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Geachte heer Simonides,

In antwoord op uw schrijven het volgende:

Uit het schrijven van mr. W.R. van de Velde d.d. 10-9-2009 krijg ik de indruk dat hij alsnog 
de hoorzitting waarbij hij niet aanwezig was opnieuw maar thans schriftelijk heropent.
Voor het overgrote deel verwijs ik dan ook naar mijn pleidooi zoals ik dat tijdens de zitting 
van uw commissie heb gehouden.

Ten overvloede wijs ik thans op het feit dat er drie rapporten van experts zijn waaruit unaniem 
blijkt dat niet betwist wordt dat de Andire een spits is. De conclusie van mr. R. Leeuw in de 
door u toegestuurde bijlage behoeft geen nadere toelichting.

Mr. Van der Velde noemt ten onrechte de gebruiksovereenkomst wallenkanten zoals die door 
de gemeente is opgesteld als nader argument. Die gebruiksovereenkomst maakt geen deel uit 
van de ligplaatsvergunning en kan derhalve niet ingebracht worden. Voorts kent de 
gebruiksovereenkomst wallenkanten een overgangsregeling waarbij een volgende eigenaar 
aan de nieuwe eisen dient te voldoen. De suggestie dat mevrouw Giebels deze overeenkomst 
dus zou overtreden, is infaam en tracht slechts, gelet op de betwiste ligplaatsvergunning, te 
suggereren dat mevrouw Giebels alle mogelijke overtredingen zou maken om daar voordeel 
uit te behalen.

Mr. Van der Velde heeft geen enkel inzicht (gehad) in de financiële situatie van mevrouw 
Giebels en kan dus geen oordeel vellen over de consequenties van het intrekken van de 
ligplaatsvergunning. Voorts kent hij kennelijk de (woonschepen)markt niet. In Nederland is 
de schaarste aan ligplaatsen zo groot dat een niet-varend schip zonder ligplaats zo goed als 
waardeloos is.

Tenslotte ondermijnt de suggestie om het schip zodanig te ballasten dat het 40 tot 50 
centimeter dieper zou liggen zijn stelling van pagina 1 waar mr. Van der Velde schrijft: …
Alleen al door inkorting van circa negen meter heeft het schip zijn authenticiteit volledig 
verloren….. Het lijkt me duidelijk dat ballasten niets herstelt aan de lengte. Overigens lijkt 
ballasten eenvoudiger dan het is aangezien pakweg 60.000 kilo aan gewicht geladen zal 
moeten worden om de gewenste ‘inzinking’ te bereiken. Gelet op de huidige loodprijs zou dat 
kosten van ruim 100.000 euro met zich meebrengen en een verhoogd gezondheidsrisico.

Verwachtend u en de commissie hiermee afdoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,

Met vriendelijke groet 


