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Jeroen Spaander

To: Claes van Deutekom; manja.straatman@rws.nl
Subject: RE: Ligplaats Westervoortsedijk 85 te Arnhem

From: Claes van Deutekom <claes@vangoud.nl>  
Sent: woensdag 1 juli 2015 16:37 
To: Jeroen Spaander <jeroen.spaander@getonict.nl> 
Subject: RE: 2012-08-21-beschikking-vergunning-rijkswaterstaat-rws-ligplaats-westervoortsedijk-85-orion-3-spaander - 
RE: afschrift brief Rijkswaterstaat - Spaander / Gemeente Arnhem 
 

Hoi Jeroen, 

Mijn laatste mail aan mevrouw Straatman was een rappel en dateerde van 18 mei (zie 
bijlage). Aansluitend daarop heeft ze me gebeld om aan te geven dat ze navraag heeft 
gedaan en haar collega’s hebben aangegeven dat het toch echt een gemeentelijke 
aangelegenheid is. Ik was in veronderstelling dat ik dat aan je had teruggekoppeld. 
RWS draagt geen verantwoording voor de veiligheid in de haven. Dat is de nautisch 
beheerder (gemeente Arnhem). Ik verwacht wel dat ze dit bij RWS doorspelen aan de 
gemeente, zodat die weet dat wij ermee bezig zijn geweest. Dat is op zich gunstig 
omdat we die veiligheid op meerdere manieren onder de aandacht brengen. 

Met vriendelijke groet, 

Claes van Deutekom 
Advocaat-partner 

Telefoon: 026-4435020 
Fax: 026-4432462 
Mobiel: 06-52070713  

www.vangoud.nl 

Postadres: 
Postbus 91, 6800 AB Arnhem 

Bezoekadres: 
Apeldoornseweg 43, 6814 BH Arnhem 

 

 

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. 

 
 

From: Claes van Deutekom <claes@vangoud.nl>  
Sent: maandag 18 mei 2015 17:27 
To: manja.straatman@rws.nl 
Subject: RE: Ligplaats Westervoortsedijk 85 te Arnhem 
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Geachte mevrouw Straatman, 

Enkele weken geleden spraken wij elkaar telefonisch over de bovengenoemde 
kwestie. 

U gaf aan niet bekend te zijn met de inhoud van het advies waar ik aan refereerde. U 
zou intern, na uw vakantie, nog nagaan bij een aantal collega’s of de benoemde 
risico’s raken aan het scheepvaartverkeersbelang. 

Kunt u mij aangeven of u inmiddels met de betreffende collega’s heeft gesproken en of 
u cliënt verder kunt informeren / geruststellen over de eventuele risico’s die het gevolg 
zijn van het innemen van de aan hem toegewezen ligplaats. 

Alvast mijn dank voor uw moeite. 

Met vriendelijke groet, 

Claes van Deutekom 
Advocaat-partner 

Telefoon: 026-4435020 
Fax: 026-4432462 
Mobiel: 06-52070713  

www.vangoud.nl 

Postadres: 
Postbus 91, 6800 AB Arnhem 

Bezoekadres: 
Apeldoornseweg 43, 6814 BH Arnhem 

 

 

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: Claes van Deutekom  
Verzonden: dinsdag 21 april 2015 11:57 
Aan: 'manja.straatman@rws.nl' 
Onderwerp: FW: Ligplaats Westervoortsedijk 85 te Arnhem 
 

Geachte mevrouw Straatman, 

Hierbij ontvangt u voor de volledigheid het advies waarin wordt gewezen op de risico’s 
van het afmeren van woonschepen bij de invaart van de haven. Graag zou ik 
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vernemen of RWS op de hoogte is van de inhoud van dit advies en/of dit (zijdelings) 
raakt aan het scheepvaartverkeerbelang dat men in de Waterwet beoogt te 
beschermen. 

Alvast mijn dank voor uw moeite. 

Met vriendelijke groet, 

Claes van Deutekom 
Advocaat-partner 

Telefoon: 026-4435020 
Fax: 026-4432462 
Mobiel: 06-52070713  

www.vangoud.nl 

Postadres: 
Postbus 91, 6800 AB Arnhem 

Bezoekadres: 
Apeldoornseweg 43, 6814 BH Arnhem 

 

 

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: Claes van Deutekom  
Verzonden: maandag 16 maart 2015 16:28 
Aan: 'wmcn-berichtencentrum@rws.nl' 
CC: 'Jeroen Spaander (jeroen.spaander@getonict.nl)' 
Onderwerp: Ligplaats Westervoortsedijk 85 te Arnhem 
 

Geachte heer / mevrouw, 

Vandaag sprak ik met mevrouw Derks van uw afdeling over de ligplaats van cliënt, de 
heer Spaander, aan de Westervoortsedijk 85 te Arnhem. Mevrouw Derks verzocht mij 
om de telefonisch gestelde vraag op de mail te zetten zodat deze door de medewerker 
met de juiste inhoudelijke achtergrond schriftelijk zou kunnen worden behandeld. 

De heer Spaander is in 2009 met zijn woonschip ‘Orion’ op de huidige locatie aan de 
Westervoortsedijk 85 komen te liggen. Hij is destijds met zijn woonschip verplaatst 
omdat de gemeente met enkele bestaande ligplaatsen in Arnhem diende te schuiven 
vanwege de verplaatsing van ‘de Boei’ (de zgn. drugsboot) naar een locatie aan de 
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Westervoortsedijk. Die verplaatsing van ‘de Boei’ is later op last van de 
bestuursrechter niet doorgegaan. 

De gemeente Arnhem heeft destijds evenwel besloten om voor ‘Orion’ een ligplaats te 
verlenen op de huidige ‘ongewenste’ locatie aan de Westervoortsedijk 85. Deze 
locatie is als ‘ongewenst’ betiteld omdat deze is gelegen binnen de hindercontouren 
en veiligheidsafstanden van het naastgelgen gezoneerde industrieterrein. Bovendien 
is ‘Orion’ gelegen binnen de veiligheidsmarge tussen vaarweg en afgemeerde 
schepen én in de vaarbaan voor schepen die in de zwaaikom willen keren. Een in 
opdracht van de gemeente verricht nautisch onderzoek van Alkyon waaruit deze 
conclusie volgt is als (bijage) in pdf-formaat bij deze mail gevoegd. 

In het verleden is aan Spaander steeds toegezegd dat hij uiterlijk in juli 2012 zou 
worden verplaatst maar een ‘gewenste’ en veilige locatie. Inmiddels is die termijn 
echter ruimschoots verstreken en heeft de gemeente nieuw beleid vastgesteld. In dat 
beleid is zwart op wit vastgelegd dat de gemeente uit kostenoverwegingen niet langer 
tot verplaatsing van ‘Orion’ zal overgaan. 

Omdat Spaander dus met zijn schip voor onbepaalde tijd op de huidige ‘ongewenste’ 
locatie zal moeten blijven liggen, wil hij duidelijkheid hebben van uw dienst over de 
risico’s die gemoeid zijn met de locatie van zijn ligplaats. Gelet op de in het advies van 
Alkyon genoemde gevaren maakt hij zich zorgen over deze mogelijke risico’s. 
Spaander wil daarnaast koste wat kost voorkomen dat hij in de toekomst, bijvoorbeeld 
op last van Rijkswaterstaat alsnog een andere ligplaats zal moeten innemen. Hij heeft 
zeer lang in onzekerheid geleefd en wil, als hij dan toch op de huidige locatie moet 
blijven liggen, zeker zijn dat dit ook echt voor onbepaalde tijd is. 

Gelet op het voorgaande verzoek ik u vriendelijk om door het hiertoe bevoegde 
bestuursorgaan schriftelijk aan ondergetekende te laten bevestigen dat er vanuit het 
oogpunt van veiligheid en ook anderszins zijdens uw dienst geen bezwaren bestaan 
tegen het voortgezet gebruik voor onbepaalde tijd van de huidige, sedert 2009 
ingenomen ligplaats aan de Westervoortsedijk 85 te Arnhem in de huidige vorm door 
het woonschip ‘Orion’. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om de ontvangst van dit bericht schriftelijk te bevestigen 
en daarbij een indicatie te geven van de benodigde reactietermijn voor het opstellen 
van bovengenoemde verklaring? 

Met vriendelijke groet, 

Claes van Deutekom 
Advocaat-partner 

Telefoon: 026-4435020 
Fax: 026-4432462 
Mobiel: 06-52070713  

www.vangoud.nl 

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. 

 


