Aan: Rijkswaterstaat West‐Nederland Noord
Toekanweg 7
Postbus 2232
2035 LC Haarlem,
3500 GE Utrecht
Betreft: klacht inzake 1e Rijksbinnenhaven IJmuiden.
Uw kenmerk: RWS‐2015‐19611

Rotterdam, 13 mei 2015

Geachte heer Smit,
Naar aanleiding van de door de ASV ingezonden klacht omtrent het ligplaatsbeleid van de 1eRijksbinnenhaven
van IJmuiden heeft u mij via de heer of mevrouw Timmermans een antwoord doen toekomen. Tenminste; een
eerste aanzet tot een antwoord.
U schrijft daarin dat u niet kunt overgaan tot het in behandeling nemen van de klacht als ik niet aan een aantal
door u genoemde voorwaarden binnen 14 dagen na dagtekening van de door u gestuurde brief voldoe.
U eist van mij (allemaal nog binnen die 14 dagen) de statuten van de ASV en een bewijs van machtiging waaruit
blijkt dat ik bevoegd ben namens de ASV te handelen.
Het verbaast me dat een organisatie die namens de publieke sector functioneert een drempel opwerpt die ik in
mijn decennia lange ervaring nog niet ben tegengekomen.
Niet bij de diverse provincies, niet bij de Tweede Kamer (waar ik ook bij een hoorzitting heb mogen spreken),
noch bij de Europese Commissie. Maar dan geldt natuurlijk dat in al deze gevallen men kennelijk goed op de
hoogte was van het bestaan van onze vereniging, de doelstellingen en de actieve bestuursleden daarvan.
Ik wil u er graag op wijzen dat u de klacht van ons, net als dit antwoord op briefpapier van de ASV heeft
ontvangen. Op dat briefpapier staat een briefhoofd met daarin de website vermeld van de ASV.
Op die website (http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl) kunt u alles vinden wat u zoekt. De statuten:
http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/bestanden/Kantoorzaken/ASV%20statuten.pdf zowel als het
bewijs dat ik de voorzitter ben van de ASV en vanuit die functie zeker gemachtigd ben om namens de
vereniging u een klacht te doen toekomen (zie http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/contact‐en‐
info/kantoor‐en‐bestuur.html) .
Ik wil u dan ook aanraden deze website te bezoeken, wellicht vindt u daar nog het een en ander aan
interessante informatie betreffende de wijze waarop de beroepsgroep waar u een grote rol bij speelt een
aantal zaken rond de binnenvaartsector in Nederland ervaart. Zoals bijvoorbeeld over het ligplaatsenbeleid:
http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/dossier‐ligplaatsbeleid.html
Ongetwijfeld deelt u onze mening dat vanuit milieu oogpunt het onwenselijk is deze zaken af te drukken en op
te sturen dus ga ik ervan uit dat ook een digitale versie zal voldoen.
Om van beide kanten te weten waar we staan in de diverse organisaties vraag ik u dan ook vriendelijk per e‐
mail een organigram te sturen zodat ik weet met wie ik te maken heb in uw organisatie
Dan neem ik aan dat ik hierbij aan uw voorwaarden voldoe om deze klacht in behandeling te kunnen nemen.
Met vriendelijke groet,
S.J.M. Fluitsma
Voorzitter Algemeene Schippers Vereeniging (ASV)

"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

