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Aan Ministervan Landbouw,
MevrouwG. Verburg,
Postbus20401
2500EK DenHaag

Zaandam,
19 maart2009
Betreft:Instelling'Blauwfonds'
GeachtemevrouwVerburg,
De Federatie
Oud-Nederlandse
Vaartuigen
heeftkennisgenomen
van hetAdviesvan de Taskforce
geweestaande SRNTevensis onzevertegenwoordiger
Versterking
Recreatietoervaart.
deelnemer
'bijdrage
jl.
voor
recreatietoervaart'
de
op
6
maart
Hiswa/Ml.
De
conferentie
te
FONVmaaktzichgrote
die zichnaaraanleiding
vanhetadviesvoorde varenderfgoed
zorgenoverde ontwikkelingen
zoudenkunnenvoordoen.
eigenaren
gerichtop
verenigingen
en organisaties
aangesloten;
Bijde FONVzijn14landelijke
elkspecifiek
particulieren
zijnmerendeels
die
vanhetvarenderfgoed.De ledenvandezeverenigingen
onderdelen
erfgoedvarendhouden.De doelstelling
vande FONVis de
maritieme
meteigenmiddelenhethistorisch
gezamenlijke
en promotievanhetvarenderfgoedbinnende Nederlandse
belangenbehartiging
samenleving.
De adviezenvande TaskforceVersterking
Recreatietoervaart
noodzaken
onstot de navolgende
opmerkingen:
o

geeft op pag.7 een aantalduidelUke
Het íntroductiedossier
VersterkingRecreatietoervaart
redenenwaaromde commissieKammingaindertijdadviseerdedat de invoeringvan een
geen haalbarekaartwas. Wij constaterendat de adviezenvan de
vaartuigenbelasting
Taskforcedeze redenenvolstrektonvoldoendewegnemen;

o

af en past
Het adviesvan de Taskforcewijst het invoerenvan een vaartuigbelasting
vervolgenseen semantischemanoeuvrevia een'stimuleringsfonds'toe
om in wezentoch
in te voeren;
een door de gebruikersals zodanigervaren'vaartuigenbelasting'

o

Het adviesvan de Taskforcegeeft op pag.23 een aantal aanbevelingenin
prioriteitsvolgorde
en bij de 2" aanbevelingvan het afkopenvan de huidigebrug-,sluis- en
tolgeldenzettenwij grote vraagtekensbij de juridischehaalbaarheidhiervan;dit wordt nog
versterktdoor de zeer langdurigeperiodedie dit soort proceduresvergen en door de ons
inzienste lage inschattingvan de hiervoorbenodigdefinanciélemiddelen;

o

De overheidneigt voor weggebruikersover te gaan van houderbelastingnaar
gebruiksbelasting;
de
op het water geldt tot nu toe nog overwegendeen gebruiksbelasting;
gaan in de richtingvan juist weer een houderbelastingwat leidt tot
taskforce-adviezen
verwarrendestrijdigheidin overheidsbeleid;

Bij FONV aangeslotenbehoudsorganisaties:Stichting StamboekRonde an Platbodemjachten,VerenigingBottèrbehoud,LandelijkeVsreniging tot Behoud van het Historisch
BedriifsVaartuig.VerenigingKlassiakeSchefpeJechten,N€d3flandseVèrsnigin9tolBèhoudvanzei|whefri6.Hetzei|endscheehout",Stitln9K
Behoud van de Zalmschouw, Vereniging Da Motorsleèpboot,Vereniging van Booteigenaren'Oude Glorle", Stichting Langedijk W6teri.ik, Stichting lot Behoud van
Authenlieke StoomvaartuiOenan irotoBleèpboten, Stichting Behoud Hoogaa6, Het Havenmuseumte Rotterdam,NautischeVsreniging 'Oude Raddingsc'onu'.
Or-.,r-rOO,

FONV

Sectie Varcnde Monumenten

De invoering
vande voorgestelde
PPSleidttot toenamevanregelgeving,
terwijljuistde
toervaarders
al eengrootaantalwijzigingen
en toenamevanregelgeving
in de laatstedrie
jarenhebbenondervonden
als gevolgvanwijzigingen
vanmilieumaatregelen,
lozingsbesluiten,
binnenvaartwet
e.d.;dit is in onzevisiestrijdigmethetvoorgenomen
overheidsbeleid
tot vermindering
vanregelgeving;
Hetaantalkeuring- en toezichtinstanties
op vaarbewegingen
is aanzienlijk,
momenteelzijn
al ruiml0 verschillende
instanties
betrokkenbij toezichUbeheer/keuring
vanvaartuigen
en/ofvaarwegen;
de instelling
vande voorgestelde
PPSmaaktdit aantalgroteren nog
venruarrender;
Bijvoorbeeld;
de huidigeregistratie
vande zgn.snellevaartuigen
(>20km)doorRDWblijkt
in de praktijkdermateonzorgvuldig
datdiverseoverheidsinstanties
afzienvan handhaving
vande betreffende
wet-en regelgeving
hiervoor;
Hetcultureelvarenderfgoedin Nederland
is het meestomvangrijke
in Europaen dit is
vrijwelgeheelparticulier
gefinancierd;
momenteel
initiatiefen particulier
bovengenoemde
wijzigingvanwet - en regelgeving
heeftreedsgeleidtot beduidende
toenamevan lasten;
instelling
van de beoogdePPSleidttot grotelastenverarvaring
perobject
voorde particulier
en zal ongetwijfeld
rampzalige
negatieve
invloedhebbenop de bereidheid
tot
instandhouding
vanhethuidige
varendeerfgoed;
Wij constateren
in de inschatting
eenzorgwekkende
onbalans
vande inkomsten
en de zeer
summieraangegeven
uitgaven
benodigde
voororganisatie
en handhaving.
Het bestuurvan de FONV heeft moetenvaststellendat er in de periodena verschijningvan het advìes
van de Taskforcevele en grote zorgenzrjnbrj de aangeslotenorganisatieslensanzienvan degevolgenvan dè voorstellen.Daarom verzoekenwij u dringendom de conclusiesen aanbevelingennog eens
kritischte beoordelen;
naar onze meningis sprakevan absoluutonvoldoende
draagvlaknaasteen niet
realistischeinschattingvan geschiktheidvoor uitvoeringin de praktijken een te grote onbalansin
kostenen batenvoor alle betrokkenen.
Tenslottevragenwij nogmaalsmet nadrukuw inhoudelijkeaandachtvoor de strandingvan eerdere
pogingentot invoeringvan een dergelijke'vaarbelasting'.
En wij moetenhelaasconcluderendat het nu
gepresenteerdeadvies van de Taskforcede redenenom destijdsdit instrumentniet in te voeren,ons
inziens,volstrektniet heeft weggenomen.
Hoogachtend,
(_i.e\Lriói
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K.C. Pette,
voorzitterFONV.
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