
Van: [Advocaat Bewoner Nieuwe Haven Arnhem]  
Verzonden: maandag 28 mei 2018 16:36 
Aan: [Raadslid gemeente Arnhem] 
Onderwerp: Fwd: RE: Nieuw veiligheidsonderzoek Nieuwe Haven Arnhem – [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] - 
Herplaatsing/omruil actie woonboot Orion 3 [20130100_I2002675] 
 
Beste [Raadslid], 
 
Onderstaande informatie wilde ik je niet onthouden. Er is blijkbaar in januari al een advies opgeleverd aan de 
ambtenaren over de veiligheidsrisico's. We schrijven nu eind mei en al die tijd is er niets mee gedaan, [Bewoner 
Nieuwe Haven Arnhem] ligt dag in dag uit op een onaanvaardbare plek. 
 
Als uit het advies volgt dat deze plek nog steeds gevaarlijk is (dat kan gezien de aanvaring met een tanker van 
afgelopen zomer niet anders) lijkt me dit een behoorlijk schandaal. 

Met vriendelijke groet, 
[Advocaat Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 

   
 
 
 
 

Van: Berdie de Ruiter (Havenmeester gemeente Arnhem) 
Datum: maandag, 28 mei 2018 16:25 
Aan: [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
CC: Rita Kleijwegt (Ambtenaar gemeente Arnhem verantwoordelijk voor de woonboten Nieuwehaven) 
Onderwerp: RE: Nieuw veiligheidsonderzoek Nieuwe Haven Arnhem – [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] - 
Herplaatsing/omruil actie woonboot Orion 3 [20130100_I2002675] 

Beste [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 

Het onderzoek naar de nautische veiligheid in de Nieuwe Haven is afgerond maar ligt nog ter aanbieding aan het 
college. Formeel is het college de opdrachtgever, daarom is het gebruikelijk dat we die eerst in kennis stellen 
voordat we extern communiceren over een dergelijk rapport. 

Je berijpt dat dit nu, op de valreep, niet aan het oude college, maar om effectief te zijn, aan het nieuwe college 
zal worden aangeboden. Dit neemt nog even tijd in beslag. Dat is de reden waarom we het nog niet naar buiten 
kunnen brengen. 

Met vriendelijke groet, 
Berdie 

  

  



Van: [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
Verzonden: maandag 28 mei 2018 8:37 
Aan: Berdie de Ruiter (Havenmeester gemeente Arnhem) 
CC: Rita Kleijwegt (Ambtenaar gemeente Arnhem verantwoordelijk voor de woonboten Nieuwehaven) 
Onderwerp: Nieuw veiligheidsonderzoek Nieuwe Haven Arnhem - [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] - 
Herplaatsing/omruil actie woonboot Orion 3 [20130100_I2002675] 

Geachte heer de Ruiter, 

Op 15-01-2018 heeft u aangegeven dat u een nieuw veiligheidsonderzoek in productie had waarvan de 
resultaten nog die maand te verwachten zouden zijn: 

From: Berdie Ruiter-de (Havenmeester gemeente Arnhem)  
Sent: maandag 15 januari 2018 13:55 

To: [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
Subject: Betr.: Vragen omtrent eisen/wensen omtrent de veiligheid - Omruilactie Orion-3/ponton [Bewoner Nieuwe Haven] 
 
Dag Jack (Hindriks) & Theunis (Kalsbeek), 
Ik wil het onderstaande antwoord geven: 
Ik heb een nieuw veiligheidsonderzoek in productie waarvan de resultaten deze maand te verwachten zijn. 
 

Na het inzenden van ons stuk aan de ombudsman en de brief aan de gemeenteraad m.b.t. onze 
levensgevaarlijke ligplaatslocatie, vernamen we dat de initiele resultaten van het nieuwe veiligheidsonderzoek, 
eind December al opgeleverd zouden zijn aan de gemeente Arnhem. 

Vorige week hebben we bij u een verzoek in gediend m.b.t. het opleveren van het nieuwe veiligheidsrapport 
aangezien wij natuurlijk erg benieuwd zijn of er over onze ligplaats iets vermeld staat. 

 We kunnen ons voorstellen (en we zijn natuurlijk geen strafrechtelijk onderzoeker van het OM dus we kunnen 
het ook mis hebben) dat het bewust achterhouden van een veiligheidsonderzoek als plichtsverzuim aangemerkt 
kan worden indien als gevolg daarvan de gemeenteraad een verkeerde keuze maakt ten aanzien van de 
veiligheid in uw haven. Mochten er gewonden vallen of mensen komen te overleiden als resultaat kunnen we 
ons zelf voorstellen dat daar strafrechtelijke vervolging op volgt:  

https://www.judex.nl/rechtsgebied/werk-ontslag/ambtenarenrecht/artikelen/wanneer-pleeg-ik-als-ambtenaar-
plichtsverzuim/ 

Wij gaan er vanuit dat u net als wij een nette oplossing nastreeft en dat u net als ons geen zin heeft om de 
huidige situatie nog ingewikkelder en uitgebreider te maken. Zou u ons alstublieft het veiligheidsrapport willen 
doorsturen of indien u daar niet toe bevoegd bent willen aangeven wie we daarvoor dienen te benaderen? 

We hebben vorige week ook nogmaals aangegeven nog steeds open te staan om oplossingen te bespreken. 
Helaas hebben we ook daar nog geen antwoord op mogen ontvangen. 

We zijn afhankelijk van u en de gemeente Arnhem om de omruilactie uit te voeren (i.v.m. toestemming vanuit 
de veiligheid – zie uw nieuwe veiligheidsrapport en tevens aangezien we b.v. niet meer zelfstandig bij het 
Waterschap de vergunningen mogen aanvragen om de walconstructie aan te passen aangezien mevrouw 
Kleijwegt vorige keer heeft aangegeven dat die aanvragen allemaal via haar dienen te verlopen. De laatste 
status ons bekend is dat we een offerte hebben opgevraagd voor het plan van de gemeente (zoals u verzocht 
heeft) en die hebben we meer als twee maanden geleden bij u ingediend. Indien u dat anders ziet zou ik graag 
van u vernemen waar we staan en waar we ons dienen te melden. 

Alvast hartelijk dank, 
Met vriendelijke groet, 
[Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
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