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Fabrieksdiik 1:
Inzet van het pand Fabrieksdijk 1 ten behoeve van de haven is verplicht, tenzij wordt voldaan aan het
bepaalde ten aanzien van een havenkantoor onder paragraaf 2.4.6. De verplichte maandelijkse huur
van dit pand bedraagt C 500,-. Dit betreft enkel de "kale" huurprijs, dus de prijs zonder bijkomende
kosten zoals gas, water, elektra, et cetera. Na het eerste contractjaar past de gemeente de door de
opdrachtnemer te betalen huurprijs jaarlijks aan met het afgeleide CBS-prijsinclexcijfer reeks "alle
huishoudens" (2006=100)7 Consumentenprijzen/ totaal bestedingen. De basis hiervoor vormt de
gemiddelde stijging van dit prijsindexcijfer over 12 maanden voorafgaand aan de maand oktober van
het voorgaande contractjaar. De toe te passen indexering voor het nieuwe contractjaar zal uiterlijk
vóór 1 december daaraan voorafgaand schríftelijk kenbaar worden gemaakt aan de opdrachtnemer.
Permanente bewoning:
In de haven van Steenbergen wordt op dit moment permanent gewoond. Onder permanente
bewoning wordt verstaan het zich [definitief] gevestigd hebben op een pleziervaartuig alwaar men
zijn/haar hoofdverblijf heeft. De gemeenteraad van Steenbergen heeft besloten deze situatie af te
bouwen. Er worden door de gemeente maximaal 10 persoonsgebonden beschikkingen afgegeven
aan de huidige bewoners die strikte voorwaarden stellen aan bewoning en die gelden tot 1 januari
2017. Deze beschikking geeft recht op een ligplaats zolang ligplaatshouders zich aan de voorwaarden
in de beschikking houden. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de in de
beschikking opgenomen bepalingen. De beschikking stijgt uit boven de huurovereenkomst voor de
ligplaats.
*

Opdrachtnemer is verplicht met de betreffende ligplaatshouders een tijdelijke
huurovereenkomst aan te gaan die van rechtswege eindigt uiterlijk 1 januari 2017. Een aantal
inhoudelijke voorwaarden in de huurovereenkomst, voortkomend uit het raadsbesluit d.d. 12
november 2013 zijn:
*

Bewoonde schepen beschikken standaard over een vuilwatertank die middels een
installatie afgezogen kan worden;

*

De vuilwatertank wordt (aantoonbaar) minimaal maandelijks geledigd;

*

De havenexploitant is verantwoordelijk voor de aanschaf van de installatie en het
gebruiken daarvan;

*

De havenexploitant is vrij de (extra) kosten daarvan bij de betreffende ligplaatshouders
in rekening te brengen;

*

De exploitant brengt de gemeente op de hoogte indien een beschikkinghouder zich niet
aan de vastgelegde afspraken houdt. De gemeente is verantwoordelijk voor de
handhaving;

*

Een aantal praktische onderdelen van de erfpachtovereenkomst wordt opgenomen in de
persoonsgebonden beschikkingen.

2.4.6

Wensen met betrekking tot organisatie

Havenkantoor
*

Het havenkantoor of een vaste plek voor de beherend havenmeester is een belangrijke functie in
een haven. Het ontvangen van gasten, het inschrijven van passanten, toezien op naleving van het
havenreglement en dergelijke vragen om een doorlopende aandacht. Voor de functie van
havenkantoor heeft de gemeente een pand aan Fabrieksdijk 1 beschikbaar tegen een
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