
Geachte leden van de Raad, 

 

Tot mijn spijt staat het Energieschip Berezina te koop. Dit is iets wat ik zelf niet wil maar wat 

uit nood geboren is.  

Dankzij u heeft het Energieschip Berezina, sinds 2007, de mooiste ligplaats op het Spaarne. 

Iets waar ik erg blij mee ben. 

 

Jammer genoeg kan ik met de door de gemeente gestelde regels en kaders die gesteld worden 

aan het schip en de ligplaats, mijn hoofd niet boven water houden. Het bestemmingsplan en 

de ligplaatsvergunning laten geen kleinschalige commerciële activiteiten toe.  

Hiervoor was een omgevingsvergunning aangevraagd om kleine commerciële activiteiten in 

de vorm van verhuur toe te staan. Het College van B&W heeft deze aanvraag niet 

gehonoreerd. 

 

De eisen die gesteld worden gelden niet alleen voor de ligplaats op spaarne 17a, maar gaan 

ook verder.  

Volgens de huidige ligplaatsvergunning mogen er met de Berezina ook geen commerciële 

verhuuractiviteiten op de wateren van Haarlem gedaan worden. 

 

Deze laatste beperking is mijn inziens niet redelijk en krom; 

- een ieder met een bootje mag met 12 personen commercieel varen, behalve met de Berezina 

- elk charterschip mag aan de charterboten kade (Donkere Spaarne) afmeren en daar voor één 

of meerdere dagen verblijven, maar de Berezina niet.  

(De Berezina voldoet aan de strengste eisen die aan een charterschip gesteld worden om te 

mogen charteren (zelfs op de rivier de Rijn)) 

- bij overname van bijvoorbeeld een woonligplaats mag de Berezina wel op de plek van een 

woonschip afmeren maar mag er niet op gewoond worden, omdat de vergunning van de 

Berezina dat aangeeft. 

 

De Gemeente wil voorwaarde scheppend zijn voor ondernemers die mee willen helpen om 

Haarlem Klimaatneutraal te laten zijn in 2030. 

Ik wil daar met de Berezina nog steeds graag invulling aan geven. Op deze manier lukt mij 

dat alleen niet meer.  



 

Vandaar mijn vraag aan u: 

Met verwijzing naar uw motie van 16 mei 2013 en het recente artikel in het Haarlems 

Dagblad(zie bijlage), wil ik u vragen om het college op te dragen invulling te geven aan de 

motie, door het toestaan van  kleinschalige commerciële activiteiten als verhuur zodat ik met 

de Berezina weer kostendekkend kan gaan ondernemen en een bijdrage kan blijven leveren 

aan de milieu- en klimaatdoelstellingen van Haarlem zonder dat dit de gemeente geld kost.   

 

 

Met vriendelijke groeten, 
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