
 
Van: AWN  
Verzonden: Sunday, June 16, 2019 4:48 PM 
Aan: 'Nationale ombudsman' 
CC: [havenbewoners nieuwehaven arnhem] 
Onderwerp: AWN reactie op samenvatting interventiegesprek tussen Nationale ombudsman en 
burgemeester en wethouder - zaaknummer: 2019.00843 
 
Geachte mevrouw Oomen, 
 
Hartelijk dank voor uw bericht en samenvatting van het interventiegesprek van de nationale 
ombudsman met de burgemeester en wethouder van Dellen. 
 
We zijn positief en hoopvol gestemd door de toezegging van de burgemeester dat het probleem met 
de woonboten op de ongewenst verklaarde ligplaatsen nog voor het einde van het jaar wordt 
opgelost. 
 
Wij ontvingen afgelopen vrijdag naar aanleiding van het gesprek met de nationale ombudsman van 
de gemeente de ligplaatsinventarisatie van 29 april. Daarin staat: 
Al in 2014 is definitief vastgesteld dat er géén mogelijkheden zijn voor nieuw te creëren ligplaatsen in 
Arnhem. Sinds die tijd hebben er zich geen omstandigheden voorgedaan die aanleiding zijn voor een 
andere conclusie. 
 
Dit staat ons inziens haaks op het verzoek van de nationale ombudsman in de interventie om 
onderzoek te doen naar de 12 alternatieve mogelijkheden die wij hebben beschreven. 
Er is en wordt volgens de gemeente geen verder onderzoek gedaan naar onze 12 aangedragen 
mogelijke ligplaatslocaties in Arnhem waardoor de mogelijke oplossingen bij voorbaat al beperkt 
worden en de gemeente zich wederom niet houdt aan de inspanningsverplichting. Ook het toewijzen 
van een onafhankelijke projectleider om deze 12 oplossingen te onderzoeken lijkt niet meegenomen. 
We zouden graag horen wat er besproken is over en of er nog iets gaat gebeuren met ons verzoek 
om de 12 alternatieve ligplaatsen te onderzoeken en het aanstellen van een onafhankelijke 
projectleider. 
 
In de ligplaatsinventarisatie werd ook aangegeven dat er nog één plek aan de Boterdijk beschikbaar 
zou zijn (mits enige aanpassing). Dit betreft Boterdijk nr. 7 waarvan in het bestemmingsplan 
Rivierzone is aangegeven dat dit een ongewenste locatie is. Bovendien is deze locatie alleen geschikt 
voor varende woonschepen. 
 
Daarnaast wordt aangegeven dat er mogelijk een enkele ligplaats beschikbaar kan komen als de raad 
ertoe zou besluiten om een bestaande ligplaats te verwerven. Gezien de inspannings- en 
resultaatverplichting voor de gemeente zouden we het op prijs stellen als de ombudsman deze 
oplossing onder de aandacht brengt bij het college van B&W. 
 
Er zijn inmiddels 150 bezwaren ingediend tegen de biomassacentrale. Provincie Gelderland heeft 
aangegeven dat ze nog nooit zoveel bezwaren hebben ontvangen voor één zaak. We gaan er dan ook 
vanuit dat de provincie en de gemeenteraad de gezondheid van de woonbootbewoners in de 
Nieuwehaven meeneemt in haar besluit. 
 
We stellen het zeer op prijs dat de Nationale Ombudsman heeft aangegeven in September navraag 
te zullen doen naar de stand van zaken en dan bepaalt of er verdere actie benodigd is. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen & Marloes 
Namens de AWN 
www.arnhemspeil.nl 
[telefoonnummer verwijderd] 
 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-04-29-gemeente-arnhem-memo-feitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf
https://www.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://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-12-awn-samenvatting-inspanning-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-tbv-opleveren-gewenste-woonbootlocaties-mbt-woonbotendossier.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-t-nl-imro-02020000673-vastgesteld.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-t-nl-imro-02020000673-vastgesteld.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-14-provincie-gelderland-reactie-arnhemspeil-bekendmaking-aantal-bezwaren-biomassacentrale-veolia-arnhem.pdf
http://www.arnhemspeil.nl/


 
Van: Post Nationale ombudsman  
Verzonden: Thursday, June 13, 2019 1:50 PM 
Aan: AWN 
Onderwerp: uw zaak, ons nr. 2019.00843 
 
Geachte heer Spaander, 
 
Hierbij laat ik u weten wat uit het gesprek tussen Reinier van Zutphen en de burgemeester van 
Arnhem naar voren is gekomen.  
 
De heer Marcouch heeft aangegeven dat de gemeente er echt mee aan de slag is. De wethouder de 
heer van Delden is nu ook in gesprek met de woonbootbewoners. De heer Marcouch heeft 
aangegeven dat hij het gaat regelen, waarbij hij wel aantekent dat hij het niet iedereen daarbij naar 
de zin zal kunnen maken.  
 
De kwestie moet voor het einde van het jaar zijn opgelost, aldus de heer Marcouch. Afgesproken is 
dat wij aan het eind van de zomer zullen informeren bij de gemeente Arnhem, wat dan de stand van 
zaken is.  
 
U heeft aangegeven dat de situatie voor de woonbootbewoners in de Nieuwe Haven nog slechter 
gaat worden, omdat de provincie een vergunning heeft verleend voor een opslagruimte voor 
biomassa. Wij hebben daar kennis van genomen. Wij kunnen u niet bijstaan wat betreft het bezwaar 
daartegen. 
 
In september zullen wij contact met u zoeken om te vragen hoe de woonbootbewoners de situatie 
op dat moment ervaren. Zien zij positieve of negatieve ontwikkelingen? Vervolgens zullen wij ook bij 
de gemeente navragen wat de stand van zaken is. We zullen aan de hand van die informatie bepalen 
of er reden is voor verdere actie door de ombudsman. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Lina Oomen 

onderzoeker 
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T +31 70 356 36 63 
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