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In DT 

In college 
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Genoemde data fataal Nee 

1-9-2005 
15-09-2005 
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Beslispunten 

in te stemmen met de uitwerking van de ingekomen inspraakreacties, 
in te stemmen met de, n.a.v. de inspraakreacties, aangepaste notitie Woonschepen; uitwerking kaders en onderbouwing 
locaties 17-05-2005, 
vaststellen van het concept-aanwijzingsbesluit woonbootlocaties, 
in te stemmen met methodiek berekening leges ligplaatsvergunning en huur voor gebruik grond en water. 
in te stemmen met het vervolgtraject: verlenen ligplaatsvergunningen, verstrekken woongarantiebrieven, opstellen of 
aanpassen van huurcontracten voor water en/of grond, 
het voormalig bunkerschip aan de Rijnkade van Oliehandel de Rijn, gezien de oorspronkelijke functie, aard en afmetingen, niet 
te beschouwen als woonboot waarvoor de woongarantie geldt, maar de woongarantie voor wonen op het water te verlenen aan 
de eigenaar/bewoner niet geldend voor het voormalig bunkerschip, 

vast te stellen de lijst met 122 erkende woonboten, 

de raadscommissie VROM te raadplegen op 10-10-2005. 

20 Januari 2004 heeft het college de concept onderbouwing voor het aanwijzingsbesluit voor locaties van woonschepen in 
de rivierzone vastgesteld en heeft zij ingestemd met het kosten- en dekkingsvoorstel voor het vervolgtraject. 
In overleg met de raadswerkgroep woonschepen is in drie bijeenkomsten met de werkgroep de uitwerking van de zes 
kaders besproken en is de onderbouwing van de locaties bijgesteld. 
Het resultaat van het overleg is uitgewerkt in de notitie 'Woonschepen; uitwerking kaders en onderbouwing locaties' van 
23-09-2004. Deze notitie is 1 november 2004 aan de raadscommissie VROM voorgelegd en vrijgegeven voor de inspraak. 
25 november 2004 heeft er een inspraakavond plaatsgevonden voor betrokken bewoners en belangengroepen. De 
inspraakreacties zijn uitgewerkt in bijgevoegde 'uitwerking inspraakreacties woonbootlocaties'. 
Naar aanleiding van de inspraakreacties is de notitie uitwerking, kaders en onderbouwing locaties (oorspronkelijke versie 
van 23-09-2004) op een aantal punten aangepast. 

Beslissing burgemeester en wethouders: d.d. 
2 7 SEP 2005 

U conform 

• niet conform ^ zie inlegblad 

• aangehouden tot 

• aangehouden tot 

Codenummer • aangehouden tot 



Dienstcontrol 

Zijn alle aspecten goed in het voorstel verwerkt? 
(m.n. juridisch, financiële/control, communicatie) 

G E M E E N T E ^ ^ f ^ 

A r n h e m 

Paraaf dienstcontroller 
/ concerncontrolle/>. 

P&C: a k k o o r d ^ ) ) 
JC: akkoord 

Datum 

15-08-2005 

Eventuele opmerkingen D.T,; 

Eventuele opmerkingen portefeuillehouder: 

Te kopiëren stukken voor het college* 

uitwerking inspraakreacties 
aanwijzingsbesluit woonbootlocaties 
motie PvdA van 13-10-2003 
Voorstel berekening leges ligplaatsen en 
huurcontracten voor water en/of grond. 

Te kopiëren stukken voor raadscommissie of 
gemeenteraad: * 

Ter inzage te leggen stukken voor het college 

19 ingediende inspraakreacties 
Adressenbestand van de 122 erkende woonboten in 
Arnhem. 

Aangepaste notitie woonschepen d.d. 17-05-2005 

*) originelen bijvoegen 

Ter inzage te leggen stukken voor raadscommissie 
of gemeenteraad: * 

• Uitwerking inspraakreacties 
• Aanwijzingsbesluit woonbootlocaties 
• Aangepaste notitie woonschepen d.d. 17-05-

2005 
• Motie PvdA van 13-10-2003 

*) originelen bijvoegen 

19 ingediende inspraakreacties 
Adressenbestand van de 122 erkende woonboten in 
Arnhem. 
Voorstel berekening leges ligplaatsen en/of 
huurcontracten voor water en/of grond. 

*) originelen bijvoegen 

commissiebrief: reg. nr. SBA/JZ/05/914 
raadsvoorstel: reg. nr. 

Paraaf afgedaan 



C E M E E N T E 

A r n h e m 
Onderbouwin 
1. Inleiding en achtergronden 
Door de raadswerkgroep Woonschepen is in januari 2003 een notitie Woonschepen uitgebracht waarin 
zes kaders zijn geformuleerd voor de door het college uit te werken nota Woonschepen. In een door de raad 
op 13 oktober 2003 aangenomen motie werd nog eens expliciet het belang benadrukt om bij het uit te werken 
beleid op een positieve wijze de bewoners van woonschepen te benaderen en de door de raad 
geformuleerde kaders en aanbevelingen ter harte te nemen. 
Tijdens een drietal bijeenkomsten van de raadswerkgroep met de wethouders van Bodegraven en de Ronde 
is uitwerking van de zes kaders besproken en is de onderbouwing behorende bij het aanwijzingsbesluit 
aangepast. 

De uitkomst van deze gesprekken, verwoord in de notitie 'Woonschepen; uitwerking kaders en onderbouwing 
locaties', is op 1 juni 2004 door wethouder van Bodegraven met een vertegenwoordiging van de 
woonschipbewoners besproken. Daarbij waren leden van de raadswerkgroep aanwezig. 
Het resultaat van het overleg was uitgewerkt in de notitie 'Woonschepen; uitwerking kaders en onderbouwing 
locaties' van 23-09-2004. In deze notitie werd voorgesteld de locaties ASM haven. Nieuwe Haven en 
Rijnkade/kop Boterdijk niet aan te wijzen. De woonschepen in deze havens zullen te zijner tijd naar andere 
locaties worden verplaatst. Daartoe zal SO in het kader van de bestemmingsplan Rivierzone (een) nieuwe 
locatie(s) ontwikkelen. 
De notitie van 23-09-2004 is op 1 november 2004 aan de raadscommissie VROM voorgelegd en vrijgegeven 
voor de inspraak. 25 november 2004 heeft er een inspraakavond plaatsgevonden voor betrokken bewoners. 
De inspraakreacties zijn uitgewerkt in bijgevoegde 'uitwerking inspraakreacties aanwijzingsbesluit 
woonbootlocaties' en zijn aanleiding geweest om de oorspronkelijke notitie van 23-09-2004 op enkele punten 
aan te passen. Daarbij is door voortschrijdend inzicht de notitie geactualiseerd. 

2. Beoogd effect 
Het bestuurlijk vaststellen van een (juridisch) kader voor een (betere) regulering van het wonen op het water 
in Arnhem, voor 122 erkende woonboten, zoals: 
- aanwijzen van locaties op grond van de APV waar woonschepen ligplaats kunnen innemen. De 
aangewezen locaties worden opgenomen in het bestemmingsplan Rivierzone dat in voorbereiding is. 
- niet-aanwijzen van locaties en het ontwikkelen van nieuwe locaties voor 34 woonboten die moeten worden 
verplaatst. 
-verlenen van ligplaatsvergunningen en aangaan/wijzigen huurovereenkomsten voor water en/of grond voor 
de woonboten op de aangewezen locaties. 
- de woonboten op de niet-aangewezen locaties een woongarantie verstrekken voor wonen op het water. 
- het voormalig bunkerschip aan de Rijnkade van Oliehandel de Rijn, gezien de oorspronkelijke functie, aard 
en afmetingen, niet beschouwen als woonboot waarvoor de woongarantie geldt. De woongarantie wel 
verlenen aan de eigenaar/bewoner niet geldend voor het voormalige bunkerschip. 
- wijziging van de APV gemeente Arnhem, hoofdstuk Woonboten, naar het model Woonbotenverordening van 
de VNG. 

3. Argumenten (onderbouwing) 
Op grond van de APV moet het college locaties aanwijzen voor woonschepen in de Rivierzone. Uitsluitend op 
de aangewezen plaatsen kunnen ligplaatsen worden toegestaan en kunnen schepen de beschikking krijgen 
over een ligplaatsvergunning. Hoewel wonen op het water in Arnhem als erkende woonvorm wordt 
beschouwd, is het noodzakelijk om door middel van regelgeving enige ordening aan te brengen. Naast 
positief bestemmen van de ligplaatsen in het bestemmingsplan voor de Rivierzone kan deze erkenning en 
ordening worden gerealiseerd door een aanpassing van de APV. Dit door in de APV een afzonderlijk 
hoofdstuk Woonschepen op te nemen; geactualiseerd en op de gewenste Arnhemse situatie toegesneden. 

4. Draagvlak 
Vertegenwoordigers van bewoners van verschillende locaties zijn in 2003 twee keer en in 2004 één keer 
geïnformeerd en is hun mening gevraagd over de wijze waarop de gemeente het beleid voor woonschepen 
zou moeten vormgeven. E.e.a. is uitgewerkt in de notitie van 23-09-2004 welke onderwerp van de inspraak is 
geweest. De inspraakreacties zijn allen beantwoord en hebben op de volgende punten tot aanpassing geleid 
van de notitie van 23-09-2004: 

- vastlegging maatvoering woonboten wordt niet via de APV, maar in het bestemmingsplan Rivierzone 
geregeld, 

- de in, het voorstel voor wijziging van de APV (artikel 5.3a.12) genoemde overgangstermijn van 10 
jaar is geschrapt. 
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A r n h e m k.4 
Naar aanleiding van de inspraakreacties wordt voorgesteld om het bepalen van de toegestane hoogtematen 
per woonbotenlocatie nader uit te werken in gebiedsvisies, die door de dienst Stadsontwikkeling medio 
september 2005 met participatie van bewoners en bewonersgroepen worden opgesteld. 

De aangepast notitie uitwerking kaders en onderbouwing locaties in september 2005 bespreken met 
bewoners en vertegenwoordigers van bewonersgroepen. 

5. Communicatie 
Door wethouder Van Bodegraven is in 2003 twee keer, en in 2004 één keer, met een vertegenwoordiging van 
de bewoners over het voorliggende voorstel gesproken. De inspraakreacties zijn allen beantwoord en hebben 
op enkele punten geleid tot aanpassing van de notitie van 23-09-2004. Dit voorstel in september 2005 
wederom met bewoners en vertegenwoordigers van bewonersgroepen bespreken. 
Na besluitvorming worden alle woonbootbewoners via een brief geïnformeerd. 

6. Aanpak/realisatie 
a. overleg door wethouder VROIVl met bewoners en vertegenwoordigers van bewonersgroepen (september 
2005), 
b. voornemen aanwijzing van de locaties door het college (27 september 2005), 
c. raadscommissie VROM (10 oktober 2005) raadplegen 
d. definitieve aanwijzing locaties door hetcollege 

Bewoners worden per brief geïnformeerd. Voor de schepen op aangewezen locaties volgt een 
vergunningentraject in het kader van de APV. Voor ligplaatsen die gemeentelijk water en grond in gebruik 
hebben worden huurcontracten opgesteld of herzien, mede in het licht van het nieuwe Grondprijzenbeleid. 
De bewoners van woonschepen op de niet aangewezen locaties ontvangen na definitieve besluitvorming een 
woongarantiebrief waarin hun positie uiteengezet wordt en waarin wordt vermeld dat zij op termijn naar een 
andere locatie worden verplaatst (vooruitzicht daarop moet binnen een termijn van vi j f jaar ontstaan). 

7. Kosten, baten en dekking 
Op 20 januari 2004 heeft het college ingestemd met een kosten- en dekkingsvoorstel voor het 
uitvoeringstraject. 

8. Risicoparagraaf (financieel, juridisch, milieu) 
Risico's worden niet voorzien. Zie de bijgevoegde financiële paragraaf 

9. Vervolgprocedure 
a. zie 6. aanpak en realisatie, 
b. In een afzonderlijk traject, loopt de procedure voor het wijzigen van de APV, hoofdstuk Woonboten. 

10. Aanbevelingen 
1. in te stemmen met de uitwerking van de ingekomen inspraakreacties, 

2. in te stemmen met de, n.a.v. de inspraakreacties, aangepaste notitie Woonsciiepen; uitwerking kaders en onderbouwing 
locaties van 17-05-2005, 

3. vast te stellen het concept-aanwijzingsbesluit woonbootlocaties, 

4. vast te stellen de lijst met 122 erkende woonboten, 

5. in te stemmen met de methodiek voor berekening leges ligplaatsvergunning, voor gebruik kavel water {€ 20,- per m2 per Jaar) 
en gebruik grond op de kade/oever (€ 6,57 per m2 per jaar), 

6. het voormalig bunkerschip, gezien de oorspronkelijke functie, aard en afmetingen, aan de Rijnkade van Oliehandel de Rijn niet 
beschouwen als woonboot waarvoor de woongarantie geldt, maar de woongarantie voor wonen op het water verlenen aan de 
eigenaar/bewoner niet geldend voor het voormalig bunkerschip. 

7. in te stemmen met het vervolgtraject: verienen ligplaatsvergunningen, verstrekken woongarantiebrieven, opstellen of 
aanpassen van huurcontracten voor water en/of grond, 

8. de raadscommissie VROIVl te raadplegen. 
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Checklist communicatie 

Welke doelgroepen moeten geïnformeerd worden over dit besluit? 

Intern 

Extern 

Pers 

Medewerkers dienst Stadsontwikkeling 
Medewerkers dienst Stadsbeheer 

Informatie-bijeenkomst 5 oktober 2005 met bewoners woonschepen en 
belangengroepen. 
Eigenaren van havens/havengebieden. 

Is er een communicatieplan over dit onderwerp? 

Ja, er is een communicatieplan. 



C E M E E N T E 

A r n h e m ^ 

Bedrijfsvoering 

1 A. Leidt de besluitvorming tot een wijziging van de Productraming? 

Nee 

1B. Leidt de besluitvorming tot een wijziging van de Programmabegroting? 

Nee 

2. Past het voorstel binnen de programmabegroting of is er spral<e van nieuw beleid? 

Nieuw beleid. 

3. Heeft het voorstel onderhoud nodig voor de instandhouding? 

Nee. 

4. Wat is de relatie met concernmiddelen? 

Geen 

5. Wat zijn de gevolgen voor de tarieven of belastingen? 
Verhoging huur ligplaatsen (gemeentelijke water) en gebruik grond (kade) en invoeren leges 
ligplaatsvergunningen. 

6. Wat zijn de financiële risico's? 

Geen. 

7. Wat zijn de financiële gevolgen voor andere diensten? 
Voor Stadsontwikkeling: het ontwikkelen van (een) nieuwe locatie(s) voor woonboten en het bestemmen in een 
(nieuw) bestemmingsplan van de aan te wijzen locaties. 

8. Bevat het voorstel financieringsaspecten (bijv. verstrekken/aantrekken geldlening)? 

Nee. 

9. Past het financieringsvoorstel binnen de daarvoor vastgestelde kaders van de gemeente 
Arnhem(bijv, aflossings-Zrentepercentages)? 

Nvt. 

10. Is risicodekking d.m.v, verzekering noodzakelijk? 

Nee. 

11. Wat zijn de personele dan wel organisatorische consequenties van het voorstel? 

Capaciteitsinzet van SB voor inventarisatie, verlenen vergunningen en handhaving. 

12. Wat is de relatie met het gemeentebrede informatie- en automatiseringsbeleid? 

Geen. 
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BlJ LAO E 

Financiële paragraaf bij B&W-nota Woonschepen 27-9-2005 

Kosten, dekking en uitvoeringsfasen 

"Woonschepen" wordt niet in het Collegeai<l<oord genoemd. Aan het uitwerl<;en van het project zijn 
financiële consequenties verbonden. Om het gehele traject van voorbereiding tot en met uitvoering te 
kunnen doorlopen is er zowel incidenteel als structureel dekking nodig voor de kosten. In het kader van 
nieuw beleid 2002-2006 is daarom aanvullend budget gevraagd voor de uitwerking van het 
woonschepenbeleid. Omdat bij de prioriteitstelling van nieuw beleid niet gekozen is voor de woonschepen 
is er gezocht naar andere oplossingen voor de ontbrekende financiering. 
In de uitwerking en effectuering van het beleid is er sprake van vier fasen: 

1. Inventarisatiefase 
In deze fase is er per locatie een volledige en integrale inventarisatie gemaakt van de feitelijke situatie 
(buiten) en gewenste situatie. Op basis hiervan wordt er per locatie een plan van aanpak gemaakt. 

De kosten van de inventarisatiefase worden geraamd op € 103.992,-

Ureninzet Uurtarief ^ Totale kosten 

Senior-bouwinspecteur 1020 €76,50 € 78.030,-

Juridisch medewerl<er 212 €81,50 € 17.278,-

Projectleiding 104 ' €83,50 € 8.684,-

Totaal €103.992,-

1. intern tarief- prijspeil 2003. Aangezien de inventarisatiefase is afgerond zijn de tarieven en kosten 
'bevroren' en niet aangepast aan het prijspeil 2005. 

2. Voor de projectleiding wordt uitgegaan van een dag per week gedurende een doorlooptijd van 3 
maanden. 

2. Normeringfase 
Onderzocht moet worden of de verschillende normen voor woonschepen in de verscheidenheid aan 
regels (APV, bestemmingsplannen) wel volledig en actueel is. Ook moet worden onderzocht of de 
verschillende normen wel op de juiste wijze en op de juiste plaats zijn vastgelegd in besluiten. Het gaat 
hierbij om afmetingen van het woonschip en de bijgebouwen, het uiterlijk aanzien, de huurprijs van grond 
en water ed. 
De normen die we voor woonschepen of woonschiplocaties opnieuw vaststellen dienen vastgelegd te 
worden in besluiten. 

De normeringfase wordt geschat op een ureninzet van 80 uur voor de afdeling juridische zaken, 20 uur 

voor de afdeling Ruimtelijke ordening en 20 uur voor de afdeling Openbare Ruimte. Omrekening levert 

een kostenraming van € 9.840,-

3. Real isat ie fase: uitwerking vastgeste ld beleid 
Na vaststelling van het beleid moet voor de 88 erkende woonboten, die op een aangewezen ligplaats 
liggen, maatwerk worden verricht in de vorm van: opstellen ligplaatsvergunningen en huurcontracten, 
afspraken over minimale eisen op het gebied van woonveiligheid en hygiëne. 

• Verlenen ligplaatsvergunningen 
Om de kosten voor het verlenen van de ligplaatsvergunningen te dekken worden leges geheven. In 
principe zijn de leges kostendekkend. Bij de uitvoering van het woonbotenbeleid legt deze activiteit 
geen beslag op andere middelen. De geschatte opbrengst is ingeboekt ten behoeve van de 
uitvoering van de vergunningverlening. 
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A r n h e m ^ 

• Verhuur van gemeentelijk water en/of grond aan woonbooteigenaren 
Gemeentelijk vastgoed wordt op basis van het grondvertiuurbeleid tegen een economische waarde 
verhuurd. De netto-opbrengsten (huuropbrengst -/- kosten van verhuringen -/- toezicht op het juiste 
gebruik) worden verantwoord binnen de reguliere exploitatie. In het geval van woonboten is het de 
inschatting dat actualisering van de verhuringen met een positief saldo uitgevoerd kan worden. 
Op dit moment genereren de bestaande huurovereenkomsten voor gebruik van de wal een jaarlijkse 
opbrengst van € 24.000,-. 
Na vaststelling van het beleid liggen 35 woonboten in gemeentelijk water en hebben 73 
woonschepen geheel of gedeeltelijk gemeentelijke grond op de wal in gebruik. Geschat wordt dat 
gemiddeld per woonboot 100 m2 gemeentelijk water in gebruik wordt genomen en dat gemiddeld 200 
m2 grond verhuurd zal worden tegen een prijs van € 6,57 per m2 per jaar (=prijspeil 2005 van 
snippergroen) Geschat wordt dat de extra jaarlijkse inkomsten door de nieuw te sluiten 
verhuurovereenkomsten € 71.000,- zullen gaan bedragen. 

• Verplaatsen woonboten 
34 woonboten liggen nu op een plaats die niet aangewezen wordt. Wanneer de gemeente Arnhem (een) 
nieuwe locatie(s) voor woonboten heeft ontwikkeld zullen deze boten worden verplaatst. Er zijn op dit 
moment, en naar verwachting de komende 5 jaar, geen nieuwe locaties voorhanden. Ondanks dat de 
concrete verplaatsingen nog niet aan de orde zijn, wordt hiervoor wel een bedrag geraamd van € 50.000,-
voor de dekking van ambtelijke voorbereidingskosten en eventueel het verstrekken van 
verhuisvergoedingen. 

4. Handhavingsfase 
Na vaststelling van het beleid moet jaarlijks één of enkele malen worden gecontroleerd op de handhaving 
van de regels en wordt verwacht dat de invoering van het beleid ook de nodige handhavingsacties zal 
vergen, waaronder het voeren van overleg. Hiervoor is berekend: 
jaarlijkse inspecties, eventuele aanschrijvingen, overleggen en rapportages voor 122 
woonbootligplaatsen x 6 uur x € 77,- = € 56.364,-

Samenvattend: 

Financiële paragraaf 

Raming l^osten Raming opbrengsten 

Incidenteel Incidenteel 

Juridische analyse € 38,544,- Verkoop gemeentelijke 
woonboot 

€ 191.000,- (3) 

Inventarisatie € 103.992,- Leges 
ligplaatsvergunningen 

€ 28.182,-(4) 

Normstelling € 9.840,-
Ligplaatsvergunning € 28.182,-(1) 
Opstellen huurcontracten € 33.880,-(2) 
Kosten verplaatsing € 50.000,-

Totaal € 264.438,- € 219.182,-

Incidenteel tekort € 45.256,-

Structureel Structureel 

Handhaving € 56.364,-(5) Netto meeropbrengst 
verhuur grond 

€ 71.000,-(6) 

verhuur kavels water € 70.000,-(7) 

Totaal € 56.364,- € 141.000,-

Jaarlijks batig saldo € 84.636,-



C E M E E N T E ^ ^ f ^ 

A r n h e m ^ 

1) Kosten: opstellen 122 ligplaatsvergunningen x 3 uur x € 77,-. 
2) Opstellen huurcontracten voor gebruik water en/of grond x 5 uur x € 77,-
3) WOZ-waarde pijldatum 1-1-2003. Vrije verkoopwaarde anno 2005 ligt hoger en zal rond de 

€ 205.000,- kunnen liggen. 
4) 122 ligplaatsvergunningen x € 231,-. 
5) jaarlijkse inspecties, eventuele aanschrijvingen, overleggen en rapportages voor 122 

woonbootligplaatsen x 6 uur x € 77,-. 
6) 73 woonboten met gebruik gemeentelijke grond (kade) x gemiddeld 200m2 x € 6,57 minus huidige 

huuropbrengst van € 24.000,-
7) 35 woonboten in gemeentelijk water x gemiddeld 100m2 x € 20,-. 

Afhankelijk van de feitelijke huurprijs die in de normeringfase wordt vastgesteld voor de verhuur van het 
gemeentelijke water en de gemeentelijke walkant moet de huurmeeropbrengst voor een_periode van 
tenminste 5 jaar aangewend worden om de kosten van legalisering en handhaving af te kunnen dekken. 
Het is niet uitgesloten dat het project later dan na de veronderstelde 5 jaar kan worden afgesloten. 
Pas nadat de projectkosten van vergunningverlening en handhaving via het aanwenden van de 
huurmeeropbrengst zijn afgedekt, zal de meeropbrengst kunnen worden verantwoord binnen de reguliere 
exploitatie. 
Jaarlijks zal via het jaarverslag van de dienst Stadsbeheer over de stand van zaken van het project 
worden gerapporteerd. 
Na de projectfase maken de werkzaamheden die samenhangen met vergunningverlening, toezicht en 
handhaving uiteindelijk onderdeel uit van de reguliere beheertaak van de dienst Stadsbeheer. 



A r n h e m 
G E M E E N T E 

Datum 7 juni 2005 

Aan de voorzitter van de 

gemeenteraad 

ten betioeve van 

commissiebeliandeling VROIVl 

Zaaknummer 

Ons kenmerk 

Contactpersoon 

Doorkiesnr. 

Uw kenmerk 

SB/vjz/05/,.. 

J. Wiss 

026-3774512 

Onderwerp: uitwerking kaders en aanwijzing 

woonbootlocaties. 

Geachte mevrouw, 

Inleiding en achtergrond 

Door de raadswerkgroep Woonschepen is in januari 2003 een notitie Woonschepen uitgebracht 
waarin zes kaders zijn geformuleerd voor de door het college uit te werken nota Woonschepen. In een 
door de raad op 13 oktober 2003 aangenomen motie werd nog eens expliciet het belang benadrukt 
om bij het uit te werken beleid op een positieve wijze de bewoners van woonschepen te benaderen en 
de door de raad geformuleerde kaders en aanbevelingen ter harte te nemen. 
Tjdens een drietal bijeenkomsten van de raadswerkgroep met de wethouders van Bodegraven en de 
Ronde is uitwerking van de zes kaders besproken en is de onderbouwing behorende bij het 
aanwijzingsbesluit aangepast. 

De uitkomst van deze gesprekken, verwoord in de notitie 'Woonschepen; uitwerking kaders en 
onderbouwing locaties', is op 1 juni 2004 door wethouder van Bodegraven met een 
vertegenwoordiging van de woonschipbewoners besproken. Daarbij waren leden van de 
raadswerkgroep aanwezig. 
Het resultaat van het overleg is uitgewerkt in een notitie 'Woonschepen; uitwerking kaders en 
onderbouwing locaties' van 23-09-2004. In deze notitie werd voorgesteld de locaties ASIVl haven. 
Nieuwe Haven en Rijnkade/kop Boterdijk niet aan te wijzen. De woonschepen in deze havens zullen 
te zijner tijd naar andere locaties worden verplaatst. Daartoe zal SO in het kader van de 
ontwikkelingsvisie Rivierzone (een) nieuwe locatie(s) ontwikkelen. 
De definitieve notitie van 23-09-2004 is op 1 november 2004 aan de raadscommissie VROM 
voorgelegd en vrijgegeven voor de inspraak. 25 november 2004 heeft er een inspraakavond 
plaatsgevonden voor betrokken bewoners. De inspraakreacties zijn uitgewerkt in bijgevoegde 
'uitwerking inspraakreacties aanwijzingsbesluit woonbootlocaties' en zijn aanleiding geweest om de 
notitie van 23-09-2004 op een aantal punten te wijzigen. Eveneens is door voortschrijdend inzicht de 
notitie aangepast en geactualiseerd. 

Beoogd effect 
Het bestuurlijk vaststellen van een (juridisch) kader voor een (betere) regulering van het wonen op het 
water in Arnhem voor 122 erkende woonboten, zoals: 
- aanwijzen van locaties op grond van de APV waar woonschepen ligplaats kunnen innemen. De 
aangewezen locaties worden opgenomen in het bestemmingsplan Rivierzone dat in voorbereiding is. 
- niet-aanwijzen van locaties en het ontwikkelen van nieuwe locaties voor 34 woonboten, die moeten 
worden verplaatst. 
-verlenen van ligplaatsvergunningen en aangaan/wijzigen huurovereenkomsten voor water en/of 
grond voor de woonboten op de aangewezen locaties. 
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- de woonboten op de niet aangewezen locaties een woongarantie verstrekken voor wonen op het 
water. 
- het voormalig bunkerschip aan de Rijnkade van Oliehandel de Rijn, gezien de oorspronkelijke functie 
en aard en gelet op de afmetingen, niet beschouwen als woonboot waarvoor de woongarantie geldt. 
De woongarantie verlenen aan de eigenaar/bewoner niet geldend voor het voormalig bunkerschip. 
- wijziging van de APV gemeente Arnhem, hoofdstuk Woonboten, naar het model 
Woonbotenverordening van de VNG. 

Argumenten/onderbouwing 

Op grond van de APV moet het college locaties aanwijzen voor woonschepen in de Rivierzone. 

Uitsluitend op de aangewezen plaatsen kunnen ligplaatsen worden toegestaan en kunnen schepen de 

beschikking krijgen over een ligplaatsvergunning. Hoewel wonen op het water in Arnhem als erkende 

woonvorm wordt beschouwd, is het noodzakelijk om door middel van regelgeving enige ordening aan 

te brengen. Naast positief bestemmen van de ligplaatsen in het bestemmingsplan voor de Rivierzone 

kan deze erkenning en ordening worden gerealiseerd door een aanpassing van de APV. Dit door in de 

APV een afzonderlijk hoofdstuk Woonschepen op te nemen; geactualiseerd en op de gewenste 

Arnhemse situatie toegesneden. 

Draagvlak 
In 2003 twee keer en op 1 juni 2004 zijn vertegenwoordigers van bewoners van de verschillende 
locaties geïnformeerd en is hun mening gevraagd over de wijze waarop de gemeente het beleid voor 
woonschepen zou moeten vormgeven. E.e.a. is uitgewerkt in de notitie van 23-09-2004 en onderwerp 
van de inspraak geweest. 
De inspraakreacties zijn allen beantwoord en hebben op de volgende punten tot aanpassing geleid 
van de notitie van 23-09-2004: 

- vastlegging maatvoering woonboten wordt niet via de APV, maar in het bestemmingsplan 
Rivierzone geregeld, 

- de in, het voorstel voor wijziging van de APV (artikel 5.3a. 12) genoemde overgangstermijn 
van 10 jaar is geschrapt. 

Naar aanleiding van de inspraakreacties wordt voorgesteld om het bepalen van de toegestane 
hoogtematen per woonbotenlocatie nader uit te werken in gebiedsvisies, die door de dienst 
Stadsontwikkeling medio september 2005 in overleg met bewoners en vertegenwoordigers van 
bewonersgroepen worden opgesteld. 

Communicatie 
Door wethouder Van Bodegraven is in 2003 twee keer, en op 1 juni 2004, met een 
vertegenwoordiging van de bewoners over het voorliggende voorstel gesproken. De inspraakreacties 
zijn allen beantwoord en hebben op enkele punten geleid tot aanpassing van de notitie van 23-09-
2004. Dit voorstel is in september 2005 wederom met een vertegenwoordiging van de bewoners 
besproken. 

Na besluitvorming door de gemeenteraad worden alle woonbootbewoners via een brief geïnformeerd. 

Aanpak/realisatie 

a. overleg door wethouder VROM met bewoners en vertegenwoordigers van bewonersgroepen 
(september 2005), 
b. concept-aanwijzing van de locaties door het college (27 september 2005), 
c. raadplegen raadscommissie VROM (10 oktober 2005) 
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d. definitieve aanwijzing van de locaties door liet college 

Bewoners worden per brief geïnformeerd. Voor de schepen op aangewezen locaties volgt een 
vergunningentraject in het l<ader van de APV. Voor ligplaatsen die gemeentelijl< water en grond in 
gebruik hebben worden huurcontracten opgesteld of herzien, mede in het licht van het nieuwe 
Grondprijzenbeleid. 
De bewoners van woonschepen op de niet aangewezen locaties ontvangen na definitieve 
besluitvorming een woongarantiebrief waarin hun positie uiteengezet wordt en waarin wordt vermeld 
dat zij op termijn naar een andere locatie worden verplaatst (vooruitzicht daarop moet binnen een 
termijn van vijf jaar ontstaan). 

Kosten, baten en dekking 

Op 20 januari 2004 heeft het college ingestemd met een kosten- en dekkingsvoorstel voor het 

uitvoeringstraject. 

Risicoparagraaf (fin. jur. en milieu) 

Risico's worden niet voorzien. 

Vervolgprocedure/voortgang 

In een afzonderlijk traject, loopt de procedure voor het wijzigen van de APV, hoofdstuk Woonboten. 

Aanbeveling 
1. Instemmen met de wijze waarop wij uitvoering geven aan de 6 door de raad vastgestelde 

2. De motie Woonschepenbeleid van 13-10-2003 als afdoende afgehandeld te beschouwen. 

Hoogachtend 

het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

kaders; 

de secretaris. de burgemeester 

i.a.a. div 

nummer collegenota: 
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Bijgaand B&W-nota retour. 
Nog niet laten archiveren. 

De bijbehorende stukken voor de raadscommissie of raad zijn doorgestuurd naar de 
griffie. De griffie stuurt de stukken na de commissie- of raadsbehandeling aan u 
retour. 

SVP liier op wachten en vervolgens als complete set laten archiveren. 

Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 28 september 2005 
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B IIJ LAGE 

Financiële paragraaf bij B&W-nota Woonschepen 27-9-2005 

Kosten, dekking en uitvoeringsfasen 

"Woonschepen" wordt niet in het Collegeai<i<oord genoemd. Aan het uitwerl<en van het project zijn 
financiële consequenties verbonden. Om het gehele traject van voorbereiding tot en met uitvoering te 
kunnen doorlopen is er zowel incidenteel als structureel dekking nodig voor de kosten. In het kader van 
nieuw beleid 2002-2006 is daarom aanvullend budget gevraagd voorde uitwerking van het 
woonschepenbeleid. Omdat bij de prioriteitstelling van nieuw beleid niet gekozen is voor de woonschepen 
is er gezocht naar andere oplossingen voor de ontbrekende financiering. 
In de uitwerking en effectuering van het beleid is er sprake van vier fasen: 

1. Inventarisatiefase 
In deze fase is er per locatie een volledige en integrale inventarisatie gemaakt van de feitelijke situatie 
(buiten) en gewenste situatie. Op basis hiervan wordt er per locatie een plan van aanpak gemaakt. 

De kosten van de inventarisatiefase worden geraamd op € 103.992,-

Ureninzet Uurtarief ^ Totale kosten 

Senior-bouwinspecteur 1020 €76,50 € 78.030,-

Juridiscti medewerl<er 212 €81,50 € 17.278,-

Projectleiding 104 ' €83,50 € 8.684,-

Totaal €103.992,-

1. intern tarief-prijspeil 2003. Aangezien de inventarisatiefase is afgerond zijn de tarieven en kosten 
'bevroren' en niet aangepast aan het prijspeil 2005. 

2. Voor de projectleiding wordt uitgegaan van een dag per week gedurende een doorlooptijd van 3 
maanden. 

2. Normeringfase 
Onderzocht moet worden of de verschillende normen voor woonschepen in de verscheidenheid aan 
regels (APV, bestemmingsplannen) wel volledig en actueel is. Ook moet worden onderzocht of de 
verschillende normen wel op de juiste wijze en op de juiste plaats zijn vastgelegd in besluiten. Het gaat 
hierbij om afmetingen van het woonschip en de bijgebouwen, het uiterlijk aanzien, de huurprijs van grond 
en water ed. 
De normen die we voor woonschepen of woonschiplocaties opnieuw vaststellen dienen vastgelegd te 
worden in besluiten. 

De normeringfase wordt geschat op een ureninzet van 80 uur voor de afdeling juridische zaken, 20 uur 
voor de afdeling Ruimtelijke ordening en 20 uur voor de afdeling Openbare Ruimte. Omrekening levert 
een kostenraming van € 9.840,-

3. Real isat iefase: uitwerking vastgeste ld beleid 
Na vaststelling van het beleid moet voor de 88 erkende woonboten, die op een aangewezen ligplaats 
liggen, maatwerk worden verricht in de vorm van: opstellen ligplaatsvergunningen en huurcontracten, 
afspraken over minimale eisen op het gebied van woonveiligheid en hygiëne. 

• Verlenen ligplaatsvergunningen 
Om de kosten voor het verlenen van de ligplaatsvergunningen te dekken worden leges geheven. In 
principe zijn de leges kostendekkend. Bij de uitvoering van het woonbotenbeleid legt deze activiteit 
geen beslag op andere middelen. De geschatte opbrengst is ingeboekt ten behoeve van de 
uitvoering van de vergunningverlening. 



G E M E E N T E ^ 

A r n h e m ^ 

O Verhuur van gemeentelijk water en/of grond aan woonbooteigenaren 
Gemeentelijk vastgoed wordt op basis van tiet grondvertiuurbeleid tegen een economisctie waarde 
verliuurd. De netto-opbrengsten (huuropbrengst -/- kosten van verhuringen -/- toezicht op het juiste 
gebruik) worden verantwoord binnen de reguliere exploitatie. In het geval van woonboten is het de 
inschatting dat actualisering van de verhuringen met een positief saldo uitgevoerd kan worden. 
Op dit moment genereren de bestaande huurovereenkomsten voor gebruik van de wal een jaarlijkse 
opbrengst van € 24.000,-. 
Na vaststelling van het beleid liggen 35 woonboten in gemeentelijk water en hebben 73 
woonschepen geheel of gedeeltelijk gemeentelijke grond op de wal in gebruik. Geschat wordt dat 
gemiddeld per woonboot 100 m2 gemeentelijk water in gebruik wordt genomen en dat gemiddeld 200 
m2 grond verhuurd zal worden tegen een prijs van € 6,57 per m2 per jaar (^prijspeil 2005 van 
snippergroen) Geschat wordt dat de extra jaarlijkse inkomsten door de nieuw te sluiten 
verhuurovereenkomsten € 71.000,- zullen gaan bedragen. 

• Verplaatsen woonboten 
34 woonboten liggen nu op een plaats die niet aangewezen wordt. Wanneer de gemeente Arnhem (een) 
nieuwe locatie(s) voor woonboten heeft ontwikkeld zullen deze boten worden verplaatst. Er zijn op dit 
moment, en naar verwachting de komende 5 jaar, geen nieuwe locaties voorhanden. Ondanks dat de 
concrete verplaatsingen nog niet aan de orde zijn, wordt hiervoor wel een bedrag geraamd van € 50.000,-
voor de dekking van ambtelijke voorbereidingskosten en eventueel het verstrekken van 
verhuisvergoedingen. 

4. Handhavingsfase 
Na vaststelling van het beleid moet jaarlijks één of enkele malen worden gecontroleerd op de handhaving 
van de regels en wordt verwacht dat de invoering van het beleid ook de nodige handhavingsacties zal 
vergen, waaronder het voeren van overleg. Hiervoor is berekend: 
jaarlijkse inspecties, eventuele aanschrijvingen, overleggen en rapportages voor 122 
woonbootligplaatsen x 6 uur x € 77,- = € 56.364,-

Samenvattend: 

Financiële paragraaf 

Raming kosten Raming opbrengsten 
Incidenteel Incidenteel 

Juridische analyse € 38.544,- Verkoop gemeentelijke 
woonboot 

€ 191.000,-(3) 

Inventarisatie € 103.992,- Leges 
ligplaatsvergunningen 

€ 28.182,-(4) 

Normstelling € 9.840,-
Ligplaatsvergunning € 28,182,-(1) 
Opstellen huurcontracten € 33.880,-(2) 
Kosten verplaatsing € 50.000,-

Totaal € 264.438,- € 219.182,-
Incidenteel tekort € 45.256,-

Structureel Structureel 
Handhaving € 56.364,-(5) Netto meeropbrengst 

verhuur grond 
€ 71.000,-(6) 

verhuur kavels water € 70.000,- (7) 

Totaal € 56.364,- € 141.000,-
Jaarlijks batig saldo € 84.636,-
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A r n h e m ^ 

1) Kosten: opstellen 122 ligplaatsvergunningen x 3 uur x € 77,-. 
2) Opstellen huurcontracten voor gebruil< water en/of grond x 5 uur x € 77,-
3) WOZ-waarde pijldatum 1-1-2003. Vrije verl<oopwaarde anno 2005 ligt hoger en zal rond de 

€ 205.000,- kunnen liggen. 
4) 122 ligplaatsvergunningen x € 231,-. 
5) jaarlijkse inspecties, eventuele aanschrijvingen, overleggen en rapportages voor 122 

woonbootligplaatsen x 6 uur x € 77,-. 
6) 73 woonboten met gebruik gemeentelijke grond (kade) x gemiddeld 200m2 x € 6,57 minus huidige 

huuropbrengst van € 24,000,-
7) 35 woonboten in gemeentelijk water x gemiddeld 100m2 x € 20,-. 

Afhankelijk van de feitelijke huurprijs die in de normeringfase wordt vastgesteld voor de verhuur van het 
gemeentelijke water en de gemeentelijke walkant moet de huurmeeropbrengst voor een.periode van 
tenminste 5 jaar aangewend worden om de kosten van legalisering en handhaving af te kunnen dekken. 
Het is niet uitgesloten dat het project later dan na de veronderstelde 5 jaar kan worden afgesloten. 
Pas nadat de projectkosten van vergunningverlening en handhaving via het aanwenden van de 
huurmeeropbrengst zijn afgedekt, zal de meeropbrengst kunnen worden verantwoord binnen de reguliere 
exploitatie. 
Jaarlijks zal via het jaarverslag van de dienst Stadsbeheer over de stand van zaken van het project 
worden gerapporteerd. 
Na de projectfase maken de werkzaamheden die samenhangen met vergunningverlening, toezicht en 
handhaving uiteindelijk onderdeel uit van de reguliere beheertaak van de dienst Stadsbeheer. 



Beslissing van burgemeester en wethouders van 27 september 2005 ten aanzien 
van de nota: 

woonbotenbeleid; uitwerking inspraakreacties en aanwijzingsbesluit. 

Besluit: 

College ziet graag een scherpere en meer heldere formulering van de beslispunten, met 
name op het financiële terrein. College mandateert wethouder Van Bodegraven deze 
nieuwe formuleringen aan te brengen. 

Voor het overige conform voorstel. 

Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 28 september 2005 


