

te laat opleveren van WOB-stukken niet in behandeling wordt genomen. Ondanks dat we zeer duidelijk hebben 

gemotiveerd om welke WOB-verzoeken en om welke WOB-stukken het gaat en welke ambtenaren betrokken 

zijn bij het stelselmatig niet of te laat opleveren van de WOB-stukken geeft de gemeente aan dat onze klacht “te 

algemeen is geformuleerd” en omdat we een voorlopige voorziening hebben aangevraagd om toch de WOB-

stukken via de rechter op te vragen geven ze aan dat de klacht tegen de twee betrokken ambtenaren die de 

stukken achterhouden niet in behandeling genomen kan worden en verwijzen ons weer door naar de Nationale 

Ombudsman. De voorlopige voorziening om de WOB-stukken op te vragen heeft echter niets te maken met de 

klacht tegen de twee ambtenaren die bewust de stukken achterhouden. In deze klacht over de Nationale 

Ombudsman dienen we meteen ook de klacht in tegen de gemeente Arnhem over de ondeugdelijke 

afhandeling van onze klacht over de twee betrokken ambtenaren die bewust stukken achterhouden. 

 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-04-08-gemeente-arnhem-afhandeling-klacht-mbt-het-stelselmatig-niet-of-te-

laat-opleveren-van-wob-stukken.pdf  

 

 

Op 4 april 2021 onderbouwen we op verzoek van de gemeente Arnhem nog een keer om welke WOB-

verzoeken het gaat, welke WOB-stukken het betreffen en om welke ambtenaren betrokken zijn bij het 

stelselmatig niet of te laat opleveren van de stukken. 

 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-04-04-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-klacht-mbt-stelselmatig-

niet-opleveren-wob-stukken-en-verzoek-vervanging-debby-de-feijter.pdf 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-04-08-gemeente-arnhem-afhandeling-klacht-mbt-het-stelselmatig-niet-of-te-laat-opleveren-van-wob-stukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-04-08-gemeente-arnhem-afhandeling-klacht-mbt-het-stelselmatig-niet-of-te-laat-opleveren-van-wob-stukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-04-08-gemeente-arnhem-afhandeling-klacht-mbt-het-stelselmatig-niet-of-te-laat-opleveren-van-wob-stukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-04-04-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-klacht-mbt-stelselmatig-niet-opleveren-wob-stukken-en-verzoek-vervanging-debby-de-feijter.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-04-04-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-klacht-mbt-stelselmatig-niet-opleveren-wob-stukken-en-verzoek-vervanging-debby-de-feijter.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-04-04-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-klacht-mbt-stelselmatig-niet-opleveren-wob-stukken-en-verzoek-vervanging-debby-de-feijter.pdf
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Op 10 maart 2021 ontvingen we het bericht van de gemeente Arnhem dat onze vierde tijdelijke en volgens drie 

onafhankelijke veiligheidsrapporten gevaarlijke ligplaats nogmaals met een halfjaar verlengd wordt tot 

minimaal 8 januari 2022:  

 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-10-gemeente-arnhem-stand-van-zaken-woonboten-nieuwe-haven.pdf 

 

 

In januari en februari 2021 sturen wij en onze advocaat meerdere berichten naar de gemeente Arnhem waarin 

we aangeven dat we te horen hebben gekregen dat de gemeente Arnhem wederom een gewenste ligplaats niet 

wil aanschaffen omdat ze de ligplaats te duur zouden vinden en waarin we aanbieden bereid te zijn om het 

restant van de vraagprijs aan te vullen om zo toch een oplossing mogelijk te maken. Op 16 februari weigert de 

gemeente Arnhem om deze oplossing mogelijk te maken. De gemeente Arnhem heeft op dit moment zelfs al 

twee gewenste ligplaatsen beschikbaar die ze een jaar geleden aangeschaft hebben en die ze niet benutten 

maar kiezen er bewust voor om ons nog altijd op de gevaarlijk locatie te laten liggen. Dit alles ondanks dat 

zowel de gemeente als u zwart op wit de afspraken bevestigd hebben waarin staat dat de gemeente Arnhem 

ons al in 2018 een gewenste veilige permanente ligplaats zou aanbieden: 

 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-

arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-12-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-

arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-10-gemeente-arnhem-stand-van-zaken-woonboten-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-10-gemeente-arnhem-stand-van-zaken-woonboten-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-12-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-12-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-12-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-10-gemeente-arnhem-stand-van-zaken-woonboten-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-12-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-16-gemeente-arnhem-brief-aan-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-met-

weigering-aanbod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf 

 
 

 

Op 5 januari 2021 hebben we contact met u opgenomen om aan te geven dat de gemeente Arnhem haar 

verplichtingen en afspraken nog altijd niet is nagekomen ondanks de meerdere mogelijkheden die de gemeente 

nu heeft om ons een geschikte gewenste en veilige locatie aan te bieden, de drie onafhankelijke 

veiligheidsrapporten, de resultaat- en inspanningsverplichting, de uitspraken van de Raad van State, de 

rechtbank, de raadsopdrachten en moties van de gemeenteraad en uw beide interventies waarvan u meerdere 

keren bevestigd heeft dat u een afspraak heeft gemaakt met de gemeente Arnhem dat ze ons uit de 

gevarenzone zouden halen en een definitieve gewenste ligplaats zouden aanbieden. 

 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-05-arnhemspeil-brief-aan-nationale-ombudsman-mbt-niet-nakomen-

afspraak-aanbod-geschikte-definitieve-gewenste-en-veilige-ligplaats-zaaknr-2020-30804.pdf 

 

 

 

 

Op 15 december 2020 stuurde de gemeente Arnhem een status update aan de gemeenteraad waarin stond dat 

we nog altijd op een gevaarlijke locatie liggen in de invaart m.b.t. de olietankers van de Shell. 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-16-gemeente-arnhem-brief-aan-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-met-weigering-aanbod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-16-gemeente-arnhem-brief-aan-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-met-weigering-aanbod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-05-arnhemspeil-brief-aan-nationale-ombudsman-mbt-niet-nakomen-afspraak-aanbod-geschikte-definitieve-gewenste-en-veilige-ligplaats-zaaknr-2020-30804.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-05-arnhemspeil-brief-aan-nationale-ombudsman-mbt-niet-nakomen-afspraak-aanbod-geschikte-definitieve-gewenste-en-veilige-ligplaats-zaaknr-2020-30804.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-05-arnhemspeil-brief-aan-nationale-ombudsman-mbt-niet-nakomen-afspraak-aanbod-geschikte-definitieve-gewenste-en-veilige-ligplaats-zaaknr-2020-30804.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-gemeente-arnhem-raadsbrief-stand-van-zaken-visie-nieuwe-haven-en-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-16-gemeente-arnhem-brief-aan-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-met-weigering-aanbod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-05-arnhemspeil-brief-aan-nationale-ombudsman-mbt-niet-nakomen-afspraak-aanbod-geschikte-definitieve-gewenste-en-veilige-ligplaats-zaaknr-2020-30804.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-gemeente-arnhem-raadsbrief-stand-van-zaken-visie-nieuwe-haven-

en-woonbotendossier-arnhem.pdf 

 

 

Op 28 juni 2019 publiceerde de Gelderlander een artikel over de onduidelijkheid en verwarring die er bleek te 

bestaan over de afspraken die de Nationale Ombudsman met wethouder van Dellen en burgemeester 

Marcouch waren gemaakt en dat de Ombudsman er vanuit ging dat er duidelijke afspraken gemaakt waren. 

 

 
https://www.gelderlander.nl/arnhem/woonbootbewoners-in-de-nieuwe-haven-in-arnhem-moeten-nog-even-

geduld-hebben~a60df0e0/ 
 

 

Op 13 juni 2019 ontvangen we een reactie van de Nationale Ombudsman over de afspraken die Reinier van 

Zutphen en burgemeester Marcouch hebben gemaakt ten aanzien van het nakomen van de verplichtingen. 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-gemeente-arnhem-raadsbrief-stand-van-zaken-visie-nieuwe-haven-en-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-gemeente-arnhem-raadsbrief-stand-van-zaken-visie-nieuwe-haven-en-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/woonbootbewoners-in-de-nieuwe-haven-in-arnhem-moeten-nog-even-geduld-hebben~a60df0e0/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/woonbootbewoners-in-de-nieuwe-haven-in-arnhem-moeten-nog-even-geduld-hebben~a60df0e0/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/woonbootbewoners-in-de-nieuwe-haven-in-arnhem-moeten-nog-even-geduld-hebben~a60df0e0/
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-06-13-nationale-ombudsman-gespreksverslag-burgemeester-marcouch-en-nationale-ombudsman-reinier-van-zutphen-over-het-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-gemeente-arnhem-raadsbrief-stand-van-zaken-visie-nieuwe-haven-en-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/woonbootbewoners-in-de-nieuwe-haven-in-arnhem-moeten-nog-even-geduld-hebben~a60df0e0/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/woonbootbewoners-in-de-nieuwe-haven-in-arnhem-moeten-nog-even-geduld-hebben~a60df0e0/
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https://arnhemspeil.nl/docs/2019-06-13-nationale-ombudsman-gespreksverslag-burgemeester-marcouch-en-

nationale-ombudsman-reinier-van-zutphen-over-het-woonbotendossier-arnhem.pdf 
 

 

Op 10 mei 2019 start de Nationale Ombudsman de tweede interventie op om ervoor te zorgen dat de 

gemeente Arnhem de afspraken en verplichting nakomt. In deze tweede interventie wordt verwezen naar de 

eerste interventie uit 2018 waarbij de gemeente Arnhem heeft afgesproken met de Ombudsman dat we in de 

eerste instantie achter de palen (vijf meter verderop) geplaatst zouden worden en vervolgens nog hetzelfde jaar 

een veilige, geschikte, definitieve en gewenste ligplaats aangeboden zouden krijgen. De afspraak m.b.t. de 

verplaatsing vijf meter verderop naar de vierde onveilige tijdelijke locatie achter de palen is wel nagekomen 

maar de drie jaar later is de definitieve, veilige, geschikte en gewenste ligplaats nog altijd niet opgeleverd en 

liggen we volgens de Shell nog altijd in de invaart van de olietankers. 

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-

arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf 
 

 

Op 7 februari 2019 stuurt de Nationale Ombudsman een brief aan de gemeente Arnhem met vragen m.b.t. het 

nog altijd niet nakomen van de resultaatverplichting en het nog altijd niet opleveren van de veilige, gewenste, 

definitieve ligplaats. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-06-13-nationale-ombudsman-gespreksverslag-burgemeester-marcouch-en-nationale-ombudsman-reinier-van-zutphen-over-het-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-06-13-nationale-ombudsman-gespreksverslag-burgemeester-marcouch-en-nationale-ombudsman-reinier-van-zutphen-over-het-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-06-13-nationale-ombudsman-gespreksverslag-burgemeester-marcouch-en-nationale-ombudsman-reinier-van-zutphen-over-het-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-07-nationale-ombudsman-vragen-aan-gemeente-arnhem-tav-woonboten-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-07-nationale-ombudsman-vragen-aan-gemeente-arnhem-tav-

woonboten-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf 

 

 
Op 8 september 2018 pronkt de Nationale Ombudsman met onze casus en maakt reclame met het zogenaamd 

zeer goed oplossen van ons probleem via een column in de Telegraaf met daarbij een reclame-uiting om 

mensen aan te sporen contact op te nemen met de Nationale Ombudsman wanneer zij zich in een conflict met 

een overheidsinstantie bevinden. Nogmaals; de Nationale Ombudsman beweert in deze column ons geholpen 

te hebben en de situatie opgelost te hebben. Echter, drie jaar laten is de situatie niet opgelost, liggen we nog 

altijd in de invaart van de olietankers van de Shell en doet de Nationale Ombudsman geen enkele moeite om 

ons verder te helpen, sterker nog hij benadeelt ons door de gemeente Arnhem te laten weten dat de gemeente 

van Nationale Ombudsman geen verdere druk meer hoeft te verwachten.  

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-

nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf 
 

 

Op 2 augustus 2018 ontvangen we de email die de Nationale Ombudsman gaat sturen aan de gemeente 

Arnhem waarin ze de afspraken bevestigen die ze gemaakt hebben met de gemeente m.b.t. nakomen van de 

verplichtingen en het opleveren van een definitieve, geschikte en veilige ligplaats. 

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-08-02-nationale-ombudsman-concept-bericht-afhandeling-zaak-

bewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-dossiernummer-201811428.pdf 
 

 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-07-nationale-ombudsman-vragen-aan-gemeente-arnhem-tav-woonboten-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-07-nationale-ombudsman-vragen-aan-gemeente-arnhem-tav-woonboten-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-08-02-nationale-ombudsman-concept-bericht-afhandeling-zaak-bewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-dossiernummer-201811428.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-08-02-nationale-ombudsman-concept-bericht-afhandeling-zaak-bewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-dossiernummer-201811428.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-08-02-nationale-ombudsman-concept-bericht-afhandeling-zaak-bewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-dossiernummer-201811428.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-07-nationale-ombudsman-vragen-aan-gemeente-arnhem-tav-woonboten-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-08-02-nationale-ombudsman-concept-bericht-afhandeling-zaak-bewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-dossiernummer-201811428.pdf
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Op 31 juli 2018 ontvangen we nogmaals een email van Jacco van der Kaa, de ambtenaar die de gemeente 

Arnhem heeft toegewezen naar aanleiding van de gesprekken met de Nationale Ombudsman waarin hij 

nogmaals aangeeft dat er ook binnen de palen een risico blijft waardoor er voor de langere termijn gezocht 

moet worden naar een structurele oplossing. 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-31-gemeente-arnhem-bevestiging-constructie-omruilactie-ponton-

woonboot-nieuwe-haven-maar-ook-achter-de-palen-blijft-het-risico.pdf 

 

 
Op 25 juli 2018 stuurt de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het optekenen, toekennen en instant houden 

van onze gevaarlijke ligplaats en het stelselmatig liegen hierover onze advocaat een brief waarin hij aangeeft 

dat er gesprekken hebben plaats gevonden tussen ons en de gemeente om de veiligheidsrisico’s van onze 

tijdelijke ligplaats te verkleinen. 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-25-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-op-brief-aan-gemeenteraad-

ivm-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven.pdf 

 

 
Op 14 juli 2018 ontvangen we de email van Jacco van der Kaa, de ambtenaar die de gemeente Arnhem heeft 

toegewezen naar aanleiding van de gesprekken met de Nationale Ombudsman waarin hij aangeeft dat we eerst 

naar onze vierde tijdelijke ligplaats achter de palen geplaatst gaan worden (vijf meter verderop) en er 

vervolgens gezocht gaat worden naar een definitieve oplossing. 

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-14-mailwisseling-gemeente-arnhem-en-woonbootbewoner-nieuwe-

haven-mbt-omruilactie-ponton-woonboot-ombudsman-dossiernummer-201811428.pdf 

 

 

 

Op 15 juni 2018 sturen we een email naar de Nationale Ombudsman waarin we uitleggen dat de twee 

ambtenaren waartegen we de klacht hebben ingediend omdat ze verantwoordelijk zijn voor het optekenen en 

toewijzen en in stand houden van onze gevaarlijke ligplaats en het stelselmatig liegen hierover tegen de 

gemeenteraad, het College van B&W en de klachtencommissie van de gemeente Arnhem en de rechter en de 

Raad van State aangegeven hebben dat ze alsnog geen medewerking gaan leveren om ons achter de palen te 

plaatsen. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-31-gemeente-arnhem-bevestiging-constructie-omruilactie-ponton-woonboot-nieuwe-haven-maar-ook-achter-de-palen-blijft-het-risico.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-31-gemeente-arnhem-bevestiging-constructie-omruilactie-ponton-woonboot-nieuwe-haven-maar-ook-achter-de-palen-blijft-het-risico.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-31-gemeente-arnhem-bevestiging-constructie-omruilactie-ponton-woonboot-nieuwe-haven-maar-ook-achter-de-palen-blijft-het-risico.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-25-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-op-brief-aan-gemeenteraad-ivm-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-25-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-op-brief-aan-gemeenteraad-ivm-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-25-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-op-brief-aan-gemeenteraad-ivm-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-14-mailwisseling-gemeente-arnhem-en-woonbootbewoner-nieuwe-haven-mbt-omruilactie-ponton-woonboot-ombudsman-dossiernummer-201811428.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-14-mailwisseling-gemeente-arnhem-en-woonbootbewoner-nieuwe-haven-mbt-omruilactie-ponton-woonboot-ombudsman-dossiernummer-201811428.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-14-mailwisseling-gemeente-arnhem-en-woonbootbewoner-nieuwe-haven-mbt-omruilactie-ponton-woonboot-ombudsman-dossiernummer-201811428.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-15-bewoner-nieuwe-haven-status-update-nationale-ombudsman-gemeente-arnhem-weigert-medewerking-omruilplan-woonboot-ponton-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-25-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-op-brief-aan-gemeenteraad-ivm-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-14-mailwisseling-gemeente-arnhem-en-woonbootbewoner-nieuwe-haven-mbt-omruilactie-ponton-woonboot-ombudsman-dossiernummer-201811428.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-15-bewoner-nieuwe-haven-status-update-nationale-ombudsman-

gemeente-arnhem-weigert-medewerking-omruilplan-woonboot-ponton-westervoortsedijk-85.pdf 

 

 

 

Op 7 juni 2018 ontvangen een reactie van de Nationale Ombudsman op onze klacht waarin hij aangeeft dat hij 

contact heeft opgenomen met de gemeente Arnhem en dat de gemeente ging nadenken over een oplossing. 

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-07-brief-nationale-ombudsman-mbt-dossier-woonbootbewoner-

nieuwe-haven-arnhem.pdf 

 

 

Op 16 mei 2018 stuurt onze advocaat de zoveelste waarschuwing naar het College van B&W en de 

gemeenteraad waarin hij onze levensgevaarlijke situatie beschrijft en de meerdere onafhankelijke 

veiligheidsrapporten onder de aandacht brengt voor onze tijdelijke ongewenste locatie. Als bijlage aan zijn brief 

voegt hij ook de klacht aan de Nationale Ombudsman toe met de hele historie. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-15-bewoner-nieuwe-haven-status-update-nationale-ombudsman-gemeente-arnhem-weigert-medewerking-omruilplan-woonboot-ponton-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-15-bewoner-nieuwe-haven-status-update-nationale-ombudsman-gemeente-arnhem-weigert-medewerking-omruilplan-woonboot-ponton-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-07-brief-nationale-ombudsman-mbt-dossier-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-07-brief-nationale-ombudsman-mbt-dossier-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-07-brief-nationale-ombudsman-mbt-dossier-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-16-brief-advocaat-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-arnhem-tav-gang-van-zaken-en-weigeren-opleveren-gewenste-veilige-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-15-bewoner-nieuwe-haven-status-update-nationale-ombudsman-gemeente-arnhem-weigert-medewerking-omruilplan-woonboot-ponton-westervoortsedijk-85.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-16-brief-advocaat-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-

gemeenteraad-arnhem-tav-gang-van-zaken-en-weigeren-opleveren-gewenste-veilige-ligplaats.pdf 

 

 

Op 10 mei 2018 dienen we onze eerste klacht in bij de Nationale Ombudsman m.b.t. onze gevaarlijke ligplaats 

die de gemeente willens en wetens in stand houdt ondanks de drie onafhankelijke veiligheidsrapporten waarin 

specifiek voor onze tijdelijke ligplaats die door de gemeente Arnhem is opgetekend, door de gemeente is 

aangewezen en door de gemeente aan ons wordt verhuurd staat vermeld dat we in de aanvoerroute en 

draaicirkel van olietankers van de Shell liggen. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-16-brief-advocaat-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-arnhem-tav-gang-van-zaken-en-weigeren-opleveren-gewenste-veilige-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-16-brief-advocaat-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-arnhem-tav-gang-van-zaken-en-weigeren-opleveren-gewenste-veilige-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-14-mailwisseling-gemeente-arnhem-en-woonbootbewoner-nieuwe-haven-mbt-omruilactie-ponton-woonboot-ombudsman-dossiernummer-201811428.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-16-brief-advocaat-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-arnhem-tav-gang-van-zaken-en-weigeren-opleveren-gewenste-veilige-ligplaats.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-10-klacht-ombudsman-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-

tav-gang-van-zaken-en-weigeren-opleveren-gewenste-veilige-ligplaats-gemeente-arnhem.pdf 

 

 

Dossiernummers: 2020-30804 / 2019-00847 / 2019-00843 / 2018-11428 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen & Marloes Spaander 

 

Westervoortsedijk 85,  

6827 AW, Arnhem 

www.arnhemspeil.nl  

+31 (0) 6 2888 3999 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-10-klacht-ombudsman-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-tav-gang-van-zaken-en-weigeren-opleveren-gewenste-veilige-ligplaats-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-10-klacht-ombudsman-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-tav-gang-van-zaken-en-weigeren-opleveren-gewenste-veilige-ligplaats-gemeente-arnhem.pdf
http://www.arnhemspeil.nl/
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-10-klacht-ombudsman-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-tav-gang-van-zaken-en-weigeren-opleveren-gewenste-veilige-ligplaats-gemeente-arnhem.pdf

