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Onderwerp: Spaander / gem. Arnhem; overlast en ligplaats

Leusden, 2 december 2011

Geacht College,
Zoals u bekend is behartig ik de belangen van de heer Spaander, Westervoortsedijk 85.
Namens cliënt heb ik een zienswijze ingediend tegen uw voornemen een milieuvergunning te verlenen aan
het schip Cornelia aan de Westervoortsedijk.
Deze zienswijze is op 15 april 2011 ingediend. Er is nog geen besluit door u op de aanvraag genomen.
Ondanks dat de inrichting niet over een milieuvergunning (of passende Wabo-vergunning ) beschikt, vinden
volop activiteiten plaats die tot ernstige overlast voor cliënt leiden.
Gezien het feit dat de vergunning nog steeds niet is verleend, heeft cliënt de indruk dat deze ook niet kan
worden verleend.
Daarvan uitgaande is het in bedrijf zijn van de inrichting in strijd met de wet. Op u rust in dit geval een
handhavingsplicht. Ik verzoek u daarom namens cliënt handhavend tegen de inrichting werkschip Cornelia
op te treden.
Dit klemt te meer aangezien er kennelijk geen uitzicht op legalisatie bestaat. Immers was dat wel het geval,
dan had u de milieuvergunning al eerder kunnen verlenen.
Namens cliënt maak ik u ook op het volgende attent.
Het woonschip van cliënt is in overleg met uw gemeente op de huidige ligplaats afgemeerd, nadat u deze
ligplaats als tijdelijke ligplaats aan de heer Spaander had toegewezen.
Oorspronkelijk was het schip van cliënt elders afgemeerd. In verband met de uitvoering van gemeentelijke
plannen moest het schip worden verplaatst.
Daarbij is aan de heer Spaander toegezegd dat de huidige ligplaats maar tijdelijk zou zijn. Een definitieve
ligplaats zou op afzienbare tijd worden aangewezen.
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Cliënt merkt op dat als u nu op korte termijn uw toezegging voor een definitieve ligplaats nakomt, dat ook
een oplossing voor de milieuproblemen rond de Cornelia kan betekenen.
Immers als het woonschip van cliënt op een nieuwe vaste ligplaats wordt afgemeerd, is er ( vermoedelijk)
geen enkel beletsel meer om een milieuvergunning te verlenen.
Cliënt merkt hierbij ook nog het volgende op. Zoals u bekend is mag cliënt op zijn woonschip bedrijfsactiviteiten uitvoeren, zoals opleiding op ICT-gebied geven. Door de geluidoverlast die door de inrichting ( werkschip Cornelia) wordt veroorzaakt, is dat nu niet mogelijk. Cliënt heeft aanvragen ontvangen voor het trainen van twee volle klaslokalen. Het niet doorgaan van deze opdrachten betekent voor cliënt een kostenpost
van minimaal Euro 15.000,-. Indien u voor geluidisolatie van het schip van cliënt zou zorg dragen dan kan
cliënt de opdrachten accepteren.
Cliënt verzoekt u daarom om in overleg met hem de opleidingsruimte op zijn schip te isoleren. Dat heeft u
ook meer tijd om passende definitieve oplossingen uit te voeren.

Graag zie ik uw antwoord op korte termijn tegemoet.
Cliënt en ik zijn graag bereid op een oplossing in de vorm van een nieuwe vaste ligplaats met u te overleggen.

Met vriendelijke groet,
ARAG Rechtsbijstand

Mr. W. Kattouw
Medewerker Rechtshulp
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