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Onderwerp: huurprijzen gebruik water en grond woonboten. 

 

Geachte mevrouw,  

 

Inleiding 
Voor een goede regulering is samen met het aanwijzingsbesluit woonbootlocaties het 
woonbotenbeleid ontwikkeld. Dit beleid betreft:  

� de erkenning van 123 woonboten in de gemeente Arnhem,  
� de regulering door middel van de ligplaatsvergunningen en woongaranties, 
� de formalisering van de ligplaatsen via de APV en bestemmingsplan Rivierzone, 
� de regulering van het gebruik van water en grond door middel van huurcontracten. 

Op 27 september 2005 heeft het College het aanwijzingsbesluit en het beleid vastgesteld.  Uw 
commissie heeft hiervan in de vergadering van 10 oktober 2005 kennis genomen. Op verzoek van de 
wethouder RO is in de raadscommissie VROM van 10 oktober 2005 het onderdeel huurprijzen voor 
water en grond aangehouden om na overleg met de betrokken bewonersorganisaties met een nieuw 
voorstel te komen. Door middel van deze brief informeert het college u over het besluit over de 
huurprijzen voor water en grond. 
 
Uitwerking 
Op 17 november 2005 heeft er een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van 
bewonersorganisaties van woonbootbewoners. In dat overleg is door de gemeente het volgende 
voorstel gedaan: 

� € 55,- per maand = € 660,- per jaar voor de huur van een kavel gemeentelijk water, 
� € 4,92 per m2 per jaar voor het gebruik gemeentegrond (gebaseerd op de vaste 

vierkantemeterprijs voor snippergroen = € 6,57 minus 25% korting in verband met de 
hoog/laag water problematiek). 

� 5% reductie per nutsvoorziening als deze niet aanwezig is.  
� een ingroeiregeling voor de totale kosten van 5 jaar. 

 
Voor dit voorstel bleek niet bij alle bewonersorganisaties draagvlak. Met name door de vereniging 
Rosandepolder en Onderlangs werd gepleit voor het respecteren van de bestaande huurcontracten 
(gemiddeld € 50,- per maand (= € 600,-) voor grond én water, ongeacht het aantal m2). 
Bewonersorganisaties gaven als argumenten: 

• het zijn situaties die op een aantal locaties al decennia lang bestaan. 
• het is geen 'nieuwe startsituatie', maar door de jaren heen zo gegroeid en gedoogd. Men 

wordt nu gedwongen tot zeer hoge kosten.  
• De bestaande huurcontracten zijn niet tussentijds open te breken, daardoor ontstaat 

rechtsongelijkheid aangezien in de nieuwe huurcontracten de nieuwe en veel hogere prijzen 
berekend gaan worden. 

• de gemeente maakt hierdoor het wonen op het water voor een aantal mensen onbetaalbaar. 
• Bewoners overwegen bij deze huurprijs grond terug te geven aan de gemeente. 
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• Bewoners overwegen juridische procedures tegen deze forse verhoging van de kosten. 
 
Na een discussie komt er namens het merendeel van de belangenorganisaties een voorstel: één 
vaste prijs voor gemeentelijk water én grond van € 660,- per jaar per boot.  
De rechtsongelijkheid die hierdoor ontstaat voor een bewoner met veel grond en water en een 
bewoner met weinig vierkante meters grond en water neemt men voor lief. 
 
Het college heeft in de vergadering van 28 maart jl. na een hernieuwde afweging de prijzen als volgt 
vastgesteld: 
1. de huurprijs voor een kavel gemeentelijk water € 500,- per jaar per boot. 
2. de huurprijs voor gemeentegrond € 4,92 per vierkante meter per jaar. 
3. een reductie van 5 % per nutsvoorziening van de totale kosten voor een ligplaats (water en grond) 

indien nutsvoorzieningen ontbreken. 
 
Overzicht toename kosten 
Als bijlage is een overzicht bijgevoegd waarin een vergelijking van de kosten is gemaakt per locatie in 
de huidige (oude) situatie en de nieuwe situatie.  
  
Aanbeveling 
Kennis nemen van het besluit van het college. 
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Bijlage: kostenvergelijking woonbootlocaties. 

  

i.a.a. div 

nummer collegenota:  SB/VJZ/06/260 N 


