
 
 
 
 

 
Raadsvoorstel 
 
 

Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.  17 december 2007 

  
Documentnummer : 2007.0.101.149 

  
Zaaknummer: 2007-11-00396 

  
Advies van de raadscommissie: Maatschappelijke ondersteuning 

  
Onderwerp: Definitieve ligplaats van de Boei 

  
Aan de gemeenteraad. Arnhem, 13 november 2007  

  
VOORSTEL  
 
 
1.  AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING 
De Boei is de drijvende 24-uursopvang voor Arnhemmers die chronisch drugsverslaafd zijn, over het algemeen 
met meerdere problemen kampen en veelal dak- of thuisloos zijn. De Boei is geen vrij toegankelijke 
opvangvoorziening. Om toegang te krijgen tot De Boei en de zorg aan boord moet men geïndiceerd zijn (de 
zorg aan boord wordt immers betaald uit de Awbz). Overdag biedt De Boei plaats aan maximaal 60 personen, 
’s nachts aan 35 mensen (een aantal heeft andere overnachtingsmogelijkheden). De zorg aan boord wordt 
geboden door IrisZorg. Iedere cliënt van De Boei heeft een individueel zorgprogramma.  
 
Het functioneren van De Boei is sinds de ingebruikname in 2004 geregeld geëvalueerd. Uit die evaluaties blijkt 
dat De Boei voldoet aan de doelstellingen: betere zorg voor de verslaafden en minder overlast in de stad. De 
doelgroep wordt bereikt, de verslaafden maken dankbaar gebruik van De Boei. Alle cliënten zitten in een 
individueel zorgtraject, het gaat stukken beter met ze en er vindt zelfs al doorstroming plaats naar ‘lichtere’ 
voorzieningen, de verslaafden zijn minder op straat en de overlast in de stad is sterk afgenomen.  
 
Bij de ingebruikname van de Boei was de Nieuwe Haven al de beoogde ligplaats voor de Boei. Vanwege de 
voorgenomen dijkverbetering ter plaatse was deze locatie op dat moment echter nog niet beschikbaar. 
Vandaar dat de Boei in het voorjaar van 2004 tijdelijk op de huidige plek bij de Nieuwe Kade kwam te liggen. 
Toen was al duidelijk dat De Boei maximaal vijf jaar aan de Nieuwe Kade kon blijven liggen. Dit als gevolg van 
de tijdelijke vergunning Rijkswaterstaat én de tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan die voor deze 
ligplaats zijn afgegeven (op grond van artikel 17 WRO). Dat het een tijdelijke situatie van maximaal vijf jaar zou 
zijn, was ook afgesproken met c.q. toegezegd aan: 
o Het Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA); 
o De 9 bedrijven die een gerechtelijke procedure hadden aangespannen tegen de tijdelijke locatie aan de 

Nieuwe Kade; 
o De ontwikkelaars van het Cobercoterrein.  
Dit alles komt er op neer dat De Boei uiterlijk eind januari 2009 de huidige ligplaats moet hebben verlaten.  
 
Van meet af aan was het dus de bedoeling om De Boei te verplaatsen van de tijdelijke locatie aan de Nieuwe 
Kade naar de beoogde definitieve locatie in de Nieuwe Haven. De benodigde procedures voor de komst van 
De Boei naar deze plek waren al in 2004 in gang gezet.  
 
 



 
 
 
 
 

In 2005 kwam onherroepelijk vast te staan dat de raamprostitutie in het Spijkerkwartier beëindigd mocht 
worden. Toen kort daarna duidelijk werd dat de raamexploitanten, anders dan zij eerder hadden aangegeven, 
toch interesse hadden om zich op het Billitonterrein te vestigen, is gezocht naar alternatieve ligplaatsen voor de 
Boei. In zijn besluit van 1 december 1997 (zie bijlage 1) had de Raad immers uitgesproken dat de 
raamprostitutie enerzijds en de zorgzone en de drugssociëteit anderzijds niet tegelijkertijd op het 
bedrijventerrein Westervoortsedijk/'t Broek/Kleefse Waard zouden mogen functioneren. Ingevolge het 
raadsbesluit diende die ligplaats gevonden te worden ten westen van de John Frostbrug.   
Verplaatsing naar de overzijde van de Rijn (de zuidoever) was evenmin een optie vanwege de slechte 
bereikbaarheid, beheersbaarheid en de te grote afstand tot de binnenstad. Daarbij kwam nog dat het 
aanmeren van de Boei bij de zuidoever technisch moeilijk is, zeker bij hoog water, en daardoor erg kostbaar. 
Dit alles betekende dat de nieuwe ligplaats voor De Boei aan de noordoever van de Rijn en ten westen van de 
John Frostbrug gezocht moest worden.  
  
 
2.  DOEL   
Het aanwijzen van de definitieve ligplaats voor de Boei met behoud van de zorgzone en de - mogelijk in de 
toekomst aan de orde zijnde - raamprostitutie op het bedrijventerrein Westervoortsedijk/’t Broek/Kleefse 
Waard. 
  
 
3. ARGUMENTEN 
De gemeente heeft onderzocht waar De Boei vanaf 2009 kan komen te liggen. Die zoektocht heeft in eerste 
instantie drie mogelijke ligplaatsen aan de noordoever van de Rijn opgeleverd: ter hoogte van de Boterdijk, 
direct ten westen van de Nelson Mandelabrug en direct ten westen van de John Frostbrug (zie plattegrond). 
Alvorens verder te gaan met deze drie plekken heeft de gemeente in eerste instantie aan Rijkswaterstaat en 
vervolgens aan de politie, IrisZorg en Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) gevraagd of zij vanuit hun 
optiek onoverkomelijke bezwaren zien tegen deze plekken. Alle drie de instanties hebben aangegeven dat dit 
niet het geval is. Dat maakte dat het college van burgemeester en wethouders op 12 juni 2007 deze drie 
locaties heeft gepresenteerd aan de stad.  
 

 
 



 
 
 
 
 

 
Proces  
Onze aanvankelijke insteek bij het vinden van een nieuwe locatie voor de drugsboot is geweest om een locatie 
te vinden die naar de letter voldoet aan de inhoud van uw raadsbesluit uit december 1997. Omdat wij op 
voorhand geen voorkeur hadden voor een van de drie locaties, is besloten om bij de uiteindelijke keuze de 
meningen van omwonenden, belanghebbenden en andere betrokkenen te betrekken. Aan al deze mensen en 
instanties is gevraagd om per locatie argumenten voor of tegen de komst van De Boei aan te dragen. Dezelfde 
vraag heeft de gemeente gesteld aan betrokken instanties, te weten Rijkswaterstaat (beheerder van het water), 
de politie, IrisZorg (beheerder van De Boei en zorgverlener) en HGM (verantwoordelijk voor ondermeer de 
ambulance- en brandweerdiensten). Voor de reactie van deze instanties zie bijlage 2. 
Het college was voornemens om op basis van de ontvangen argumenten en de ingewonnen adviezen één van 
deze drie locaties te kiezen als toekomstige ligplaats voor De Boei. De planning was om voor eind september 
2007 een keuze te maken, waarna de benodigde vergunningenprocedures in gang gezet zouden gaan worden. 
Door de vele en heftige reacties op alle 3 de locaties (zie bijlage 3) én de vele voorstellen om 2 andere locaties 
in de beschouwing te betrekken, heeft het college gemeend dit nader te moeten onderzoeken, ook al kost dit 
meer tijd. Gevolg is wel dat de betrokkenen langer moeten wachten op de uitkomst en dat de planning meer 
onder druk komt te staan. 
 
Uiteindelijk hebben wij vijf locaties in ogenschouw genomen: 1: Boterdijk, 2: Blauwe Golven,  
3: Volkshuisvesting, 4: Nieuwe Kade (de huidige ligplaats) en 5: Nieuwe Haven (de oorspronkelijk beoogde 
definitieve locatie).  
 

 
 
Het is duidelijk dat aan alle vijf de locaties nadelen kleven. Eveneens is duidelijk dat er bij alle locaties sprake is 
van weerstand uit de omgeving. Bij drie locaties vinden wij de nadelen van een dusdanige aard dat die afvallen 
als toekomstige ligplaats voor De Boei: Boterdijk, Blauwe Golven en de huidige ligplaats aan de Nieuwe Kade.  
Boterdijk en Blauwe Golven vinden wij ongewenst vanwege met name de moeilijke beheersbaarheid van de 
omgeving, de verschuiving van looproutes waardoor die door de binnenstad zullen leiden en de directe 
nabijheid van een woonbuurt, te weten de woonboten aan de Boterdijk. 
De huidige ligplaats valt wat ons betreft af door de tijdelijkheid van de vergunningen voor deze ligplaats en - los 
daarvan - de toekomstige nabijheid tot een nieuw te verrijzen woonbuurt op het voormalige Cobercoterrein.  
Alles overziend en afwegende concluderen wij dat er slechts twee locaties geschikt zijn als toekomstige 
ligplaats voor De Boei: de locatie Volkshuisvesting en de locatie Nieuwe Haven.  
 



 
 
 
 
 

Zoals hierboven al is aangegeven, moet erkend worden dat met de keuze voor de locatie Nieuwe Haven als 
definitieve ligplaats voor De Boei op het moment dat het eroscentrum op de Billitonlocatie van start gaat niet 
meer wordt voldaan aan uw raadsbesluit uit december 1997. Toch menen wij dat er argumenten zijn om de 
locatie Nieuwe Haven alsnog in de beschouwing op te nemen omdat er t.o.v. 1997 significante veranderingen 
zijn opgetreden waardoor het raadsbesluit in een ander daglicht komt te staan. Het besluit is destijds genomen 
vanwege de zorg dat er drie overlastgevende voorzieningen (zorgzone, drugssociëteit en raamprostitutie) op 
het bedrijventerrein geconcentreerd zouden worden waardoor een te grote en daardoor ongewenste impact op 
de aldaar gevestigde bedrijven zou ontstaan. De kern van het besluit was dat voorkomen moest worden dat de 
omliggende bedrijven té eenzijdig belast zouden worden met de overlast gevende aspecten van dit soort 
voorzieningen. In  het gesprek dat toenmalig wethouder Lenferink op 28 oktober 1997 had met het bestuur van 
de OKA i.v.m. de voorziene ‘aanwijzing alternatieve locatie raamprostitutie’, heeft hij aangegeven dat “bij de 
afweging de insteek van het college tweeërlei zal zijn: 1) op effecten (voor de omliggende bedrijven) en 2) de 
problematiek zoals die zich nu manifesteert in het Spijkerkwartier zich niet mag herhalen op Billitonterrein”.  
Naar onze mening zijn op die twee punten t.o.v. 1997 veranderingen opgetreden die de toen gemaakte 
afweging in een ander daglicht stellen.  
 

a. Zorgzone. In 1997 was de verwachting dat deze zorgzone tot overlast voor de omgeving zou leiden en 
het ook ongewenste elementen aan zou trekken. Nu, ongeveer 10 jaar later, wordt door vrijwel alle 
partijen erkend dat de zorgzone goed functioneert. Er zijn nog maar weinig klachten. Dit blijkt onder 
meer uit de evaluatie 1e jaar vergunningenverstrekking aan tippelprostituees d.d. 21 maart 2005 en ook 
uit de onlangs gehouden evaluatie Tippelprostitutiebeleid 2004-2006, geaccordeerd door de raad  op 
25 juni 2007.  

b. Raamprostitutie. Prostitutie is inmiddels gelegaliseerd en daarmee een reguliere bedrijfstak geworden. 
Van de overlast die het gaf in het Spijkerkwartier (rondrijden auto’s, parkeerdruk, overlast voor 
woonomgeving), zal op de nieuwe locatie geen sprake meer zijn. Het parkeren zal op eigen terrein 
opgelost worden en woningen zijn er niet in de directe omgeving. De feitelijke bedrijfsvoering vindt 
geheel op eigen terrein plaats en is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Bovendien zal er voordat tot 
uitgifte van de grond wordt overgegaan, een beheerplan opgesteld worden dat door de ondernemers 
van het Eroscentrum nageleefd dient te worden. Dit beheerplan is erop gericht  om alle overlast voor 
de omgeving te voorkomen. Ter illustratie dat ook bedrijven geen echte overlast vrezen van het 
eroscentrum moge de recente bedrijfsvestiging, direct naast de locatie, dienen.  

c. De Boei.  In 1997 was de Boei nog niet in beeld. Gewerkt en gedacht werd toen met een veel 
beperkter en mede daardoor meer overlastgevend programma voor de opvang van drugsverslaafden 
(dagopvang). De Boei is speciaal ontworpen en gebouwd voor de 24-uurs opvang en voldoet aan alle 
eisen. De Boei functioneert nu drieënhalf jaar naar volle tevredenheid op de locatie Nieuwe Kade voor 
het Coberco terrein. De bevindingen zijn vastgelegd in: “Het eerste Jaar van de Boei” (20 december 
2004- 20 december 2005) van februari 2005, in de raad vastgesteld in maart 2006. 

 
Bovenstaande punten maken dat de effecten van de drie voorzieningen heel anders uitpakken dan indertijd 
was voorzien.  De praktijk  wijst uit dat de gevreesde overlast zich in veel mindere mate heeft voorgedaan dan 
in 1997 werd ingeschat. Op basis van de bevindingen en ervaringen die tot dusverre met zorgzone en 
drugsboot zijn opgedaan en de verwachtingen die ten aanzien van de raamprostitutie gekoesterd mogen 
worden, bestaat er aanleiding om terug te komen op het raadsbesluit van 1 december 1997. 
 
Wij hebben overwogen of - om de afspraken uit het raadsbesluit naar de letter gestand te doen - een 
alternatieve locatie zou moeten worden gekozen voor de raamprostitutie of de tippelzone. Omdat de impact 
van de situering van deze drie voorzieningen op het bedrijventerrein Westervoortsedijk naar onze mening voor 
de aldaar gevestigde bedrijven op basis van de huidige inzichten en bevindingen aanvaardbaar is en de 
verplaatsing van deze voorzieningen naar een locatie buiten het bedrijventerrein daarom (nagenoeg) geen 
winst oplevert, is er geen noodzaak om voor de raamprostitutie  te kiezen voor een alternatieve locatie. De 
overlast van de raamprostitutie zal immers (zie hierboven) vrijwel niet aanwezig zijn nu de bedrijfsvoering 
geheel op een eigen terrein afspeelt.  
Voor een eventuele verplaatsing van de zorgzone geldt eenzelfde verhaal: het verplaatsen zal alleen maar tot 
veel maatschappelijke onrust elders in de stad leiden terwijl de winst ten opzichte van de huidige locatie 
nagenoeg niets oplevert. Beide opties zouden daarmee meer een cosmetische operatie worden om de 
afspraak naar de letter na te komen dan dat het feitelijk iets oplevert.  
 
Afweging van locaties  
Op basis van conclusies uit het voorgaande  moet geconcludeerd worden dat er feitelijk slechts twee locaties 
geschikt zijn: bij de Nieuwe Haven en bij Volkshuisvesting. 



 
 
 
 
 

 
Vervolgens hebben wij de politie, Iriszorg en HGM gevraagd hun reactie op de locatie Nieuwe Haven te geven. 
Deze zijn opgenomen als bijlage 4. 
 
De OKA is ook benaderd met het verzoek hun reactie te geven indien de Nieuwe Haven als definitieve ligplaats 
wordt aangewezen. De reactie van de OKA is als bijlage 5 opgenomen. 
 
Argumenten rondom de locatie Nieuwe Haven: 
� er vooralsnog van uitgaande dat het eroscentrum op het Billitonterrein komt, houdt dit in dat met deze 

locatie niet voldaan wordt aan de inhoud van de raadsbesluit uit 1997; 
� in de directe omgeving van deze locatie wordt nauwelijks gewoond. Op ruim 200m afstand (nog) 4 

woningen (er is al bestaand beleid om de woonfunctie daar te saneren) en op ruim 100m de eerste 
woonboot met een definitieve ligplaats. Binnen een afstand van 350m liggen 3 woonboten met een 
definitieve ligplaats; 

� rondom deze locatie wordt voornamelijk gewerkt, voor het merendeel in bedrijfshallen; 
� de locatie is beheersbaar voor de politie en zal om die reden naar verwachting weinig overlast voor de 

omgeving opleveren; 
� de locatie is, doordat er geen sprake is van een hoge en lage kade, overzichtelijker en daardoor beter 

beheersbaar; 
� recht tegenover de locatie heeft de politie van de regio Gelderland Midden een vestiging. Deze zal ervaren 

worden als een extra toeziend oog waardoor de beheersbaarheid nog verder toeneemt;  
� de locatie ligt iets verder van het centrum af. Naar verwachting zal dit, door de positieve ervaring van de 

drugsverslaafden met de Boei, niet leiden tot een vermindering van het gebruik van de Boei;  
� de locatie is goed bereikbaar voor de hulpdiensten. Dat komt de beheersbaarheid op die locatie ten goede; 
� de locatie ligt dichter bij de tippelzone. De looproute Boei-tippelzone wordt daarmee korter waardoor de 

beperkte overlast nog minder zal zijn;  
� op deze locatie is de Boei, vanwege de hoge kademuur, minder aanwezig/zichtbaar. Na de renovatie van 

de kademuur is, bij de gemiddelde waterstand van de Rijn, nog circa 5 tot 6m zichtbaar van de Boei. Nu is 
dit circa 9 tot 10m; 

� op deze locatie zijn de hoogwaterloopbruggen, die bij de huidige ligplaats op de lage kade liggen, niet 
nodig; 

� 3 woonboten met een tijdelijke ligplaats zullen een andere (tijdelijke) ligplaats moeten krijgen. Dit moet al 
vanwege de renovatie van de kademuur die in januari 2008 start.  

 
Argumenten rondom de locatie Volkshuisvesting: 
� deze locatie levert de minste veranderingen op in de verplaatsingsbewegingen van de cliënten; 
� de locatie is goed beheersbaar voor de politie en zal om die reden weinig overlast voor de omgeving 

opleveren; 
� in vergelijking met de locatie Nieuwe Haven ligt deze locatie dichter bij een (toekomstig) woongebied; 
� de locatie is goed bereikbaar voor de hulpdiensten. Dat komt de beheersbaarheid op die locatie ten goede; 
� situering van de Boei op deze locatie heeft grote impact op de beleving van de historische waarde rondom 

de John Frostbrug; 
� bij het  historisch monument het J. Groenewoudplantsoen en het Infocentrum Arnhem over de Slag om 

Arnhem komen veel veteranen en toeristen, er komen gemiddeld een aantal bussen per dag. De Boei zal 
afbreuk doen aan het zicht op de historische brug. Het aantal bezoekers zal daardoor wellicht afnemen. 

� deze locatie ligt dicht bij een horecagebied;  
� voor de bunkerboot moet een nieuwe locatie worden gevonden; 
� de planschade bij deze locatie zal waarschijnlijk hoger uitvallen; 
� op deze locatie is de Boei meer aanwezig/zichtbaar dan bij de Nieuwe Haven. Bij de gemiddelde 

waterstand van de Rijn steekt de Boei circa 9 tot 10m boven de lage kade uit.  
 
 
De argumenten wegende zijn wij van mening dat beide locaties op zich geschikt zijn.  
Tegen de locatie Volkshuisvesting spreken echter de historische en emotionele waarde van de locatie in relatie 
tot het oorlogsverleden, de publieke functie van de locatie (veel cruiseschepen en bussen met toeristen uit 
binnen- en buitenland, veel dagjesmensen en horecapubliek) en het moeten verplaatsen van de bunkerboot. 
Ook de nabijheid van de politievestiging maakt dat wij uiteindelijk van mening zijn dat de locatie Nieuwe Haven 
meer geschikt is dan de locatie Volkshuisvesting. De kosten voor het verplaatsen van de Boei, het inrichten 
van de nieuwe locatie en de eventuele planschade, spreken ook in het voordeel van de Nieuwe Haven (zie ook 
hoofdstuk 4).  



 
 
 
 
 

 
Advies  
Hierboven hebben wij al aangegeven dat wij ons ervan bewust zijn dat met de keuze voor de Nieuwe Haven 
als definitieve locatie voor de Boei op het moment dat het eroscentrum op de Billitonlocatie van start zal gaan 
geen gevolg gegeven wordt aan het raadsbesluit uit 1997.  
Wij stellen dan ook voor dat u een nieuw besluit neemt voor de definitieve ligplaats van de Boei in de Nieuwe 
Haven met behoud van de zorgzone en de - mogelijk in de toekomst aan de orde zijnde - raamprostitutie op 
het bedrijventerrein Westervoortsedijk/’t Broek/Kleefse waard. 
  
 
4. FINANCIËN 
De kosten voor het verplaatsen van de Boei en het opnieuw inrichten van de nieuwe locatie zijn geraamd en 
komen voor de locatie Volkshuisvesting circa € 200.000 hoger uit. Op basis van een zeer globale raming 
komen de kosten voor de locatie Nieuwe Haven respectievelijk Volkshuisvesting uit op ca. € 900.000  en  
€ 1.100.000 (met een marge van ca. 20%). De eventuele planschade en claims vanwege derving aan 
inkomsten zijn op voorhand voor de 2 locaties lastig te bepalen. Voor de locatie Volkshuisvesting worden deze 
hoger ingeschat. Dit betekent dat financieel gezien de locatie Nieuwe Haven de voorkeur heeft.  
 
In de MJPB 2008-2011 (Meerjarenprogrammabegroting) is nog geen geld gereserveerd voor het verplaatsen 
van de Boei.  Dit zal in de MPJB van 2009-2012 dienen te gebeuren.  
De verplaatsing van de Boei is ook een goede gelegenheid om het noodzakelijke groot onderhoud uit te 
voeren. Deze onderhoudskosten zijn overigens al geraamd en gereserveerd.  In hoeverre die raming 
toereikend zal zijn is thans nog niet bekend. In de MJPB 2009-2012 zal ook dit aspect worden meegenomen. 
  

 



 
 
 
 
 

5. RISICO’S 
 
Op 1 december 1997 heeft de raad uitgesproken dat raamprostitutie enerzijds, de zorgzone en drugssociëteit 
anderzijds niet tegelijkertijd op het bedrijventerrein Westervoortsedijk/’t Broek/Kleefse Waard zullen 
functioneren. Dit is meermaals, zowel mondeling als schriftelijk, herbevestigd. Zoals in het voorgaande is 
geschetst, is voor het college in beginsel uitgangspunt geweest het raadsbesluit in stand te houden en na te 
komen. De zoektocht naar een alternatieve locatie voor de definitieve ligplaats van de Boei anders dan de 
Nieuwe Haven is echter zonder succes gebleven en andere oplossingen, passend binnen het raadsbesluit van 
1997, zijn niet gevonden. 
 
Met de keuze voor de locatie Nieuwe Haven voor de definitieve ligplaats van de Boei en het gegeven dat de 
tippelzone gesitueerd is en blijft aan de Veerweg wordt, ervan uitgaande dat het overleg tussen de toekomstige 
ondernemers van het eroscentrum onderling en met de gemeente tot resultaten leidt, op het moment dat de 
vestiging van het eroscentrum op het Billitonterrein een feit is, afgestevend op het niet nakomen van dit besluit. 
 
Het staat de gemeente op zich vrij om terug te komen op eerder genomen besluiten, en dus ook op dit 
onderhavige raadsbesluit van 1 december 1997. Aangetoond zal dan in ieder geval echter wel moeten worden 
dat in redelijkheid tot een dergelijke beleidswijziging kon worden besloten. Gewijzigde omstandigheden en 
inzichten en het algemeen belang zijn hierbij belangrijke aspecten. Hierboven is al aangegeven dat er een 
belangrijk verschil van inzicht bestaat in de omvang van de indertijd verwachte overlast en de feitelijke overlast 
zoals die op dit moment verwacht mag worden. 
 
De uitkomst van een eventuele civiel- en/of privaatrechtelijke procedure is ongewis. Naar onze mening zijn er 
steekhoudende argumenten die nopen tot het terugkomen op de eerdere raadsuitspraak dat raamprostitutie 
enerzijds, de zorgzone en de drugssociëteit anderzijds niet tegelijkertijd op het bedrijventerrein 
Westervoortsedijk/’t Broek/Kleefse Waard zullen functioneren. Of  het raadsbesluit van 1997 daadwerkelijk 
geschonden wordt, is overigens afhankelijk van het feit of het eroscentrum op de Billitonlocatie tot ontwikkeling 
zal komen. Het overleg met de potentiële toekomstige Billitonondernemers met de gemeente, die tevens 
grondeigenaar van deze locatie is, is lopende. Op dit moment is niet zeker óf en wanneer dit zal resulteren in 
de daadwerkelijke komst en exploitatie van een eroscentrum op de Billitonlocatie. 
 
Tot slot kan gewezen worden op de mogelijkheid voor diegenen die menen onevenredige schade te lijden, die 
redelijkerwijs niet of niet geheel tot hun last behoort te blijven, om een verzoek tot planschade ex artikel 49 
WRO in te dienen. Thans schatten wij in dat van een dergelijke schade geen of nauwelijks sprake zal zijn, 
maar dat laat onverlet dat degene die meent hierop aanspraak te kunnen maken daartoe een verzoek aan het 
college van burgemeester en wethouders kan richten. 
 
Omdat bij beide locaties het vigerende bestemmingsplan de ligging van de Boei niet toestaat dient vrijstelling te 
worden verkregen met behulp van de artikel 19 lid 1 WRO-procedure. Deze procedure wordt opgestart nadat 
de gemeenteraad een besluit heeft genomen en duurt naar verwachting 6 tot 9 maanden. Deze artikel 19 lid 1 
WRO-procedure zal  worden gecombineerd met de procedure voor de benodigde bouwaanvraag. Voor wat 
betreft de bouwwerkzaamheden kan worden opgemerkt dat het Waterschap niet toestaat dat bij de locatie 
Volkshuisvesting tussen medio oktober en medio maart werkzaamheden worden uitgevoerd in of direct bij de 
waterkering. Voor de Nieuwe Haven geldt deze beperking niet.  
Tegen de achtergrond van de tijdelijkheid van de huidige locatie (de Boei moet uiterlijk in januari 2009 
vertrekken op de huidige locatie) betekent dit dat de Boei wel op tijd naar de Nieuwe Haven verplaatst kan 
worden, tenzij er bezwaren komen en wij, door de tussenkomst van de rechter, moeten wachten op een 
uitspraak in de bodemprocedure. Naar alle waarschijnlijkheid zal de verplaatsing van de Boei op of voor 23 
januari 2009 naar de locatie Volkshuisvesting niet lukken. 
 
  
 
 
6. UITVOERING EN EVALUATIE 
 
Na aanwijzing van de definitieve ligplaats worden de volgende vervolgstappen voorgesteld: 
o Het starten van de benodigde vergunningenprocedures 
o In overleg treden met betrokkenen over de vraag hoe De Boei het beste ingepast kan worden in de 

omgeving en hoe eventuele overlast en andere negatieve effecten zo veel als mogelijk voorkomen kunnen 
worden.  



 
 
 
 
 

o Het - mede op basis van overleg met de omgeving - op maat toesnijden van het huidige beheersplan 
danwel het maken van een geheel nieuw beheersplan, met daarin vastgelegd het flankerend beleid. 
Onderdeel hiervan is het uitvoeren van een nulmeting. 

o Het ter hand nemen van de voorbereiding van de daadwerkelijke verplaatsing van De Boei 
o Na één jaar het evalueren van de Boei in zijn nieuwe omgeving.  
  
 
 
De  raadscommissie Maatschappelijke ondersteuning zal over dit voorstel advies uitbrengen. 
Het advies van deze commissie wordt u separaat voorgelegd. 
Wij geven U in overweging bijgaand ontwerp-besluit vast te stellen. 

  
 
Hoogachtend 
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 
 
de secretaris,                                            de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
1. Kopie raadsbesluit van 1 december 1997 
2. Brieven Rijkswaterstaat, politie, Iriszorg en HGM over de 3 locaties: Boterdijk, Blauwe golven en 

Volkshuisvesting 
3. Samenvatting reacties op voorgestelde 3 locaties: Boterdijk, Blauwe golven en Volkshuisvesting 
4. Brieven politie, Iriszorg en HGM over de locatie Nieuwe Haven. 
5. Reactie OKA op de locatie Nieuwe Haven 
 
 



 
 
 
 
 

 

Besluit van: 17 december 2007  

  

Documentnummer 2007.0.101.149 

  

Zaaknummer 2007-11-00396 

 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2007, Maatschappelijke 
Ontwikkeling nummer ; 
 
gelet op artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet  
 
besluit: 
 
   
1. Het aanwijzen van de definitieve ligplaats voor de Boei aan de Nieuwe Haven met behoud van de 

zorgzone en de - mogelijk in de toekomst aan de orde zijnde - raamprostitutie op het bedrijventerrein 
Westervoortsedijk/’t Broek/Kleefse Waard.  

  
 
De griffier,        De voorzitter, 
 


