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1. Kennis te nemen van de rapportage en evaluatie over de exploitatie van een riviercruiseschip als hotel 
gedurende de periode 26 juni tot en met 31 juli 2020.

2. Instemmen met het verlengen van de periode van de ligplaats voor riviercruiseschip Swiss Pearl van 31 juli 
tot 1 september 2020 en dit conform de geldende regelgeving te formaliseren door de havenmeester.

B&W 
procedure

Mede geadviseerd door;
Klik hier

Auteur 
Datum 
Afdeling

L.H. Detering
28 juli 2020 
ROW/OMG

Port. Houder 
Verbeek/Boom
Behandelaar 
LHD________
Vert:

AkkoóW J 
team(project)leider: afdeling^h^fd



Zaak- en documentnummer: Ja / D.1064379

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:
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Toelichting;

Zie voor nota: vervolgvel 28-7-2020/b en w advies ligplaats Swiss Pearl versie 23 juli

Zo is ook ondervonden dat bezoekers van het schip de weg wisten te vinden naar bijvoorbeeld de 
Krachtcentrale en het oude dorp van Huizen.
De (horeca)ondernemers NKH, zoals restaurant Gijs, voorheen Dickens én Restaurant Porterhouse 
hebben geen problemen met het verlengen van de ligplaats van schip. Zij konden desgevraagd niet 
aangeven in welke mate gasten hun restaurant bezocht hebben voor een lunch, diner of anderszins. 
Daarnaast is wekelijks de smederij, gevestigd in de botterwerf, enkele dagen geopend en trekt 
daardoor enkele bezoekers, aldus de exploitant.

Advies
Alhoewel Fletcher Hotels vanuit louter commerciële overwegingen nu bezwaar maakt tegen de 
aanwezigheid van dit riviercruiseschip wordt gelet op de positieve kansen, de vigerende regelgeving

Inmiddels heeft de directie van Fletcher Hotels met name vanuit louter commerciële overwegingen 
bezwaar gemaakt tegen de aanwezigheid van het schip. Uw college is ons inziens geen partij cq gaat 
niet over commerciële en concurrerende aangelegenheden tussen onafhankelijke ondernemers. 
Eerder heeft de hotelmanager Van het Fletcher Hotel echter nog aangegeven geen bezwaar te 
hebben met de komst van het schip.
Wij mogen cq zijn er van uit gegaan dat de manager als eerste kan worden benaderd aangaande 
bepaalde activiteiten in de haven en directe omgeving in relatie tot exploitatie. Zo worden de 
managers van de horeca in het Nautisch Kwartier betrokken bij publieke evenementen/attracties die 
door organisaties in het Nautisch Kwartier worden georganiseerd om een optimale afstemming en 
samenwerking te realiseren.
Voor een uitgebreidere toelichting en evaluatie wordt verwezen naar de bijlage.

Kaders
Het vigerende bestemmingsplan voor de Havens.
De Drank en Horecawet.
De Havenverordening voor de gemeente Huizen.
De Beleidsregel Algemene voorwaarden passagiersvaartuigen Huizen.
De actuele corona-maatregelen.

Argumentatie
Op basis van een korte tussentijdse evaluatie kan gesteld worden dat de exploitatie van het schip in 
Huizen nog in de kinderschoenen staat, maar dat de resultaten wel bemoedigend zijn.

Aanleiding
Uw college heeft op 26 mei 2020 besloten in te stemmen het riviercruiseschip de Swiss Pearl voor 
een langere periode ligplaats in te laten innemen van 26 juni tot en met 31 juli met als doel te 
exploiteren. Dientengevolge heeft de havenmeester conform de Beleidsregel Passagiersvaartuigen 
Huizen de procedure gevolgd en toestemming verleend tot het innemen van een ligplaats. 
De redenen voor de rapportage zijn van uiteenlopende aard. Zo is de situatie dat in ieder geval tot 
september 2020 of wellicht langer er in verband met de Coronamaatregelen geen of nagenoeg geen 
riviercruiseschepen met gasten rondvaren in Nederland en zodoende de verschillende havens 
waaronder in Huizen er verlaten bijliggen. Deze pilot biedt de gemeente, maar vooral ook de lokale 
ondernemers, kansen tot het realiseren van inkomsten door de komst van bezoekers. De lokale 
economie wordt hiermee gestimuleerd. Tevens maken wij van deze gelegenheid gebruik om te 
onderzoeken om welke redenen bezoekers juist naar Huizen komen en of er suggesties voor 
verbeteringen zijn waarmee de gemeente haar voordeel kan doen.
De rederij Scylla/RsR Dockings heeft inmiddels verzocht de ligplaats voor de Swiss Pearl te mogen 
verlengen vanaf 1 augustus tot en met 31 augustus en tot die tijd het schip te exploiteren als 
riviercruiseschip met wisselende gasten. Strikt genomen kan de havenmeester toestemming hiervoor 
verlenen op basis van de Beleidsregel. Doch gelet op de verschillende invalshoeken van dit 
pilotproject en het bezwaar van Fletcher Hotels wordt het college een standpunt gevraagd.
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Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Omgeving
Beleid,

en de verwachting dat uw college zich niet in mengt in onderlinge concurrerende en commerciële 
belangen, geadviseerd in te stemmen met de verlenging van gebruik van de gereserveerde ligplaats. 
Een en ander gebaseerd op de beleidsregel voor passagiervaartuigen Huizen. Verlenging conflicteert 
ook niet met een volgende reservering of andere bepalingen.

Een riviercruiseschip wordt in het algemeen bedrijfsmatig ingericht en gebruikt als tijdelijk horeca 
verblijf voor gasten/passagiers die er een bepaalde periode verblijven en rondvaren over 
binnenvaarwegen om toeristische redenen. In dit geval blijft het riviercruiseschip echter voor een 
langere aaneengesloten periode ligplaats innemen in Huizen, terwijl wisselend gasten/toeristen 
gebruik maken van de verblijfsmogelijkheden op het schip. Het schip blijft voldoen aan de 
oorspronkelijke bestemming als riviercruiseschip.
De rederij/exploitant Scylla/RsR verzoekt verlenging van de ligplaats conform artikel 5.5 van de 
Beleidsregel Passagiersvaartuigen Huizen. De overeenkomst inzake het verlenen van de ligplaats 
komt tot stand conform artikel 3 van de Beleidsregel Passagiersvaartuigen Huizen en wordt 
uitgevoerd door de havenmeester.

Bijlagen
Brief en emails Fletcher Hotels.
Emails GIJS, Porterhouse en Scylla.

Communicatie
Het standpunt van het college zal medegedeeld worden aan Fletcher Hotels.

Financiën
Door de reservering van een ligplaats ontvangt de gemeente dagelijks vastgestelde liggelden, 
alsmede een toeslag op afgenomen energie, waardoor de exploitatie van de terminal kan worden 
bekostigd. De oorspronkelijke reserveringen zijn allen geannuleerd waardoor daaruit geen inkomsten 
worden gerealiseerd.

Uitvoering en evaluatie
De havenmeester zal conform de beleidsregel de aanvraag behandelen en toestemming verlenen tot 
het innemen van een ligplaats indien uw college een positief standpunt inneemt aangaande het 
verzoek van de exploitant/rederij.
De bezwaar en beroepsprocedure die op 27 augustus is gepland afwachten.
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Bezwaar Fletcher Hotels
Inmiddels heeft de directie van Fletcher Hotels vanuit commerciële overwegingen (concurrentie) 
bezwaar gemaakt tegen de ‘aanlegvergunning’ en de exploitatie van het riviercruiseschip Swiss Pearl, 
als ook tegen een eventuele verlenging van de ligplaats en exploitatie.
Deze stellingname staat haaks op de eerdere reactie van de hotelmanager die voor de start van de 
pilot positief instemde en kansen zag. In het verleden is altijd overleg gevoerd met het management 
van de NHK horeca aangaande evenementen en activiteiten ter afstemming.

Werkhaven/Cruisesteiger NKH
De gemeentelijke haven is eigendom van de gemeente en heeft daarover volledige 
zeggenschap/exploitatie. Inmiddels wordt de cruiseterminal sinds eind 2018 succesvol geëxploiteerd 
met in 2019 circa 50 aan/afvaarten van een of meerdere dagen met gasten/passagiers. In 2019 zijn 
er geen klachten bekend en heeft ook Fletcher Hotels geen klachten of negatieve reacties ingediend.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

In een bezwaarprocedure (gepland 27 augustus 2020) zal het bezwaar door de gemeente als niet 
ontvankelijk dan wel ongegrond worden bepleit.
Het b en w advies dat door u is vastgesteld op 26 mei 2020 is naar onze mening geen besluit volgens 
de Algemene wet Bestuursrecht waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Immers op grond van de 
Beleidsregel Passagiersvaartuigen Huizen is de havenmeester aangewezen tot het behandelen van 
de procedure tot het verkrijgen van een ligplaats en heeft daarvoor toestemming verleend. 
Uw college heeft ook geen functie en rol inzake tegenstrijdige commerciële/concurrerende belangen 
tussen partijen op grond waarvan Fletcher Hotels nu bezwaar maakt

Evaluatie
Uw college heeft op 26 mei 2020 ingestemd een riviercruiseschip toestemming te verlenen om 
ligplaats in te nemen aan de cruiseterminal van 28 juni tot en met 31 juli en op proef te exploiteren 
gedurende die periode. Daarbij is besloten om te evalueren hoe de exploitatie is verlopen en of 
eventuele verlenging van de periode tot 1 september gewenst is.
De Swiss Pearl is een riviercruiseschip die met passagiers over de binnenwateren vaart en 
kortstondig voor een of enkele dagen toeristische locaties aandoet. In verband met het annuleren van 
alle riviercruisevaart programma’s door de coronacrisis, is besloten tijdelijk langer ligplaats in te 
nemen in Huizen met ontvangst, verblijf en vertrek van gasten aan boord.

Op grond van een korte evaluatie kan gesteld worden dat de exploitatie van het schip in de 
kinderschoenen staat (na twee weken waarin de eerste periode/week met veel slecht weer), maar de 
resultaten bemoedigend zijn.

Eerder zijn de managers van de horeca in het NKH benaderd en is de komst van het schip besproken. 
Alle partijen inclusief (management) Fletcher Hotel waren daarover positief en zagen kansen om 
omzet te vergroten op verschillende manieren.

Huizen, Haven van ‘t Gooi
Het initiatief past qua schaal en maat prima bij Huizen en kan ook gezien worden als promotie voor 
Huizen, Haven van ‘t Gooi, de oude haven en het Nautisch Kwartier Huizen (NHK). Immers na een 
kennismaking met de oude haven en het dorp Huizen behoort terugkerend toeristisch bezoek tot de 
mogelijkheden. Dat is positief voor alle lokale (horeca)ondernemers.
Een dergelijk initiatief levert direct kansen voor de lokale ondernemer.
Uit een eerste peiling blijkt dat bezoekers rondwandelen in het Nautisch Kwartier, doorwandelen naar 
het oude dorp en bezoek brachten aan onder andere de Krachtcentrale.
De horeca ondernemers van Porterhouse en Gijs (voorheen Dickens) kunnen zich eveneens vinden in 
een verlenging van de periode om ligplaats in te nemen.
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De exploitatie van de cruise/terminal-steiger is geregeld in de Havenverordening van Huizen en de 
Beleidsregel Passagiersvaartuigen voor Huizen die door uw college is vastgesteld. OP grind van deze 
regelkgeving is voorzien in het verlenen van een ligplaats.

Parkeren/verkeer/overlast
De parkeerplaatsen op de overslaghaven worden gebruikt. Er zijn geen klachten over parkeren of 
verkeersoverlast.
Er zijn geen klachten over overlast door afval of geluid.
Het schip maakt gebruik van walstroom. Zowel de elektra als watervoorzieningen werken goed.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Kansen lokale economie
Het tijdelijk toestaan van een ‘hotelboot’ van rederij Scylla/RsR levert goede kansen voor de Huizer 
economie cq voor de haven en voor andere lokale ondernemers en instellingen. Marketingdoelstelling 
van de rederij is gasten werven die enige dagen verblijven op het schip Vervolgens is de verwachting 
dat de bezoekers recreatieve activiteiten in Huizen eo gaan ondernemen zoals gebruikelijk is bij korte 
vakanties/uitstapjes, als ook lunches, diners enz. gebruiken bij de lokale horeca.

Handhaving
Corona-maatregelen
Er is naast de Europese Riviercruise Corona maatregelen protocol een speciaal Covid-19 protocol 
gemaakt voor Huizen. De leiding van het schip voert deze maatregelen goed uit. Er wordt voldoende 
afstand op de boot gecreëerd, aangegeven gesplitste wandel routes alsmede hygiëne maatregelen 
zijn in de lijn van de Rijksoverheidsmaatregelen. Hulpdiensten hebben geen opmerkingen.

Bezettingsgraad Swiss Pearl
Alhoewel het weer bij de start niet meezat geeft de rederij/exploitant aan dat er gedurende de eerste 
week een bezettingsgraad is gerealiseerd van circa 10/15 %, zo'n 10 kamers per dag, terwijl de 
weekenden met circa 50%, zo’n 30 kamers, een betere bezetting betekende. Naar verwachting zal de 
bezettingsgraad de komende periode ook vanwege de vakantie in heel Nederland (vanaf medio juli) 
toenemen tot enkele tientallen kamers van de 60 beschikbare kamers, waarbij gestreefd wordt naar 
een bezettingsgraad van 50 % of meer.
In de weekenden komen naar verwachting ook bezoekers naar het Nautisch Kwartier om te kijken 
naar het schip dat op zich een bezienswaardigheid is. Dit biedt kansen voor de lokale horeca en 
ondernemers. Kansen die juist in deze tijd van Corona zeer wenselijk zijn (zie ook hierna). 
Vanuit het management van het schip wordt aangegeven dat gasten geïnformeerd worden over de 
mogelijke activiteiten in het NHK en in Huizen en wordt gewezen op de fietsverhuur van het Fletcher 
Hotel.

Promotie
Op het schip wordt met flyers/brochures promotie gemaakt voor Huizen en de omgeving, terwijl er ook 
reclame wordt gemaakt voor de horeca in het NHK. Promotie en marketing van het schip gebeurt 
on-line met name via booking.com. Op basis van persberichtgeving zijn verschillende (promotionele) 
publicaties verschenen.

Enquête
Op basis van een niet representatieve gasten enquête (lage aantal reacties) blijkt dat de gasten uit 
verschillende gebieden van Nederland komen en wordt de sfeer in de omgeving van de haven als 
goed beoordeeld. De gasten zijn van plan het oude centrum van Huizen te bezoeken. Als 
verbeterpunten wordt het openbaar vervoer bij de haven en meer activiteiten/attracties zoals een 
‘marktje’ in de haven opgemerkt.
De aanwezigheid van het schip heeft dus enige aantrekkingskracht op mensen die korte uitstapjes 
willen maken en kennelijk aangetrokken worden door een verblijf op een riviercruiseschip. 
Wellicht dat herhaalbezoek naar NHK en Huizen tot gevolg is.
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Klompmaker, Gerrit

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Met vriendelijke groet.

Dag Gerrit,

1

Akkoord
Groet
Marlous

Als één van de loco-secretarissen heb ik met de berichten van Maarten en Bert voldoende voor een 
collegebesluit. Dan slaan we een korte klap, het besluit is genomen en dan laten we het eerste 
positieve voorstel volledigheidshalve nog even circuleren.

Op 28 jul. 2020 om 08:58 heeft Klompmaker, Gerrit <g.klompmaker@huizen.nl> het volgende 
geschreven:

Aan de hand van de reacties kunnen we ook als besluit optekenen dat het college (drie leden ervan) 
heeft ingestemd met verlenging van de periode van één maand. Van belang is dat z.s.m. Scylla 
wordt gebeld met de vraag of de ankers niet al zijn opgehaald.

Van: Verbeek, Marlous <m.verbeek@huizen.nl>
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 08:48
Aan: Klompmaker, Gerrit <g.klompmaker@huizen.nl>
CC: Bannink, Bert <a.bannink@huizen.nl>; Müller, Anita <a.muller@huizen.nl>; Detering, Leo 
<l.detering@huizen.nl>
Onderwerp: Fwd: Hotelboot

Verbeek, Marlous
dinsdag 28 juli 2020 09:01
Klompmaker, Gerrit
Detering, Leo; Bannink, Bert; Müller, Anita; Hoelscher, Maarten; Rebel, Bert 
Re: Hotelboot

Postbus 5
1270 AA Huizen 
www.huizen.nl

Gerrit Klompmaker
Hoofd afdeling Omgeving
T (035) 528 1515 
g.klompmaker@huizen.nl

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:
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Ik hoor het wel van je als ik nog een paraaf moet zetten.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Goedemorgen Marlous en Maarten,

Ik ben ook akkoord met het voorstel van Marlous.

Akkoord.

Gr Maarten

Met vriendelijke groet,

2

Groet
Marlous

Maarten Hoelscher | wethouder | Gemeente Huizen | Postbus 5 - 1270 AA 
Huizen | T (035) 528 13 27 | M 06 15 14 47 28 | m.hoelscher@huizen.nl I 
www.huizen.nl

Van: Hoelscher, Maarten <m.hoelscher@huizen.nl>
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 08:14
Aan: Rebel, Bert <b.rebel(ahuizen.nl>: Verbeek, Marlous <m.verbeek(5)huizen.nl>
Onderwerp: Re: Hotelboot

Alles nog eens grondig overziend heb ik positief besloten ten aanzien van het verzoek van Scylla 
over de verlenging van het verblijf van de hotelboot in Huizen. Zie ook onderstaande 
correspondentie.
Maarten en Bert zijn ook akkoord.
Het eerste collegevoorstel (verlenging) gaat dus gelden. Wil jij dat formeel in orde maken en Leo 
vragen of hij Scylla en onze havenmeester op de hoogte wil stellen.

Van: "Rebel, Bert" <b.rebel@huizen.nl>
Datum: 28 juli 2020 om 08:38:01 CEST
Aan: "Hoelscher, Maarten" <m.hoelscher(ahuizen.nl>. "Verbeek, Marlous"
<m.verbeek(5)huizen.nl>
Onderwerp: RE: Hotelboot

Vriendelijk groetend,
G. (Bert) Rebel
<image001.png>
G. Rebel | Wethouder gemeente Huizen | Postbus 5- 1270 AA | Graaf Wichman 10 
-1276 KB I T {035) 528 1328 | M 06 22 911
900 I b.rebel@huizen.nl lwww.huizen.nl
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Beste Bert en Maarten,

Akkoord ?

Dan zal ik Gerrit Klompmaker vragen eea af te handelen.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

3

Alles overziend en indachtig het gegeven dat Maarten duidelijk vóór het honoreren 
van verlenging van het verzoek is, ik het belangrijk vind dat we als bestuur collegiaal 
optreden en we alledrie voor levendigheid in de haven en ons dorp zijn, heb ik 
besloten te kiezen voor het collegevoorstel 1 (verlengen).
Van Bert begreep ik dat hij mijn besluit zal volgen.

Groet
Marlous

Met dit positieve besluit aanvaarden we impliciet de eventuele juridische 
consequenties.
Zoals jullie weten zat daar aanvankelijk mijn terughoudendheid in.

From: Verbeek, Marlous <m.verbeek@huizen.nl>
Sent: Tuesday, July 28, 2020 7:25:07 AM
To: Rebel, Bert <b.rebel(5)huizen.nl>: Hoelscher, Maarten <m.hoelscher@huizen.nl>
Subject: Hotelboot
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Müller, Anita

Akkoord. Belangrijk nu eens te kiezen voor vooruitgang ipv stilstand.

Gr Maarten

Met vriendelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Ik ben vandaag niet op kantoor; hierbij mijn digitale akkoord.

1

Dan zet ik ook voor Marlous wel het digitale akkoord. Zijn we helemaal snel klaar en kan het als 
besluit geregistreerd worden.
Dank!

Vriendelijk groetend, 
G. (Bert) Rebel

Akkoord 
Groet
Marlous

Op 28 jul. 2020 om 09:43 heeft Klompmaker, Gerrit <g.klompmaker@huizen.nl> het volgende 
geschreven:

Van: Rebel, Bert <b.rebel(5)huizen.nl>
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 09:43
Aan: Klompmaker, Gerrit <g.klompmaker(5)huizen.nl>; Verbeek, Marlous <m.verbeek@huizen.nl>;
Detering, Leo <l.detering@huizen.nl>
CC: Bannink, Bert <a.bannink@huizen.nl>; Müller, Anita <a.muller@huizen.nl>; Hoelscher, Maarten 
<m.hoelscher@huizen.nl>
Onderwerp: RE: Hotelboot

Maarten Hoelscher | wethouder | Gemeente Huizen | Postbus 5 - 1270 AA Huizen | T (035) 528 13 27 | 
M 06 15 14 47 28 I m.hoelscher@huizen.nl I www.huizen.nl

From: Verbeek, Marlous <m.verbeek@huizen.nl>
Sent: Tuesday, July 28, 2020 9:51:40 AM
To: Klompmaker, Gerrit <g.klompmaker@huizen.nl>
Cc: Rebel, Bert <b.rebel@huizen.nl>; Detering, Leo <l.detering@huizen.nl>; Bannink, Bert <a.bannink@huizen.nl>; 
Müller, Anita <a.muller@huizen.nl>; Hoelscher, Maarten <m.hoelscher@huizen.nl>
Subject: Re: Hotelboot

Hoelscher, Maarten
dinsdag 28 juli 2020 11:08
Klompmaker, Gerrit; Verbeek, Marlous
Rebel, Bert; Detering, Leo; Bannink, Bert; Müller, Anita 
Re: Hotelboot

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC:
Onderwerp:
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Met vriendelijke groet.

Dag Gerrit,

2

Ik zet wel de akkoordparaaf bij Maarten onder verwijzing naar het digitaal gegeven akkoord . 
Hoeven alleen Marlous en Bert paraaf te zetten.

Als één van de loco-secretarissen heb ik met de berichten van Maarten en Bert voldoende voor een 
collegebesluit. Dan slaan we een korte klap, het besluit is genomen en dan laten we het eerste 
positieve voorstel volledigheidshalve nog even circuleren.

<image001.png>
G. Rebel | Wethouder gemeente Huizen | Postbus 5 -1270 AA | Graaf Wichman 10 -1276 KB 
T (035) 528 1328 | M 06 22 911 900 1 b.rebel(ahuizen.nl lwww.huizen.nl

Aan de hand van de reacties kunnen we ook als besluit optekenen dat het college (drie leden ervan) 
heeft ingestemd met verlenging van de periode van één maand. Van belang is dat z.s.m. Scylla 
wordt gebeld met de vraag of de ankers niet al zijn opgehaald.

Van: Klompmaker, Gerrit
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 08:59
Aan: Verbeek, Marlous <m.verbeek^huizen.nl>: Detering, Leo <l.detering(5)huizen.nl>
CC: Bannink, Bert <a.bannink(ahuizen.nl>: Müller, Anita <a.muller(ahuizen.nl>: Hoelscher, Maarten 
<m.hoelscher(S)huizen.nl>: Rebel, Bert <b.rebel@huizen.nl>
Onderwerp: RE: Hotelboot

Postbus 5
1270 AA Huizen 
www.huizen.nl

Van: Klompmaker, Gerrit <g.klompmaker(5)huizen.nl>
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 09:41
Aan: Verbeek, Marlous <m.verbeek@huizen.nl>: Detering, Leo <l.detering(5)huizen.nl>
CC: Bannink, Bert <a.bannink(ahuizen.nl>: Müller, Anita <a.muller(5)huizen.nl>: Hoelscher, Maarten 
<m.hoelscher(S)huizen.nl>: Rebel, Bert <b.rebel(5)huizen.nl>
Onderwerp: RE: Hotelboot

Van: Verbeek, Marlous <m.verbeek(5)huizen.nl>
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 08:48
Aan: Klompmaker, Gerrit <g.klompmaker(5ihuizen.nl>
CC: Bannink, Bert <a.bannink(ahuizen.nl>: Müller, Anita <a.muller@huizen.nl>: Detering, Leo 
<l.detering(S)huizen.nl>
Onderwerp: Fwd: Hotelboot

Gerrit Klompmaker
Hoofd afdeling Omgeving
T (035) 528 1515 
g.klompmaker(5)huizen.nl



Zaak- en documentnummer: Ja / D.1064379

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

Ik hoor het wel van je als ik nog een paraaf moet zetten.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Goedemorgen Marlous en Maarten,

Ik ben ook akkoord met het voorstel van Marlous.

Akkoord.

Gr Maarten

Met vriendelijke groet,

3

Groet
Marlous

Maarten Hoelscher | wethouder | Gemeente Huizen | Postbus 5 - 1270 AA 
Huizen | T (035) 528 13 27 | M 06 15 14 47 28 | m.hoelscher@huizen.nl I 
www.huizen.nl

Alles nog eens grondig overziend heb ik positief besloten ten aanzien van het verzoek van Scylla 
over de verlenging van het verblijf van de hotelboot in Huizen. Zie ook onderstaande 
correspondentie.
Maarten en Bert zijn ook akkoord.
Het eerste collegevoorstel (verlenging) gaat dus gelden. Wil jij dat formeel in orde maken en Leo 
vragen of hij Scylla en onze havenmeester op de hoogte wil stellen.

Van: Hoelscher, Maarten <m.hoelscher@huizen.nl>
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 08:14
Aan: Rebel, Bert <b.rebel@huizen.nl>: Verbeek, Marlous <m.verbeek@huizen.nl>
Onderwerp: Re: Hotelboot

From: Verbeek, Marlous <m.verbeek(Shuizen.nl>
Sent: Tuesday, July 28, 2020 7:25:07 AM
To: Rebel, Bert <b.rebel(5)huizen.nl>: Hoelscher, Maarten <m.hoelscher@huizen.nl>
Subject: Hotelboot

Vriendelijk groetend,
G. (Bert) Rebel
<image001.png>
G. Rebel 1 Wethouder gemeente Huizen | Postbus 5-1270 AA | Graaf Wichman 10
- 1276 KB I T (035) 528 1328 | M 06 22 911
900 I b.rebel@huizen.nl lwww.huizen.nl

Van: "Rebel, Bert" <b.rebel@huizen.nl>
Datum: 28 juli 2020 om 08:38:01 CEST
Aan: "Hoelscher, Maarten" <m.hoelscher@huizen.nl>. "Verbeek, Marlous"
<m.verbeek@huizen.nl>
Onderwerp: RE: Hotelboot



Zaak- en documentnummer: Ja / D.1064379

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

Beste Bert en Maarten,

Akkoord ?

Dan zal ik Gerrit Klompmaker vragen eea af te handelen.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

4

Alles overziend en indachtig het gegeven dat Maarten duidelijk vóór het honoreren 
van verlenging van het verzoek is, ik het belangrijk vind dat we als bestuur collegiaal 
optreden en we alledrie voor levendigheid in de haven en ons dorp zijn, heb ik 
besloten te kiezen voor het collegevoorstel 1 (verlengen).
Van Bert begreep ik dat hij mijn besluit zal volgen.

Met dit positieve besluit aanvaarden we impliciet de eventuele juridische 
consequenties.
Zoals jullie weten zat daar aanvankelijk mijn terughoudendheid in.

Groet
Marlous


