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Geachte mevrouw Fluitsma,

Bijlage(n)

Als antwoord op uw aangetekende brief van 3 november 2015 bericht ik u als
volgt. U verzoekt mij over te gaan tot een heroverweging van mijn klachtoordeel
van 5 oktober 2015. Ik ben van mening dat mijn dienst uw klacht zorgvuldig heeft
behandeld. Uw vragen zoals opgenomen in uw pleitnota zijn naar mijn oordeel
reeds aan de orde geweest tijdens de hoorzitting op 12 augustus 2015. Voor de
goede orde stel ik hieronder mijn antwoorden op schrift.
Ad 1.
Zoals in mijn brief van 5 oktober 2015 heb aangegeven zal het Ligplaatsbeleid
Noordzeekanaalgebied van 2013 in zijn geheel worden herzien. Naar de inhoud en
strekking van het nieuwe ligplaatsbeleid zal aanstonds onderzoek worden verricht.
Eventuele verbeteringen van de voorzieningen bij wacht- en
overnachtingsplaatsen zullen in dat onderzoek worden meegenomen.
Ad 2.
Zie mijn antwoord onder ad 1.
Ad 3.
Zie mijn antwoord onder ad 1.
Ad 4.
De bouw van de nieuwe zeesluis heeft geen gevolgen voor het ligpiaatsvolume.
Ad 5.
Het rapport “Onderzoek ligplaatsenproblematiek binnenvaart’ d.d. 23 juli 1993 is
door DHV Milieu en Infrastructuur BV opgesteld in opdracht van het toenmalige
ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Koninklijke Schippersvereniging
Schuttevaer. Op 23 december 2003 is in werking getreden het door mijn dienst
vastgestelde Ligplaatsbeleid Noordzeekanaalgebied. Het Ligplaatsbeleid is
voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. Het
ontwerpbeleid heeft tussen 27 juni 2002 en 25 juli 2002 ter inzage gelegen.
Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om gedurende voornoemde
periode hun zienswijze kenbaar te maken. Naar aanleiding van de inspraakreacties
is het voorgenomen beleid op een aantal punten aangepast.
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Ad 6.
Voor de functie van de 1e Rijksbinnenhaven verwijs ik u kortheidshalve naar de op
de bij het ligpiaatsbeleid behorende kaart aangegeven bestemming. In het beleid
is aangegeven dat de l Rijksbinnenhaven een functie heeft ten behoeve van
bedrijfsactiviteiten. Het kortdurend Iigplaatsnemen ten behoeve van
bedrijfsactiviteiten (laden en lossen) is in het daarvoor bestemde deel mogelijk.
Uw voorstel is strijdig met deze bestemming.
Ad 7.
Een onbepaalde ligpiaatstijd op basis van een communautair binnenvaartcertificaat
is op grond van de huidige wet- en regelgeving niet mogelijk. Ik verwijs u hiervoor
naar het gestelde onder d van mijn klachtoordeel d.d. 5 oktober 2015.
Ad 8.
De steiger in de 1ste Rijksbinnenhaven is in eigendom bij Tata Steel. De steiger
verkeert in vervallen staat en levert gevaar op mede voor het scheepvaartverkeer.
De steiger kan pas door Tata Steel worden afgebroken nadat de schepen zijn
verwijderd en wordt voorkomen dat nieuwe (particuliere) schepen daar langdurig
ligplaatsnemen.

Ons kenmerk
RWS-2015/49565

Tot zover mijn antwoorden op uw vragen. Voor het overige geef er de voorkeur
aan de resultaten van het ophanden zijnde ligpiaatsenonderzoek af te wachten.
Ik ga ervan uit dat de ASV bij dat onderzoek als informant zal worden betrokken.
De uitkomsten van het onderzoek zijn in de loop van 2016 te verwachten. Over de
voortgang van het onderzoek zal ik u geïnformeerd houden.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,
Het hoofd van de afdeling Werkenpakket Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
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