gemeente Steenbergen
III III III Ml Mil IIIIII
BM1202380

Raadsvergadering
20 december 2012

Agendanummer

Onderwerp
Jachthaven Steenbergen - havenverordening en havengeldverordening 2013

Steenbergen; 23 oktober 2012
Aan de raad,
1 . Inleiding
Op 27 september 2012 hebt u besloten tot de aankoop van een aantal percelen in de haven van
Steenbergen. Daarmee zijn per 1/1/2013 alle gronden waarop nu de jachthaven Steenbergen wordt
geëxploiteerd in eigendom van de gemeente Steenbergen. Dat betekent dat de gemeente per 1/1/2013
een manier moet vinden om de exploitatie van de jachthaven te (laten) continueren. Daartoe zijn
tenminste een havenverordening en een havengeldverordening nodig. Over deze documenten handelt dit
voorstel.
2. Achtergrond
Met het oog op een snel en doeltreffend proces naar de exploitatie van de Steenbergse jachthaven per
1/1/2013 is bezien van welke beschikbare regio-informatie ten aanzien van de exploitatie van
(gemeentelijke) jachthavens gebruik kon worden gemaakt. Bestaande wetgeving in de gemeente
Moerdijk (met gemeentelijke jachthavens Willemstad en Moerdijk) bleek goed aan te sluiten bij de
Steenbergse situatie en behoefte. Daarom is de verordening van Moerdijk gebruikt als modelverordening.
3. Overwegingen
Havenverordening
Op dit moment is in de jachthaven een havenreglement van kracht. Dit reglement bevat de voorschriften
die een veilig en ordelijk gebruik van jachthaven moeten stimuleren. Ook in de situatie waarin de
gemeente eigenaar/beheerder/exploitant is, dient een dergelijk reglement aanwezig te zijn. In geval de
gemeente dit reglement opstelt, slaat dit fysiek neer in de vorm van een verordening.
De havenverordening in de bijlage is gebaseerd op de verordening van de gemeente Moerdijk. Die
verordening functioneert al jaren tot tevredenheid, in een vergelijkbare situatie als in Steenbergen voor
wat betreft de pleziervaart. In overleg met Watersportvereniging StadHaven zijn enkele voor Steenbergen
specifieke bepalingen opgenomen. Dat betreft bij voorbeeld de bepalingen ten aanzien van
werkzaamheden aan boten in de haven.
Het verbod op permanente bewoning in de haven (conform bestemmingsplan) is opgenomen in Artikel 12
lid 1a en in Artikel 27 lid 2. In de havenverordening zijn verwijzingen naar de vigerende Algemene
Plaatselijke Verordening en de vigerende Afvalstoffenverordening van de gemeente Steenbergen
opgenomen.
Wat betreft het toepassingsgebied van de verordening is gekozen voor het terrein dat direct met de
exploitatie van de jachthaven samenhangt. Dat betreft naast het water ook de bijbehorende kades. De
openbare parkeerplaatsen aan het Havenpad en de Kade (tegenover de Wallevis) vallen daarom niet
onder het toepassingsbereik.

Havengeldverordening
Naast een havenverordening waarin de gedragsregels in de jachthaven zijn opgenomen, is ook een
tariefsbepaling voor het gebruik van ligplaatsen en voorzieningen in de jachthaven noodzakelijk. Deze
tarieven worden opgenomen in een havengeldverordening. Ook deze havengeldverordening is
gebaseerd op de vigerende verordening in de gemeente Moerdijk.
De inhoud van de havengeldverordening is afgestemd op de huidige (concurrentie)positie van de
jachthaven Steenbergen. De havengelden zijn - onder meer - gebaseerd op de nautische ligging en het
aanwezige voorzieningenniveau. Zonder wijziging in met name de laatste post, is een substantiële
prijsstijging niet mogelijk. Gezien het feit dat tot het moment van een algemene opwaardering van de
jachthaven geen substantiële verbeteringen in het voorzieningenniveau zullen plaatsvinden, is een
substantiële prijsstijging niet aan de orde. Daarbij zou een substantiële verhoging van de tarieven bij het
huidige voorzieningenniveau ligplaatshouders stimuleren om elders een (goedkopere) ligplaats te vinden.
Dergelijke aanbiedingen blijken nu te worden gedaan.
Dhr Vermeulen heeft aangegeven jaarlijks een tariefstijging van 2 Zo voor de tarieven in de jachthaven van
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Steenbergen te hebben doorberekend. Vanwege de ongewijzigde nautische ligging en het ongewijzigde
voorzieningenniveau wordt voorgesteld de tarieven voor 2 0 1 3 te baseren op die van 2 0 1 2 , waarbij de
(gemeentelijke) inflatiecorrectie
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en een verrekening van het verhoogde BTW tarief (van
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2 1 "/o) wordt toegepast. In totaal betekent dat een prijsstijging van 3,2 Zo van de tarieven, ten opzichte van
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2 0 1 2 , inclusief BTW. Om een indicatie van de concrete consequenties te krijgen: het tarief voor
jaarligplaatsen stijgt daardoor van
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4. Middelen
De middelen voor de juridische controle van deze verordeningen zijn gedekt uit het onderzoeksbudget
voor de jachthaven Steenbergen.
5 . Risico's
- de gemeente heeft niet eerder havenverordeningen vastgesteld. Voortschrijdend inzicht kan er daarom
toe leiden dat onderdelen van deze verordeningen op termijn aanpassing behoeven.
6. Aanpak
Om ligplaatsovereenkomsten voor 2 0 1 3 te kunnen sluiten zijn beide verordeningen nodig. Na vaststelling
van beide verordeningen door uw raad, kunnen deze overeenkomsten door het college worden gebruikt
om ligplaatsovereenkomsten voor 2 0 1 3 af te sluiten.
7. Voorstel
de betreffende 'havenverordening Steenbergen' inclusief bijlagen vaststellen en op de dag na
vaststelling publiceren;
de betreffende 'havengeldverordening Steenbergen 2 0 1 3 ' inclusief bijlagen vaststellen en op de
dag na vaststelling publiceren;
uw besluit communiceren met betrokken partijen;
het college opdracht geven op basis van deze verordeningen ligplaatsovereenkomsten voor 2 0 1 3
af te sluiten.
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