
 
 

 
 
 
 

 
 
Art 34 vragen                                                                                     21 augustus 2019  

 

 

 

N.a.v. het artikel in de PZC van  16 juli 2019  

“Ruiten ingegooid van theehuis bij Dokje van Perry” 

 

 

Onderstaande art.34 vragen: 

1. Heeft de eigenaar voor het theehuis op korte termijn nog plannen wat betreft invulling 

theehuis? 

2. Is het nog steeds het plan van de gemeente om het museumschip de  Hr. Ms.  

Mercuur In het dokje van Perry aan te leggen? 

3. Zijn er nog steeds plannen om  in combinatie met de Hr. Ms. Mercuur in het theehuis 

toeristische activiteiten te ontwikkelen? 

4. Is het btw-probleem al opgelost met de belasting, waardoor de Hr. Ms. Mercuur nog 

niet aangelegd kan worden in het Dokje van Perry? 

5. Als dit niet opgelost is hoe ver zijn de onderhandeling? 

6. Kunt u aangeven wanneer u denkt dat de Hr. Ms. Mercuur aangelegd kan worden in 

het dokje van Perry? 
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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
21-08-2019 1128058 / 1130611 16 september 2019
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
A.P. Bos Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 fractie ChristenUnie mbt museumschip de Hr. Ms. 
Mercuur

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding
Naar aanleiding van het artikel in de PZC van 16 juli 2019 “Ruiten ingegooid van theehuis bij 
Dokje van Perry”, onderstaande art. 34 vragen.

Vraag 1
Heeft de eigenaar voor het theehuis op korte termijn nog plannen wat betreft invulling 
theehuis?

Ons antwoord
Eigenaar van het theehuis is AVV. Uit contact met AVV kwam naar voren dat het theehuis te 
huur staat en dat een definitieve huurder nog niet is gevonden.

Vraag 2
Is het nog steeds het plan van de gemeente om het museumschip de Hr. Ms. Mercuur In het 
dokje van Perry aan te leggen?

Ons antwoord
Dat plan is er inderdaad nog steeds.
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Vraag 3
Zijn er nog steeds plannen om in combinatie met de Hr. Ms. Mercuur in het theehuis 
toeristische activiteiten te ontwikkelen?

Ons antwoord
Zoals bij uw vraag 1 aangegeven, hebben wij contact gezocht met AVV. AVV gaf aan 
hiervoor open te staan.

Vraag 4
Is het btw-probleem al opgelost met de belasting, waardoor de Hr. Ms. Mercuur nog niet 
aangelegd kan worden in het Dokje van Perry?

Ons antwoord
Er is geen sprake van een probleem met de Belastingdienst. Bij de restauratie van het Dok 
van Perry is afgesproken dat de gemeente de BTW op inkoopfacturen kon terugvorderen. 
Dat maakte bekostiging van de restauratie mede mogelijk. Op het moment dat wij activiteiten 
in het Dok van Perry beogen, moeten wij daarvoor van tevoren toestemming van de 
Belastingdienst hebben. Die hebben wij nu nog niet. Andere maritieme onderwerpen, zoals 
de fusie tussen de havenbedrijven van Zeeland en Gent en de opheffing van de GR Zeeland 
Seaports, hebben de afgelopen periode de beschikbare capaciteit daarvoor opgeëist. Wij 
verwachten de komende periode het dossier Mercuur weer te kunnen oppakken.

Vraag 5
Als dit niet opgelost is hoe ver zijn de onderhandeling?

Ons antwoord
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar het antwoord op uw vraag 4.

Vraag 6
Kunt u aangeven wanneer u denkt dat de Hr. Ms. Mercuur aangelegd kan worden in het 
dokje van Perry? 

Ons antwoord
De restauratie van het Dok van Perry is in 2013 afgerond. Het belastingregime duurt tot tien 
jaar na deze afronding. Daarna hebben wij de handen vrij om te bepalen wat er met de 
invulling van het Dok van Perry geschiedt. Tot aan die tijd zijn wij afhankelijk van het 
standpunt van de Belastingdienst.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar
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