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VERZONDEN 1 7 SEP. 2019

In uw bovengenoemde brief heeft u vragen gesteld over het havenkanaal 
Dinteloord en het gebruik hiervan. Voordat we uw vragen beantwoorden schetsen 
we u de context waarin dit gebeurd is.

Zoals u in uw brief aanhaalt, is het havenkanaal Dinteloord onlangs opgeknapt. 
Zoals we zelf hebben gezien, maar ook van veel mensen hebben gehoord is het 
kanaal functioneel en qua aanzicht sterk verbeterd. Dit is geen eenvoudige 
exercitie geweest. We hebben hiervoor veelvuldig overleg met de bewoners en 
eigenaren van de steigers en ligplaatsen gehad om samen tot deze nieuwe 
situatie te komen.

In de bijlage bij deze antwoordbrief treft u een afbeelding en beschrijving van het 
gebruikseindbeeld aan. De eigenaren ontvangen hiervoor nog een 
toestemmingsbrief. Er is één uitzonderingssituatie. Die geldt voor een gedeelte 
van een gemeentelijk perceel aan de Galgendijk. Dit perceel is sinds 1995 
aaneengesloten verhuurd aan de bewoner van het naastgelegen perceel. De 
overeenkomst sluit verhuur aan derden uit. Omdat de eigenaar in 2018 te 
kennen heeft gegeven het perceel te willen verhuren aan derden is afgesproken 
om hier een marktconforme huurovereenkomst (en -prijs) voor te sluiten. De 
overeenkomst zou per 1 januari 2019 ingaan. De ondertekening laat nog op zich 
wachten. Onlangs heeft de kandidaat huurder aangegeven liever te willen kopen.

Na deze inleiding hebben we uw vragen hieronder herhaald. Achter iedere vraag 
vindt u meteen ons antwoord daarop.
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Vraag 1:
Is het bij het college bekend dat op Marktplaats een ligplaats in het gemeentelijk 

water de Haven te Dinteloord wordt aangeboden?

Antwoord 1: Ja, dat is ons bekend.

Vraag 2:
Is de commerciële verhuur van ligplaatsen in de Haven te Dinteloord toegestaan 
conform het Aanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaats woonschepen en andere 
vaartuigen 2018 (gemeente Steenbergen)?

Antwoord 2: In het aanwijzingsbesluit is opgenomen: "....Het (ligplaats-) verbod geldt 
niet aan de oostelijke zijde van het havenkanaal ter hoogte van de percelen Kade 1 tot 
en met Galgendijk 21 te Dinteloord. Langs deze percelen mag worden aangemeerd tot 
maximaal 500Zo van de aanwezige perceellengte langs het havenkanaal, voor zover er 
een adequate aanmeervoorziening aanwezig is en voor zover er sprake is van een 
schríftelijke toestemming van het college aan de eigenaar van het perceel.
De schríftelijke toestemming waar in het Aanwijzingsbesluit wordt geduid, is in dit 
geval de huidige cq. later nog te sluiten huurovereenkomst.

Vraag 3: Heeft de verhuurder over het commercieel gebruik van ligplaatsen in de 
Haven van Dinteloord ambtelijk of bestuurlijk overleg gehad met de gemeente 
Steenbergen? Indien dat het geval is, welke afspraken zijn daarbij gemaakt?

Antwoord 3: Ja. Daarom wordt er een marktconforme huurovereenkomst gesloten. In 
het uiterste geval waarin er niet tot overeenstemming wordt gekomen zullen we de 
oude bestaande huurovereenkomst opzeggen.

Vraag 4:
Hoeveel ligplaatsen zijn voorzien in het betreffende water?

Antwoord 4: Vijf.

Vraag 5:
Is verhuur of duurzame beschikbaarstelling anders dan voor eigen gebruik in 
overeenstemming met het geldend bestemmingsplan?

Antwoord 5: Artikel 15 van bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord staat het 
gebruik en de bouw van aanlegsteigers onder voorwaarden toe. Voor de bouw van de 
steiger is een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend.
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Vraag 6:
Past verhuur of duurzame beschikbaarstelling van ligplaatsen in de Haven van 
Dinteloord in het recreatiebeleid van de gemeente Steenbergen in het algemeen en 
de visie waterrecreatie in het bijzonder?

Antwoord 6: Jazeker.

Vraag 7: Op welke wijze en termijn zal het college handhavend optreden indien 
verhuur of beschikbaarstelling van de ligplaatsen strijdig is met geldende regelgeving 
en beleidsvisie?

Antwoord 7: Op dit moment is dat pjet aan te geven. Mede op basis van uw vragen en
ie in heroverweging te nemen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders, 
de loco-secretans, de loco iemeester,

de Korte, MCM
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