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Bedenkingen tegen "Wijziging Aanv‘ijzinzsbesluit Woonbdottocaties" 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem 

Onderwerp: Wijziging Aanwijzingsbesluit Woonschepen, d.d. 16 December 2008. 

Geacht ColleQe, 

Naar aanleiding van bovengenoemd besluit heeft Shell Nederland Verkoopmaatschappij 
B.V. aanleiding gevonden tegen genoemd besluit bezwaar te moeten aantekenen, waarbij 
.cle volgende argumenten; 

1- In tegenstelling tot de situatie zoals deze geschetst is op de bij het besluit 
behorende tekening (tek.nr. 2007-geo-00459, d.d. Juli 2007), blijkt' uit observatie 
dat de naast "de Boei" voorgenomen ligplaats niet direct tegen del4demuur 
gesitueerd zal zijn maar middels de installatie van meerpalen ca. 15;meter uit de 
kademuur vandaan zal komen. Dit brengt de afstand van de kademuur tot aan de 
buitenkant van enig af te meren schip . 1 ,:iaar naar ca. 20 meter. Ons inziens 
onnodig de afstand tot manoeuvrerende schepen verkleinend. 

2- Wegens de diepte en locatie van de bestaande vaargeul zullen, zeker bij lagere 
waterstanden, geladen schepen geen andere keuze hebben dan, de váargeul 
volgend, bijzonder dicht bij de eventueel afgemeerde (woon)schepeni  te 
manoeuvreren. Dit zal tot klachten gaan leiden met betrekking tot "rust en 
veiligheid" van de bewoners Van afgemeerde (woon)schepen ter plaatse. 

3- In het (recente) verleden zijn er al verschillende malen klachten geuit door 
huidige bewoners van (aangewezen) ligplaatsen van woonschepen m'et betrekking 
tot rust en veiligheid. Het genoemde besluit zal deze klachtenstrocim Slechts doen 
toenemen wat zal leiden tot een onprettige, gespannen sfeer en toenernende druk 
voor alle betrokkenen. 

4- In het algemeen is onze zienswijze dat in een haven met een industrie bestemming 
geen plaats zou moeten zijn voor woonschepen, gelet op \,eilieheidsrisico's, 
wooncomfort en leefbaarheid. 
Indien in de toekomst het vracht scheepvaartverkeer in deze haven nok toeneemt 
is onze vrees dat de situatie alleen nog kan verslechteren. 

5- Tot slot willen wij u niet onthouden dat op vrijdag 6 februari er een overleg zal 
plaatsvinden tussen de betreffende ambtenaren van de Gemeente Arnhem, Shell 
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Nederland B.V., de Haven meesters, Rijkswaterstaat (Riviermeester) en een 
vertegenwoordiger van de grootste contract vervoerder voor Shell'Nederland, 
waarbij dit onderwerp een belangrijke plaats op de agenda inneerrit. 

Op grond van bovenstaande argumenten verzoeken wij u de "Wijziging aanwijsbesluit 
Woonschepen" niet ten uitvoer te brengen alvorens alle mogelijke alternatieven te hebben 
afgewogen. 
Wij gaan ervan uit van de verdere procedure op de hoogte gehouden te worden. 
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