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Geachte T-T- - 	van  rip  Rprer 

Als ik mij eerst wat nader mag voorstellen: Ik woon en werk op ons schip "Cornelia", liggende aan 
te Arnhem tb o het havenkantoor . Ik repareer schepen en doe dit sinds oktober 1995. 

Omdat ik pas 52 jaar oud ben, ziet het er naar uit dat ik nog minstens 13 jaar moet werken 
Met de havenmeesters heb ik best wel goede contacten, en er is ook altijd goed overleg, maar op 
cardinale punten kunnen of mogen zij niets zeggen. Omdat ik jaren geleden in de krant moest lezen 
dat mijn bedrijfje van i 	 t verdwijnen, heb ik de havenmeesters diverse malen 
gevraagd of er voor mijn schip dan wellicht een andere plaats voorhanden zou zijn , en op welke 
termijn dit eventueel zou zijn. Omdat de soep nooit zo heet word gegeten als hij word opgediend, 
heb ik mij steeds tevreden gesteld met antwoorden als "...het is toch ook nog niet zo ver" ...enz . 

Maar op zeker moment is het zover dat wij echt moeten vertrekken van 	 , en dan is de 
vraag; waarheen? 
Ik mag hopen dat er met mijn bedrijfje en mijn behoefte's rekening word gehouden, mede omdat ik in 
10 jaar een klantenkring en heel veel leveranciers in deze regio heb opgebouwd, en bij een afwijzende 
beslissing over een nieuwe ligplaats heel erg voor het blok word gezet. 

U kunt zich misschien voorstellen wat een en ander bij mij teweeg brengt, daarom is mijn vraag 
kunt U mij uitsluitsel geven over voornoemd probleem? 
Een briefwisseling is op zich prima, maar ik wil het ook graag mondeling toelichten op Uw kantoor, 
of op mijn kantoor aan boord van mijn schip. 

In hoopvolle afwachting van Uw tegenbericht, Hoogachtend, met vriendelijke groet, 

PPLS'S - 
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Ons kenmerk 	: SB/vvg/05/4285u/rondha/yg 

Contactpersoon : W.J. de Ronde 

Doorkiesnr. 	: (026) 377 55 68 

Onderwerp: Ligplaats Cornelia 

Geachte heer Witjes, 

In uw brief van 24 september 2005 vraagt u zich af waar u in de toekomst met uw varend 

reparatiebedrijf binnen de gemeente Arnhem af zou kunnen meren. Immers, wanneer de bodemsanering 

en dijkverbetering in de Haven van Malburgen beëindigd zijn krijgt de Nieuwe Kade, waar u nu ligt 

afgemeerd, mogelijk louter een bestemming om passagiersschepen af te meren. 

In een beleidsstuk behorende bij de Verordening op het gebruik-van de kade en de haven van de 

gemeente Arnhem 2005 wordt aangegeven dat een aantal watergebonden objecten, waaronder de 
Cornelia, in aanmerking komen voor een ontheffing. Wells het zo dat na de werkzaamheden in de haven 

er een herschikking van ligplaatsen plaatsvindt die ook gevolgen zal hebben voor de ligplaatsen aan de 

Nieuwe Kade. 

Op dit moment kan er nog niet aan iedere potentiële ontheffinghouder worden aangegeven waar hun 

schip komt te liggen. We zullen ons echter inspannen om ook aan u een locatie toe te kunnen wijzen die 

voor zowel u als de gemeente acceptabel is. 

In geval u nog behoefte heeft een en ander mondeling toe te lichten dan kunt u voor een afspraak contact 

op nemen met de heer W.J. de Ronde, coördinator Haven en Markten, telefoonnummer 06-55 36 22 76. 

ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vri9p421e,ligro,e 

mr. C.H. van den Berg 

hoofd afdeling Vergunningen 

i.a.a.: archief, afdeling VVG (H. de Ronde) 
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GEMEENTE  ro, 

Arnhem kid 

Datum 	 28  NM  2010 
Uw kenmerk 

Ons kenmerk 	: 2010.0.072.619/SV 

Zaaknummer :2010-06-02436 

Contactpersoon : Marion Kasteel 

Doorkiesnr. 	: (026) 377 42 07 

Onderwerp: ontheffing artikel 2.1 Haven- en kadeverordening 

Geachte heer Witjes, 

Op 30 juni 2010 hebben wij u ervan op de hoogte gesteld dat het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Arnhem voornemens is om u een ontheffing te verlenen op het verbod van 
artikel 2.1 van de Verordening op het gebruik van de kade en de haven van de gemeente Arnhem 2005, 
verder te noemen: de Verordening. Ingevolge dit artikel is het verboden zonder ontheffing gebruik te 
maken van de kade. 
In onze brief van 30 juni 2010 hebben wij u tevens in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken op 
dit concept te reageren. U hebt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 

Juridisch kader/vereiste van de ontheffing 
Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 15 februari 2005 een beleidsregel 
vastgesteld voor de uitvoering van artikel 2.1 van de Verordening. De beleidsregel is op 23 februari 2005 
bekendgemaakt op de gemeentepagina van de Arnhemse Koerier. 

In de beleidsregel wordt duidelijk gemaakt wanneer mondelinge toestemming voldoende is en wanneer 
een schriftelijke ontheffing kan worden verleend voor het innemen van een ligplaats met een periode 
langer dan zes maanden. De beleidsregel bepaalt dat de schriftelijke ontheffing slechts in zeer 
uitzonderlijke gevallen zal worden verleend. Tevens dient voor de verkrijging van de ontheffing te worden 
voldaan aan de eis, gesteld in eerder genoemde beleidsregel, dat slechts een ligplaats met een vaartuig 
mag worden ingenomen waarmee een watergebonden bedrijfsmatige activiteit wordt uitgeoefend. 
Watergebonden activiteiten betreffen activiteiten die niet anders dan op water kunnen plaatsvinden, zoals 
activiteiten die worden uitgeoefend op scheepsreparatiebedrijven en in jachthavens. 

Ontheffing 
Gelet op artikel 2.1 eerste lid, van de Verordening op het gebruik van de kade en de haven van de 
gemeente Arnhem 2005 besluiten wij u een ontheffing te verlenen voor het vaartuig Cornelia aan de 
Westervoortsedijk te Arnhem op de afmeerpalen 67 meter en 93 meter uit de hoek bij het Shell losdepot. 
Het verlenen van de ontheffing betreft de volgende situatie: 
• Het vaartuig Cornelia met de volgende afmetingen: 

- 	een lengte van 43.60 meter; 
- 	een breedte van 5 meter; 

• De ontheffing geldt alleen voor de hoofdactiviteit scheepsreparatie. 
• Eén en ander zoals op bijgevoegde 2010-GE0-00225, gewijzigde datum 26 juli 2010, weergegeven. 

Aan deze ontheffing verbinden wij de volgende voorschriften: 

Algemeen 
1. De locatie mag uitsluitend worden gebruikt voor watergebonden bedrijfsmatige activiteiten. 
2. Deze ontheffing gaat in op het tijdstip van dagtekening en geldt voor onbepaalde tijd. 
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3. Bij veranderingen in de situatie omtrent het vaartuig (een verandering in de gegevens zoals 
hierboven weergegeven), verliest deze ontheffing zijn geldigheid. In het geval van wijzigingen dient 
een nieuwe aanvraag voor een ontheffing te worden ingediend bij de havenmeester van de Dienst 
Stadsbeheer, gemeente Arnhem. 

4. Aan de havenmeester moet de gezagvoerder kenbaar maken op welke wijze men bereikbaar is om 
eventueel met het oog op de orde in de haven door de havenmeester te geven aanwijzingen op te 
kunnen volgen. 

Onderhoud en gebruik 
5. De doorgang van andere vaartuigen dient gewaarborgd te blijven. 
6. Het vaartuig moet in goede staat worden onderhouden door degene aan wie de ontheffing is 

verleend. 
7. Om zoveel mogelijk geluidhinder te voorkomen t.a.v. omliggende (woon)schepen dienen 

reparatiewerkzaamheden zo ver mogelijk van deze schepen en de Shell-locatie  pleats  te vinden. 
8. De houder van de ontheffing dient er zorg voor te dragen, dat de in gebruik genomen gemeentegrond 

en -water en de directe omgeving daarvan vrij blijven van papier, afval, drijfvuil, en andere 
ongerechtigheden, afkomstig van of veroorzaakt door het gebruik van de locatie. 

9. Het is verboden op, in of boven openbaar water voorwerpen waarop gedachten of gevoelens worden 
geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien deze door hun omvang of vormgeving, 
constructie of plaats van bevestiging gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van het openbaar water 
of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormen voor het doelmatig 
beheer en onderhoud van het openbaar water of niet voldoen aan redelijke eisen van welstand. 

Tevens adviseren wij u alle benodigde verzekeringen ten behoeve van uw vaartuig af te sluiten. 

Mededelingen  
Tenslotte wijzen wij u op het volgende: 

• De aanwijzingen en/of bevelen gegeven door of namens het college van burgemeester en 
wethouders, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. 

• Het college van burgemeester en wethouders kan — tot bescherming van de openbare orde en 
veiligheid, het milieu, de volksgezondheid, het stadsschoon, de goede ordening van vaartuigen in 
de haven en kade en ter voorkoming van gevaar, schade of hinder — overgaan tot het 
verplaatsen van het vaartuig naar een andere locatie. 

• De aanwijzingen van de Politie en Brandweer, een ieder voor zover haar bevoegdheid strekt, te 
geven in het belang van de openbare orde en (brand)veiligheid, dienen stipt en onmiddellijk te 
worden opgevolgd. 

• Voor het innemen van een ligplaats zijn wellicht andere vergunningen en/of ontheffingen nodig 
van andere instanties (o.a. Rijkswaterstaat) dan de gemeente. U dient bij betreffende instanties 
te informeren naar deze verplichtingen. 

• Voor het college bestaat een bevoegdheid om de ontheffing in te trekken of te wijzigen, zoals 
bedoeld in artikel 1.5 van de Verordening (zie bijlage). 

Bezwaarmogelijkheid 
Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u op grond van artikel 8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 9200, 6800 HA Arnhem. 

Tevens kunt u, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht 
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem, 
sector Bestuursrecht, Walburgstraat 2, Postbus 9030, 6800  EM  Arnhem. 
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Informatie 
Er zijn voor u clean kosten aan deze ontheffing verbonden. Wij wijzen u er op dat er in de toekomst 
mogelijk wel kosten aan verbonden zullen zijn, bijvoorbeeld wanneer u de ontheffing wilt laten wijzigen in 
verband met verkoop of wegens uitbreiding van uw vaartuig. 

Voor meer informatie omtrent de ontheffing kunt u terecht bij mevrouw M.C.J. Kasteel, Postbus 9200, 
6800 HA Arnhem, telefoonnummer (026) 377 42 07 (telefonisch bereikbaar op werkdagen behalve op 
woensdag) en faxnummer (026) 377 42 24. 

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 
9affi'pns het college, 

/hoofd sector Vergunningen & Handhaving 

114111M"~ 
ing. J.: ".'Robben 

Bijlage(n): 	1. Verordening op het gebruik van de kade en haven van de gemeente Arnhem 2005. 
2. Tekening met nummer 2010-GE0-00225, gewijzigde datum 26 juli 2010 

i.a.a.: SBNergunningen (de heer E. Barthen), SB/Juridische Zaken (mevrouw M.C.J. Kasteel), 
SB/Beheer (de heer D. Grosman), Politie Gelderland-Midden (afdeling Bijzondere Wetten), 
Brandweer (afdeling Preventie). 

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA ARNHEM 	 DIENST STADSBEHEER 
Telefoon 0900- 1809 • Fax 026 - 3774224 •  E-mail:  Gemeente@Arnhem.n1  



X:192484.9082 
Y:442662.5758 

4114 

tekeningnummer 
2010-CEO- 00225 

gewijzigd datum 
26 lull 2010 

school 	1 1000  

Dienst Stadsbeheer 

~gip  
GEMEENTE  

Arnhem had 

datum 2-07-2010  

Gemeente Arnhem Sectie D 

X:192441.3385 
Y:4426619783 

/V 7 e c_/ e 	(17 \ er 

voor akkoord 

Ingemeten ligplaats "Cornelia" 	( IX  B 	43,60 x 5,00 ) 

formaat A4 
	

getekend DGe 

0 	Nadruk verboden 

sector Onderhoud 

afdeling Geo-informatie 

Eusebiusbuitensingel 53 

6828  HZ  Arnhem 



mr. M.H.W. van Loo 

~Mr  
GEMEENTE  rro, 

Arnhem kid 

College van Gedeputeerde Staten 	 Datum 	 VERZONDEN 26 OKT. 2011 
van de provincie Gelderland 

	
Uw kenmerk 

Afdeling vergunningverlening 	 Ons kenmerk 	: 2011.0.127.096/HS 
t.a.v. de heer A. Woltering 	 Ons zaaknummer : 2010-09-01965 
Postbus 9090 
	

Contactpersoon 	:  mw.  mr. G. Paling 
6800 HA ARNHEM 
	

Doorkiesnr. 	: 026-3774105 

Onderwerp: 

Geachte heer Woltering,  

lem heeft de wens de huidige locatie aan de Rijnkade in Arnhem te 

verruilen voor een locatie aan de Nieuwe Haven. Voor deze verplaatsing heeft het bedrijf bij u, als 

bevoegd gezag, een milieuvergunning aangevraagd. Gebleken is dat de nieuwe locatie is gelegen in het 

bestemmingsplan `Rivierzone' waarin de locatie niet is bestemd voor industriële doeleinden. 

Omdat het scheepreparatiebedrijf een zogenaamde 'grote lawaaimaker' betreft, is het planologisch 

gezien noodzakelijk een gepaste bestemming in het bestemmingsplan op te nemen, om het gebruik van 

de locatie juridisch-planologisch mogelijk te maken. 

Het bestemmingsplan 'Rivierzone' is sinds 1 september 2011 onherroepelijk, voor wat betreft de 

vestigingslocatie 	 vanwege een aantal ontwikkelingen in het plangebied zijn wij echter 

voornemens de gemeenteraad op niet al te lange termijn (binnen 2 jaar) voor te stellen een herziening 

van het bestemmingsplan Rivierzone vast te laten stellen. Daarin zullen wij dan voor de nieuwe locatie 

van het 	 • Nieuwe Haven voorzien in een passende bestemming. Door 

deze aanpassing van het bestemmingsplan zal de locatie van scheepsreparatiebedrijf Witjes deel gaan 

uitmaken van het gezoneerde industrieterrein Arnhem Noord. 

Hoogachtend, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

Het hoofd 	n de afdeling Ruimtelijk Juridische Zaken 
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GELDERLAND 

-nhem 

Vergunningverlening Wet milieubeheer 
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een vergunning inge- 
volge de Wet milieubeheer te verlenen aan 	 het repareren, 
bouwen en verbouwen van schepen aan 	 hem. 

Tegen het voornemen zijn zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbe-
sluit gewijzigd. 

Mogelijkheid van inzien 
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 6 januari 2012 tot 17 februari 2012 ter inzage 
bij de informatiebalie van het Provincieloket in het Huis der Provincie en bij de gemeente Arnhem 
tijdens de gebruikelijke openingsuren. 
Het besluit is tevens in te zien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen. 

Rechtsmiddelen 
Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit vóár 17 februari 2012. Meer infor- 
matie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf. 

Wilt u meer weten? 
Be! het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99. 

Arnhem, 4 januari 2012- zaaknummer 2011-005707/MPM22101 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 

code 01262088.doc 
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Datum 

Uw kenmerk 

Ons kenmerk 

Zaaknummer 

Contactpersoon 

Doorkiesnr. 

: 01 AUG. 2012 

: 2012.0.090.921/kd 

: 2012-07-02222 

: De heer B. v. Loveren 

: (026)-377 44 83 

Onderwerp: nummering ligplaats 

Geachte heer Witjes, 

Gezien de ontheffing haven- en kadeverordening (2010.0.072.619/SV) voor een nieuwe ligplaats aan de 

Westervoortsedijk en gezien het feit dat de Raad van de gemeente Arnhem op 27 september 2010 onder 

nr. 2010.0.073.095 de nieuwe Verordening naamgeving en nummering (adressen) heeft vastgesteld. 

Waarin is geregeld dat het college ligplaatsen mag aanwijzen en nummeren het volgende. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM: 

overwegende dat de Wet.BAG ons college verplicht aan elk afzonderlijke ligplaats een adres toe te 
kennen; 

Gelet op de "Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen", de "Verordening naamgeving en nummering 

(adressen)" van 27 september 2010 en de "Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering" van 
22 februari 2011; 

besluiten: 

I. tot vaststelling van de ligplaats in de zin van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, 

zoals opgenomen op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekening 
2012-07-03;  

II. aan de nieuwe ligplaats welke door u wordt ingenomen het adres 

kennen, zoals ook schematisch is weergegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening 
2012-07-03;  

Ill, 	mede te delen dat aan dit adres door PostNL de postcode 6827 AW is toegekend;  

IV. 	dat deze vaststelling van ligplaats met bijbehorend nummer ten gevolge van de  BAG,  los staat 
van de diverse ontheffingen en vergunningen die betrekking hebben op de ingenomen ligplaats; 
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Hoogachtend, 

het college van burge-frees r en wethouders van Arnhem, 
namens he 

S. 
Clust manager Openbare Ruimte 

Pagina: 2 

V. erop te wijzen dat aan de Cluster Openbare Ruimte, afdeling Stedelijk Onderhoud, opdracht 

wordt gegeven tot het eenmalig op onze kosten aanbrengen van een aanwijsplankje. Zie hiervoor 
punt 2 in de Bijlage bij beschikking nummeraanduiding;  

VI. er op te wijzen dat volgens de artikelen 65 en 66 en 68 van de Wet Gemeentelijke 

Basisadministratie Persoonsgegevens (wet GBA) u verplicht bent binnen vijf dagen na de wijziging 
van uw adres, respectievelijk vijf dagen vóór uw vertrek uit Nederland, bij de gemeente aangifte te 
doen van de adreswijziging cq. aangifte van vertrek uit Nederland.  

VII. tot slot voor de bezwarenprocedure te verwijzen naar de bijlage. 

Bijlage: 	- Bijlage bij beschikking nummeraanduiding 
- huisnummertekening nr. 2012-07-03 

i.a.a.: Interne Ondersteuning/Gegevensbeheer  (BAG-beheerder), Openbare Ruimte/SOH 
(T. Visser), Vergunning en Handhaving/ Omgevingsvergunningen en Handhaving 
(M. Evers), SB-Servicepunt-wabo@arnhem.nl, DIV, Interne Ondersteuning/Administratie 
(Schuiling), Interne Ondersteuning/Gegevensbeheer (Th. Arends) 
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Bijlage bij beschikking nummeraanduiding: 

1 	Algemene bepalingen 

Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht het recht heeft om binnen zes weken na 

datering van dit besluit tegen onze beslissing een bezwaarschrift in te dienen bij de Burgemeester en 

wethouders van Arnhem, Postbus 9200, 6800 HA ARNHEM. 

De wetgever heeft nadrukkelijk bepaald dat uitsluitend van de feitelijke gebruikssituatie mag worden uitgegaan. 

Dit betekent dat bij een mogelijke toekomstige splitsing, herindeling of samenvoeging van het pand door de 

gemeente opnieuw adressen kunnen worden aangepast, hieraan zijn op dit moment geen kosten verbonden. 

U bent verplicht een huisnummerbord te voeren en er voor te zorgen dat deze vanaf de openbare weg duidelijk 

leesbaar blijft. 

Het te plaatsen bord dient inzake afmetingen en vormgeving te voldoen aan de Nederlandse norm NEN1772, 

uitgave 2010. Dit betekent dat het bordje 120 mm hoog moet zijn en minimaal 120 mm breed moet zijn. De 

cijferhoogte is afhankelijk van de leesbaarheidsafstand: 

Cijferhoogte in mm Bordhoogte in mm Leesbaarheidsafstand in m 

50 70 30 

70 98 	. 32 

90 126 54 

Het bordje is wit met zwarte cijfers. De gebruikte materialen moeten duurzaam zijn en bestand tegen 

weersinvloeden. Huisnummerbordjes mogen ook zijn uitgevoerd als transparanten die bij nacht continue verlicht 

zijn. In dat geval moeten de huisnummers ook duidelijk leesbaar zijn bij dag en ingeval zij niet zijn verlicht. 

Het aanbrengen van het bord dient te geschieden overeenkomstig de Nederlandse norm NEN1773, uitgave 

1983. Dit betekent zo dicht mogelijk bij de toegang van het gebouw, op een vanaf de openbare weg zichtbare 

plaats. De afstand tussen de onderzijde van het huisnummerbord en het bij de toegang van het gebouw 

aansluitende niveau dient minimaal 1,75 m en maximaal 2,25 m te zijn. 

2 	Bepalingen bij toekenning nummeraanduidinq 

Onder voorbehoud van de PostNL N.V. wordt de in de brief vermelde postcode toegekend. Indien de PostNL 

N.V. anders beslist wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. 

Op kosten van de gemeente wordt een huisnummerbordje (aanwijsplankje) aangebracht. lndien-u daarvoor zelf 

wilt zorgdragen wordt u verzocht dit binnen zes weken na datering van dit besluit door te geven aan de cluster 

Openbare Ruimte, afdeling Stedelijk Onderhoud, de heer W. Warnshuis, bereikbaar op telefoonnummer (026) 

377 43 27 of per fax (026) 377 4375. 

Aan een nummeraanduiding kunnen geen rechten worden ontleend. 
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3 	Bepaling bii bedrijfsgebouwen  

De gemeente heeft de mogelijkheid om in overleg met de beheerder/eigenaar van een bedrijfsgebouw op 

voorhand een huisnummerplan op te stellen. Deze huisnummers zijn dan gereserveerd voor de betreffende 

ruimte (stramien), maar worden niet officieel in de registratie opgenomen. Op het moment dat er een mutatie 

plaats vindt dient de beheerder/eigenaar aan de gemeente door te geven welk huisnummer geactiveerd moet 

worden. De gemeente heeft hierin nadrukkelijk geen actieve rol. Pas op het moment dat de gemeente het 

betreffende huisnummer opgevoerd heeft, kunnen ander  (semi)-overheden deze raadplegen. Alle  (semi)  - 

overheidsinstanties, maar onder andere ook Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Kadaster en PostNL N.V. 

zijn verplicht gebruik te maken van de adressen zoals deze zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen. 

Voor nadere informatie over de inhoud van deze beschikking kunt u, tijdens kantoortijden, contact opnemen met de 

behandelend ambtenaar op het telefoonnummer dat in het briefhoofd is vermeld. 
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