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Petering, Leo

Beste Leo,

Wat ons betreft prima!

Gr Ard

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 16 jul. 2020 om 13:32 heeft Detering, Leo <l.detering@huizen.nl> het volgende geschreven:

Ik hoop op korte termijn van u te kunnen vernemen.

Met vriendelijke groet,
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Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke 
correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente.

Geachte heer Hopstaken,
Eerder stuurde ik een email met verzoek om informatie over uw ervaringen met de hotelboot die 
sinds 28 juni in de haven ligt.
Alhoewel door het matige weer met veel regen de reserveringen wat tegenvallen zien we nu wel 
een toename van reserveringen. Wij
Zijn benieuwd of jullie ook gasten van de boot hebben kunnen ontvangen in jullie restaurant. Het 
schip presenteert een bescheiden menukaart
zodat de verwachting is dat de gasten voor lunch en diner elders gaan eten. 
Wat is uw ervaring daarmee?
Nu het er op lijkt dat er meer reserveringen komen verzoekt de rederij te mogen blijven liggen vanaf 
1 augustus tot en met 31 augustus te mogen blijven liggen.
Kunt u aangeven of u zich daarin kan vinden of op basis van argumenten een andere wens heeft.

Ard Hopstaken <ard@harborhoreca.nl> 
donderdag 16 juli 2020 15:21
Detering, Leo
Re: reactie Hotelboot

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp:

Leo H. Detering
Team Beleid
Economie, stadspromotie en toerisme
T: 035-5281235
M: 06-46425850
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Petering, Leo

Prima

Op 15 jul- 2020 om 14:05 heeft Detering, Leo <l.detering@huizen.nl> het volgende geschreven:

Met vriendelijke groet,
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Met vriendelijke groet
Ron Bot

Met vriendelijke groet
Ron Bot

Ron Bot I DRB2 BV < ron.bot@drb2.nl> 
woensdag 15 juli 2020 14:08
Detering, Leo
Re: Riviercruise schip Swiss Pearl in Huizen

Hoi Leo,
Wat mij betreft prima. Ik had alleen begrepen (misschien verkeerd) dat het schip geen maaltijden 
(diner) zou serveren en alleen ontbijt. Dat geeft ons concurrentie ipv meer toeloop!

Van: Ron Bot | DRB2 BV <ron.bot@drb2.nl>
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 13:59
Aan: Detering, Leo <l.detering@huizen.nl>
Onderwerp: Re: Riviercruise schip Swiss Pearl in Huizen

Ron,
Dat kunnen ze wel, maar ik hoop dat de mensen niet op die boot blijven en dus naar de lokale 
horeca gaan. Zeker als ze enkele dagen blijven ga je toch juist de omgeving bekijken en elders eten. 
Ik doe dat bijvoorbeeld wel als ik een weekje in Drente in een huisje zit of zo. 
Van de Krachtcentrale heb ik begrepen dat er bootgasten binnen zijn geweest, dus kennelijk zit er 
dus toch beweging in. Ik zag overigens dat jullie GIJS folder op de boot ligt en dus hopelijk ook 
klanten naar GIJS komen...
Daar doen we het natuurlijk ook voor...

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp:

Leo H. Detering
Team Beleid
Economie, stadspromotie en toerisme
T: 035-5281235
M: 06-46425850
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Met vriendelijke groet,
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Op 13 jul. 2020 om 14:14 heeft Detering, Leo <l.detering@huizen.nl> het volgende 
geschreven:

Goedemiddag,
Inmiddels ligt het schip Swiss Pearl in de gemeentelijke cruiseterminal en begint het 
wellicht een beetje te lopen.
Wij zouden graag vernemen of jullie op de een of andere manier merken dat het 
schip er ligt en of gasten zich ook in jullie restaurants melden.
Op het schip zag ik flyers van restaurant GIJS ter promotie.
Zoals eerder al aangegeven ligt het schip er tot 31 juli, maar wil graag blijven liggen 
tot en met 31 augustus.
Graag verneem ik jullie reactie.

Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. 
Alleen schriftelijke correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde 
bestuursorgaan bindt de gemeente.

Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke 
correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente.

Leo H. Detering
Team Beleid
Economie, stadspromotie en toerisme
T:035-5281235
M: 06-46425850
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Petering, Leo

Geachte heer Detering,

Ik denk dat onze bewaren duidelijk zijn en dat Fletcher Hotels geen verlenging wilt na de proefperiode.

Zie ook onze bezwaren die per aangetekend schrijven naar Gemeente Huizen zijn gestuurd.

Met vriendelijke groet,

a

a

Beste Leo,

Met vriendelijke groet,

1

Nadine Van Santen | Fletcher Hotels
Legal & Compliance Manager (vrijdag afwezig)

Niels van den Boogaard | Fletcher Hotels 
Hotel Manager

Zoals afgesproken gaat de communicatie via Nadine van Santen, in het CC opgenomen. 
Voor verdere communicatie en vragen kun je bij haar terecht.

Nadine Van Santen | Fletcher Hotels <nvsanten@fletcher.nl>
dinsdag 14 juli 2020 14:54
Detering, Leo
Niels van den Boogaard | Fletcher Hotels
RE: Riviercruise schip Swiss Pearl in Huizen
Bezwaar Fletcher tijdelijke hotelboot Nautisch Kwartier - gemeente Huizen - 
aangetekend 23-06-2020.pdf; Schrijven Fletcher aan Gemeente Huizen aangetekend 
bezwaar hotelboot hoorzitting 08-07-2020.pdf

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:

Fletcher Hotels
Bezoek: Buizerdlaan 2, 3435 SB Nieuwegein
Post: Postbus 134, 3430 AC Nieuwegein
Tel.:+31(0)347 329 092
www.fletcher.ril

Van: Niels van den Boogaard | Fletcher Hotels <nvdboogaard@fletcher.nl>
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 13:51
Aan: 'Detering, Leo' <l.detering@huizen.nl>
CC: Nadine Van Santen | Fletcher Hotels <nvsanten@fletcher.nl>
Onderwerp: RE: Riviercruise schip Swiss Pearl in Huizen
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Met vriendelijke groet,

4• HuizenGeineenlc
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Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke 
correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente.

Goedemiddag,
Inmiddels ligt het schip Swiss Pearl in de gemeentelijke cruiseterminal en begint het wellicht een beetje te lopen. 
Wij zouden graag vernemen of jullie op de een of andere manier merken dat het schip er ligt en of gasten zich ook in 
jullie restaurants melden.
Op het schip zag ik flyers van restaurant GIJS ter promotie.
Zoals eerder al aangegeven ligt het schip er tot 31 juli, maar wil graag blijven liggen tot en met 31 augustus. 
Graag verneem ik jullie reactie.

Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier
Mastspoor 1
1271 GL Huizen
Tel.:+31(0)35 524 44 56
www.hotelnautischkwartier.nl

Van: Detering, Leo <l.detering@huizen.nl>
Verzonden: maandag 13 juli 2020 14:14
Aan: ron.botg)drb2.nl: ard@harborhoreca.nl; Niels van den Boogaard | Fletcher Hotels <nvdboogaard@fletcher.nl> 
Onderwerp: Riviercruise schip Swiss Pearl in Huizen

Leo H. Detering
Team Beleid
Economie, stadspromotie en toerisme
T: 035-5281235
M: 06-46425850
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Nadine Van Santen | Fletcher Hotels

Hi Leo,

Zoals besproken voor nu geen bezwaar voor een pilot van 3 tot 4 wekenl

Met vriendelijke groet,

RESlAl.'RANl

J Dc Kalkovens
LRGUNAR!STAur.ANT

Op 6 mei 2020 om 09:36 heeft Detering, Leo <l.detering(5)huizen.nl> het volgende geschreven:

1

Niels van den Boogaard
Hotel Manager

Niels van den Boogaard | Fletcher Hotels 
woensdag 6 mei 2020 13:08
Detering, Leo
Carla Tilro
Re: cruiseschip

Hallo Niels,
Eerder spraken we over het afmeren van een riviercruioseschip die dan een hoterifunctie zou gaan 
voeren. Dot zou aanvankelijk in 2021 aan de orde komen,
Maar onze partner Rederij Scylla/RsRT, wil dat deze zomer gaan uitproberen vermoedelijk half 
juni/juli, maar maxiumaal 3 maanden als het zou bevallen.
Eerder zag jij daar ook kansen voor jullie hotel en horeca functies en dat lijkt jij ook terecht. 
Mensen die een midweekje of weekend op zo n schip verblijven zullen wellicht daar het in het 
restaurant wat eten maar gaan daarna de wal op en wellicht middels fietsverhuur (kansen voor 
fletcher)
en wellicht ook horeca bezoek Nautisch Kwartier daar gaan besteden. Wij zullen proberen ook de 
smederij dan te openen zodat er wat te doen is in de directe omgeving.
Graag stem ik nu met jullie af of jullie daar geen overwegende bezwaren tegen hebben. Ik zal ook 
Dickens en Porterhouse npg benaderen.
Let wel ik denk dat we het eerst maar eens maximaal een maandje moeten aanzien voordat we dit 
of langer of meerdere keren per jaar gaan doen.

Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier
Mastspoor 1
1271 GL Huizen
Tel.: +31(0)35 523 00 10 
www.hotelnautischkwartier.nl

RIVA
WIJNLOUNGE

Van:
Verzonden: 
Aan:
CC: 
Onderwerp:

höTTl Nautisch kwartier
FLETCHER H O T E L S
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Het is een oplossing voor de rederijen van hun boten te exploiteren daar waar we anders dit Jaar 
zon 50 cruiseschepen zouden hebben kunnen ontvangen (hopelijk volgend jaar weer). 
Met vriendelijke groet,
Leo H. Detering
Team Beleid
Economie, stadspromotie en toerisme
T:035-5281235
M:06-46425850
< .ein»‘Cllit .^«Huizen
Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen 
schriftelijke correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan 
bindt de gemeente.


