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Betreft 	Aanvullende steunregeling voor de Bruine Vloot 

Geachte heer Haccoa, 

Op 18 februari jl. stuurde u mij en mijn ambtsgenoot van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK), mr. drs. M.C.G. Keijzer, een schrijven waarin u uw zorg uit over de 
uitwerking van de aanvullende steunregeling voor de Bruine Vloot, waarvoor ik u 
hartelijk dank. U verwijst daarbij onder meer naar de brief van de Staatsecretaris 
van EZK van 17 februari van dit jaar waarin de eerste contouren worden 
geschetst van de aangekondigde steunregeling voor de Bruine Vloot, U maakt zich 
zorgen dat de regeling niet van toepassing zal zijn op een deel van de bij uw 
organisatie aangesioten leden die Been zeilschepen bezitten en die vailen onder 
wat u noemt het ideeel geexploiteerde Varend Erfgoed'. 

Graag deel ik u het voigende mee. De uitwerking van de aanvullende regeling, die 
wordt ontwikkeld fangs de lijn ais geschetst in de bovengenoemde brief van 17 
februari, is nog in voile gang en ik kan helaas niet vooruitlopen op hoe deze 
regeling er definitief uit gaat zien, De FVEN is, zoals u ook aangeeft, 
gesprekspartner bij de voorbereiding van deze regeling. Uw zorgen heb ik gedeeld 
met mijn coilega van EZK, die de regeling ontwikkeit, uiteraard in goed overieg 
met mijn ministerie. Ik geef daarbij wel aan dat bij de uitwerking van 
steunmaatregeien altijd keuzes gemaakt moeten worden om tot een uitvoerbare 
regeling te komen die bovendien past binnen de Europese kaders voor 
staatssteun. 

In de hoop u 
	
ivoldoende van dienst geweest te zijn. 

Met vri delice 

de m 	van 0 	ijs Cultuur en Wetenschap, 

Ingrid van Ejgelshoven 

Pagina 1 van 1 


