From:
G. Koop <kortebaandl@gkoop.nl>
Sent:
Wednesday, January 02, 2019 4:06:29 PM
To:
Info
Cc:
'Piet Voskamp Oranje Comité De Lier'
Subject:
Verzoek aan college en raad om mogelijke bemiddeling
Attachments: oproep westland kb westland 2019.docx; Brief_leden_gevolgen_wijziging_Kansspelbelasting_vf.pdf

Geacht College en Raad,

Bijgaand doe ik u een oproep toekomen vanuit Stichting Kortebaan
De Lier.

Wilt u uw vertegenwoordigers in de landelijke politiek
oproepen om een ongewenst nevenverschijnsel dat door de komende wet op de
kansspelen ons als kortebaan De Lier ernstig treft.

Daartoe spreek ik tevens de wethouders voor Cultuur en Sport
aan.

Naast de oproep van Kortebaan De Lier, stuur ik mede het
overkoepelende schrijven van de landelijke bond mee. Daarin staan veel email
adressen van de Kamerleden / personen, die dit onderwerp in portefeuille
hebben.

Uiteraard zal ik enkele van hier uit ook aanschrijven, maar
een ruggensteunde brief vanuit onze gemeente zet ook mogelijk meer kracht bij
om dat ongewenste nevenverschijnsel van tafel te krijgen

Mag de kortebaan De Lier op uw steun rekenen?

Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet en eveneens nog een gelukkig en
voorspoedig 2019.

Stichting Kortebaan De Lier

Het bestuur: Bob Hogenkamp, Gerard Koop, Leen van der Ende,
Nico van der Marel, Bram van Paassen, Wim Ton en Dennis Zwinkels

Namens deze:

Gerard Koop

p/a Heimond 87

2678 BH De Lier

0651616943

College B & W gemeente Westland en Raad
T.a.v. Wethouder Cultuur de heer P. Vreugdenhil en
T.a.v. Wethouder sport de heer P. Varekamp
T.a.v De raadsleden
Per mail
De Lier, 2 januari 2019
Geachte College en Raad,
Bijna 30 jaar verzorgt Stichting Kortebaan De Lier de jaarlijkse kortebaandraverij in de
Lierse Hoofdstraat tijdens de feestweek. Destijds gestart onder de hoede van het
Bradelier comité en de laatste jaren geïntegreerd in de feestweek De Lier als
zelfstandig onderdeel. Uiteraard wordt dit schrijven gedeeld met de
voorzitter/coördinator van het Oranje Comité waaronder de vergunning wordt
verleend.
Recent is de Wet aanpassing Kansspelbelasting voor sportweddenschappen
aangenomen door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. Deze wet heeft een
onbedoeld en ongewenst neveneffect waardoor de draf- en rensport in Nederland
onevenredig zwaar wordt getroffen. Een onderdeel van deze sport vormen de circa 28
kortebaandraverijen die (veelal in combinatie met andere feestelijkheden) jaarlijks
worden georganiseerd, waaronder die in Westland (De Lier)
De kortebaandraverij geniet toenemende erkenning als immaterieel cultureel erfgoed,
en vertegenwoordigt ook in onze gemeente een belangrijke historische traditie.
De kortebaandraverij wordt zwaar getroffen door de neveneffecten van de wet:








Onderdeel van de traditie is het afsluiten van weddenschappen op de
paardenkoers. Deze traditie is goed gereguleerd. In sportief opzicht vinden de
wedstrijden plaats onder auspiciën van de Nederlandse Draf- en Rensport (NDR).
Weddenschappen worden aangeboden door Runnerz, enige vergunninghouder
voor het wedden op paarden, die hiervoor tijdens alle kortebaandraverijen lokaal
mobiele voorzieningen inzet.
Runnerz draagt overal substantieel bij aan de exploitatie van de
kortebaandraverijen door de lokale comités, door middel van een a anzienlijke
afdracht uit de opbrengst van de weddenschappen.
De kortebaandraverijen zijn hiervan voor hun exploitatie mede afhankelijk, en
zijn er dankzij de inzet van Runnerz van verzekerd dat illegale gokpraktijken op
en rond de kortebaan worden vermeden.
NB Hetzelfde geldt voor de NDR, dat als bondsbureau van de draf- en rensport
verantwoordelijk is voor de organisatie van koersen op de langebanen en
grasbanen, en tevens de integriteit van de sport –inclusief de Kortebaan–
bewaakt. Gezien deze lotsverbondenheid trekt de Kortebaanbond in dit initiatief
gezamenlijk op met de Stichting NDR.
De afdrachten die Runnerz op jaarbasis doet aan alle kortebaandraverijen komen
vrijwel overeen met de prijzengelden die de lokale comités opbrengen om
professionele deelname aan de sport te kunnen waarborgen.



De wetswijziging zal ertoe leiden dat Runnerz niet langer in staat is de (draf- en
rensport en de) kortebaandraverijen financieel te ondersteunen, en kan zelfs het
einde betekenen van de paardentotalisator in Nederland. Het streven van de
overheid naar een zo hoog mogelijke kanalisatiegraad om het wedden op
paarden uit de illegaliteit te houden zal daarmee onvermijdelijk leiden tot 0%
kanalisatie, bij gebrek aan een exploitant met een vergunning.

Het wegvallen van de fondsen om dit prijzengeld op te brengen c.q. de organisatiekosten
te dekken zal bovendien een belangrijk negatief effect hebben op het aantal paarden dat
als 'kortebaner' in training wordt gehouden, waardoor met het afhaken van eigenaren,
beroepstrainers en -rijders de bestaansbasis van de kortebaandraverij dreigt te
verdwijnen.
Om te voorkomen dat deze traditie in zijn voortbestaan zal worden bedreigd, roepen wij
u dringend op –in samenspraak met de vergunninghouder (Runnerz) en de
vertegenwoordigers van de sector (Kortebaanbond en Nederlandse Draf- en Rensport
NDR)– uw belangenbehartigers in de landelijke politiek te benaderen om tot een
reparatie van deze onbedoelde nevenwerking te komen.
Met de draf- en rensport in Nederland staat een voor onze gemeenschap zeer
belangrijke, gekoesterde traditie, op het spel. Wij roepen u dan ook dringend op de
ongewenste neveneffecten van de Wet aanpassing Kansspelbelasting voor
sportweddenschappen te repareren nu het nog kan.
Uw bijdrage daartoe waarderen wij zeer. Het schrijven van de overkoepelende bond
sluiten wij eveneens bij. Wellicht wilt u , naast uw kanalen deze adressen daarbij
gebruiken.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Met , eveneens nog de beste wensen voor 2019, vriendelijke groet.
Stichting Kortebaan De Lier
Gerard Koop
Heimond 87
2678 BH De Lier
0651616943

