
 
3  september 2019, Arnhem 
 
Beste heer Smits, 
 
In uw mail stelt u dat wij in plaats van de uitnodiging van de wethouder om een open dialoog aan te 
nemen een WOB-verzoek indienen. Wij zien dat toch iets genuanceerder. Tijdens ons gesprek 
hebben wij duidelijk gemotiveerd waar ons wantrouwen op stoelt. U heeft aangegeven daar begrip 
voor te hebben en vervolgens heeft u ons nota bene zelf aangeraden de gemeente enigszins te 
wantrouwen. De door u gegeven redenen waardoor de ongewenste, onveilige, onzekere situatie 
voor de woonbootbewoners is ontstaan zijn alles behalve steekhoudend en getuigen zelfs van 
onbetrouwbaar en onbehoorlijk bestuur. 
 
Op onze vraag waarom de gemeente pas in 2011 naar oplossingen is gaan zoeken terwijl ze in 
2007 de verplichting is aangegaan om binnen 5 jaar (uiterlijk juni 2012) gewenste en veilige 
ligplaatsen te vinden, reageert u door te zeggen “Gewoon een paar jaar niet doen.” Wanneer wij 
dan aangeven dat wij daar al die jaren al de dupe van zijn, zegt u dat u het niet productief vindt om 
terug in de tijd te gaan als we tot een oplossing willen komen. Uw uitspraken suggereren dat u uw 
verantwoordelijkheid voor recent en minder recent handelen wilt ontlopen en doen geen recht aan 
veroorzaakt leed en schade. De meeste woonbootbewoners wachten nu al 12 jaar in onzekerheid 
op een definitieve ligplaats, sommigen onder onwenselijke of zelfs onveilige situaties. Wij houden 
de gemeente volledig verantwoordelijk voor deze situatie en het jarenlang in stand houden van 
deze situatie die op allerlei fronten ernstige gevolgen heeft voor de woonbooteigenaren.  
 
Wij vragen al jaren om een open dialoog en zijn blij dat het eerste gesprek met de nieuwe 
wethouder nu eindelijk plaatsgevonden heeft. De heer van Dellen geeft ons de indruk serieus met 
de woonbootbewoners begaan te zijn en voor oplossingen te willen zorgen. Zoals gezegd hebben 
wij door de jaren heen echter al met vier wethouders om de tafel gezeten en geen van hen is in 
staat gebleken het woonbotendossier tot een goed einde te brengen.  
 
We moeten concluderen dat u nog steeds niet serieus met de door ons aangedragen 12 
oplossingen aan de gang bent gegaan. Sterker nog, U heeft verzaakt haalbare en betaalbare 
kansen te benutten. Op de Westervoortsedijk heeft jarenlang een woonark te koop gestaan waar 
zonder veel investeringen 3 ligplaatsen gerealiseerd hadden kunnen worden. We hebben u hier 
meerdere malen op gewezen zonder dat u gereageerd heeft.  U schuift de verantwoordelijkheid 
hiervoor af op de gemeenteraad. Daarnaast negeert u het onherroepelijke bestemmingsplan 
rivierzone 2013 bij het mogelijk creëren van een ligplaats in de Rosandepolder. Door het 
stelselmatig denken in problemen (blijven herhalen dat er geen plek is voor 15 woonboten op 1 
locatie) in plaats van denken in mogelijkheden (in de 12 oplossingen pleiten wij voor verdeling van 
de woonboten op meerdere locaties) doet u aan negatieve beeldvorming en maakt u de casus 
complexer dan hij is. Wij hebben in het gesprek enkel de onteigeningsregeling als serieuze 
oplossing gehoord. Deze oplossing zal enorme kosten met zich meebrengen en moet nog aan de 
gemeenteraad voorgelegd worden, met bijkomende risico’s (tornado’s). 
 
Tijdens het gesprek hebben wij aangegeven onze visie op de memo Feitenrelaas ligplaatsen 
woonboten en de zoektocht naar nieuwe locaties van 2000 tot heden met u te willen bespreken. Wij 
zouden hiervoor graag een afspraak met u maken. Tot slot willen wij als reactie op uw mail nog 
aangeven dat wij niet verplicht zijn om een motivatie te geven voor het indienen van ons WOB-
verzoek en we zien er geen belang in voor de woonbootbewoners om deze te geven. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Ronald Schout, Jeroen Spaander, Marloes Spaander 
Namens Stichting Arnhems Peil 
www.arnhemspeil.nl 

[telefoonnummer verwijderd] 

http://www.arnhemspeil.nl/


 
 

Van: Thor Smits 
Verzonden: Friday, August 30, 2019 8:48 AM 
Aan: Stichting Arnhems Peil 
Onderwerp: Dialoog 
 
Geachte heer Spaander, 
 
In het gesprek met u twee weken geleden heeft wethouder van Dellen opgeroepen tot een open 
dialoog. Op uw vragen over de Boterdijk, Defensiehaven en Rosandepolder heb ik eerlijk antwoord 
gegeven. Onder meer over onze weging van het belang van DNV GL (opvolger KEMA) bij de 
Defensiehaven en Rosandepolder en over de (on-)geschiktheid van de Boterdijk als ligplaats.  
 
Deze week bereikt ons het WOB verzoek van Arnhems Peil. Ik ben erg benieuwd naar uw 
overwegingen om toch weer te kiezen voor dit instrument, in plaats van de uitnodiging van de 
wethouder tot een open dialoog aan te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Thor Smits 
Gemeente Arnhem 
Strategisch bestuursadviseur ruimte 
Thor Smits 
[telefoonnummer verwijderd] 
 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-28-arnhemspeil-wob-verzoek-locaties-rosandepolder-defensiehaven-boterdijk-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf

