
Geachte medewerker,

De bijlage en inhoud van dit bericht is bestemd voor het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenbergen.
Gezien het onderwerp, toeristenbelasting, donderdag 6 juni 2013 aan de orde komt in de raadsvergadering verzoek ik dringend om dit bericht met 
bijlage direct aan de leden van het college aan te bieden.
Dit bericht, plus de bijlage, kan ook voor de gemeenteraadsleden ter inzage worden gelegd.
Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Geachte college van Burgemeester en Wethouders,

Het bestuur van Watersportvereniging De Dintel, gelegen aan de Sasdijk 10 a te Dinteloord, heeft begrepen dat er donderdag 6 juni 2013 in de 
raadsvergadering gesproken zal worden over het invoeren van toeristenbelasting.

In 2011 heeft een dergelijke discussie ook plaatsgevonden. WSV De Dintel heeft het college een degelijk onderbouwd beeld verstrekt van de 
mogelijke consequenties van een dergelijke belasting. Bovendien is in dit stuk een suggestie (convenant) aangereikt waarmee de gemeente 
Steenbergen in staat wordt gesteld om (zonder kosten) toch reële inkomsten te genereren.
Dit stuk is nog steeds relevant en dus zonder aanpassingen weer als bijlage bijgevoegd.

Het bestuur van WSV De Dintel heeft helaas nooit een een reactie van het College van Burgemeester en Wethouders ontvangen.

Nu dit onderwerp weer op de agenda staat verzoekt het bestuur van WSV De Dintel om alsnog kennis te nemen van de inhoud. Dit kan een 
belangrijk handvat zijn bij een eventuele beslissing om toeristenbelasting, in dit geval watertoeristenbelasting, al dan niet in te gaan voeren.

Als aanvulling op wat in de bijlage is aangegeven kan opgemerkt worden dat er nog een aantal verzwarende factoren bij zijn gekomen die het 
invoeren van een watertoeristenbelasting zeer discutabel maakt.

Het bestuur zal zich beperken tot een korte opsomming.

1: Het plan Waterberging Volkerak zal vergaande consequenties met zich meebrengen voor de hele watersport branche, voor zowel de 
commerciële kant als de verenigingen. De individuele watersporter zal mogelijke geconfronteerd worden met grote schade aan de schepen en de 
bedrijven zullen grote schade op kunnen lopen aan hun equipment. Deze ontwikkelingen zal verlies van klanten en passanten tot gevolg hebben.

2: De aangebrachte afmeermogelijkheden, mogelijk gemaakt door subsidie en niet door gelden uit de gemeentekas, zijn maar voor een zeer 
beperkte groep watersporters interessant. Zeilers kunnen niet op deze plekken komen en door beperkt doorvaarthoogte is ook een deel van deze 
voorzieningen onbereikbaar voor motorboten. Bovendien wordt door deze voorzieningen een concurrentie positie gecreëerd want op deze plaatsen 
kunnen schepen gratis afmeren en het innen van belasting is onmogelijk of alleen maar haalbaar door het maken van hoge kosten die de eventuele 
inkomsten zullen overschrijden.

3: De motorboot bezitters, die het varen beperken tot dagtochtjes, kunnen geen gebruik meer maken van de sluis bij Bovensas. Hierdoor is de 
aantrekkelijkheid van het tochtje over de Mark/Dintel Markvlietkanaal en de Steenbergsevliet Volkerak niet meer mogelijk.

4: De blauwalg op o.a. het Volkerak jaagt veel passante weg. Een overnachting in een van de havens in de West-Brabant wordt dan overgeslagen 
en men vaart zo snel mogelijk door dit gebied om elders de nacht door te brengen. De eerder aangekondigde aanpak, verzilting, gaat nu niet meer 
door omdat er geen geld voor is.

Al met al: Het bestuur van WSV De Dintel verzoekt het College van Burgemeester én de leden van de Gemeenteraad van Steenbergen om eerst na 
het kennis nemen van de argumenten, zoals aangegeven in het stuk van 2011, (zie de bijlage) en de toegevoegde punten in dit bericht een 
beslissing te nemen over het al dan niet invoeren van een vorm van toeristenbelasting.

Het bestuur van WSV De Dintel zou het op prijs stellen als er nu wel een reactie wordt gegeven op onze bijdrage in de besluitvorming.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur:

Kees van Beek
Secretaris WSV De Dintel.
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