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uw brief 

onderwerp 

Faillissementen Bruine 
vloot 

ons nummer 

74350 
in behandeling bij 

M. Pothast 

datum 

16 juli 2020 
telefoonnummer 

0517-492352 

verzonden 

2 0 JUL 2070 
bijlagen 

Beste fractieleden 

Op 7 juli 2020 ontvingen wij uw (aanvullende) vraag over de bruine vloot (zaaknummer 
74350) waarin u refereert aan de motie hierover die op 1 juli door het college is 
overgenomen. U schrijft het volgende: 

Uw vragen 

Is het wel of niet juist dat er al 3 schepen van de Bruine Vloot failliet zijn of op de rand van 
een faillissement staan, alsmede een boekingskantoor? Zo ja, is dat dan geen aanleiding om 
met de grootste spoed te werken aan de uitvoering van de motie die op 1 juli door het college 
is overgenomen? En kan het college ons een up-to-date overzicht geven van de financiële 
situatie van de vloot en van de stappen die het college heeft gezet om de vloot te steunen? 

Hieronder leest u onze reactie met het antwoord op uw vragen. 

Antwoord op uw vragen 

Stappen tot nu toe 
Bij het uitbreken van de coronacrisis zijn wij samen met de Port of Harlingen met de VBZH 
om tafel gegaan om de specifieke zorg voor deze groep te bespreken. Met de VBZH zijn toen 
afspraken gemaakt over uitstel van betaling van de haven- en kadegelden. Er zijn op dat 
moment nog geen uitspraken gedaan over percentages van tariefverlaging. De PoH heeft 
meegewerkt aan een aangepast ligplaatsenplan. Naast uitstel van betaling heeft wethouder 
Schoute de problematiek van de chartervaart onder het voetlicht gebracht bij de provincie, 
de Tweede Kamer en bij BZF. 

Op initiatief van Harlingen is vervolgens in samenwerking met andere charterhavens de 
brandbrief, waaraan wordt gerefereerd in de motie, 



opgesteld en verstuurd aan de ministers van EZK en OCW. 

Vervolgens is besloten om de Bruine Vloot voor 2020 geheel vrij te stellen van de 
verplichting van haven- en kadegelden en toeristenbelasting. 

Uitvoering geven aan de motie 
Er wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd waarin de gehele problematiek van de 
Bruine Vloot in kaart wordt gebracht. Er wordt gekeken naar wat er eventueel nodig is aan 
aanvullende maatregelen op de regelingen vanuit het Rijk waarop de vloot een beroep kan 
doen. Het college probeert de uitkomsten van dit onderzoek nog in augustus aan de raad te 
presenteren. 

Faillissementen en financiële situatie van de vloot 
Aantallen (mogelijke) faillissementen en de financiële situatie van de vloot maken deel uit 
van dit onderzoek. 
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