
Deze samenvatting bevat de documenten van de gemeente Arnhem waaruit duidelijk blijkt dat de 

aangeboden ligplaats aan de Boterdijk van af het begin af aan geen optie bleek te zijn, dat dit 

bekend was bij de desbetreffende ambtenaar en dat de gemeente Arnhem de Raad van State, de 

rechtbank, de klachtencommissie en nu ook de ombudsman op het verkeerde been tracht te 

zetten. 

 

De blauw en onderstreepte teksten zijn weblinks naar de desbetreffende documenten op onze website. 

De schuin gedrukte teksten komen uit die documenten waar de link naar verwijst en zijn van belang. 

De rood gearceerde schuin gedrukte teksten uit die documenten vonden we extra belangrijk. 

 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-07-14-gemeente-arnhem-ruimtelijke-visie-rijnkade-arnhem.pdf 

Van:Gemeente Arnhem: o.a. Theunis Kalsbeek / Thor Smits 

Aan: Gemeente Arnhem: Dienst Stadsbeheer en Dienst Stadsontwikkeling  

 

De woonboten aan de Boterdijk dienen te zijner tijd verplaatst te worden omdat ze buiten de zone liggen 

die hier volgens het bestemmingsplan voor bedoeld is (bij Onderlangs). 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-09-00-gemeente-arnhem-quickscan-ongewenste-woonboot-

locaties.pdf 

Van: Gemeente Arnhem 

Aan: Gemeenteraad van Arnhem 

 

“…Aan de Boterdijk worden alleen woonschepen toegestaan binnen de kribben ...”  

 

(…de aangeboden plek aan de Boterdijk valt niet binnen de kribben en het betreft wederom een tijdelijke 

onveilige locatie…) 

 

 

http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-03-09-gemeente-arnhem-brief-aan-gemeenteraad-resultaten-

alternatieve-oplossingen-voor-5-woonboten-asm-haven.pdf 

Van: Gemeente Arnhem: Theunis Kalsbeek 

Aan: Gemeenteraad van Arnhem 

 

Deze plek (Boterdijk), is alleen geschikt voor zelf varende woonschepen.  

 

(…) Met de aankoop van deze ligplaats creëren we de mogelijkheid en ruimte om een zelf varende 

woonboot naar deze plek door te schuiven 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-t-NL-

IMRO-02020000673-vastgesteld-.pdf 

Van: Gemeente Arnhem: : o.a. Theunis Kalsbeek / Thor Smits / Iris Beukhof 

Aan: Burgemeester & Wethouders gemeente Arnhem  

Zie ook: 2013-08-26-gemeente-arnhem-brief-namens-B&W… 

 

In totaal liggen er 119 woonschepen binnen Arnhems grondgebied. Daarvan zal voor 35 woonboten 

(ASM-haven 17 woonschepen, Nieuwe Haven/Billiton Kade 8 woonschepen, Rijnkade 1 woonschip, 

Haven van Coers 1 woonschip, Boterdijk 5 woonschepen, Westervoortsedijk 3 woonschepen) een 

andere locatie gezocht worden. Toekomst De gemeente heeft de taak op zich genomen te zoeken naar 

een of meerdere locaties voor de woonschepen die momenteel op locaties liggen, die als niet wenselijke 

locatie zijn aangewezen. 
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-01-25-gemeente-arnhem-raadsvragen-pvda-mbt-ligplaatsen-

woonboten-nieuwehaven-ivm-raad-van-state-zitting.mp4 

Vraag: Raadslid gemeente Arnhem: Martien Louwers 

Reactie: Wethouder gemeente ArnhemRon König:  

 

“…de oplossing die was aangedragen [door de gemeente Arnhem m.b.t. de locatie Boterdijk] blijkt niet 

haalbaar … Er wordt verder niet actief gezocht naar oplossingen…”  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-12-rechtbank-gelderland-zaak-20130100-

woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-zaaknummer-arn-16-2409-veror.pdf 

Van: [advocaat woonbootbewoner nieuwe haven gemeente Arnhem] 

Aan: Rechtbank Gelderland / Gemeente Arnhem:  

o.a. Theunis Kalsbeek / Jack Hindriks & Hekkelman advocaten 

 

Naar aanleiding van een nauw aan de onderhavige zaak verwante procedure bij uw rechtbank met 

zaaknummer ARN 15/4755 VEROR 242 heeft -mede indachtig het verhandelde tijdens de zitting-nader 

ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] en de gemeente 

over mogelijke opties voor een alternatieve legale en veilige ligplaats.  

 

Dit minnelijk overleg was daarnaast ingegeven door het feit dat de gemeenteadvocaat tijdens een 

beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verkondigde dat er actief 

werd gewerkt aan een oplossing voor [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem], hetgeen later door de 

verantwoordelijke portefeuillehouder in een vergadering van de gemeenteraad weer moest worden 

ontkend.  

 

De gemeente Arnhem heeft [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] in het kader van dat overleg een 

ligplaats aangeboden aan de Boterdijk 1. De correspondentie wordt als (bijlage 1) bijgevoegd.  

Het betreft een ligplaats (Boterdijk) waarbij [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] dubbel zou 

worden afgemeerd naast een ander schip, op een ondiep gedeelte van de Rijnoever waar hij met de 

bodem van zijn schip op de grond ligt.  

 

Bovendien zou [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] zijn schip voor deze ligplaats tegen hoge 

kosten moeten ombouwen naar een varend woonschip, nu Rijkswaterstaat dit als eis stelt voor het 

innemen van een ligplaats op deze locatie. (Boterdijk) 

 

1.2 [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] heeft richting de gemeente beargumenteerd dat deze 

ligplaats geen reëel alternatief is en hij heeft de gemeente gevraagd om in overleg met Rijkswaterstaat 

alternatieve ligplaatsen te onderzoeken.  

 

Daarnaast heeft hij een voorstel gedaan om de ligplaats geschikt te maken, door de schepen schuin af te 

meren en zijn ponton tussen de wal en zijn schip (op het ondiepe gedeelte van de vaarweg) te plaatsen. 

Helaas heeft [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] voor alle aangedragen opties nul op rekest 

gekregen. 

 

 

http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-08-31-raad-van-state-verweerschrift-gemeente-arnhem-hoger-

beroep-nieuwe-haven-bewoner-zaaknummer-201604865-1-a3.pdf 

Van: Gemeente Arnhem: o.a. Jack Hindriks / Theunis Kalsbeek / Berdie de Ruiter  

Aan: Raad van State 

 

Vandaar dat de plek vervolgens aan [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] is aangeboden, die hem 

overigens heeft afgewezen.(...) 

 

[woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] geeft aan dat naar zijn mening het college in de procedure 

met betrekking tot het bestemmingsplan geluidszone industrieterrein Arnhem-Noord de verplichting op 

zich heeft genomen om hem te verplaatsen.  

Wij delen deze opvatting niet. Bij de behandeling van zijn zienswijze is aangegeven dat gestreefd wordt 

naar een verplaatsing van zijn woonboot naar een andere locatie. Dit is geen verplichting.  
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Overigens is [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] inmiddels een andere locatie aangeboden aan 

de Boterdijk, die door hem is afgewezen.  

 

 

http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-07-05-raad-van-state-uitspraak-hoger-beroep-

woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-201604865-1-a3.pdf 

Van: Raad van State 

Aan: Gemeente Arnhem: Jack Hindriks / Burgemeester & Wethouders gemeente Arnhem 

 

Het schip van [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] bleek wegens de diepgang niet op deze plek te 

kunnen liggen. (Boterdijk) 

 

 

https://www.arnhemspeil.nl/doc/2018-02-07-woonbootbewoner-nieuwe-haven-klacht-aan-

gemeente-arnhem-tav-gevaarlijke-ongewenste-ligplaats-woonboot.pdf 

Van: [woonbootbewoner nieuwe haven gemeente Arnhem] 

Aan: Gemeente Arnhem: Debby de Feijter, Theunis Kalsbeek, Jack Hindriks, Rita Kleijwegt; Berdie de 

Ruiter. 

 

In 2016 werden er raadsvragen gesteld aan de wethouder nadat bekend was geworden dat de advocaat 

van de gemeente Arnhem bij de Raad van State een heel ander verhaal had verteld dan de wethouder. • 

In 2016 (nadat bleek dat of de advocaat of de wethouder van Arnhem had lopen jokken) heeft dhr. 

Kalsbeek het enige plan ingeschoten waarbij vooraf al bleek dat die optie technisch niet kon en van RWS 

niet mocht. (Boterdijk) 

 

 

http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-03-13-gemeente-arnhem-reactie-klacht-woonbootbewoner-

nieuwe-haven.pdf 

Van: Gemeente Arnhem: Debby de Feijter 

Aan: [woonbootbewoner nieuwe haven gemeente Arnhem] 

 

Er is u bijvoorbeeld een aanbod gedaan in februari 2016 voor een ligplaats aan de Boterdijk te Arnhem. 

Daarbij zou uw boot aan de landzijde komen te liggen met een andere boot aan de rivierzijde er 

tegenaan. U bent daarmee niet akkoord gegaan.(…)  

Uw klacht is op dit punt dan ook ongegrond.(…)  

 

Vanzelfsprekend kunt u uw klacht ook nog voorleggen aan de Nationale Ombudsman in Den Haag. U 

hebt daarvoor een jaar de tijd, gerekend vanaf de datum van berichtgeving op uw klacht door de 

gemeente Arnhem. 

 

(…dit was uiteindelijk de aanleiding om de klacht bij de ombudsman in te dienen, zie klacht hieronder en 

onderaan het vervolg m.b.t. de nationale ombudsman…) 

 

 

http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-04-23-klacht-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeente-

arnhem-tav-uitblijven-veilige-ligplaats-20130100-I2002675.pdf 

Van: [woonbootbewoner nieuwe haven gemeente Arnhem] 

Aan: Gemeente Arnhem: Debby de Feijter, Theunis Kalsbeek, Jack Hindriks, Rita Kleijwegt; Berdie de 

Ruiter 

 

Reactie mevrouw Kleijwegt van de gemeente Arnhem (15 maart 2018): 

In uw mail van 9 maart 2018 geeft u aan dat de Boterdijk voor de heer [woonbootbewoner Nieuwe Haven 

Arnhem] geen optie is.  

 

Wij herkennen ons niet in de redenen die u hiervoor aangeeft. Naar onze mening is er vooralsnog 

onvoldoende onderzoek gedaan naar deze locatie in relatie tot het schip van de heer [woonbootbewoner 

Nieuwe Haven Arnhem].  
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U geeft aan dat de locatie te ondiep is en de baggerwerkzaamheden pas over geruime tijd zullen plaats 

vinden. Wij verwachten de baggerwerkzaamheden zo snel mogelijk uit te kunnen voeren. Op dit moment 

loopt het offerte traject voor de uitvoering. Onder voorbehoud van gunning verwachten wij de 

baggerwerkzaamheden dit jaar uit te kunnen voeren.  

 

Daarnaast geeft u aan dat de heer [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] geen varend woonschip 

heeft. Wij hebben begrepen dat de heer [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] eerder heeft 

aangegeven dat het woonschip wel varend gemaakt kan worden.  

 

Reactie advocaat woonbootbewoner Nieuwe Haven: (16 maart 2018)  

Wat betreft uw mail en de daarin gemaakte opmerking over de Boterdijk, merk ik namens 

[woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] op dat hij geen varend woonschip heeft. [ 

 

Dat het moet gaan om een varend woonschip is een eis die RWS stelt aan het innemen van de ligplaats 

aan de Boterdijk. Uiteraard valt ieder woonschip op de een of andere manier varend te maken, de kosten 

zijn echter zeer hoog en [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] heeft noch de wens, noch de 

middelen om zijn schip dat al jaren niet varend is opnieuw varend te maken. Ook om die reden is de 

Boterdijk dus geen redelijk alternatief voor [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem].(…) 

 

Zover ik me kan herinneren hebben we tijdens onze laatste bespreking op het gemeentehuis en het 

telefonisch contact dat er nadien is geweest proberen te zoeken naar redelijke en aanvaardbare 

oplossingen voor [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem].  

 

De mail die u me nu stuurt geeft mij meer het gevoel dat de gemeente haar straatje probeert schoon te 

vegen. Dat is geloof ik niet de weg die we waren ingeslagen. Ik wil kortom graag weer terug naar de 

oplossingsgerichte modus waarin wij zaten. 

 

(…) Wat er verder zij van de locatie Boterdijk, vast staat dat deze locatie vóór de baggerwerkzaamheden 

niet geschikt is en dat [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] nog steeds dagelijks aan gevaar wordt 

blootgesteld.  

 

Reactie woonbootbewoner Nieuwe Haven (23 April 2019): 

Ondanks dat er wel degelijk een locatie beschikbaar is voor onze woonboot (een locatie in de 

Rosandepolder die de gemeente Arnhem zelf al eens voorgesteld heeft als mogelijke oplossing voor het 

woonboten probleem en die we al ver voor de aanvaring hebben besproken met Theunis Kalsbeek en 

waarvoor Rijkswaterstaat destijds een ‘geen bezwaar’ verklaring heeft afgegeven specifiek voor onze 

woonboot en waarvoor m.b.t. het bestemmingsplan geen bezwaar vanuit de Kema kan zijn (zie mail 

hieronder) en waar wij als niet varende woonboot ook precies passen) kiest de gemeente Arnhem er nog 

steeds voor om juist die ene locatie beschikbaar te stellen waarvan de gemeente Arnhem heel goed weet 

dat we daar niet terecht kunnen i.v.m. de diepgang van onze boot en waarvan Rijkswaterstaat specifiek 

voor onze woonboot heeft aangegeven dat het een niet wenselijke plek is.(…)  

 

 

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 

Van: [woonbootbewoner nieuwe haven gemeente Arnhem] 

Aan: Gemeenteraad van Arnhem 

 

Wij worden als gezin al bijna 20 jaar lang gedupeerd door toedoen van een tweetal ambtenaren van de 

gemeente Arnhem die er samen alles aan gedaan hebben om ervoor te zorgen dat de gemeente ons 

zoveel mogelijk overlast heeft veroorzaakt en stelselmatig de afspraken niet nakomt.(…betreft hier de 

heren Jack Hindriks en Theunis Kalsbeek…) 

 

De twee ambtenaren hebben de afgelopen 10 jaar aantoonbaar (zie alle bijlagen) bewust en doelgericht 

zowel hun mede ambtenaren, wethouders, de raad en college van Arnhem, de klachtencommissie van 

Arnhem, de rechtbank in Gelderland en de Raad van State van onjuiste informatie voorzien  
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(…het continu liegen over de aangeboden locatie aan de Boterdijk betreft één van vele voorbeelden…) 

 

Tijdens dat overleg heeft de gemeente ons een ligplaats aangeboden aan de Boterdijk. Het betreft een 

ligplaats waarbij we dubbel zouden worden afgemeerd in de rivier naast een ander schip, op een ondiep 

gedeelte van de rivier waar we met de bodem van onze woonboot op de grond zouden liggen (wat bij 

golfslag voor schade zal zorgen).  

 

Bovendien zouden we onze woonboot voor deze ligplaats tegen hoge kosten moeten ombouwen naar een 

varend woonschip, aangezien Rijkswaterstaat dit als eis stelt voor het innemen van een ligplaats op deze 

locatie. Nadat alle oplossingen die we aangedragen hebben om de ligplaats zo aan te laten passen dat 

we hier alsnog zouden kunnen liggen, afgekeurd waren, hebben we richting de gemeente 

beargumenteerd dat deze ligplaats geen reëel alternatief is en hebben gevraagd om in ove rleg met 

Rijkswaterstaat alternatieve ligplaatsen te onderzoeken.  

 

Onze advocaat heeft dit bij de eerstvolgende rechtszaak in juli 2016, duidelijk gemaakt bij de rechter. 

(…dit is ook opgenomen in de uitspraak…) waarna de ligplaats aan de Boterdijk aan ons is aangeboden 

en tot slot vermelden zij dat wij de locatie aan de Boterdijk ook afgewezen zouden hebben.  

De gemeente 'vergeet' hier aan te geven dat bij iedereen bekend is dat de ligplaats veel te ondiep is voor 

onze woonboot en dat Rijkswaterstaat eist dat de ligplaats wordt ingenomen door een varend woonschip 

(wat wij niet zijn).  

 

Ze geven vervolgens aan dat er geen verplichting vanuit de gemeente is om ons een gewenste ligplaats 

te bezorgen en vermelden voor de zekerheid nogmaals dat we de aangeboden locatie aan de Boterdijk 

hebben afgewezen ondanks dat ondertussen alle betrokken ambtenaren volledig op de hoogte zijn van 

het feit dat de door de gemeente Arnhem aangeboden ligplaats op de Boterdijk te ondiep is voor onze 

woonboot en er ook geen akkoord is gegeven door Rijkswaterstaat om onze woonboot op die locatie te 

plaatsen. Zie bijlage: 2016-08-31-verweerschriftgemeente-arnhem-raad-van-state-zaaknummer-

201604865-1-a3.pdf 

 

(…) Een maand later doet de Raad van State wederom uitspraak in een andere zaak m.b.t. onze 

ligplaats: Het college stelt dat hem de plek op de Boterdijk eerst is aangeboden en toen bleek dat het de 

plek niet door hem werd ingenomen, deze aan [woonbootbewoner N ieuwe Haven Arnhem] is 

aangeboden. Het schip van [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] bleek wegens de diepgang niet 

op deze plek te kunnen liggen.  

 

(…) Ondanks dat mevrouw Kleijwegt had beloofd dat ze z.s.m. contact met ons zou opnemen t.b.v. het 

uitzoeken of deze locaties mogelijk geschikt zouden zijn als veilige en gewenste ligplaats, hebben zij ons 

de locatie Boterdijk opnieuw aangeboden waarbij onze advocaat wederom heeft moeten uitleggen dat die 

locatie om meerdere redenen niet geschikt was bevonden en geen toestemming had vanuit 

Rijkswaterstaat. Vervolgens zitten we nu (mei 2018) al twee maanden op antwoord te wachten. Zie 

bijlage: 2018-04-23-klacht-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeente-arnhem-tav-uitblijven-veilige-

ligplaats-20130100-I2002675.pdf 

 

(…) In maart ontvingen we de reactie op onze klacht aan de gemeente Arnhem. De klacht werd door 

mevrouw de Feijter ongegrond verklaard omdat er door de gemeente voor ons gekeken zou zijn naar de 

mogelijkheid om een ligplaats met bestaande vergunning voor ons aan te kopen, dat we de aangeboden 

locatie aan de Boterdijk zouden hebben afgewezen en dat we hadden aangegeven geen voorkeur te 

hebben voor een uitkoopregeling. Zie bijlage: 2018-03-13-gemeente-arnhem-reactieklacht-

woonbootbewoner-nieuwe-haven.pdf 

 

(…) Hoe kan het dat de gemeente Arnhem in de afhandeling van onze klacht wederom (voor de zoveelste 

keer de afgelopen jaren) terugvalt op die ene locatie aan de Boterdijk? Een locatie waarvan alle 

betrokken ambtenaren ondertussen volledig op de hoogte van zijn dat deze tot op heden (al jaren) te 

ondiep voor onze woonboot is en tevens geen akkoord heeft vanuit Rijkswaterstaat voor onze woonboot 

aangezien we geen varend woonschip hebben:  

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-04-23-klacht-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeente-arnhem-tav-uitblijven-veilige-ligplaats-20130100-I2002675.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-04-23-klacht-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeente-arnhem-tav-uitblijven-veilige-ligplaats-20130100-I2002675.pdf
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-03-13-gemeente-arnhem-reactie-klacht-woonbootbewoner-nieuwe-haven.pdf
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-03-13-gemeente-arnhem-reactie-klacht-woonbootbewoner-nieuwe-haven.pdf


Het schip van [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] bleek wegens de diepgang niet op deze plek te 

kunnen liggen. Zie bijlage: 2017-07-05-raad-van-state-uitspraak-hoger-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-

haven-gemeente-arnhem-201604865-1-a3.pdf 

Het betreft een ligplaats waarbij [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] dubbel zou worden 

afgemeerd naast een ander schip, op een ondiep gedeel te van de Rijnoever waar hij met de bodem van 

zijn schip op de grond ligt. Bovendien zou [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] zijn schip voor 

deze ligplaats tegen hoge kosten moeten ombouwen naar een varend woonschip, nu Rijkswaterstaat dit 

als eis stelt voor het innemen van een ligplaats op deze locatie. Zie bijlage: 2016-07-12-rechtbank-

gelderland-zaak-20130100-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-zaaknummer-

arn-16-2409-veror.pdf 

 

Daarnaast betreft de locatie aan de Boterdijk ook nog 1 van de weinige locaties (van meer dan 120 

woonbootlocaties in Arnhem) die in de scheepsvaartroute liggen van de rivier waar geen bescherming 

tegen een mogelijke aanvaring aangebracht is (voor zo goed als alle andere woonbootlocaties is dit wel 

het geval).  

 

In de bijlage 2011-09-00-gemeente-arnhem-quickscan-ongewenste-woonboot-locaties.pdf wordt het 

volgende aangegeven: “Aan de Boterdijk worden alleen woonschepen toegestaan binnen de 

kribben“ Dat is voor de door de gemeente aangeboden locatie aan de Boterdijk niet het geval en indien 

we op die plek gaan liggen, vallen we dus net als nu weer in de risicocontouren van de vaarweg met als 

verschil dat we nu in de haven liggen en straks in de rivier waar de snelheid van de vaartuigen veel hoger 

ligt en de mogelijke schade bij een aanvaring ook veel groter zal zijn.  

 

In de nieuwsbrief Haven Arnhem van december 2017 is het volgende aangegeven (Onderlangs ligt 

meteen naast de Boterdijk aan de rivier):  

Vaarsnelheid: De bewoners van de woonschepen aan de Neder-Rijn doen een beroep op de schippers 

om de vaarsnelheid aan te passen. De woonbootbewoners aan het Onderlangs ondervinden veel hinder 

als grote schepen (te) snel varen. (De woonbootbewoners aan het Onderlangs liggen wel ach ter de 

kribben) Zie bijlage: 2017-12-27-gemeente-arnhem-nieuwsbrief-havendienst-arnhem.pdf  

 

Wij zijn al een keer aangevaren door een olietanker die met minimale snelheid (in de haven) voor 25.000 

euro aan schade bij ons veroorzaakt heeft. Dat risico willen natuurlijk niet lopen met een schip dat met 

een flinke vaart over de rivier dendert. 

 

 

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 

Van: [advocaat woonbootbewoner nieuwe haven gemeente Arnhem] 

Aan: Gemeeenteraad van Arnhem 

 

Pogingen om (ambtelijk) te komen tot een oplossing voor deze situatie lijken op niets uit te draaien. Aan 

[woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] is slechts een ongeschikte ligplaats aangeboden met 

onvoldoende diepgang op een locatie waar alleen een varend woonschip mag liggen.  Dit alles is reden 

geweest voor [woonbootbewoner Nieuwe Haven Arnhem] om zicht tot de Nationale ombudsman te 

wenden met een formele klacht (zie samenvatting klacht m.b.t. aangeboden locatie Boterdijk die te ondiep 

was hierboven) 

 

 

2019-02-28-gemeente-arnhem-reactie-op-vragen-ombudsman-mbt-woonbotendossier-en-

woonbootbewoners-nieuwe-haven-arnhem.pdf 

Van: Gemeente Arnhem o.a R Heijnen en Thor Smits 

Aan: Gemeeenteraad van Arnhem 

 

“…naast het aanbod voor de Boterdijk dat al gedaan was, maar dat door betrokkene is afgewezen …” 

(… en ook naar de ombudsman heeft de gemeente Arnhem er geen enkel probleem mee om de situatie 

zo te verdraaien alsof wij een gewenste locatie hebben afgewezen… )  

http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-07-05-raad-van-state-uitspraak-hoger-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-201604865-1-a3.pdf
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-07-05-raad-van-state-uitspraak-hoger-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-201604865-1-a3.pdf
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-12-rechtbank-gelderland-zaak-20130100-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-zaaknummer-arn-16-2409-veror.pdf
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-12-rechtbank-gelderland-zaak-20130100-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-zaaknummer-arn-16-2409-veror.pdf
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-12-rechtbank-gelderland-zaak-20130100-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-zaaknummer-arn-16-2409-veror.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-09-00-gemeente-arnhem-quickscan-ongewenste-woonboot-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-12-27-gemeente-arnhem-nieuwsbrief-havendienst-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/2018-05-16-brief-advocaat-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-arnhem-tav-gang-van-zaken-en-weigeren-opleveren-gewenste-veilige-ligplaats.pdf
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-22-gemeente-arnhem-reactie-op-brief-van-woonbootbewoners-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-ivm-ontbreken-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-22-gemeente-arnhem-reactie-op-brief-van-woonbootbewoners-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-ivm-ontbreken-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf


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

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

Van: Nationale ombudsman 

Aan: Gemeente Arnhem o.a. Rita Kleijwegt 

[woonbootbewoner nieuwe haven gemeente Arnhem] woont met zijn gezin op een woonboot.  

In de loop der jaren is het verkeer op het water steeds drukker geworden.  

Er varen veel olietankers en passagiersschepen, die soms ook nog eens op die plek moeten keren.  

Een gevaarlijke plek voor een woonboot! 

[woonbootbewoner nieuwe haven gemeente Arnhem] heeft al vaak over de zorgwekkende situatie contact 

met de gemeente opgenomen. Er komt maar geen oplossing en de zaak sleept zich inmiddels al jaren 

voort. 

Uiteindelijk zijn [woonbootbewoner nieuwe haven gemeente Arnhem] en zijn familie het afwachten zat en 

belt hij met de Nationale ombudsman. Nadat ze het hele verhaal over de slepende kwestie heeft gehoord, 

gaat [de nationale ombudsman] aan de slag. 

[woonbootbewoner nieuwe haven gemeente Arnhem] en de gemeente zijn het over een aantal punten 

eens:  

- de boot ligt op een gevaarlijke plek en moet daar zo snel mogelijk weg;  

- de gemeente moet haar best doen om een geschikte ligplaats te zoeken  

- de [woonbootbewoner nieuwe haven gemeente Arnhem] en zijn familie wachten al veel te lang op een 

oplossing.  

Maar doet de gemeente wel genoeg moeite? 

Dat is het punt waarover ze van mening verschillen en waardoor alles zo eindeloos blijft voortduren.  

Met alle gevolgen van dien, een half jaar geleden kwam een olietanker in aanvaring met de woonboot! 

Met veel stress en duizenden euro’s schade als gevolg. Dat kan zo dus echt niet langer. 

[de nationale ombudsman] vraagt de gemeente nu eens haast te maken met een oplossing, tijdelijk of 

permanent. En dat telefoontje trekt de slepende zaak weer vlot.  

Een paar weken later laat de gemeente ons weten dat [woonbootbewoner nieuwe haven gemeente 

Arnhem] een bedrag heeft gekregen om zijn woonboot naar een tijdelijke en veiligere plek te kunnen 

verplaatsen. Verder krijgt [woonbootbewoner nieuwe haven gemeente Arnhem] nog dit jaar een geschikte 

definitieve ligplaats. 

Dat er na al die jaren alsnog een oplossing is gevonden, komt omdat de gemeente een nieuw team 

medewerkers nog eens met een frisse blik naar [woonbootbewoner nieuwe haven gemeente Arnhem]s 

zaak heeft laten kijken. 

 

Eindnote: 

Bij vergaderingen van de Actiegroep Woonboten Nieuwe haven hebben meerdere woonbootbewoners 

aangegeven dat dhr. Kalsbeek getracht heeft om misbruik te maken van de penibele situatie waar de 

woonbootbewoners zich in verkeerden door hen de ligplaats aan de Boterdijk op te dringen terwijl de 

woonbootbewoners geen varend schip hadden en in sommige gevallen het overduidelijk was dat de 

woonboot niet geschikt was om op stromend water te liggen.  

 

Op dit moment heeft de gemeente een woonbootbewoner van een niet varende woonboot op de 

ongewenste, gevaarlijke en tijdelijke plek aan de Boterdijk geplaatst.  De gemeente Arnhem is zoals uit 

deze samenvatting blijkt zeer goed op de hoogte van de situatie en dient aansprakelijk gesteld te worden 

voor eventuele schade of erger mocht er in de toekomst een ongeval gebeuren op deze locatie. 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf


Overige samenvattingen voor het woonbotendossier van de gemeente Arnhem: 

Hieronder hebben we de links naar alle samenvattingen m.b.t. dit dossier toegevoegd.  

1.        De inspanning- en resultaatverplichting voor de gemeente Arnhem tbv het opleveren van gewenste 

woonbootlocaties. 

 

2.        Het gemeentebestuur van Arnhem is al jaren op de hoogte van verplichting en de oplossing in 

Stadsblokken Meinerswijk. 

 

3.        Het gemeentebestuur van Arnhem is sinds 2004 bijna jaarlijks op de hoogte gesteld van de risico's 

in Nieuwe haven. 

 

4.        De verplichting die de gemeente Arnhem in 2007 aan is gegaan om binnen 5 jaar gewenste 

ligplaatsen op te leveren. 

 

5.        De situatie in de ASM en Nieuwe haven is gecreëerd door de gemeente Arnhem en wordt bewust 

in stand gehouden. 

 

6.        Alle oplossingen tbv het creëren van gewenste ligplaatsen voor de woonboten uit de Nieuwe 

haven op een rij. 

 

7. Afspraken, samenvatting en voortgang t.a.v. het overleg met de gemeenteraadsleden m .b.t. het 

woonbotendossier (dit is een link naar de samenvatting)  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-12-awn-samenvatting-inspanning-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-tbv-opleveren-gewenste-woonbootlocaties-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-12-awn-samenvatting-inspanning-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-tbv-opleveren-gewenste-woonbootlocaties-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-13-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-al-jaren-op-de-hoogte-van-verplichting-en-oplossing-stadsblokken-meinerswijk-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-13-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-al-jaren-op-de-hoogte-van-verplichting-en-oplossing-stadsblokken-meinerswijk-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-14-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-is-sinds-2004-bijna-jaarlijks-op-de-hoogte-gesteld-van-de-risicos-in-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-14-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-is-sinds-2004-bijna-jaarlijks-op-de-hoogte-gesteld-van-de-risicos-in-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-15-awn-samenvatting-verplichting-gemeente-arnhem-uit-2007-om-binnen-5-jaar-gewenste-ligplaatsen-op-te-leveren-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-15-awn-samenvatting-verplichting-gemeente-arnhem-uit-2007-om-binnen-5-jaar-gewenste-ligplaatsen-op-te-leveren-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-16-awn-samenvatting-situatie-asm-en-nieuwe-haven-gecreeerd-door-gemeente-arnhem-en-wordt-bewust-in-stand-gehouden-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-16-awn-samenvatting-situatie-asm-en-nieuwe-haven-gecreeerd-door-gemeente-arnhem-en-wordt-bewust-in-stand-gehouden-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-17-awn-samenvatting-alle-oplossingen-voor-gewenste-ligplaatsen-woonboten-nieuwe-haven-op-een-rij-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-17-awn-samenvatting-alle-oplossingen-voor-gewenste-ligplaatsen-woonboten-nieuwe-haven-op-een-rij-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-25-awn-afspraken-en-samenvatting-overleg-gemeente-arnhem-raadsleden-mbt-woonbotendossier-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-25-awn-afspraken-en-samenvatting-overleg-gemeente-arnhem-raadsleden-mbt-woonbotendossier-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf

