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Slijkgat bij Stellendam blijft 5,5 meter diep
Na vier jaar procederen is bepaald dat het Havenbedrijf Rotterdam het
Slijkgat op 5,5 meter moet houden.
De Tweede Maasvlakte heeft de vloed- en ebstroom voor de kust
veranderd waardoor meer sediment bezinkt in het Slijkgat. Bij laag
water tikten diepstekende jachten (2,10 meter) bij de SG 3 de bodem
van het Slijkgat aan. Opluchting bij vissers, bedrijven en
watersporters!
De haven van Stellendam

Watertoeristenbelasting Goeree Overflakkee
Vraag door Delta Noord gesteld aan het College van Deskundigen van het
Watersportverbond:
“De gemeente Goeree Overflakkee wil de regeling
(water)toeristenbelasting herzien. Hiervoor moet er onder andere onderzoek
gedaan worden naar het gebruik van boten (hoe vaak worden deze gebruikt
en met hoeveel personen). Dit zal telefonisch onderzocht worden. Mag het
onderzoeksbureau dat deze opdracht krijgt hiervoor de telefoonnummers
van de ligplaatshouders opvragen bij de havens en zijn de havens verplicht
deze te geven?”
Het verstrekken van namen en telefoonnummers is het verstrekken van
persoonsgegevens. In wettelijke terminologie “het verwerken van
persoonsgegevens”. Daar onder vallen het verzamelen, bewerken, opslaan,
inzien en verstrekken van die gegevens. Daarop is sinds 25 mei 2018 de
Algemene Verordening Gegevensbescherming – en in het kielzog daarvan
ook de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming – van
toepassing. Een belangrijk uitgangspunt in die wetgeving is dat de
verwerking proportioneel moet zijn: wat je verwerkt moet passen bij het
doel van die verwerking.
Beide wetgevingen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat je alleen
persoonsgegevens mag verwerken met toestemming van de betrokkene. Je
kunt daarvan afwijken als er een “gerechtvaardigde grondslag” is die
voorziet in iets anders dan toestemming. Je moet dan denken aan
bijvoorbeeld een contract dat je aangaat voor de huur van een ligplaats voor
je boot. Zo’n rechtsgrond moet duidelijk en nauwkeurig zijn omschreven en
de toepassing er van moet voorspelbaar zijn. Gaat het om een toestemming,
dan moet die schriftelijk zijn gegeven (je moet het namelijk kunnen
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aantonen), en in volle vrijheid gegeven (je mag aan het niet geven van de
toestemming dus geen gevolgen verbinden die negatief zijn voor de persoon
van wie je de toestemming nodig hebt).
Is de verwerking noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het
algemene belang of voor het openbare gezag, dan moet er een wettelijke
grondslag zijn en moet die verwerking bovendien noodzakelijk zijn. Heb je
bepaalde gegevens al verzameld, dan mag je die niet gebruiken voor een
ander doel dan het doel waarvoor je ze hebt gekregen.
Er bestaan uitzonderingen, en één van die uitzonderingen is een belangrijke
fiscale aangelegenheid. Maar dan moet er wèl een wettelijke regeling zijn
die dat mogelijk maakt en die zie ik voor een gemeentelijke belasting als de
toeristenbelasting niet zo snel.
Wat nu aan de orde is, is dat een onderzoek moet worden ingesteld om te
kunnen vaststellen of en in hoeverre de nieuwe opzet toegepast kan worden.
Daarvoor bestaat een aantal methodes, en men heeft daarvan de
gemakkelijkste en goedkoopste uitgekozen. Er wordt wel een hele forse
hoeveelheid "informatie” aangedragen die deze keuze moet ondersteunen,
maar die informatie zegt niets, want wat is het resultaat bij de andere, niet
gekozen methodes? En wat was nou de uitkomst van al die wèl genoemde
onderzoeken? En waarop baseert die jurist nou dat de AVG in dit geval niet
van toepassing is? Ik denk namelijk dat die wel toepasselijk is!
Toeristenbelasting is niet een zodanig fiscaal belangrijk onderwerp dat je
daarvoor op deze gemakkelijke wijze moet nagaan wat je in rekening kunt
brengen (want daar draait het natuurlijk om, ondanks alle mooie woorden
die in de presentatie staan). Het verstrekken van de combinatie naamtelefoonnummer maakt mensen individueel traceerbaar, mensen die van
buiten de gemeente komen. Die informatie is niet in juiste verhouding tot
het gestelde doel van deze verwerking.
Bovendien zou je – wil je dit toch doen – van alle individuele
ligplaatshouders van buiten Goeree-Overflakkee een schriftelijke
toestemming moeten hebben, en met de organisatie die het onderzoek
uitvoert een verwerkingsovereenkomst moeten afsluiten. In die
overeenkomst staat exact beschreven wat ze met de verkregen informatie
wèl en niet mogen doen. Alleen dan ben je op de juiste wijze omgegaan met
de privacy-gevoelige gegevens van de ligplaatshouders.
Kort samengevat:
Het verstrekken van persoonsgegeven (het verwerken er van) is wettelijk
geregeld. Voor iedere verwerking moet de betrokkene schriftelijk
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toestemming verlenen, tenzij er een wettelijke regeling is die daar een
uitzondering op maakt. Voor de heffing van toeristenbelasting en het
daaraan voorafgaande onderzoek zie ik dat niet: het onderzoek is geen
fiscale aangelegenheid, maar dient ter voorbereiding van een besluit. De
AVG is daarop van toepassing. Ik zou om die redenen niet ingaan op het
verzoek, of alle ligplaatshouders die het betreft om toestemming vragen.
Bron: College van Deskundigen Watersportverbond

Kierbesluit Haringvlietdam
Het Kierbesluit is de afgelopen maanden voorzichtig gestart:
15 november 2018: de starthandeling
10 – 12 december 2018: Een visvriendelijke opening
16 januari 2019: De eerste test
12 – 20 februari 2019: De tweede test
Wat is visvriendelijk openen?
Dit is een kleine aanpassing van het gebruikelijke regime: De sluizen worden
normaliter gesloten bij opkomend hoog water. Nu blijven ze nog een half uurtje
op een kiertje (max 25 m2) open staan.
Het uitstromende water (zoet) heeft zich aan de buitenkant vermengd met zout
water en zo ontstaat een z.g. “zoete lokstroom” die al vis laat migreren.
Via het traject Lerend Implementeren worden de effecten van het Kierbesluit de
komende jaren verder onderzocht met daarbij dan ook nadere duidelijkheid over
de twee belangrijkste punten: De zoutgrens (met daarbij het spoelen van de
diepere zoutputten en uiteraard de vismigratie (via tellingen (vis vangen in de
sluisopening) en gebruik maken van de transponders die in gevangen vis wordt
geplaatst.
Ook de bestaande visriolen in het sluiscomplex worden daarbij beoordeeld.
Het zoutgehalte wordt nadrukkelijk gemeten, zowel binnen als buiten de sluis
met vaste meetpunten (Boeien die op 3 verschillende diepten meten) en
meetschepen.
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Het Droomfonds
Het droomfonds loopt nu op zijn eind, wat resteert is de afronding van lopende
zaken.
Successen:
- Openbare natuurgebieden zoals De Zuidergorzen (nabij Stellendam)
- Het vogelobservatorium bij de Marina Stellendam
- Aanleg van trailerhellingen voor de sportvisserij
- Het uitzetten van platte oesters
- De realisatie van het toegankelijke Vogeleiland Bliek (wel enige
stormschade sinds de afgelopen weken)
- Een passantenhaventje bij Tiengemeten.
Via NL Deltanatuur blijft de samenwerking tussen partijen zoveel
Bron: Omgevingsmanager Kierbesluit Haringvlietsluizen

Havens Tiengemeten
De oude Veerhaven op Tiengemeten is en blijft alleen beschikbaar voor de
beroepsvaart. De reden is gelegen in het niet samengaan van recreatie-,
chartervaart en de waterbus.
Het vorig gereedgekomen en in gebruik genomen haventje, zie de
nieuwsbrieven Nieuwsbrief 23 en 25, is beschikbaar voor de recreatievaart.
Bron: eigen nieuwsgaring
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Bron: IVN
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Bij deze nieuwsbrief worden twee bestanden meegestuurd
1. RWS – Kierbesluiit Klankbordgroep Lerend implementeren 28 februari
2019
2. KBG – Droomfondsproject Haringvliet

De leden van het Regioteam Delta Noord van het Watersportverbond
wensen u een mooi vaarseizoen 2019 onder ideale omstandigheden toe.

Bron: Sailing gaffers. Stories from 50 years of the Old Gaffers Association.
Compiled and written by VIV HEAD
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