
Van: [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
Verzonden: vrijdag 30 juni 2017 08:59 
Aan: 'Berdie Ruiter-de' (Havenmeester gemeente Arnhem) 
CC: claes@vangoud.nl 
Onderwerp: Vijfde aanvaring in 10 jaar - Nieuwe haven - Arnhem - Orion-3 Imola 07-06-17.docx - en nu? 
 
Hoi Berdie, 
 
Had jij onze positie nog besproken binnen de gemeente naar aanleiding van de aanvaring (zie mail hieronder)? 
 
We betalen netjes elk jaar huur voor de ligplaats waar de gemeente Arnhem ons (zoals aangegeven in het contract 
van onze ligplaats) 'tijdelijk' heeft geplaatst in afwachting van een gewenste vaste locatie. We zijn precies tot op de 
cm gaan liggen waar de gemeente ons volgens de tekening van onze ligplaats wou hebben. 
 
Na plaatsing van ons schip is er een rapport gekomen die in opdracht van de gemeente Arnhem is opgesteld door 
een extern bureau waarin is aangegeven dat onze locatie de minst veilige locatie is in de Nieuwe Haven met de 
aanbeveling om ons minimaal achter de palen te leggen. Ondanks dat we hier elke rechtszaak op geattendeerd 
hebben (en zelf al actie hebben ondernomen om dit mogelijk te maken) heeft de gemeente Arnhem hier niets mee 
gedaan. 
 
Wij hebben al 3000 euro geinvesteerd t.b.v. de nieuwe brug om dit mogelijk te maken (terwijl we van mening zijn dat 
de gemeente de hele omruil actie zou moeten betalen en regelen aangezien zij ons deze locatie hebben 
aan/toegewezen).Daarnaast krijgen we nogmaals een flink bedrag voor onze kiezen voor de tekeningen / het plan 
wat door Rhinetech is opgesteld voor de verplaatsing en de daarbij komende verbouwing. 
 
Er komt binnenkort een rapportage van Hart van Nederland en de Gelderlander over hoe de gemeente met ons is 
omgegaan de afgelopen jaren en wat nu tevens die aanvaring als gevolg heeft. Mij inziens geef ik de gemeente 
doormiddel van deze mail voor de zoveelste keer de kans om het laakbare gedrag uit het verleden te corrigeren. Het 
zou mooi zijn indien we kunnen vertellen op TV dat de gemeente ook daadwerkelijk is geschrokken van het feit dat 
er nu voor de vijfde keer een aanvaring is in de afgelopen 10 jaar en dat ze er nu eindelijk ook daadwerkelijk wat aan 
gaan doen. 
 
Wij hebben momenteel de financiën niet om er zelf iets aan te doen (los van het feit dat de gemeente voor onze 
locatie en situatie verantwoordelijk is). Ik ga er dan ook vanuit dat de gemeente nu eindelijk een keer actie 
onderneemt om erger te voorkomen. 
 
Ik hoor graag snel van je. 
 
Met vriendelijke groet, 
[Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
 
 
 
Van: [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
Verzonden: vrijdag 16 juni 2017 07:26 
Aan: 'Berdie Ruiter-de' [Havenmeester gemeente Arnhem] 
Onderwerp: RE: Orion-3 Imola 07-06-17.docx 

Hoi Berdie, 

Hartelijk dank voor je bericht, de ondersteuning op de dag zelf en het uitgebreide en duidelijke rapport. 

We zijn ondertussen weer bekomen van de schrik en na flink wat extra werk hebben we ook binnen de boel weer 
werkend en aan kant. De initiële schade betrof rond de 20 / 25 k echter komt daar nog wat extra schade bij (de luifel 
op het achterdek is ongeveer 5 cm opzij gedrukt) die nog opgevoerd dient te worden. Er was inderdaad een 
klinknagel lek geslagen waardoor er continue water naar binnen sijpelde en daar hebben we tijdelijk beton over 
gegoten zodat het straks op de werf definitief opgelost kan worden.  



Ik probeer al een aantal jaar (bij elke rechtszaak halen zowel ik als mijn advocaat dit aan) de gemeente Arnhem te 
bewegen om ons te assisteren met het verplaatsen naar achter de palen (omruil actie met de ponton). Bij de laatste 
rechtszaak hebben we eindelijk toestemming gekregen om de boel om te ruilen en ik heb daarop contact 
opgenomen met Rhinetech om de boel in gang te zetten.  

Ze hebben tekeningen gemaakt en ik heb daarop een uitschuifbare autokraan gekocht die straks op het achterdekje 
komt (schuin naar de wal toe richting het restaurant) om de loopbrug  te kunnen dragen. Vorige keer hebben jij en ik 
dat plan besproken (jullie hebben op mijn verzoek ook aangegeven dat er in niks tussen ons schip en de wal komt te 
liggen zodat we die omruil actie kunnen doorzetten) en toen heb je aangegeven dat er plannen zijn (vier stuks) om 
de nieuwe haven in te delen / scheiding te maken tussen industrie en bewoning  met een nieuwe ingang voor de 
olietankers en overige grote schepen om juist zo een ongeval als bij ons te kunnen voorkomen (Dit was de  vijfde 
aanvaring binnen 10 jaar in ons rijtje).  

Op dit moment heb ik het geld niet klaar liggen om die omruilactie in gang te kunnen zetten. Aangezien de gemeente 
Arnhem ons deze tijdelijke locatie heeft aangewezen in afwachting van een gewenste veilige locatie (we zijn op de 
cm precies gaan liggen op de plek die ons is voorgeschreven door de gemeente ) en we netjes huur betalen voor 
onze huidige tijdelijke ongewenste locatie, en de gemeente doormiddel van een officieel rapport (opgesteld door 
een extern bureau in opdracht van de gemeente Arnhem) op de hoogte is gesteld van hoe gevaarlijk onze locatie is 
en expliciet over ons in het rapport wordt geadviseerd om de Orion-3 achter de palen te plaatsen)  zijn we van 
mening dat de gemeente Arnhem verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat we veilig liggen en daar dus zowel een 
financiële als organisatorische bijdrage aan levert. 

Afgelopen week is er weer een uitspraak bij de Raad van State geweest m.b.t. onze ligplaats waarbij nogmaals 
duidelijk aangegeven is dat de gemeente Arnhem wel degelijk verantwoordelijk is voor een gewenste en veilige 
ligplaats. Zolang de gemeente Arnhem die resultaat verplichting niet vervult is de gemeente ons inziens ook 
verantwoordelijk voor de nadelige situatie waar wij ons al jaren in bevinden. De gemeente heeft ons tien jaar 
geleden ongewenst verklaart (terwijl we al wel een ligplaats met vast adres hadden) met de toezegging om binnen 
vijf jaar een oplossing voor ons te regelen. We zijn nu dus al tien jaar verder en er is nog steeds geen uitzicht op een 
nieuwe gewenste veilige locatie. Ik hoop dat dit snel gaat veranderen. Misschien dat jij nog advies kan uitbrengen 
binnen de gemeente? 

Met vriendelijke groet, 
[Bewoner Nieuwe Haven Arnhem]  

  

From: Berdie Ruiter-de (Havenmeester gemeente Arnhem) 
Sent: donderdag 15 juni 2017 16:17 
To: [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
Subject: Orion-3 Imola 07-06-17.docx 

Dag Marloes en Jeroen, 

Hierbij het verslag dat bij ons is gemaakt naar aanleiding van de aanvaring van vorige week. Ik hoop dat jullie 
inmiddels wat bekomen zijn van de schrik. Het was natuurlijk een bijzonder heftige ervaring. Ik ben dan ook blij dat 
er geen ernstige gewonden zijn. Hoe is het met de materiële schade?  

Ik kan me voorstellen dat je nu het schip toch liever aan de binnenkant van de palen wil leggen zoals we vorig jaar 
besproken hebben. 

Met vriendelijke groeten, 
Berdie de Ruiter 
Havenmeester gemeente Arnhem 

 
 


