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Gemeente Schouwen-Duiveland 

t.a.v. het College van burgemeester en wethouders 

Postbus 5555 

4300 JA  Zierikzee 

 

 

Terheijden, 14 maart 2016 

Betreft: zienswijze voorontwerpbestemmingsplan Brouwerseiland 

 

Geacht college, 

 

Met belangstelling heeft WSV Bru kennis genomen van het voorontwerpbestemmingsplan Brouwerseiland. WSV Bru is 

belanghebbende om de volgende redenen: 

1. WSV Bru beheert een jachthaven in Bruinisse aan de Grevelingen. Haar leden en bezoekers varen op de 

Grevelingen. 

 

2. WSV Bru schaft jaarlijks voor haar leden het ‘Grevelingenvlaggetje’ aan, waarmee de leden het recht 

verwerven om gebruik te maken van de openbare aanlegplaatsen van het recreatieschap op de 

Grevelingen. In en aan de buitenkant van de haven Middelplaat zijn dergelijke aanlegplaatsen gelegen en 

deze aanlegplaatsen dreigen door dit plan te verdwijnen. 

 

3. WSV Bru is vanwege de ligging direct achter de sluis hét belangrijkste verkooppunt van de 

Grevelingenkaarten voor watersporters van buiten de Grevelingen. WSV Bru voorziet jaarlijks zo’n 1000 

watersporters van een Grevelingenkaart of –vlag.  

 

WSV Bru brengt graag de volgende punten onder uw aandacht: 

 

Verlies van openbare aanlegplaatsen voor de watersport 

a) Het bestemmingsplan voorziet in het verdwijnen van de openbare aanlegplaatsen in en aan de rand van de haven 

van de Middelplaat. Voor WSV Bru is dit onaanvaardbaar. Bovendien is het in strijd met het geldende recht. De 

haven van de Middelplaat wordt op dit moment in belangrijke mate gebruikt als aanlegplaats door met name de 

recreatievaart. Aan de buitenkant van de haven is voor de recreatievaart een haven met aanlegsteigers aangelegd. 

Het gebruik daarvan is aan regels gebonden en de recreatievaart kan daar na aanschaf van een Grevelingenkaart 

gebruik van maken. Vooral in het vaarseizoen wordt dit veel gedaan. Dit gebruik leidt niet tot overlast of vervuiling 

en voldoet prima. Er is dus sprake van een goede ruimtelijke ordening. De gemeente moet dit daarom in het 

bestemmingsplan positief bestemmen. Omdat ook niet wordt voorzien dat dit gebruik zonder het plan 

Brouwerseiland binnen tien jaar zal eindigen mag de gemeente dit volgens het geldende recht niet ‘weg 

bestemmen’. 

 



 
 
 

- 2 - 
 

b) WSV Bru is van mening dat het verdwijnen van de openbare aanlegplaatsen niet noodzakelijk is voor het 

verwezenlijken van de ambities van dit bestemmingsplan. Sterker nog, het plan voorziet zelf in een jachthaven 

naast de recreatiewoningen.  De huidige openbare aanlegplaatsen van het recreatieschap en een park met 

recreatiewoningen kunnen prima naast elkaar bestaan. Het plan kan eenvoudigweg doorgang vinden als we het 

aantal openbare aanlegplaatsen voor de recreatievaart aan in de huidige vorm laten bestaan. Met enige creativiteit 

in de landschappelijke inrichting kunnen de aanlegplaatsen en de recreatiewoningen ook nog visueel van elkaar 

worden gescheiden.  

 

c) In het plan wordt gesuggereerd dat er een goed alternatief wordt geboden voor het verdwijnen van de openbare 

aanlegplaatsen van het recreatieschap. Dit is niet het geval. Weliswaar zijn er in de aan te leggen jachthaven zo’n 

50 ligplaatsen exclusief voor passanten gepland, maar dit is geen gelijkwaardige vervanging van de huidige 

openbare ligplaatsen.  

a) Ten eerste is de totale afmeting van de nieuwe jachthaven ca. 160m x 45. Terwijl de huidige haven met 

openbare ligplaatsen met ca. 230m x 85m veel groter is.  

b) Ten tweede zijn de geplande ligplaatsen te klein. De meeste boxen zijn geschikt voor schepen tot ca. 10 

meter. Het gebruik van de openbare ligplaatsen is nu toegestaan voor schepen tot 15 meter lengte.  

c) Ten derde zijn er te weinig vervangende ligplaatsen. Het plan voorziet in 50 ligplaatsen in de jachthaven 

voor passanten. Zonder enige moeite kunnen er bij de huidige openbare aanlegplaatsen meer dan 85 

schepen van watersporters liggen.  

d) Ten vierde is nergens gesteld dat het gebruik van de nieuwe jachthaven gratis is voor houders van een 

Grevelingenvlaggetje of –kaart. Sterker; zij zullen waarschijnlijk ook gebruik mogen worden door 

watersporters zonder Grevelingenkaart.  

e) Ten vijfde is het karakter onvergelijkbaar. De openbare ligplaatsen aan de Middelplaat worden bezocht 

door watersporters die de open ruimte waarderen en waar kinderen krabbetjes vangen, rondvaren in een 

klein bootje, surfen of samen zwemmen en waar je alleen of met andere watersporters op de wal gaat 

barbecueën. De aanlegplaatsen geven de bezoeker het gevoel van het vrije kamperen en is daarmee zeer 

onderscheidend ten opzichte van alle jachthavens. 

Daar er geen vergelijkbaar alternatief voor de openbare aanlegplaatsen is voorzien en deze in feite zijn “weg 

bestemd” voldoet het bestemmingsplan niet aan de geldende wettelijk norm. 

Verlies van het unieke karakter van de Grevelingen voor de waterrecreanten 

d) WSV Bru roept de gemeente op zich goed rekenschap te geven van het negatieve effect dat dit bestemmingsplan, 

Brouwerseiland,  de Rijksstructuurvisie en andere plannen zoals het Pirateneiland op de Mosselbank tezamen 

zullen hebben op de aantrekkelijkheid van de Grevelingen voor de waterrecreant. Voor veel watersporters staat de 

Grevelingen synoniem voor heerlijk in de natuur liggen aan een eilandje. Voor velen van buiten de Grevelingen is 

dit de belangrijkste reden om de Grevelingen als bestemming te kiezen. Juist het ontbreken van allerlei 

voorzieningen, uitspanningen en onbemande boten van vaste ligplaatshouders is onderscheidend ten opzichte van 

alle andere jachthavens. Even geen wifi, zwemparadijs, terras of brasserie, maar vertier op en rond je eigen bootje, 

zwemmen naast de boot, je eigen droogje en natje of een bbq met andere watersporters. Voor velen is het een 

verademing om tijdens de vakantie na dagen in eenvormige jachthavens eens zonder elektriciteit te kunnen 

genieten van de natuur en de sterren in een tegenwoordig ongekende, nachtelijke duisternis. Dit zijn unieke 

waarden van de Grevelingen dat wij moeten koesteren. 

Als alle huidige plannen waar de gemeente invloed op heeft doorgang vinden heeft dat de volgende consequenties 

die dit unieke karakter ernstig aantasten: 
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 Aanlegplaatsen Haven Springersdiep verdwijnen; 

 

 Aanlegplaatsen binnenzijde Middelplaat verdwijnen; 

 

 Aanlegplaatsen buitenzijde Middelplaat verdwijnen; 

 

 Mosselbank westzijde krijgt een horecavoorziening en pretparkje; 

 

 Alle overgebleven openbare aanlegplaatsen zullen onbruikbaar worden onder invloed van getijden vanwege 

de te beperkte diepte en de aanwezigheid van vaste in plaats van drijvende steigers; 

 

 Het water bij de voorziene doorlaat in de Brouwersdam aan de Grevelingenzijde wordt afgesloten voor alle 

schepen, surfers, waterscooters en zwemmers, vanwege gevaarlijke stromingen; 

 

Op deze manier verliest de Grevelingen haar onderscheidend vermogen en daarmee haar aantrekkelijkheid voor de 

watersporter. De Grevelingen heeft nu als onder andere eigenschap dat zij alle bezoekers het gevoel geeft dat dit 

landschap van ons allemaal is. Er zijn nauwelijks privé domeinen aan het water te vinden. Elke bezoeker weet dat 

hij de schoonheid van de Grevelingen deelt met anderen, niemand heeft zijn eigen plekje. Er is nauwelijks luxe of 

geïnstitutionaliseerd vertier. De eenvoud van de landschappelijke inrichting en het uitdrukkelijk 

gemeenschappelijke gebruik ervan maakt de Grevelingen uniek. Elke bezoeker wordt gedwongen rekening te 

houden met zijn (tijdelijke) buurman en met de schoonheid van de omgeving. Dit moet worden behouden. 

 

Verlies van een unieke surflocatie  

e) Het water ten zuidoosten, oosten en noordoosten van de haven van de Middelplaat is erg in trek bij surfers. In de 

directe omgeving is het surfcentrum Brouwersdam gelegen en er worden regelmatig surfwedstrijden gehouden. 

Het surfcentrum is hier speciaal op ingericht. De locatie is voor surfers uniek. Nergens in Nederland bestaat zoiets. 

Het water is in trek omdat het een combinatie biedt van genoeg wind van zee (bij heersende westelijke winden) en 

beschutting tegen golfslag door de Brouwersdam. Hierdoor ontstaan zeer goede omstandigheden voor de 

surfsport. Bij realisatie van het bestemmingsplan zal er een front van duinen en bebouwing komen tot een hoogte 

van ca. 12 meter + NAP waardoor de wind zal worden gehinderd, Hierdoor zal een deel van het water als uniek 

surfwater verloren gaan. Beperking in bouwhoogte tot bijvoorbeeld 6 meter zal veel soelaas bieden. 

 

Locatie doorlaat Brouwersdam 

f) Uit haar gesprekken met Rijkswaterstaat over de toekomst van de Grevelingen en de Rijksstructuurvisie begrijpt 

WSV Bru dat nog niet vaststaat waar er in de Brouwersdam een doorlaat wordt gemaakt om beperkt getij terug te 

brengen op de Grevelingen. Meestal wordt gedacht aan het noordelijk deel van de dam tussen Port Zélande en 

Goeree-Overflakkee, maar de zuidelijke variant direct naast de haven van de Middelplaat wordt niet uitgesloten. 

Naar verluidt is deze variant zelfs beter vanwege de ligging van een oude diepere zeearm. Indien wordt gekozen 

voor de zuidelijke variant heeft dat tot gevolg dat er direct na de doorgang in de dam een zone zal ontstaan met 

sterke, snelle stroming. Deze zone zal vanwege de veiligheid moeten worden afgesloten voor alle scheepvaart en 

recreatie, net zoals dit het geval is bij de Oosterscheldedam. Volgens onze informatie kan pas op zijn vroegst 

hierover in 2019 een besluit worden genomen. Dit besluit valt dan samen met een besluit over de realisatie van 

een getijdencentrale in de Brouwersdam. Het is dan ook vreemd dat er hangende deze onzekerheid wel een park 

met privé-recreatiewoningen wordt gebouwd in de Middelplaathaven. Er bestaat dan een reëel risico dat de 

realisatie van een getijdencentrale zal worden gehinderd door eigenaren van deze woningen. Ook om 
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maatschappelijke schade ten gevolge van eventuele planschadeprocedures te voorkomen moet met het in 

procedure brengen van dit bestemmingsplan Brouwerseiland worden gewacht tot na een besluit over de doorgang 

in de Brouwersdam en dus in ieder geval tot 2019. 

 

g) Indien er een doorgang komt in het noordelijk deel van de Brouwersdam ten behoeve van de terugkeer van getij 

op de Grevelingen, dan zullen de openbare aanlegplaatsen aan de haven van het Springersdiep worden opgeheven 

i.v.m. de zonering van een gebied met sterke stroming. Indien dan ook de aanlegplaatsen aan de Middelplaat zijn 

verdwenen als gevolg van het plan Brouwerseiland zijn er bijna geen openbare aanlegplaatsen meer beschikbaar 

voor de watersporters aan de Brouwersdam. Zij worden dan gedwongen tegen hoog liggeld aan te leggen in een 

commerciële jachthaven. De Grevelingen wordt dan als bestemming voor de watersporter minder aantrekkelijk. 

 

Over ‘goede ruimtelijke ordening’ 

h) WSV Bru vindt het onbegrijpelijk dat een overheid de aanleg van een nieuw park met recreatiewoningen wil 

toestaan als even verderop een dergelijk park toe is aan vernieuwing. De nieuwe eigenaar van Port Zélande 

investeert daar in de toekomst en voert een grondige renovatie uit in de huisjes op Port Zélande. Om dat te 

financieren worden er huisjes van het park verkocht. Als duurzaamheid dan zo belangrijk is dan zou het beter zijn 

te investeren in een vernieuwing van Port Zélande en deels toespitsen op de doelgroep die het Brouwerseiland 

beoogt in plaats van een compleet nieuw park 1,5 km verderop aanleggen. Dit is geen goede ruimtelijke ordening. 

 

i) WSV Bru maakt bezwaar tegen de aanleg van weer een jachthaven met 400 ligplaatsen op Grevelingen, zoals nu in 

het plan is opgenomen. Zoals door de HISWA is gerapporteerd zijn bij de meeste jachthavens de wachtlijsten 

verdwenen en staan de bezettingsgraden staan onder druk. De Rabobank stelt in Cijfers & Trends dat het aantal 

ligplaatsen in Nederland is toegenomen terwijl het botenbezit afneemt. Investeren in weer een extra jachthaven is 

daarom stimuleren van overcapaciteit en is schadelijk voor alle exploitanten van jachthavens op de Grevelingen. 

Brouwerseiland BV mag natuurlijk als onderneming zelf beslissen welk risico zij wenst te nemen. Het is wel de vraag 

of de gemeente de planologische ruimte hiervoor moet geven. Een jachthaven met leegstand of die leegstand 

elders veroorzaakt is geen voorbeeld van goede ruimtelijke ordening. Zeker als wij daarbij in ogenschouw nemen 

dat binnen 1,5 kilometer van de Middelplaat er al meer dan 1600 ligplaatsen zijn. De jachthaven die is voorzien is 

bovendien in het geheel niet onderscheidend ten opzichte van de jachthavens in de omgeving. WSV Bru vindt dan 

ook dat de aanleg van een jachthaven naast de particuliere aanlegplaatsen bij de recreatiewoningen overbodig is 

en niet mag worden toegestaan, omdat het geen goede ruimtelijke ordening is.  

 

j) Een deel van het plangebied ligt in Natura2000-gebied. De onderstaande figuur 1 geeft de actuele grenzen van het 

Natura2000-gebied weer. 
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Figuur 1. Het plangebied en het Natura2000-gebieden(lichtgroen). 

 

Het bestemmingsplan strekt zich aan de waterzijde uit over Natura2000-gebied Grevelingen (zie figuur 2) 

 

 
Figuur 2. De begrenzing van het bestemmingsplan 

Het buitenste plangedeelte aan de Grevelingenzijde ligt in Natura2000-gebied. Dit plangedeelte heeft als 

bestemming Recreatie i.c. Verblijfsrecreatie gekregen. Waarom dat is gedaan is niet duidelijk. Het zou logisch zijn 

geweest als het de bestemming Natuur had gekregen, net zoals dat is gebeurt in het naastgelegen 

bestemmingsplan Brouwersdam 2012 van de gemeente Goeree-Overflakkee. Waarom de gekozen bestemming 

noodzakelijk is of wat het maatschappelijk nut hiervan is wordt niet aangegeven. WSV Bru is van mening dat dit 

dan ook onnodig en dus onwenselijk is en zij vindt dat het plangebied beperkt moet worden tot de huidige 

begrenzing van de haven van de Middelplaat zodat het bestemmingsplan zich niet uitstrekt tot in het Natura2000-

gebied.  

Inconsistentie in het bestemmingsplan 

k) Het stedenbouwkundig ontwerp voorziet in bebouwing buiten het bouwvlak van het bestemmingsplan aan de 

Grevelingenzijde. Daar het stedenbouwkundig ontwerp door de gemeente is gepresenteerd als een integraal 



 
 
 

- 6 - 
 

onderdeel van het bestemmingsplan, is het bestemmingsplan in zichzelf niet consistent en dus ondeugdelijk. Het 

plan moet om deze reden worden afgewezen. Figuur 3 laat deze fout zien. 

 

l) Nadere bestudering van het stedenbouwkundig ontwerp leert ons ook dat zelfs bebouwing is gepland buiten het 

bouwvlak in Natura2000-gebied. Het betreft dan onder meer het centrumgebouw, de havengebouwen, een deel 

van de jachthaven, diverse recreatiewoningen en zelfs de aanleg van eilanden. Het is absurd dat een 

bestemmingsplan dit beoogt. WSV Bru maakt hier bezwaar tegen en is van mening dat het bestemmingsplan om 

deze reden alleen al moet worden afgewezen. Iedere leek zal immers begrijpen dat bouwen in Natura2000-gebied 

niet de bedoeling van natuurbescherming is. Er is in dit geval geen dringende noodzaak en er zijn voldoende  

redelijke alternatieven. De ‘passende beoordeling’ in MER van de gemeente schiet hier tekort, omdat hier alleen is 

gekeken naar het effect van eilandjes, maar niet naar het effect van bebouwing in Natura2000-gebied.. 

 

 

Figuur 3. Geplande bebouwing in Natura2000-gebied buiten het bouwvlak. 

Tekortschieten van de MER 

m) Als wij door de oogharen kijken naar de MER zien wij iets bizars. De gemeente wil ons doen geloven dat de aanleg 

van een archipel met recreatiewoningen en bebouwing in onder meer Natura2000-gebied de natuurwaarde in het 

gebied laat stijgen. Dit komt omdat het water ondieper wordt gemaakt en eilandjes  worden aangelegd waardoor 

er meer vegetatie zal ontstaan. Als dit een valide redenering zou zijn dan doen wij er verstandig aan om de bergen 

in Alpen af te toppen tot net onder de boomgrens en alle diepe gedeelten in de Grevelingen te vervangen door 

eilandjes met recreatiewoningen. Dan zouden er meer bomen in de Alpen zijn, in Grevelingen meer vegetatie en 

bovendien zou de zuurstofloosheid in de diepe stukken van de Grevelingen zijn opgelost!  

 

n) Bestudering van de MER leert dat deze op een wezenlijk punt tekortschiet. In de directe omgeving van de haven 

van de Middelplaat verblijft regelmatig een groep zeehonden. Zij zitten met name aan de zuidzijde van de 

Middelplaathaven, bij de spuisluis, waar zij jagen op vis vanuit de Noordzee. Iedereen die bekend is met de locatie 

weet dat er zeehonden zitten. Dat de MER geen enkele aandacht besteedt aan deze bedreigde diersoort  is 

onbegrijpelijk en kwalijk. Het doet WSV Bru twijfelen aan de deskundigheid van de opstellers. Al meer dan 20 jaar is 

de Oliegeul op de Oosterschelde vanaf het voorjaar tot het najaar gesloten voor de scheepvaart om te voorkomen 

dat de zeehondenpopulatie wordt verstoord door passerende scheepvaart. Ook is er op de Waddenzee om 

dezelfde reden op veel plaatsen een verbod op het droogvallen van schepen. Iedereen kan bedenken dat als wij 
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deze verboden al hebben, het absurd is om binnen 100m van deze plek waar zeehonden foerageren toe te staan 

een park met recreatiewoningen en een jachthaven aan te leggen! Bovendien is er voor zeehonden in Nederland 

een verstoringsafstand van kracht. Het bestemmingsplan moet daarom worden afgewezen of op zijn minst moet 

de MER worden herzien.  

 

 
Figuur 4. Drie zeehonden bij de Brouwersdam spuisluis op 11 maart 2016. Links de bouwlocatie waar het drukste 

deel van park Brouwerseiland op ca. 100 m is gepland met o.a. het centrumgebouw en de jachthaven.  

 

Samenhang met de Rijksstructuurvisie 

o) WSV Bru is het niet eens met het proces met betrekking tot dit bestemmingsplan. WSV Bru vindt dat de gemeente 

het bestemmingsplan Brouwerseiland niet kan vaststellen als de Rijksstructuurvisie voor de Grevelingen nog in 

voorbereiding is en de daarvoor ingediende zienswijzen nog in behandeling zijn. Het plangebied van het 

voorontwerpbestemmingsplan ligt in het plangebied van de Rijksstructuurvisie en het zou logischer zijn als de 

Rijksstructuurvisie als leidraad zou dienen voor alle bestemmingsplannen in het gebied. WSV Bru heeft eerder een 

zienswijze ingediend, waarin zij stelt dat de Rijksstructuurvisie zich ook moet uitlaten over de inrichting van de 

(omgeving van de) Brouwersdam en de bouw van recreatieterreinen  in het plangebied. Het is onwenselijk dit 

bestemmingsplan vast te stellen voordat het Rijk zich over deze zienswijze heeft uitgesproken. 

 

Onjuist gebruik van het begrip duurzaamheid 

p) Terzijde merkt WSV Bru op dat het woord duurzaamheid in het plan (bijlage 4 van de MER) misleidend wordt 

gebruikt. Brouwerseiland b.v. gebruikt het woord in de gangbare definitie voor een duurzame ontwikkeling van 

Brundlandt (1972): “Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen 

van de toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun eigen behoeften te voorzien” Met geen woord 

spreekt men in deze visie echter over de huidige gebruikers van de Middelplaathaven, de behoeften van huidige 

watersporters (schippers, bemanningen, surfers en dagrecreanten) worden genegeerd. Het plan van 

Brouwerseiland bv voorziet dus alleen maar in de behoeften van de toekomstige gebruikers, de bewoners en 

huurders van de huisjes. Dat is dus niet duurzaam volgens de definitie die Brouwerseiland bv daarvoor zelf heeft 
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gekozen. Het vol bouwen van natuurgebied met huisjes, die niet eens energieneutraal zijn en vervolgens beweren 

dat het duurzaam is omdat er goede materialen worden gebruikt en dat onderzocht zal worden hoe de 

energieopwekking buiten het park wellicht op een duurzame manier kan worden gedaan, wekt terecht de argwaan 

van de oplettende lezer.   

 

Samenvattend en op grond van het bovenstaande komen wij,  in volgorde van prioriteit, tot het volgende (eisen): 

 Wacht tot de Rijkstructuurvisie voor de Grevelingen is vastgesteld en ook tot het moment dat er een definitief 

besluit is genomen over de komst en locatie van de eventuele doorlaat in de Brouwersdam; 

 

 Vervang de huidige MER door een deugdelijke; 

 

 Beperk de het plan van de archipel tot binnen de grenzen van de huidige haven van de Middelplaat; 

 

 Laat de huidige haven aan de buitenzijde met de openbare ligplaatsen ongewijzigd en scherm die eventueel 

visueel af met een paar lage duinen; 

 

 Laat een aparte jachthaven achterwege en beperk het plan tot de ligplaatsen bij de recreatiewoningen; 

 

 Beperk de bouwhoogte tot bijv. NAP + 6 m zodat de hinder voor het surfgebied wordt beperkt. 

WSV Bru hoopt dat u onze kanttekeningen en suggesties ter harte neemt. Graag wil ik als vertegenwoordiger van WSV 

Bru inspreken op de daarvoor aangewezen vergaderingen van uw raad,  

 

 

met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van WSV Bru 

 

 

Arnold Pouls  

voorzitter 


