
Geachte heer en mevrouw Klijnsmit, 
 
We begrijpen uw situatie helemaal. We betreuren dat u het als zo vervelend ervaart en dat u niet 
volledig duidelijk heeft kunnen krijgen welke stappen er genomen dienen te worden.  
 
Echter, kunnen wij niet van de bestaande regelgeving afwijken. De Verordening is door de raad 
vastgesteld en bij deze vaststelling zijn afwegingen gemaakt. De belangen van alle burgers worden 
geacht meegewogen te zijn. 
 
Als u het niet eens bent met de vaststelling van de tarieven dan kunt u de gemeenteraad 
aanschrijven (Postbus 511, 2003 PB Haarlem/  griffiebureau@haarlem.nl). 
 
Hopende u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. U kunt ons ten alle tijden mailen als u 
nog vragen heeft. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Administratief Juridisch medewerker 
Havendienst, Gemeente Haarlem 
 
 
 
 
 
Van: hans klijnsmit  
Verzonden: dinsdag 11 juni 2019 12:25 
Aan: Havendienst <havendienst@haarlem.nl> 
Onderwerp: Re: Havengeld Shalom 
 
Mevrouw  
 
Wat moet ik nu met deze reactie. Het is puur een zakelijke afwikkeling van de vragen die ik stel 
terwijl u me uitnodigde de situatie te tekenen omdat u zelf ook vond dat het om belachelijk veel geld 
gaat als je meerdere keren gebruikt maakt van de haven. U zou kijken of u de Raad kon bewegen tot 
een heroverweging te komen door naar mijn situatie te kijken. Nu wordt het gewoon door de strot 
geduwd. Ik heb geen andere keus dan het te betalen. Terwijl het absoluut niet in verhouding is met 
de service van de haven. Drinkwater moet ik op een voor vrachtschepen ongemakkelijke plek pakken 
en het water loopt langzaam zodat ik daar minstens een uur moet liggen. Om het afval kwijt te 
kunnen moet ik van te voren reserveren en alsnog betalen. Bovendien is een jaarbriefje zo belachelijk 
duur dat je er minstens 2 keer per week moet komen wil het voordeel hebben. Praktijk is dat je er in 
een jaar ongeveer 80 keer komt. Al met al levert het voor mij onvrede op. Ik vind het geldklopperij. 
En gezien uw reactie zal ik het moeten accepteren.  

Vriendelijke groeten Hans & Laura.   
 
 
Op 5 jun. 2019 om 13:54 heeft Havendienst <havendienst@haarlem.nl> het volgende geschreven: 

Geachte heer Klijnsmit, 
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Onlangs heeft u telefonisch contact gehad met een van mijn collega over de havengelden van de 
gemeente Haarlem. 
Onderstaand treft u de tarieven Havengeld 2018 aan en de tarieven 2019 zoals die zijn vastgesteld in 
de Raad op 29 mei 2019. 
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Op basis van de tarieven 2018 is een weekbriefje pas gunstig als u meer dan 3x per week bent gaan 
laden en lossen. Dat gaat in uw situatie niet op. 
  
Een jaarbriefje 2019 wordt pas voordelig als u meer dan 80 x per jaar gaat laden en lossen.  
We kunnen aan het einde van het jaar bezien of u dat aantal haalt.  Mocht dat zo zijn, dan kunnen we 
het jaarbriefje verrekenen met de reeds al betaalde facturen. 
  
We kunnen helaas niet afwijken van de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de Raad. 
  
We kunnen helaas niets melden over de tarieven van Amsterdam en Spaarndam, aangezien die 
havens/ sluizen niet bij ons in beheer zijn. 
  
De faciliteiten die wij bieden zijn: 

- Water kunt u bij ons tanken aan het Havenkantoor 
- Electra kunt u afnemen op de ligplaatsen bij de Waarderbrug 
- Afval kan worden opgehaald door Spaarnelanden, u kunt daar een afspraak over 

maken: https://www.spaarnelanden.nl/bedrijven/afvalinzameling-scheepvaart 
- De industriehaven is 2,80 meter diep 

  
Weet u zo voldoende? 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Administratief Juridisch medewerker 
Havendienst, Gemeente Haarlem 
  
  
  

  
  
  
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: hans klijnsmit <  
Verzonden: dinsdag 14 mei 2019 12:02 
Aan: Havendienst <havendienst@haarlem.nl> 
Onderwerp: Havengeld Shalom 
  
Goedendag, 
  
Ik heb laatst telefonisch overleg gehad met u over de tarieven die gelden voor de industriehaven.  
Sinds enige tijd heb ik vast werk op de betoncentrale van Cementbouw in de industriehaven. Het is 
de bedoeling dat ik daar gemiddeld ongeveer twee keer per week ga lossen. Ik haal het grind in 
Amsterdam en kom via de Spaarndammersluis. Dit betekent dat ik in Amsterdam €75 havengeld 
betaal, in de sluis €25 sluisgeld en bij u nóg eens ruim €100 per keer! Misschien is dat teveel van het 
goede. Bovendien ben ik helemaal niet zo te spreken over de haven: 
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-Het is een erg krappe bocht wegens hinder van de schepen van treffers die daar vaak afgemeerd 
liggen.  
-Het is lang niet overal op diepte.  
-Er is geen drinkwater.  
-Er is geen gelegenheid om afval te deponeren.  
-Er is geen walstroom.  
  
Allemaal zaken die eigenlijk wel horen bij een dergelijk havengeld tarief. Er zijn enkele havens die ook 
een soortgelijk tarief rekenen maar bovenstaande wel op orde hebben zoals bijv Harlingen. 
Amsterdam kost €75 per week. Ongeacht hoe vaak je komt. Alles op orde. Ook Rotterdam. Deze 
bieden zelfs gratis Drinkwaterboten aan.  
  
Mijn vraag is dus: Zou u nog eens willen nadenken over het bestaande tarief. Is het misschien 
mogelijk dat ik al dan niet in uitzondering wegens de kwantiteit tegen gereduceerd tarief een 
jaarbriefje kan kopen of dat het tarief gehalveerd wordt of geldend voor twee weken bijvoorbeeld. 
Iets dat ook vaak voorkomt bij soortgelijke havens.  
  
Wat uw besluit ook is. In ieder geval bedankt dat u mij uitnodigde de vraag aan u voor te leggen per 
mail.  Ik vertrouw op een rechtvaardig en wijs besluit. 
  
In afwachting van uw antwoord verblijf ik met  
Vriendelijke groet,  
  
Hans & Laura Klijnsmit 
  
Ms Shalom 
  

 


