From: [woonbootbewoner nieuwe haven]
Sent: maandag 23 april 2018 12:30
To: 'Berdie Ruiter-de Ruiter
We zijn ondertussen al weer meer als 10 maanden verder na de aanvaring met de olietanker en we hebben al meer
als een maand niets meer vernomen van de gemeente Arnhem ondanks dat onze advocaat meerdere malen contact
heeft proberen op te nemen met mevrouw Kleijwegt die onze zaak zou behartigen binnen de gemeente Arnhem.
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 de Orion-3 heeft aangegeven dat het een niet wenselijke plek is.

From: Claes van Deutekom
Sent: dinsdag 10 april 2018 11:34
To: Rita Kleijwegt
De locatie die [woonbootbewoner nieuwe haven] eerder heeft aangedragen in de Rosandepolder heeft op grond van
het onherroepelijke bestemmingsplan Rivierenzone 2013 reeds de bestemming 'Wonen - woonschepenligplaats'.
U kunt daar dus bij recht (zonder nadere planologische besluitvorming) woonschepen afmeren.
De bestemming Wonen komt niet dichterbij te liggen bij de Kema locatie, dus in planologisch opzicht verandert er niets
te nadele van Kema.
Het verlenen van een ligplaatsvergunning zal voor Kema dus ook geen enkele belemmering opleveren in de
bedrijfsvoering.
De breedte van de zone met deze bestemming is ruim 32 meter.
Gezien de lengte van het schip van [woonbootbewoner nieuwe haven] zou dat passend moeten zijn.

Van: Claes van Deutekom
Datum: maandag, 9 april 2018 17:07
Aan: Rita Kleijwegt
Ik ben nog steeds in afwachting van een reactie.
U zult begrijpen dat het [woonbootbewoner nieuwe haven] niet lekker zit dat er zo weinig voortgang wordt gemaakt,
terwijl hij dag in dag uit wordt blootgesteld aan risico's zonder dat er zicht is op een oplossing.(…)
De voorkeur van [woonbootbewoner nieuwe haven] is en blijft een definitieve oplossing in de Rosandepolder.

Van: Rita Kleijwegt
Datum: woensdag, 21 maart 2018 11:02
Aan: 'Claes van Deutekom'
Datum: woensdag, 21 maart 2018 11:02
Vorige week hebben we kort overleg gehad in dit dossier. Naar aanleiding daarvan moet ik nog een paar dingen
uitzoeken en daarna voorleggen aan de heren Kalsbeek, Hindriks en De Ruiter. De heer Kalsbeek is tot en met
dinsdag 27 maart op vakantie, Zo snel als mogelijk daarna kom ik met een concreet antwoord.

Van: Claes van Deutekom
Datum: vrijdag, 16 maart 2018 10:28
Aan: Rita Kleijwegt
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]. 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 dat betreft ben ik in afwachting van een reactie op de twee met u besproken potentiële
ligplaatsen in de Rosandepolder waarnaar u onderzoek zou doen.

