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TOEZENDING PRODUCTIES TEVENS SCHRIFTELIJK FEITENRELAAS
Edelachtbare heer/vrouwe voorzieningenrechter,
In verband met de mondelinge behandeling van bovenstaand kort geding, zend ik u bijgaand
een zestal producties met productieoverzicht*, waarop ik mij tijdens de mondelinge behandeling
wens te beroepen.
Voorts meen ik dat het een efficiënte behandeling van de zaak ter zitting ten goede komt
wanneer gedaagde (hierna: "de Gemeente'), reeds nu haar visie op enkele feitelijke
achtergronden van de zaak kenbaar maakt. Om deze reden neem ik de vrijheid hierna
inhoudelijk op enkele onderwerpen in te gaan. Het verweer zal uiteraard ter zitting nader
worden ingevuld met (juridische) argumenten. lk verzoek u uitdrukkelijk voorafgaand aan de
zitting van het navolgende kennis te nemen.
A. Feitenrelaas
A.1. Gemeentelijk ligplaatsenbeleid en initiële benoeming ongewenste locaties 2007
1. Eiser (hierna: "Spaander') ligt op dit moment met zijn woonboot in de Nieuwe Haven te
Arnhem, samen met 11 andere woonboten. Het adres van de woonboot is
Westervoortsedijk 85; de woonboot is rood omcirkeld op de overzichtsfoto die als
Productie 1 is overgelegd.
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2.

In een raadsbesluit uit 2007 is de betreffende locatie, evenals enkele andere locaties, als
ongewenst aangemerkt (zie productie 1 zijdens Spaander). De raad heeft het college
destijds de interne, politieke opdracht meegegeven ervoor te zorgen dat er binnen vijf jaar
zicht zou zijn op een alternatieve locatie voor ongewenste woonboten zoals die van
Spaander.
Nota bene: deze opdracht behelsde dus niet de verplichting om binnen vijf jaar concrete
vervangende locaties te realiseren, laat staan de bevoegdheid of verplichting om hiertoe
strekkende toezeggingen met externe rechtsgevolgen aan bijvoorbeeld bewoners te
doen. Dit is ook precies de reden geweest waarom de Gemeente in de
huurovereenkomst uit 2009, waarnaar Spaander verwijst, qeen concrete termijn voor
verplaatsing op heeft willen nemen (zie productie 3 zijdens Spaander). Voor Spaander
is aldus altijd duidelijk geweest dat hij simpelweg diende af te wachten wanneer de
Gemeente met een oplossing zou komen, en wat deze oplossing dan zou betekenen.
Dit staat ook al met zoveel woorden verwoord in de brief uit september 2005 waarnaar
Spaander verwijst ("Als voor uw woonschip een nieuwe ligplaats is gevonden, (...).
Totdat een nieuwe locatie is gevonden, (...). Samen met u bespreken wij tegen die tijd
(...).", et cetera). De Gemeente benadrukt overigens dat de enkele beleidsmatige
kwalificatie als ongewenste locatie, peen juridische of praktische gevolgen voor
Spaander heeft.

A.2. Beleidswijziging in 2012
3. In juni 2012 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van zijn
inspanningen. Daarbij zijn verschillende scenario's geschetst voor het vervolgtraject
(herijking, uitkoop, verplaatsing). Inmiddels was namelijk gebleken dat volledige
herplaatsing van de ongewenste woonboten, praktisch niet tot de mogelijkheden behoorde
(productie 1 zijdens Spaander). Daarvoor was simpelweg te weinig ruimte.
4.

Op basis van deze informatie heeft de gemeenteraad in juni 2012 besloten tot een
geprioriteerde aanpak. Van de — op dat moment — 35 ongewenste locaties, zijn er 8 herijkt
en alsnog als gewenst aangemerkt. Voor de resterende 27 locaties is vervolgens een
onderscheid gemaakt tussen twee verschillende categorieën.
a. In de eerste plaats zijn er de locaties van voormalige ASM-havenbewoners. Deze
bewoners hebben hun ligplaatsen in de voormalige ASM-haven in 2012 onverwacht
verloren, nadat bleek dat zij zich daar illegaal hadden gevestigd (de ASM-haven
was particulier eigendom van een projectontwikkelaar). De woonboten van de ASMhavenbewoners zijn medio 2012 met spoed op verschillende tijdelijke plekken in
Arnhem ondergebracht. Het gaat hier om 15 locaties.
b. In de tweede plaats zijn er de locaties aan de Nieuwe Haven en de
Westervoortsediik. Hier gaat het om locaties die al véél langer in gebruik zijn, en
waarvan de situatie aanmerkelijk minder nijpend is dan van de tijdelijke ligplaatsen
die zijn gecreëerd voor de voormalige ASM-havenbewoners. Tot deze categorie
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behoort ook de huidige locatie van Spaander, Westervoortsedijk 85. Spaander zelf
zit bijvoorbeeld al vanaf 2006 op deze plek.
5.

Gegeven de beperkte mogelijkheden heeft de gemeenteraad besloten de grootste prioriteit
te geven aan verplaatsing en /of uitkoping van de voormalige ASM-havenbewoners. Voor
de locaties aan de Nieuwe Haven en Westervoortsedijk is besloten dat deze tot nader orde
zullen worden gehandhaafd. Dit mede gezien het feit dat sprake is van een situatie die al
vele jaren bestaat, en vanuit het oogpunt van milieu en veiligheid nooit tot problemen heeft
geleid (aan alle relevante wet- en regelgeving wordt voldaan). Het belang om éérst een
einde te maken aan de noodoplossingen die waren gecreëerd voor de ASMhavenbewoners heeft de gemeenteraad om begrijpelijke redenen zwaarder laten wegen.

6.

Met de vaststelling van dit nieuwe beleid is de gemeenteraad dus teruggekomen van haar
eerdere uitgangspunt dat voor alle ongewenste locaties een alternatief zou moeten worden
gevonden. Er is nadrukkelijk voor gekozen om onder meer de locatie van Spaander
vooralsnog ongewijzigd te handhaven.

A.3. Bezwaren Spaander
7.

Spaander heeft zich hiermee niet kunnen verenigen. Door zijn rechtsbijstandsverzekeraar
zijn medio 2013 verschillende brieven aan de Gemeente gestuurd, waarin toch is
aangedrongen op verplaatsing. In dit kader heeft Spaander de Gemeente in mei 2013
gesuggereerd dat de Gemeente wellicht tot aankoop van de op dat moment te koop
staande locatie Westervoortsedijk 90 over zou kunnen gaan. De aldaar gelegen woonboot
was en is eigendom van mevrouw Weideman. Westervoortsedijk 90 is op de overzichtsfoto
blauw omcirkeld.

A.4. Optie 1: aankoop Westervoortsedijk 90 door Gemeente
8.

Het aanvankelijke voorstel van Spaander was dat de Gemeente de locatie ten behoeve
van hem zou verwerven, en dat de huidige woonboot van mevrouw Weideman zou
verdwijnen. De vraagrijs voor deze locatie bedroeg in 2013 € 150.000,00.

9.

De Gemeente heeft Spaander in een brief van 27 september 2013 laten weten dat deze
route niet begaanbaar was (productie 5 zijdens Spaander). Aankoop van Westervoortsedijk
90 was in het kader van de beleidswijziging in 2012 al onderzocht, maar niet haalbaar
gebleken. Bovendien behoorde Spaander krachtens het gewijzigde gemeentelijk beleid
ook niet meer tot de groep van 'verplichte verplaatsers'. De Gemeente heeft Spaander hier
(nogmaals) op gewezen, zodat voor hem duidelijk was dat hij in zoverre ook geen
aanspraak (meer) kon maken op enige inspanning van de Gemeente. Bij de brief is
volledigheidshalve een kopie van het raadsbesluit van 25 juni 2012 gevoegd. Ten
overvloede heeft de Gemeente nog wel aangegeven dat er wel werd gekeken naar de
mogelijkheid om extra ligplaatsen in de Rosandepolder te creëren, maar dat dit onderzoek
nog niet was afgerond.
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A.5. Optie 2: herschikking Westervoortsedijk 90
10. Toen Spaander duidelijk werd dat de Gemeente Westervoortsedijk 90 niet voor hem zou
gaan kopen, en de Gemeente ook verder niet uit eigen beweging met opties zou komen,
heeft Spaander een alternatief plan gepresenteerd. Dit plan kwam erop neer dat de
woonboot van Weideman zou moeten worden opgeschoven, waardoor ter hoogte van
Westervoortsedijk 90 een nieuwe, extra ligplaats zou ontstaan. Deze zou dan door
Spaander kunnen worden ingenomen.
11. Spaander is zeer voortvarend aan de slag gegaan, en heeft op 18 december 2013 al een
aanvraag om een ligplaatsvergunning ingediend voor de mogelijk nog te creëren ligplaats.
Een kopie van de aanvraag is als Productie 2 overgelegd; uit de aangehechte luchtfoto's
blijkt duidelijk hoe Spaander één en ander voor zich zag.
12. Op 15 januari 2014 is het plan op het Gemeentehuis besproken, onder meer in bijzijn van
wethouder Van Gastel en ambtenaar Kalsbeek. Tijdens dit gesprek heeft de Gemeente
zich welwillend opgesteld, en is afgesproken dat de Gemeente onderzoek zou doen naar
de technische en juridische mogelijkheden van eventuele herschikking, en dat op basis
daarvan al dan niet contact zou worden gezocht met mevrouw Weideman om haar
medewerking te vragen.
13. Als Productie 2 is een interne notitie overgelegd die door Kalsbeek is opgesteld naar
aanleiding van het gesprek. In deze notitie wordt onder meer geconcludeerd dat
herschikking gezien de afmetingen van de betrokken boten technisch niet mogelijk is. Om
deze reden is er verder dan ook vanaf gezien contact met Weideman op te nemen.
Spaander is in een gesprek op 17 februari 2014 van deze conclusies op de hoogte gesteld.
Een verslag van dit gesprek is als Productie 3 overgelegd.
A.6. Optie 3: aankoop Westervoortsedijk 90 door Spaander
14. Tijdens het gesprek is door partijen bekeken of er wellicht andere mogelijkheden waren om
toch aan de wensen van Spaander tegemoet te komen. Door de Gemeente is daarbij
voorgesteld te bekijken of de woon- en werkfunctie die de huidige boot van Spaander
vervult, wellicht gesplitst zouden kunnen worden. Het idee was dan dat de woonfunctie zou
verhuizen naar Westervoortsedijk 90, terwijl de werkfunctie op nummer 85 achter zou
blijven (in het verslag aangeduid als de Billitonkade). Spaander zou door deze splitsing
dus de beschikking krijgen over twee ligplaatsen, die te zijner tijd ook eventueel
afzonderlijk overdraagbaar zouden zijn, met dien verstande uiteraard dat er voor één een
functiebeperking zou gelden.
15. De Gemeente heeft toegezegd deze optie te zullen onderzoeken. In dit scenario zou de
aankoop van Westervoortsedijk 90 uiteraard voor eigen rekening van Spaander komen. Dit
blijkt ook duidelijk uit het gespreksverslag. Hierover kan tussen partijen geen enkel
misverstand hebben bestaan. Aankoop door de Gemeente zou overigens ook volstrekt
ondenkbaar zijn in het licht van het vastgestelde en bij Spaander bekende beleid. Enkel
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voor woonschepen uit de ASM-haven bestond er namelijk ruimte om tot uitkoop over te
gaan, en dit tot een maximumbedrag van € 60.000,00.
16. Op 21 februari 2014 is een bezoek gebracht aan de Westervoortsedijk. Naar aanleiding
daarvan heeft Spaander op 28 februari 2014 een e-mail geschreven aan de Gemeente
(productie 6 zijdens Spaander). Het betoog van Spaander in de e-mail is duidelijk, en komt
— samengevat — neer op het volgende. Spaander hikte aan tegen het feit dat bij het laten
vallen van de woonfunctie op nr. 85, de investeringen die hij hierin heeft gedaan moeten
worden afgeboekt. Om deze reden zou hij graag verhuizen naar de Rosandepolder. Mocht
dit niet mogelijk zijn, dan wilde hij graag de te verwerven boot van Weideman (nr. 90),
omwisselen met zijn eigen boot, de Orion, zodat de boot van Weideman zou kunnen
worden ingezet voor de werkfunctie op nr. 85, en zijn eigen boot voor de woonfunctie op
nr. 90.
17. Spaander stelt echter vast dat dit laatste scenario waarschijnlijk nogal in de papieren zal
lopen, lees: dat hij dit niet kan betalen. Om deze reden heeft Spaander enkele creatieve
suggesties gedaan waarom ook de Gemeente een bijdrage zou kunnen/moeten leveren.
Zo zou in het gemeentebudget in ieder geval € 60.000,00 beschikbaar zijn voor het
uitkopen van ongewenste locaties waarop Spaander aanspraak zou kunnen maken.
Daarnaast zou de Gemeente jegens Spaander nog aansprakelijk zijn voor enkele
gebeurtenissen uit het verleden, en zou het algemeen belang van veiligheid met
verplaatsing zijn gediend. Al met al genoeg redenen volgens Spaander om van de
Gemeente een (forse) financiële bijdrage te verwachten.
18. De Gemeente heeft dit wensdenken van Spaander voor kennisgeving aangenomen.
A.7. Aanvang verwerving Gemeente nrs. 93 en 90
19. De stand van zaken begin maart 2014 was dus samengevat dat Spaander weliswaar
verschillende scenario's had bedacht om zijn woonboot toch voor verplaatsing in
aanmerking te kunnen laten komen, maar dat géén van zijn plannen tot iets concreets had
geleid.
20. De Gemeente op haar beurt had in de tussentijd voortvarend gewerkt aan verplaatsing van
de 15 ASM-gevallen. In dat kader heeft zij — conform raadsbeleid — voortdurend gekeken
naar mogelijkheden om extra ligplaatsen te creëren. Op enig moment is de locatie
Westervoortsedijk 93 (inclusief woonboot) door een executieveiling op de markt gekomen.
De betreffende locatie is op de overzichtskaart groen omcirkeld. Om deze plek in te
kunnen zetten voor een ASM-verplaatsing, heeft de Gemeente besloten in deze veiling
mee te bieden.
21. Door een intern misverstand aan de zijde van de Gemeente is bij contactpersoon Kalsbeek
de indruk ontstaan dat de veiling betrekking had op Westervoortsedijk 90; de woonboot
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van mevrouw Weideman. Dit is ook besproken met Spaander, die op 12 maart 2014 door
Kalsbeek is gebeld naar aanleiding van de besprekingen in februari 2014.
22. Na dit telefoongesprek werd voor beide partijen aanstonds duidelijk dat sprake was van
een misverstand: de veiling waar Kalsbeek over had gesproken, had geen betrekking op
nr. 90, maar op nr. 93. Spaander heeft dit zelf vastgesteld via internet. Om volstrekt
onbegrijpelijke redenen heeft hij vervolgens echter de conclusie getrokken dat de
Gemeente 'dus' beide locaties beschikbaar zou krijgen. Gesterkt door deze gedachte,
verwachtte hij bovendien dat ten minste één van deze locaties — kennelijk om niet — aan
hem beschikbaar zou worden gesteld. De e-mail aan zijn advocaat 12 maart 2014
(productie 8 zijdens Spaander) geeft duidelijk aan welke hoop Spaander op dit punt
koesterde.
23. Van de betreffende e-mail heeft Kalsbeek een kopie ontvangen. Voor Kalsbeek was direct
duidelijk dat Spaander zich onterechte illusies maakte over wat er met de eventueel aan te
kopen locatie zou gebeuren. Om te voorkomen dat één en ander een eigen leven zou gaan
leiden, heeft Kalsbeek op 13 maart 2014 direct een reactie gestuurd (productie 8 zijdens
Spaander). Hierin is duidelijk aangegeven dat de veiling betrekking had op nr. 93.
Aangezien inmiddels duidelijk was dat de Gemeente ook nummer 90 mogelijk minnelijk
wilde gaan verwerven ten behoeve van ASM-verplaatsingen, heeft Kalsbeek
volledigheidshalve ook hiervan mededeling gedaan. Cruciaal punt in de e-mail is dat
Kalsbeek klip en klaar aangeeft dat de eventuele verwerving van de locaties, nog niet
betekent dat er ook plek voor Spaander vrijkomt:
"De invulling van de extra plek zal niet automatisch betekenen dat dit (ook) een plek
voor jullie schip zal zijn. Er zal op basis van de beschikbare/vrijkomende ruimte
gekeken gaan worden hoe we deze zone het beste met woonschepen kunnen indelen.".
24. Dit standpunt van de Gemeente sluit naadloos aan bij het beleid dat vooralsnog enkel
ASM-gevallen zullen worden verplaatst. De Gemeente wilde haar handen vrij houden om
de locaties primair voor deze gevallen te benutten. Dit was ook al duidelijk eerder met
Spaander gecommuniceerd, namelijk op het moment dat hij voorstelde dat de Gemeente
Westervoortsedijk 90 ten behoeve van hem zou kopen (optie 1). Spaander valt buiten het
verplaatsingsbeleid. Van een verrassing kan dan ook geen sprake zijn geweest.
25. Spaander reageert desondanks teleurgesteld. Aangezien de door Spaander overgelegde
e-mailcorrespondentie op dit punt niet compleet is, heeft de Gemeente als Productie 4
deze correspondentie in het geding gebracht. Op 17 maart 2014 geeft Spaander aan het
'stuitend' te vinden dat er mogelijk andere schepen komen te liggen op de door hem zo
vurig gewenste locatie. Spaander grijpt terug op het raadsbeleid van vóór 2012, en meent
dat er nog steeds redenen zijn waarom de Gemeente aan verplaatsing mee zou moeten
werken.

865456/1

H EK

EL MAN

pagina 7

26. Op 23 maart 2014 stuurt Spaander nogmaals een e-mail, waarin hij bovendien nog eens
informeert welke plannen de Gemeente heeft in de Rosandepolder.
27. Op 24 maart 2014 reageert Kalsbeek op de e-mails van Spaander. Daarin geeft hij aan dat
de locatie Rosandepolder geen ruimte biedt voor een ligplaats, en dat wat betreft de
mogelijke verwerving van Westervoortsedijk 90, de Gemeente zich nog beraadt. De
woonboot staat weliswaar te koop, maar in verhuurde staat. Als opvolgend verkrijger zou
de Gemeente aan deze huurovereenkomst gebonden zijn.
28. Kalsbeek zet verder nogmaals uiteen dat, en waarom, Spaander oeen positie heeft in het
kader van de eventuele verwervingen:
"Het college heeft het besluit genomen om voor de woonboten uit de ASM-haven welke
nu op een niet gewenste locatie in de haven liggen een definitieve ligplaats te zoeken.
Dit door o. a. aankoop bestaande gewenste ligplaatsen. Het besluit van het college heeft
geen betrekking op de huidige ligplaats van jullie woonboot. Als wij overeenstemming
hebben over een ligplaats voor jullie woonboot op een gewenste locatie dan is dat
onder voorbehoud goedkeurig college.".
29. De laatste zin maakt duidelijk dat Kalsbeek dus best bereid is om mee te denken over
eventuele nieuwe locaties voor Spaander (zoals bijvoorbeeld in de Rosandepolder, of,
zoals eerder, door het herschikken van schepen op bestaande locaties), maar dat dit
onverplicht is, en altijd onder voorbehoud van goedkeuring door het college.
30. In de e-mail wijst Kalsbeek tot slot het voorstel van Spaander om gezamenlijk een bod uit
te brengen op Westervoortsedijk 93 van de hand. Spaander had (telefonisch)
gesuggereerd dat hij wellicht het bod van de Gemeente zou kunnen verhogen, in ruil voor
een garantie op een ligplek op nr. 93. De Gemeente is hierin om begrijpelijke redenen niet
meegegaan. Een dergelijke garantie zou immers in strijd zijn met het raadsbeleid.
Uiteraard stond het Spaander vrij zelf deel te nemen aan de veiling, maar voor zover
bekend heeft Spaander dit niet gedaan.
31. De Gemeente heeft Westervoortsedijk 93 uiteindelijk in mei 2014 verworven. Over
Westervoortsedijk 90 worden geen onderhandelingen meer gevoerd. Deze woonboot staat
op dit moment nog steeds te koop voor een vraagprijs van € 150.000,00.
A.8. Tussenbalans: stand van zaken eind maart 2014
32. Eind maart 2014 was de stand van zaken dus onveranderd ten opzichte van een maand
daarvoor. Spaander wachtte nog steeds op een (financiële) handreiking van de Gemeente.
De Gemeente op haar beurt had nog eens een aantal malen duidelijk uiteengezet waarom
van het toedelen van een ligplaats geen sprake kon zijn.
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33. Op dit punt is het goed vast te stellen dat een aantal suggesties die Spaander in de
dagvaarding wekt, simpelweg onjuist zijn:
-

-

-

er zijn nimmer verwachtingen gewekt of toezeggingen gedaan dat Spaander na de
beleidswijziging uit juni 2012, nog in aanmerking zou komen voor verplaatsing, laat
staan een verplaatsing waarbij de Gemeente op háár kosten voor Spaander een
nieuwe ligplaats aan zou schaffen;
ook in de gesprekken die begin 2014 zijn gevoerd is nooit gesproken over een variant
waarin de Gemeente een plek voor Spaander zou kopen. Partijen hebben enkel
gesproken over het creëren van een nieuwe plek - in de Rosandepolder of door het
opschuiven van de woonboten op nr. 90 - dan wel het aankopen van nr. 90 door
Spaander zelf, waarbij woon- en werkfunctie zouden worden gescheiden;
de communicatie van de Gemeente is altijd volstrekt eenduidig geweest, en zeker niet
in strijd met ambtelijke of bestuurlijke toezeggingen. Van meet af aan is Spaander
duidelijk gemaakt dat enkel voormalige ASM-havenbewoners voor verplaatsing in
aanmerking kwamen, en dat dus elke poging om ook voor hém een alternatieve locatie
te vinden, louter op vrijwillige medewerking van de Gemeente zou berusten, en boven
de goedkeuring van het college moest hebben. Dat de kosten daarbij voor Spaander
zelf zouden zijn was volstrekt helder. Niet voor niets verzoekt Spaander de Gemeente
in februari 2014 nog eens om 'creatief' te kijken of er niet tóch nog ergens potjes zijn te
vinden.

A.9. Advocaat Spaander peutert toezegging los
34. In april 2014 heeft Spaander zijn advocaat contact laten zoeken met wethouder Van
Gastel. De gedachte was kennelijk dat enige juridische druk op een politieke ambtsdrager,
de Gemeente mogelijk wel in beweging zou krijgen.
35. De advocaat van Spaander is daarbij vasthoudend te werk gegaan. Uit de correspondentie
die als productie 4 is overgelegd blijkt dat hij, na een eerste e-mail op 24 maart 2014, op 4
april 2014 telefonisch contact heeft gehad met Van Gastel. Wat er tijdens dit
telefoongesprek is besproken is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat de advocaat vervolgens
erg eager is om een schriftelijke bevestiging van Van Gastel te krijgen. De advocaat mailt
namelijk op 4 april 2014, 9 april 2014, 28 april 2014 en 7 mei 2014 met een hiertoe
strekkend verzoek. Daarbij maakt hij er geen geheim van dat hij één en ander rond wil
hebben vóórdat het nieuwe college wordt benoemd. Wethouder Van Gastel is op dat
moment al sinds 21 maart 2014 demissionair, en zal op 12 mei 2014 definitief afscheid
nemen als wethouder.
36. Het zuigen loont. Uiteindelijk komt Van Gastel op 7 mei 2014 (14:06) met een e-mail
waarin zij het volgende schrijft:
"Nu ik mijn wethouderschap aan het afronden ben, hecht ik er aan onze laatste
afspraak op schrift te stellen. Het betreft de ligplaats van de familie Spaander.
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Afgesproken is, dat mocht er ruimte te komen aan de Westervoortsedijk ter hoogte van
nummer 93, de familie Spaander de eerste gegadigde is om één van de ligplaatsen in
te nemen. Uiteraard met de afspraken die voortvloeien uit de ligplaatsenverordeningen
van de gemeente Arnhem.".
37. Per kerende post (14:10) bedankt de advocaat van Spaander Van Gastel, en wenst haar
veel succes met haar vervolgcarrière. Dezelfde middag nog (16:44) wijst Spaander
Kalsbeek er fijntjes op dat hij overruled is (Productie 5):
"Beste Theunis,
Fijn dat het toch allemaal nog goed lijkt te komen :). Hoe staat de voortgang en de
planning er voor met betrekking tot onze nieuwe plek? Heb je van ons nog input nodig
om deze zaak zo goed en spoedig mogelijk af te kunnen ronden? Ik hoor graag van je.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Spaander.".
38. De e-mailcorrespondentie leidt begrijpelijkerwijs tot de nodige verwarring binnen de
Gemeente. Nadat is nagegaan hoe de communicatie tussen Van Deutekom en Van Gastel
was verlopen (Kalsbeek was hier aanvankelijk niet van op de hoogte), werd duidelijk dat
Van Gastel er door de advocaat van Spaander min of meer was ingeluisd. Van Gastel was
na de gesprekken in februari 2014, slechts zijdelings bij het dossier betrokken geweest.
Toen zij vervolgens in mei 2014 haar e-mail schreef, ging zij er klaarblijkelijk dan ook
vanuit dat partijen nog steeds in gesprek waren over de oplossingen die in februari op tafel
hadden gelegen (aankoop door Spaander van nr. 90 of het creëren van een nieuwe
ligplaats aldaar, door het herschikken van de al aanwezige woonboten). Wat van Gastel in
haar e-mail bedoelde, is dat indien één van deze scenario's tot een ligplek zou leiden,
Spaander hierop aanspraak zou moeten kunnen maken. Haar toezegging had dus
helemaal geen betrekking op nr. 93 (dit was een misverstand; Van Gastel had kennelijk de
huisnummers niet helder op het netvlies), laat staan op het aankopen van een ligplaats
door de Gemeente voor Spaander.
39. De Gemeente heeft dit misverstand in een brief van 11 juni 2014 gecorrigeerd. Daarbij
heeft zij nog eens uiteengezet dat het college ook niet zal afwijken van zijn eerdere
besluiten: toewijzing van door de Gemeente verworven ligplaatsen is en blijft enkel aan de
orde voor voormalige ASM-bewoners. Spaander, het zij herhaald, valt niet onder deze
categorie.
40. De brief heeft Spaander er niet van kunnen weerhouden de e-mail van Van Gastel als
vertrekpunt te nemen voor een hele reeks aan acties. Zo is onder meer een voorlopig
getuigenverhoor verzocht, is een aanvraag om een ligplaatsvergunning ingediend, is er
bezwaar ingesteld tegen de vermeende toewijzing van nr. 93 aan een voormalig ASM-
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havenbewoner, en is het onderhavige kort geding gestart. Zoals ter zitting nader zal
worden toegelicht begeeft Spaander zich, naar mening van de Gemeente, hiermee op een
heilloze weg.
B. Slot
lk verzoek u het voorgaande bij de behandeling van de zaak ter zitting te betrekken. Een kopie
van deze brief zond ik aan mr. M. Stokdijk, de advocaat van eiser.
Met vriendelijke groet,
Hekkelman Advocaten N.V.

T.E.P. . Lam
advocaat

*Bijlage(n): 1
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Gemeente Arnhem
T.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 9029
6800 EL Arnhem

Arnhem, 18 december 2013

Betreft: aanvraag ligplaatsvergunnipg APV

Geacht college,

Hierbij verzoek ikuom mij een ligplaatsvergurning in de zin van artikel 5,3e,4 van de APV te
verlenen zodat ik met mijn schip Orion 3 ligplaats kan innemen aaRcip Westervoorlsedijk.
De beoogde ligpleats, tussen twee reeds bestaande gewenste"ligplaatsen.hpb ik in kleur
aangeduid op cié bij deze aanvraag gevoegde luchtfoto's
•

Uw beslissing zie ik graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,

.1, Spaande
Postbu 1.

5 brig Kaarten
Ligplaats waarop de aanvraag betrekking
heeft.

1;\ Kaarten in rogelvluchtweergave kunnen niet worden afgedrukt, dus er is een andere kaartweergaw voor in de
plaats gekomen.
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Datum

: 11 februari 2014

Aan

:

Margreet van Gastel

Van

:

Theunis Kalsbeek tel. 026-3773850

Kopie aan :

Thor Smits, Iris Beukhof, Berdie de Ruiter

Betreft

ligplaats Spaander

:

Aanleiding
Memo met informatie tbv. het (vervolg) overleg met dhr. Spaander op 17 feb.
Overleg 15-1-2014:
aanwezig: dhr. Spaander/ Deutekom, Margreet, Theunis.
verzoek van Spaander voor een nieuwe ligplaats aan de Westervoortsedijk. Door verschuiving
v.d. woonboot van mevr. Weideman ontstaat er ruimte voor extra ligplaats.
Dhr. Spaander geeft aan eventueel over te willen gaan tot aankoop van een kleiner woonschip
van 17 meter als dit de oplossing voor de indikking is. Woonfunctie op huidige schip (aan
Billitonkade) zal dan komen te vervallen.
afspraken overleg:
1.
Onderzoek naar de technische mogelijkheden;
Onderzoek naar de mogelijkheden van verschuiving op basis van vergunningen;
2.
3.
Overleg met mevr. Weideman met verzoek medewerking verlenen aan verschuiving;
4.
I.v.m. voorgenomen wereldreis einde gebruik over 4 jaar.
1. Onderzoek technische mogelijkheden:
Ter hoogte van de voorgestelde locatie aan de Westervoortsedijk liggen 3 woonarken. Tussen de
woonarken en de haven zijn parallel aan de Westervoortsedijk 2 jachthavens gevestigd.
De boten van de jachthavens liggen in zgn. boxen haaks aan beide kanten van de steiger (insteken). Om
de boten aan de zijde van de woonarken in de boxen aan te kunnen leggen is tbv. in- en uitvaren het
kunnen in- en uitsteken voldoende ruimte nodig. De benodigde ruimte is ca. 1,5x de lengte van de boot.
De max. bootlengte aan deze zijde van de steiger is ca. 10 meter. Er is dus tussen de woonarken en de
steiger een breedte nodig van ca. 15 meter. De ruimte is tpv. de huidige woonarken niet aanwezig (ca. 9
meter). Tussen de huidige woonarken is deze ruimte wel aanwezig waar de boten gebruik van maken. Het
indikken van deze zone met meer woonarken zal ten koste gaan van de bereikbaarheid van de
jachthavens.
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De huidige boot van dhr. Spaander is 37,5 meter lang en 5 meter breed. De huidige woonarken zijn
minder breed nl. 4,1-4,5 meter. Daarnaast moet er nog een aanmeerconstructie worden gerealiseerd. De
afstand tussen de boot van Spaander en de steiger zal dus nog kleiner worden dan de afstand tussen de
steiger en de huidige woonarken.
Uitbreiden van het "wonen"in deze zone
Uitbreiding van het "wonen" in deze zone is gezien de situering bij de in- uitgang van de haven niet
gewenst.
Opschuiven steigers jachthaven
Het opschuiven van de steigers van de jachthaven waardoor er aan de walzijde meer ruimte ontstaat voor
de woonboten is gezien de veiligheid ook geen optie.
2.
Onderzoek naar de mogelijkheden van verschuiving op basis van vergunningen;
Voor de ligplaats en grondgebruik hebben bewoners huurovereenkomst. Huurovereenkomst is gebaseerd
op kadastraal perceel. Aanpassen/verschuiven is op basis van de overeenkomst alleen op vrijwillige
medewerking mogelijk.
3.
Overleg met mevr. Weideman met verzoek medewerking verlenen aan verschuiving;
Gezien het feit dat het technisch niet mogelijk is om de huidige of een nieuwe woonboot in deze zone neer
te leggen heeft overleg met mevr. Weideman en/of andere woonboot eigenaren niet plaatsgevonden.

Conclusie:
- Het is technisch niet mogelijk en in het kader van de veiligheid niet wenselijk om een extra woonschip in
deze zone neer te leggen.
- Aan het verzoek van dhr. Spaander kunnen we geen vervolg geven.
- Dhr. Spaander kan uiteraard wel de huidige woonark van mevr. Weideman kopen.
Aanvraag ligplaatsvergunning:
Ingediende anvraag voor ligplaats zal door de afd. vergunningen (Berdie Ruiter) worden afgewezen.
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Intern-VERSLAG

Notulen van
Verslagnummer
Gehouden op
Plaats
Voorzitter
Genotuleerd door
In afschrift aan

Verder aanwezig
dhr. Spaander
dhr. Deutekom

:
:
:
:
:
:
:

overleg woonboot Spaander
17 feb. 2014
17 feb. 2014
Stadhuis, kamer wethouder van Gastel
wethouder van Gastel
Theunis Kalsbeek
Berdie de Ruiter, Thor Smits, Iris Beukhof

Fractie/Afdeling

Afwezig

Fractie/Afdeling

advocaat dhr.
Spaander

Verslag tekst:
Aanleiding:
Op 15 jan. 2014 zijn onderstaande afspraken gemaakt:
1.onderzoek naar de technische mogelijkheden voor een extra ligplaats aan de
Westervoortsedijk
2. Onderzoek naar mogelijkheden verschuiven bestaande woonboten waardoor er extra
ruimte ontstaat.
3. Overleg met mevr. Weideman met verzoek tot medewerking verschuiving.

Naam

Toelichting afspraken:
lvm. aanwezigheid steiger en het kunnen in- en uitsteken is het leggen van een extra
woonschip niet mogelijk. Het verschuiven van de steiger richting de vaargeul van de
haven is ivm. de veiligheid ook geen optie. Op basis van de vergunningen en
huurovereenkomst (kadastraal perceel) is voor alleen mogelijk op basis van vrijwillige
medewerking van de huurde/eigenaar.
Gezien het bovenstaande heeft er geen overleg plaatsgevonden met mevr. Weideman.
Gemeente lijkt vooralsnog wel mogelijkheden te zien als woonboot van mevr. Weideman
door Spaander wordt aangekocht waarbij huidige woonfunctie op de Billitonkade komt te
vervallen. Theunis zal nagaan of het huidige schip met bedrijfsfunctie dan op de
Billitonkade kan blijven liggen en ook in de toekomst met ligplaats door dhr. Spaander
verkocht kan worden.
Reactie/vervolg:
We willen toch kijken naar de mogelijkheden aan de Westervoortsedijk. Dhr Spaander zal
met Theunis ter plaatse dit bekijken. Besproken mogelijkheden:
- Aan eigen ponton in de Rosonde-polder
- Aankoop boot mevr. Weideman en woonfunctie huidige boot laten vervallen.
1

Verslag
Afspraak:
Er zal een afspraak ter plaatse worden gemaakt om de mogelijkheden aan de
Westervoortsedijk te bekijken. (onder voorbehoud is deze afspraak vrijdag 21 feb. op
13.00 uur.)
Wethouder geeft aan dat er met haar een nieuwe afspraak kan worden gemaakt als we
niet tot oplossing kunnen komen.
Aanvraag vergunning ligplaats aan de Westervoortsedijk:
Er is op fysiek geen ruimte om het huidige woonschip "De Orion" op de in de aanvraag
vermelde locatie een vergunning af te geven. Theunis geeft aan dat de vergunning niet zal
worden verleend. Dhr. Spaander bevestigd het bovenstaande. Hij zal de
vergunningsaanvraag intrekken.

Naam
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Van: Theunis Kalsbeek [nnailto:Theunis.Kalsbeek@arnhem.nl]
Verzonden: maandag 24 maart 2014 15:30
Aan: Jeroen Spaander
CC: Claes van Deutekom; Iris Beukhof; Margreet Gastel-van; Michelle Amerongen-van
Onderwerp: RE: Betr.: Gemeentelijke aanschaf 2 tot 3 mogelijke ligplaatsen aan de
Westervoortsedijk?(t.b.v. gewenste ligplaats Spaander / Orion-3)
Jeroen,
Zoals afgesproken hierbij de bevestiging van ons gesprek over de stand van zaken zoals we vanochtend
hebben besproken.
Locatie Rosandepolder
Op basis van locatie bezoek en een controle van de veiligheidscontouren Kema blijkt er geen ruimte te
zijn voor een ligplaats. Deze optie valt af.
Westervoortsedijk 90
Er is contact geweest met de makelaar. Woonark wordt op dit moment verhuurd. Wij beraden ons op het
vervolg.
Westervoortsedijk 93
Bieding veiling is afh. van de mogelijkheden (1 of 2 ligplaatsen). Over het aantal te realiseren ligplaatsen
is nog geen duidelijkheid. Deze vraag is uitgezet bij Rijkswaterstaat.
Wij zullen in ieder geval een bieding doen.
Uw aanbod in een extra financiële bijdrage aanvullend op de bieding van de gemeente om een hoger bod
uit te kunnen brengen met de garantie voor een definitieve ligplaats op deze locatie is niet mogelijk. Dit
omdat op voorhand niet door ons de garantie kan worden afgegeven dat wij hier uiteindelijk onze
medewerking aan kunnen geven.
toelichting besluit college
Het college heeft het besluit genomen om voor de woonboten uit de ASM-haven welke nu op een niet
gewenste locatie in de haven liggen een definitieve ligplaats te zoeken.
Dit door o.a. aankoop bestaande gewenste ligplaatsen.
Het besluit van het college heeft geen betrekking op de huidige ligplaats van jullie woonboot.
Als wij overeenstemming hebben over een ligplaats voor jullie woonboot op een gewenste locatie dan is
dat onder voorbehoud goedkeuring college. Dit voorstel zal ter besluitvorming aan het college moeten
worden voorgelegd.
Afwezig:
I.v.m. vakantie ben ik afwezig van maandag 31 maart t/m woensdag 9 april. Tijdens mijn afwezigheid kun
je voor eventuele vragen terecht bij mijn collega Iris Beukhof
(iris.beukhof@arnhem.nl<mailto:iris.beukhof@arnhem.nI>).
Groet, Theunis Kalsbeek

[GEMEENTE ARNHEM]

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 9200
6800 LK Arnhem•
Theunis Kalsbeek
Projectmanager
Cluster
Projectmanagementbureau
Bereikbaar op maandag tot en
met vrijdag
telefoon
(+31)(0)26-377 38 50

e-mail
theunis.kalsbeek@arnhem.n1<mailto:theunis.kalsbeek@arnhem.nl>
internet
www.arnhem.n1<http://www.arnhem.n1/>
>>> "Jeroen Spaander" <jeroen.spaander@getonict.n1<nnailto:jeroen.spaander@getonict.nl>> 23-3-2014
16:40 >>>
Beste Theunis,
lk vind het spijtig dat ik nog geen reactie heb mogen ontvangen. Je had met beloofd dat ik uiterlijk
afgelopen vrijdag van je zou horen omtrent de locatie in de Rosandepolder.
Lukt het van de week om alsnog even te reageren op mijn email en aan te geven wat voor ideeën je had
met betrekking tot de plek in de Rosandepolder?
Alvast hartelijk dank,
Met vriendelijke groet,
Jeroen Spaander
+31 (0) 6 2888 3999
+31 (0) 2 6361 8779
Van: Jeroen Spaander [mailtoleroen.spaander@getonict.nl]
Verzonden: maandag 17 maart 2014 10:53
Aan: Theunis Kalsbeek
CC: Claes van Deutekom; Margreet Gastel-van
Onderwerp: Re: Betr.: Gemeentelijke aanschaf 2 tot 3 mogelijke ligplaatsen aan de
Westervoortsedijk?(t.b.v. gewenste ligplaats Spaander / Orion-3)
Beste Theunis,
Bedankt voor je reactie.
ik begrijp dat het op voorhand niet zeker is of de gemeente erin zal slagen om beide plekken aan te
schaffen.
Ik vind het wel stuitend om te horen dat jullie overwegen om andere schepen dan het onze op de
mogelijke locatie neer te leggen.
Zeker omdat wij deze oplossingsrichting hebben aangedragen (meerdere malen sinds twee jaar geleden
ook toen die oplossing sinds vorig jaar wel betaalbaar werd voor de gemeente Arnhem aangezien de prijs
voor de plek verlaagd werd en jullie bleven volhouden dat er geen mogelijkheden waren) en concreet met
jullie in gesprek zijn over een oplossing ter nakoming van de in het verleden aan ons gedane

toezeggingen.
ik vind dat eerlijk gezegd ook niet passen bij de wijze waarop wij tot op heden met elkaar in gesprek zijn
geweest.
Graag hoor ik van jou of het de bedoeling van het college is om deze plekken te verwerven als ligplaats
voor andere schepen dan het onze.
Als dat zo is dan zullen wij ons daar namelijk met alle mogelijke middelen tegen verzetten.
Ik ga er op voorhand vanuit dat dit niet het geval is en dat wij gewoon met elkaar in gesprek blijven over
de manier waarop jullie je toezegging richting ons (een gewenste legale ligplaats) gaan nakomen.
Met vriendelijke groet
Jeroen,
+31 (0) 26 361 8779
+31 (0) 62888 3999

Op 13 maart 2014, schreef Theunis Kalsbeek
<Theunis.Kalsbeek@arnhem.n1<mailto:Theunis.Kalsbeek@arnhem.nl>>:
Jeroen,

lk heb zoals afgesproken van onderstaand bericht een cc. mogen ontvangen.
Ter voorkoming van eventuele misverstanden en voor de duidelijkheid ontvang je deze reactie.

Aanschaf ligplaats Westervoortsedijk
We hebben inderdaad gesproken en aangegeven dat wij (gemeente) er binnen onze mogelijkheden alles
aan zullen doen om eigenaar te worden van de woonboot welke geveild gaat worden. Dit betekent op
voorhand niet dat wij tot aanschaf over zullen en kunnen gaan. Dit omdat het een openbare veiling betreft
waar andere partijen ook op kunnen bieden. lk was inderdaad in de veronderstelling dat de veiling
betrekking heeft op de woonboot Westervoortsedijk 90. De veiling betreft het woonschip
Westervoorsedijk 90. Verder gaan wij ook de onderhandeling opstarten voor de aankoop van de boot van
mevr. Weideman (westervoortsedijk 90). Ook hierbij moet ik het voorbehoud maken dat voordat wij tot
aanschaf over kunnen gaan er eerst overeenstemming dient te zijn met de verkoper. Verder zal het
college besluiten of zij al dan niet tot koop zullen overgaan. Het bovenstaande is dus altijd onder
voorbehoud van goedkeuring college.
Extra plek:
De invulling van de extra plek zal niet automatisch betekenen dat dit (ook) een plek voor jullie schip zal
zijn. Er zal op basis van de beschikbare/vrijkomende ruimte gekeken gaan worden hoe we deze zone het
beste met woonschepen kunnen indelen.
Rosandepolder:
lk heb aangegeven geen mogelijkheden te zien voor een ligplaats of loopbrugconstructie tussen
bestaande ligplaatsen. Op basis van een luchtfoto lijkt het erop dat er aan het eind van de haven (weg
om de haven) op de kop met de Rijn ruimte te zijn. Dit ga ik inderdaad ter plaatse bekijken.
Ik hoop je hier voldoende en duidelijk mee te hebben geïnformeerd.

Groet, Theunis Kalsbeek
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Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem
Postbus 9200
6800 LK Arnhem
Theunis Kalsbeek
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Projectnnanagementbureau
Bereikbaar op maandag tot en
met vrijdag
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(+31)(0)26-377 38 50
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theunis.kalsbeek@arnhem.n1<mailto:theunis.kalsbeek@arnhem.nl>
internet
www.arnhem.n1<http://www.arnhem.nll>
>>> "Jeroen Spaander" leroen.spaander@getonict.n1<mailtoleroen.spaander@getonict.nl>> 12-3-2014
14:19»
Beste Claes,
Goed nieuws, ik werd net gebeld door dhr. Kalsbeek met de mededeling dat de gemeente Arnhem over
gaat tot de aanschaf van de ligplaats aan de Westervoortsedijk en dat alles daar nu voor in gereedheid
gebracht wordt.
Er was wat onduidelijkheid over ons voorstel met betrekking van het omwisselen van de woonark met het
schip aangezien dhr. Kalsbeek aangaf dat de woonark geveild zou worden.
Dhr. Kalsbeek gaf aan dat het om een openbare veiling zou gaan. Aangezien ik benieuwd was naar die
veiling (dit komt ontzettend goed uit zo natuurlijk) heb ik ook even gekeken op internet waarbij ik tot mijn
verbazing zie dat het om ligplaats nr. 93 i.p.v. de oorspronkelijke nr. 90 gaat (zie de informatie
hieronderaan de mail).
Dit betekend dat er op dit moment dus nog een extra plek beschikbaar komt aan de Westervoortsedijk die
de gemeente kan gebruiken om hun toezegging aan ons na te komen.
Beide locaties aan de Westervoortsedijk zijn groot genoeg om ons schip te plaatsen en we verwachten
dan ook dat we binnen aanzienbare tijd onze gewenste plek beschikbaar gesteld krijgen.
Dhr. Kalsbeek gaf ook aan dat er nog een mogelijkheid was in de Rosandepolder die hij deze week gaat
bekijken / beoordelen.
Hij gaf aan dat we daar uiterlijk vrijdag de 21ste terugkoppeling op krijgen. Dat ziet er dus allemaal
ontzettend hoopvol uit.
http://www.vastgoedveilinggelderland.nl/regioveilingen.asp?view=first
http://www.vastgoedveilinggelderland.nl/image.asp?id=39F5C7E7-9FCC-459D-9A99CB40AA02E9E0&width=800&height=550
http://www.veilingbiljet.nl/show_veiling.asp?id=27005
Westervoortsedijk 93,

6827 AW ARNHEM
(27005) Westervoortsedijk 93
6827 AW ARNHEM
Woonboot
Met vriendelijke groet,
Jeroen Spaander
Westervoortsedijk 85,
6827 AW, Arnhem
The Netherlands
+31 (0) 26 361 8779
+31 (0) 62888 3999
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"Jeroen Spaander" <jeroen.spaander@getonict.nl>
Van:
Theunis.Kaisbeek@arnhem.n1
Aan:
Maarten.Post@arnhem.n1; claes@vangoud.n1
CC:
4-6-2014 20:18
Datum
RE: Betr.: Gemeentelijke aanschaf 2 tot 3 mogelijke ligplaatsen aan de
Onderwerp:
Westervoortsedijk?(t.b.v. gewenste ligplaats Spaander / Orion-3)
Beste Theunis,
Ik heb helaas nog steeds geen reactie van Je vernomen op mijn meerdere e-mail berichten van de
afgelopen weken / maanden.
Het is erg jammer om te vernemen dat we weer in hetzelfde ritueel dreigen te vervallen van de afgelopen
jaren waarbij je ons niet op de hoogte houdt of in overleg blijft.
Het valt me op dat er enkel een normale en constructieve omgang tussen ons mogelijk blijkt indien een
wethouder of rechter bij jou aangeven dat zij dat wenselijk achten.
In overleg met dhr. van Deutekom zal ik morgen wederom een aanvraag inschieten voor de door de
gemeente (op ons advies) aangekochte, gewenste en beloofde locatie voor ons schip.
De mailwisseling zal ik toevoegen aan de desbetreffende aanvraag.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Spaander
+31 (0) 6 2888 3999
+31 (0) 2 6361 8779

Oorspronkelijk bericht
Van: Jeroen Spaander [mailtoijeroen.spaander@getonict.nl]
Verzonden: zaterdag 17 mei 2014 22:05
Aan: 'Theunis Kalsbeek'
CC: 'Claes van Deutekom'
Onderwerp: RE: Betr.: Gemeentelijke aanschaf 2 tot 3 mogelijke ligplaatsen aan de
Westervoortsedijk?(t.b.v. gewenste ligplaats Spaander/ Orion-3)
Beste Theunis,
10 dagen geleden heb ik je de onderstaande mail verzonden waar ik helaas nog geen antwoord op heb
mogen ontvangen.
Zou je ons de voortgang en de planning willen doorgeven zodat we weten waar we aan toe zijn?
Alvast hartelijk dank voor de moeite.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Spaander
+31 (0) 6 2888 3999
+31 (0) 2 6361 8779
Oorspronkelijk bericht
Van: Jeroen Spaander [mailto:jeroen.spaander@getonict.nl]
Verzonden: woensdag 7 mei 2014 16:44

Aan: 'Theunis Kalsbeek'
CC: 'Claes van Deutekom'
Onderwerp: RE: Betr.: Gemeentelijke aanschaf 2 tot 3 mogelijke ligplaatsen aan de
VVestervoortsedijk?(t.b.v. gewenste ligplaats Spaander / Orion-3)
Beste Theunis,
Fijn dat het toch allemaal nog goed lijkt te komen :) Hoe staat de voortgang en de planning er voor met
betrekking tot onze nieuwe plek?
Heb je van ons nog input nodig om deze zaak zo goed en spoedig mogelijk af te kunnen ronden?
ik hoor graag van je.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Spaander
+31 (0) 6 2888 3999
+31 (0) 2 6361 8779

Oorspronkelijk bericht
Van: Claes van Deutekom [mailto:claes@vangoud.nl]
Verzonden: woensdag 7 mei 2014 14:10
Aan: margreet.van.gastel@arnhem.n1
CC: Theunis Kalsbeek
Onderwerp: RE: Betr.: Gemeentelijke aanschaf 2 tot 3 mogelijke ligplaatsen aan de
Westervoortsedijk?(t.b.v. gewenste ligplaats Spaander / Orion-3)
Beste Margreet,
Hartelijk dank voor de schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraak.
Ik denk dat dit client een stuk extra comfort geeft dat er op korte termijn een nette oplossing komt.
Veel succes ook de aankomende periode. Weet je al waar je politieke carrière je heen zal voeren?
Met vriendelijke groet,
Claes van Deutekom
Advocaat-partner
Telefoon: 026-4435020
Fax: 026-4432462
Mobiel: 06-52070713
www.vangoud.n1<http://www.vangoud.n1/>
Postadres:
Postbus 91, 6800 AB Arnhem
Bezoekadres:
Apeldoornseweg 43, 6814 BH Arnhem
[http://vangoudadvocaten.nl/sites/all/thennes/vangoudadvocaten/logo.png]
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20) en verwijder deze e-mail van uw systeem. Wij kunnen niet garanderen dat deze e-mail en mogelijk
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beperkt mogelijk te houden. Disclaimer - This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
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Van: margreetvan.gastel@arnhem.nl [mailto:margreet.van.gastel@arnhem.nl]
Verzonden: woensdag 7 mei 2014 14:06
Aan: Claes van Deutekom
CC: Theunis Kalsbeek
Onderwerp: RE: Betr.: Gemeentelijke aanschaf 2 tot 3 mogelijke ligplaatsen aan de
Westervoortsedijk?(t.b.v. gewenste ligplaats Spaander / Orion-3)
Beste Claes,
Nu ik mijn wethouderschap aan het afronden ben, hecht ik er aan onze laatste afspraak op schrift te
stellen. Het betreft de ligplaats van de familie Spaander. Afgesproken is, dat mocht er ruimte komen aan
de Westervoorstedijk ter hoogte van nummer 93, de familie Spaander de eerste gegadigde is om één van
de ligplaatsen in te nemen. Uiteraard met de afspraken die voortvloeien uit de ligplaatsenverordening van
de gemeente Arnhem.
met vriendelijk groet,
Margreet van Gastel
wethouder
>>> Claes van Deutekom <claes@vangoud.n1<mailto:claes@vangoud.nl>> 07-05-2014 12:10 >>>
Beste William,
Kun je mij bevestigen dat cliënt de afspraken vóór 12 mei op schrift krijgt?
Op die dag wordt naar mijn informatie het nieuwe college benoemd.
Met vriendelijke groet,
Claes van Deutekom
Advocaat-partner
Telefoon: 026-4435020
Fax: 026-4432462
Mobiel: 06-52070713
www.vangoud.n1<http://www.vangoud.rill>
Postadres:
Postbus 91, 6800 AB Arnhem
Bezoekadres:
Apeldoornseweg 43, 6814 BH Arnhem
[http://vangoudadvocaten.nl/sites/all/themes/vangoudadvocaten/logo.png]
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Disclaimer - Deze e-mail en mogelijk meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk en bevatten informatie
die alleen bedoeld is voor de geadresseerde. Heeft u deze e-mail ontvangen en bent u niet de
geadresseerde, stel dan de zender van de email op de hoogte via e-mail of telefoon ((+31) (0)26 443 50
20) en verwijder deze e-mail van uw systeem. Wij kunnen niet garanderen dat deze e-mail en mogelijk
meegezonden bestanden virusvrij zijn, ondanks dat wij daar grote zorg aan besteden om dit risico zo

beperkt mogelijk te houden. Disclaimer - This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
contain privileged or copyright information. If you have received this message in error, please notify the
sender immediately by e-mail or phone ((+31) (0)26 443 50 20) and delete this e-mail from your system.
We do not guarantee that this material is free from viruses or any other defects although due care has
been taken to minimise the risk.

Van: margreelvan.gastel@arnhem.n1<mailto:margreet.van.gastel@arnhem.nl>
[mailto:margreet.van.gastel@arnhem.nl]
Verzonden: dinsdag 29 april 2014 14:48
Aan: Claes van Deutekom
Onderwerp: RE: Betr.: Gemeentelijke aanschaf 2 tot 3 mogelijke ligplaatsen aan de
VVestervoortsedijk?(t.b.v. gewenste ligplaats Spaander / Orion-3)
Hoi Claes,
Heb de situatie uitgelegd aan wethouder Van Gastel. Zij zet een en ander op papier.
met vriendelijke groet,
William Hulstein
assistent wethouder Van Gastel
>>> Claes van Deutekom <claes@vangoud.n1<mailto:claes@vangoud.nl>> 28-04-2014 10:19»
Geachte mevrouw Van Gastel,
In de afgelopen weken heb ik herhaaldelijk gebeld en gemaild met u c.q. met het bestuurssecretariaat.
Daarbij heb ik verzocht om de gemaakte afspraken aan het schrift toe te vertrouwen, ik begreep dat u
enkele dagen ziek bent geweest maar inmiddels weer bent hersteld.
Mag ik u hierbij nogmaals verzoeken om de gemaakte afspraken over de ligplaats van de Familie
Spaander kort schriftelijk te bevestigen. Dit is voor de familie Spaander van groot belang, zeker nu de
gemeente erin is geslaagd om een vervangende ligplaats te verwerven (dit alles op advies van
Spaander).
Gelet op de gehele voorgeschiedenis is het vertrouwen in de gemeente (aan de zijde van de familie
Spaander) geschaad. Een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken zou een goede eerste
stap zijn op weg naar het herstel van dit vertrouwen.
Ik reken op uw medewerking en wil u hierbij alvast hartelijk danken voor uw moeite.
Met vriendelijke groet,
Claes van Deutekom
Advocaat-partner
Telefoon: 026-4435020
Fax: 026-4432462
Mobiel: 06-52070713
www.vangoud.n1<http://www.vangoud.n1/>
Postadres:
Postbus 91, 6800 AB Arnhem
Bezoekadres:
Apeldoornseweg 43, 6814 BH Arnhem
[http://vangoudadvocaten.nl/sites/all/themes/vangoudadvocaten/logo.png]
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Disclaimer - Deze e-mail en mogelijk meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk en bevatten informatie
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geadresseerde, stel dan de zender van de email op de hoogte via e-mail of telefoon ((+31) (0)26 443 50
20) en verwijder deze e-mail van uw systeem. Wij kunnen niet garanderen dat deze e-mail en mogelijk
meegezonden bestanden virusvrij zijn, ondanks dat wij daar grote zorg aan besteden om dit risico zo
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Van: Claes van Deutekom
Verzonden: woensdag 9 april 2014 16:13
Aan: 'Margreet Gastel-van'
Onderwerp: RE: Betr.: Gemeentelijke aanschaf 2 tot 3 mogelijke ligplaatsen aan de
Westervoortsedijk?(t.b.v. gewenste ligplaats Spaander / Orion-3)
Urgentie: Hoog
Geachte mevrouw Van Gastel,
Hopelijk ziet u een mogelijkheid om nog even kort te reageren op mijn mail van vorige week. Alvast
bedankt voor uw inspanningen.
Met vriendelijke groet,
Claes van Deutekom
Advocaat-partner
Telefoon: 026-4435020
Fax: 026-4432462
Mobiel: 06-52070713
www.vangoud.n1<http://www.vangoud.nil>
Postadres:
Postbus 91, 6800 AB Arnhem
Bezoekadres:
Apeldoornseweg 43, 6814 BH Arnhem
[http://vangoudadvocaten.nl/sites/all/themes/vangoudadvocaten/logo.png]
[http://vangoudadvocaten.nl/sites/all/themes/vangoudadvocaten/images/bg-mail-footer.png]

Disclaimer - Deze e-mail en mogelijk meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk en bevatten informatie
die alleen bedoeld is voor de geadresseerde. Heeft u deze e-mail ontvangen en bent u niet de
geadresseerde, stel dan de zender van de email op de hoogte via e-mail of telefoon ((+31) (0)26 443 50
20) en verwijder deze e-mail van uw systeem. Wij kunnen niet garanderen dat deze e-mail en mogelijk
meegezonden bestanden virusvrij zijn, ondanks dat wij daar grote zorg aan besteden Cm dit risico zo
beperkt mogelijk te houden. Disclaimer - This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
contain privileged or copyright information. If you have received this message in error, please notify the
sénder immediately by e-mail or phone ((+31) (0)26 443 50 20) and delete this e-mail from your system.
We do not guarantee that this material is free from viruses or any other defects although due care has
been taken to minimise the risk.

Van: Claes van Deutekom
Verzonden: vrijdag 4 april 2014 11:45
Aan: 'Margreet Gastel-van'
Onderwerp: RE: Betr.: Gemeentelijke aanschaf 2 tot 3 mogelijke ligplaatsen aan de
Westervoortsedijk?(t.b.v. gewenste ligplaats Spaander / Orion-3)
Geachte mevrouw Van Gastel,
Mijn dank voor het verhelderende telefoongesprek van zojuist. Mag ik u vragen om een en ander nog kort
te bevestigen?
De coalitieonderhandelingen zijn in volle gang, en Spaander zou graag ook voor de toekomst enig
houvast hebben.
Mijn hartelijke dank voor de te nemen moeite.
Met vriendelijke groet,
Claes van Deutekom
Advocaat-partner
Telefoon: 026-4435020
Fax: 026-4432462
Mobiel: 06-52070713
www.vangoud.n1<http://vvww.vangoud.n1/>
Postadres:
Postbus 91, 6800 AB Arnhem
Bezoekadres:
Apeldoornseweg 43, 6814 BH Arnhem
[http://vangoudadvocaten.nl/sites/all/themes/vangoudadvocaten/logo.png)
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Disclaimer - Deze e-mail en mogelijk meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk en bevatten informatie
die alleen bedoeld is voor de geadresseerde. Heeft u deze e-mail ontvangen en bent u niet de
geadresseerde, stel dan de zender van de email op de hoogte via e-mail of telefoon ((+31) (0)26 443 50
20) en verwijder deze e-mail van uw systeem. Wij kunnen niet garanderen dat deze e-mail en mogelijk
meegezonden bestanden virusvrij zijn, ondanks dat wij daar grote zorg aan besteden om dit risico zo
beperkt mogelijk te houden. Disclaimer - This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
contain privileged or copyright information. If you have received this message in error, please notify the
sender immediately by e-mail or phone ((+31) (0)26 443 5020) and delete this e-mail from your system.
We do not guarantee that this material is free from viruses or any other defects although due care has
been taken to minimise the risk.

Van: Claes van Deutekom
Verzonden: maandag 24 maart 2014 18:16
Aan: Margreet Gastel-van
Onderwerp: RE: Betr.: Gemeentelijke aanschaf 2 tot 3 mogelijke ligplaatsen aan de
Westervoortsedijk?(Lb.v. gewenste ligplaats Spaander / Orion-3)

Geachte mevrouw Van Gastel,
ik heb me (overigens net als u) de laatste tijd even afzijdig gehouden van de inhoudelijke discussie over
de nieuwe ligplaats voor Spaander.
Niet dat het mijn interesse niet had (integendeel), maar juist omdat ik het idee had dat er heldere en
constructieve afspraken waren gemaakt en Spaander met de heer Kalsbeek op een oplossingsgerichte
manier bezig was om het probleem op te lossen. Als advocaat is het soms beter om het dan aan partijen
zelf over te laten en de zaak niet nodeloos te juridiseren.
Als ik de laatste mails echter goed lees (u moet me maar verbeteren als ik het verkeerd interpreteer) zegt
de gemeente nu min 'of meer 'bedankt voor de tip' we gaan proberen twee ligplaatsen (waarvan we altijd
zeiden dat die er niet waren) te verwerven en dan moet Spaander maar afwachten of hij de gelukkige is
aan wie uiteindelijk een gewenste ligplaats ten deel valt. Daarbij wordt er zelfs geen geheim gemaakt van
het feit dat de gemeente liever ASM'ers op de te verwerven locatie(s) wil huisvesten.
ik vind dat eerlijk gezegd een nogal magere uitkomst, zeker wanneer ik in aanmerking neem wat de aard
en strekking was van de met u en de heer Kalsbeek gevoerde gesprekken. Spaander voelt zich in de
maling genomen en dat begrijp ik eerlijkgezegd wel een beetje. Tijdens de gesprekken was het Spaander
die deze suggesties aan uw gemeente heeft gedaan en het is wel erg wrang als juist hij nu achter het net
zou vissen.
Zelf ga ik er vanuit dat zulks niet uw intentie is en dat de bedoeling nog altijd is om deze kwestie voor
Spaander op een bevredigende wijze op te lossen. Hij heeft deze zaak onder uw aandacht gebracht en
concrete voorstellen gedaan voor een oplossing.
Mijn idee zou zijn om op korte termijn een vervolgbespreking te plannen op het gemeentehuis om de
lucht te klaren en helderheid voor partijen te creeren. Het lijkt me verstandig dit te doen alvorens er
definitieve besluiten worden genomen over toewijzing van ligplaatsen. Een discussie achteraf heeft
doorgaans weinig zin en zal al snel met juridische argumenten worden gevoerd, Ik denk nog steeds dat
dat te vermijden moet zijn.
Mag ik u verzoeken om mij op korte termijn te laten weten hoe u hier tegenover staat?
Met vriendelijke groet,
Claes van Deutekom
Advocaat-partner
Telefoon: 026-4435020
Fax: 026-4432462
Mobiel: 06-52070713
www.vangoud.n1<http://www.vangoud.n1/>
Postadres:
Postbus 91, 6800 AB Arnhem
Bezoekadres:
Apeldoornseweg 43, 6814 BH Arnhem
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Disclaimer - Deze e-mail en mogelijk meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk en bevatten informatie
die alleen bedoeld is voor de geadresseerde. Heeft u deze e-mail ontvangen en bent u niet de
geadresseerde, stel dan de zender van de email op de hoogte via e-mail of telefoon ((+31) (0)26 443 50
20) en verwijder deze e-mail van uw systeem. Wij kunnen niet garanderen dat deze e-mail en mogelijk
meegezonden bestanden virusvrij zijn, ondanks dat wij daar grote zorg aan besteden om dit risico zo
beperkt mogelijk te houden. Disclaimer - This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
contain privileged or copyright information. If you have received this message in error, please notify the
sender immediately by e-mail or phone ((+31) (0)26 443 50 20) and delete this e-mail from your system.
We do not guarantee that this material is free from viruses or any other defects although due care has
been taken to minimise the risk.

