Motie Witte Olifant
AANGENOMEN 9 voor – 8 tegen
Voor stemden de fractie van HBB en de leden Boeder, Radix en Brouwers
Tegen stemden de fracties van D66, PvdA, GL en de leden de Wit en Wulfers
De raad van Heemstede in vergadering bijeen op 24 juni
Nemen in overweging
-

-

-

Dat de onaangekondigde verplaatsing van het woonschip “’de Witte Olifant” voor
veel beroering heeft gezorgd bij de bewoners van het Spaarneborgh complex
Dat de thans gekozen ligplaats langs het Heemsteeds kanaal niet alleen afbreuk doet
aan het uitzicht van die bewoners maar aan iedere wandelaar op het Jaagpad en de
landschappelijke kwaliteit
Dat een woonschip daar, op het enige vrije stukje waar dan ook niet gemaaid wordt
simpelweg niet hoort
Dat de gemeente geen enkele plicht heeft om de eigenaar het woonschip een
alternatief te bieden, zij het dat de eigenaar een opzegtermijn gegund had moeten
worden. De antwoorden op de vragen van HBB overtuigen niet.
Dat die opzegging er alsnog dient te komen op de kortst mogelijke termijn en dat
voor die mogelijkheid van opzegging alsmede de in acht te nemen opzegtermijn
extern juridisch advies dient te worden ingewonnen bij een in dit soort zaken
gespecialiseerd advocaat
Dat hangende die opzegtermijn het schip aansluitend aan de Spaarneborghhaven
dient te worden aangemeerd. Daar liggen meer van dit formaat schepen die allemaal
geen last van de golfslag hebben zodat het wel heel vreemd zou zijn als de Witte
Olifant dat wel zou hebben
Dat bovendien het aansluitend aanmeren bij schepen van vergelijkbare grootte
minder afbreuk zal doen aan de landschappelijke kwaliteit. Daarnaast kent het
Spaarneborgh complex 2 haakse hoeken: bij de 2 aansluitende plekken is er minder
overlast omdat er geen uitzicht op is

Roept het College op
1. Advies aan een in bestuurszaken gespecialiseerd advocaat te vragen of en tegen
welke voorwaarden de ligplaats van de Witte Olifant opgezegd kan worden en dat
advies onmiddellijk met de Raad te delen
2. Hangende die advisering het schip te laten in de Haven en, indien uit het advies blijkt
dat de gemeente een al dan niet tijdelijke ligplaats dient aan te bieden
3. het schip vervolgens aan te meren aansluitend aan de Spaarneborghhaven
En gaat over tot de orde van de dag
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