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Betreft: (gebrek aan) binnenvaartbeleid gemeente Deventer,
specifiek: (aanpassing) spitssluiting de Hanzebrug te Deventer

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij willen wij, als schippersorganisatie, u wijzen op het volgende:
Een van onze leden heeft ons op de hoogte gesteld van een (voor de binnenvaart negatieve) wijziging van de
bedieningstijden van de Hanzebrug van Deventer. De klacht gaat specifiek over de gewijzigde bediening van de
Hanzebrug te Deventer, maar daarnaast over negatieve houding van de gemeente Deventer tegenover de
binnenvaartsector, die wij graag anders zouden willen zien. Deze wijziging naar aanleiding waarvan wij deze
brief schrijven houdt in dat de spertijd waarbij de Hanzebrug niet draait voor vervoer over water tijdens de
middagspits wijzigt. Waar de spertijd tot dit moment is tussen 16.00 17.30. Zal de spertijd vanaf 1 februari
aanstaande verschuiven naar een spertijd tussen 16.30 en 18.00 uur, hebben wij begrepen hoewel er niets over
te vinden is.

Schipper benadeeld
Voor u zal het wellicht lijken of er nauwelijks een verschil is. 1,5 uur zinloos wachten omdat men vindt dat
vervoer over de weg voorrang heeft boven vervoer over water blijft 1,5 uur. Echter, een schipper kan zijn
aanwezigheid voor die dag slechts melden tot 18.00 uur. Dat betekent dat de schipper zich tot nu toe na de
sper tijd tijdig kan melden bij het bedrijf waar zijn lading gelost dient te worden, en daarmee zijn “melddag
haalt” zoals wij dat noemen in schipperskringen. Het feit dat dit moment verschoven wordt kost de betreffende
schipper mogelijk veel geld omdat het bedrijf dan pas vanaf de volgende dag het schip gemeld gekregen heeft
waardoor het bedrijf veel meer tijd heeft om het schip te lossen (en aan de schipper dus niet hoeft te betalen
voor de tijd dat hij er met zijn schip ligt). Wij vinden dat de schipper hierbij sterk benadeeld wordt en vragen
dan ook met klem de wijziging ongedaan te maken. Ervan uitgaande dat dit voornemen werkelijk uitgevoerd
zou gaan worden willen wij graag in onze argumenten daartegen meenemen dat schepen in dat geval ook niet
meer na half vijf Deventer zullen kunnen verlaten na leegkomst. Immers, voor zover als wij weten schut de
sluis tot zes uur. Dit zou dan toch op zijn minst de schuttijden van de avond moeten verlengen.
Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen:

Klopt het dat de schepen nu moeten wachten tot 18.00 uur (en dus hun melddag niet meer kunnen
halen).

o Zo niet zijn daar dan andere afspraken over gemaakt met de bedrijven
o en zo ja, welke dan
o en waar is dat gepubliceerd?

Waar is dit besluit (het verschuiven van de tijden) gepubliceerd?
Op welke wijze zijn de schippers hiervan in kennis gesteld?

Andere opties voor het wegverkeer
Ooit is er gekozen voor het invoeren van spitssluitingen die de binnenvaart benadelen ten opzichte van het
wegvervoer, maar wij vragen u namens het beroepsgoederenvervoer over water om dit besluit te herzien. De
tijden zijn veranderd, de visies over milieu, veiligheid en congestie ook. Daar zou ook de gemeente Deventer
voor open moeten staan, lijkt ons. Zeker indachtig het Europese Witboek vervoer waarbij Europa streeft naar
een verschuiving van transport over de weg naar transport over water (20% in 2020, 50% in 2050) Het is toch
een vreemde zaak dat er (zo lang) spertijd is voor schepen terwijl er nog twee andere opties zijn voor het
wegverkeer om deze brug te vermijden via sluis of achter de haven langs, dus ook vanuit dat oogpunt is het
vreemd dat de scheepvaart hier gedupeerd wordt. Daarnaast zijn er al enkele jaren geleden (door onder

"Overigens wil de ASV erop wijzen dat het opleggen van (ongefundeerde) nieuwbouweisen aan bestaande schepen
(CCR) leidt tot koude sanering van dat segment schepen waar al een tekort aan is"
http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl * info@algemeeneschippersvereeniging.nl

1



Algemeene Schippers Vereeniging
Zwartewaalstraat 37 * 3081 HV Rotterdam

+31611887791 * +31653801460 *  +31653190495
info@algemeeneschippersvereeniging.nl

andere de schepen Jordi en de Adriana uit Zwolle) klachten over de spitssluiting geuit. Destijds was het
antwoord dat de spitssluiting zou worden herzien als de rondweg klaar is. Die is inmiddels klaar. Daarbij vragen
wij ons af:

Klopt het dat er afgesproken is de spitssluitingen te herzien als de rondweg klaar was? en
Klopt het dat die rondweg klaar is en de spitssluitingen niet geschrapt worden?
Is dit besluit in de gemeenteraad genomen? ( wij kunnen hier nergens stukken over vinden)
Is de gemeente Deventer bereid haar beleid gezien de ingevoerde spertijden opnieuw te beoordelen
en eventueel te herzien?

Leren uit het verleden
In 2001 is een dergelijke casus ook ter sprake gekomen, de gemeente besloot toen de spertijden die initieel van
16.00 tot 17.30 liepen op te rekken naar 16.00 18.30 uur.
Om tegemoet te komen aan de scheepvaart, is destijds besloten dat “Schippers met grondstoffen, bestemd
voor een aan de binnenhaven gelegen bedrijf, de mogelijkheid te bieden om zich voor de in de regeling voor de
scheepvaart vastgestelde meldtijden (12.00 en 18.00 uur) te melden bij de sluismeester op de Prins
Bernhardsluis.”
Wij weten niet of een dergelijke regeling nu opgenomen is in het bedieningsbesluit omdat wij dat besluit niet
hebben kunnen vinden.
Maar dat dit al jaren een heikel punt is blijkt uit het feit dat in 2001 na bezwaar van 19 binnenvaartschippers,
het besluit is vernietigd door de Algemene commissie voor de beroep , bezwaar en verzoekschriften van de
gemeente Deventer. Bijgevoegd heb ik het besluit ter aanpassing van de sper en bedieningstijden toen (2001)
en de afhandeling van het bezwaar.

Deventer heeft geen binnenvaartbeleid
Maar los van dit specifieke voorval willen wij ook uw aandacht vragen voor het feit dat u als gemeente
kennelijk geen enkel beleid heeft in de vervoerssector gericht op de binnenvaart. De vervoerstak die juist door
haar aanwezigheid kan zorgen voor minder files en een schonere omgeving wordt door uw gemeente als ik de
site bestudeer volkomen genegeerd.
Wij pleiten er daarom voor dat u uw strategie daaromtrent gaat herzien.

Rapporten wijzen uit; spitssluitingen lossen weinig op maar benadelen binnenvaart sterk
Zo hebben diverse rapporten inmiddels duidelijk gemaakt dat spitssluitingen lijken te helpen, bij het
wegverkeer maar in feite nauwelijks iets oplossen, terwijl ze de binnenvaart sterk benadelen en heel veel geld
kosten. Helaas zijn de eigenaars van de binnenvaartschepen nauwelijks een partij in gemeentelijke overleggen
omdat zij, gezien hun professie, geen of nauwelijks kans hebben als partij hun stem te laten horen,
Daarom spreken we u middels dit schrijven aan op uw verantwoordelijkheid als bestuurder, die verder gaat dan
het mogelijke stemgedrag van uw kiezers. Uiteindelijk zou u toch voor het grotere belang moeten kunnen,
durven en willen gaan.

Spertijden herzien
Dat zou betekenen dat de gemeente Deventer de zinloze spertijden tijdens de spits herziet, eventueel zelfs
afschaft of in ieder geval ervoor zorgt dat de brug minstens ieder half uur gedraaid wordt waarbij de schade
voor de binnenvaart sterk beperkt wordt en het vervoer over de weg daarbij aantoonbaar nauwelijks verschil
merkt met de huidige werkwijze. Wij kunnen onze uitspraken hierover natuurlijk staven: In de bijgevoegde
rapporten kunt u lezen dat deze uitspraken door een onafhankelijk onderzoek bevestigd worden.

Gevolgen spitssluitingen voor de binnenvaart
Ondertussen neemt de gemeente vele uren van de mogelijke vaartijd van de binnenvaartschepen af, kennelijk
niet realiserend dat als u het equivalent van deze schepen op de weg in de vorm van vrachtwagens zou
aantreffen het fileleed helemaal niet meer te overzien zou zijn.
Maar in plaats van deze noodzakelijke vervoerstak te koesteren maakt de gemeente Deventer (die ook het
havengeld, wat al bijzonder hoog is, nog eens met 5% verhoogt) het de schippers extra en onnodig moeilijk

Bovendien is er een vaartijdenwet die maakt dat schippers buiten bepaalde tijden niet mogen varen (als ze
geen tachograaf hebben) en dus beperkt worden in hun vaaruren. Anderen worden gedwongen onnodig lang
te varen (in het donker) wat de veiligheid niet ten goede komt. Ondertussen weten we allemaal dat
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spitssluitingen schijnoplossingen zijn die tegemoet komen aan het misverstand dat het de files zou beperken.
Tegelijkertijd is hier sprake van concurrentievervalsing omdat de binnenvaart sterk op achterstand wordt gezet
ten opzichte van vervoer over de weg.

Schippers niet of nauwelijks gehoord, besluit niet bekend gemaakt aan de schippers.
Daarnaast wil de ASV er op wijzen dat de vereniging Koninklijke Schuttevaer hierin “gekend” lijkt te zijn maar
die vereniging heeft al geruime tijd het mandaat verloren om ook namens de ASV te spreken. Volgens de heer
Mulder (gemeente Deventer) is er gesproken met twee vertegenwoordigers van de vereniging Schuttevaer
Schuttevaer. Zij zouden hebben aangegeven akkoord te zijn met deze wijziging, op voorwaarde dat de
gemeente met de opdrachtgevers, lees de bedrijven in de haven, zouden spreken, en dat die geen grote
bezwaren zouden hebben. Dat heeft men gedaan en daar kwam niets uit. Het betrof een overleg op 9 12 2014
met de heren Visser en Schut. Van dit besluit is echter niets aan de schippers, de gebruikers van de vaarweg
bekend gemaakt, naar wij weten. En terwijl de ASV uitgebreid contact heeft gehad met de gemeente Deventer
over de klachten die er waren wat het gebruik van stroomkasten betreft in de haven van Deventer heeft de
heer Mulder nog nooit van de ASV gehoord. In een antwoord op de klacht hieromtrent antwoordt de heer
Mulder zelfs dat de tijden opgerekt worden voor de schippers en het er alleen maar beter op zou worden
(voor de schipper). Wij weten niet wat er bedoeld wordt want we zien nergens een besluit.

Wie is de ASV?
De ASV is dé Nederlandse belangenbehartiger voor de binnenschippers die gebruik maken van de haarvaten
van de waterwegen. Een deel van de leden vaart op een klein schip zoals een Spits of een Kempenaar, anderen
op grotere schepen maar allen maken regelmatig gebruik van de Gelderse vaarwegen. Dat kan zijn op
doorvaart naar andere bestemmingen maar ook om er te laden of te lossen. De ASV neemt deel aan
overleggen bij overlegorganen vanuit het ministerie zoals themaoverleggen gericht op de binnenvaart .

Daarnaast is de ASV actief in het WBR (havenzaken Rotterdam) en het WBA (Amsterdam). De ASV heeft o.a. als
doelstelling het streven naar onvervalste concurrentie tussen vervoersmodaliteiten. Het voorkomen dat de
binnenvaart onnodig kosten moet maken, gehinderd wordt in haar bedrijfsuitoefening of niet (tijdig) de (juiste)
plaats van bestemming kan bereiken hoort daarbij.

Tot zover onze informatie. Wij zouden graag als vertegenwoordigende partij voor de binnenvaart op korte
termijn hierop een reactie vanuit de gemeente Deventer hierover ontvangen.

Mocht u hierover nader informatie willen ontvangen dan verstrekken wij die uiteraard graag. Ook vragen of
opmerkingen zijn van harte welkom.

Ik hoop u hiermee vooralsnog voldoende op de hoogte gesteld te hebben.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

fâÇÇ|ät YÄâ|àáÅt
voorzitter ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING (ASV)
+ 31 611 88 77 91
http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl
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Brief Deventer betreffende spitssluiting antwoord Deventer.

Gemeentebelang Deventer heeft de ASV geantwoord over spertijden van de Hanzebrug: De huidige 
tijden zullen voorlopig niet aangepast worden. Het klopt dat er niet over gecommuniceerd is en de 
gevolgen wil men ambtelijk eerst ook met de ASV bespreken alvorens er definitieve aanpassingen 
komen.

Tevens wil men breed kijken maar de mogelijkheden in de Deventer Haven en ook de ASV als 
gesprekspartner daarbij opnemen. Rondom mei is de jaarlijkse voorjaarsnota van de gemeente aan 
de orde en ten tijde hiervan worden er ook politieke besluiten genomen. Zij zullen dan onze 
gesprekken met mogelijkheden daarbij betrekken. Wetende dat uitbereiding van sluistijden geld gaan 
kosten zou men ook graag willen vernemen of er vanuit de schippersvereniging en of lokale bedrijven 
liggend in het Havengebied mogelijkheden tot participatie zijn.


