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Betreft: inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Brouwerseiland
Geacht College,
Bij deze dienen wij onze onderstaande zienswijze in op het voorontwerpbestemmingsplan Brouwerseiland.
Onze vereniging is tegen de ontwikkeling van het zeer massale recreatiepark Brouwerseiland in het bijzonder waardevolle Natura2000-gebied Grevelingen.
Wij verzoeken u dan ook om de verdere procedurele voorbereidingen voor dit plan te
staken. Wij hebben zowel inhoudelijke-, als procedurele bezwaren, welke hierna samengevat worden.
Inhoudelijke bezwaren
1.
De realisatie van dit project zal zeer ingrijpende gevolgen hebben voor zowel de bijzondere natuurwaarden van het westelijke deel van de Grevelingen, als voor het nu
nog ongestoorde, weidse landschapsbeeld ter plaatse.
Wij hebben deze punten uitgebreider beschreven in onze brief aan u van 14 augustus 2015, zijnde onze zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER
Brouwerseiland. Deze brief is ook te vinden op de website van onze vereniging:
www.nvds.nl
2.
In breder verband gezien is vanaf afgelopen zomer bij erg veel mensen, eerst in
Zuidwest-Nederland, maar inmiddels langs de gehele Nederlandse kust, grote ongerustheid ontstaan over de stortvloed aan grote recreatieve bouwprojecten die in gevoelige locaties langs de kust uitgevoerd worden, of gepland zijn. Dit is onder andere
uitgemond in diverse, nog steeds lopende, protestacties, en de minister van I&M die
haar voornemen van decentralisatie van het kustbeleid terugdraait.
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In dit kader hebben zes grote natuurorganisaties werkzaam in Zuidwest-Nederland in
november 2015 het rapport ‘Naar het behoud en een betere bescherming van de
gouden rand van de Zuidwestelijke Delta’ uitgebracht. Dit rapport is te vinden op de
website van de ZMf: ZMf.nl . (Onze vereniging is een bij de ZMf aangesloten organisatie.) De ZMf heeft dit rapport eind november 2015 aan de Zeeuwse kustgemeente
aangeboden. In dit rapport komt onder andere naar voren dat er de laatste jaren een
overaanbod aan recreatieparken en jachthavenfaciliteiten aan het ontstaan is. Dit
probleem, uitmondend in onder andere leegstand en kwaliteits- en landschapsverlies, zal de komende jaren met het verouderen van bestaande parken alleen maar
toenemen. Dit proces zal nog eens versterkt worden met de ontwikkeling van Brouwerseiland.
De organisaties die dit rapport uitgebracht hebben maken deel uit van de Coalitie
Delta Natuurlijk, het CDN. Het CDN heeft eerder per brief van 19 september 2015
aan Boskalis Nederland te Rotterdam, één van de initiatiefnemers van Brouwerseiland, specifiek aangegeven tegen de realisering van dit project te zijn, daarbij verwijzend naar hun kustnota die later, in november, uit zou komen.
3.
De invoering van een mini-getij in de Grevelingen is een omvangrijk, en erg duur project dat in het kader van het Deltaprogramma, deelprogramma Zuidwestelijke Delta,
voorbereid wordt. De kwaliteitsimpuls voor de Grevelingen die zo bereikt kan worden,
wordt door alle betrokken partijen en overheden toegejuicht.
Er vanuit gaande dat de in dit verband voorheen vermelde getijde-centrale in de
Brouwersdam een fictie is, is het waarschijnlijk dat dit project gerealiseerd zal worden
middels verbreding van de huidige spuisluis in de Brouwersdam. Echter, in dat geval
zal een mogelijk gerealiseerd Brouwerseiland in de weg liggen. M.a.w., Brouwerseiland kan de invoering van een mini-getij in de Grevelingen in gevaar brengen.
Procedure bezwaren
1.
Een aantal instandhoudingsdoelstellingen van het N2000-gebied Grevelingen zullen
hoogst waarschijnlijk door een gerealiseerd Brouwerseiland significant negatief beïnvloed worden. Daarnaast zou er een aanpassing van het N2000-aanwijzingsbesluit
uitgevoerd moeten worden, omdat Brouwerseiland deels in het aangewezen gebied
komt te liggen.
In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 moet er dan een uitgebreide habitattoets die de ADC-vereisten omvat uitgevoerd worden (art.19 lid 2, art 19 g lid 2 en
art.19 h lid 1). Dit project zal niet door een ADC-toets komen, want er zijn bijvoorbeeld Alternatieve locaties aanwezig, en er is zeker geen sprake van een Dwingende
reden van groot openbaar belang.
Jurisprudentie laat zien dat een bestemmingsplan pas kan worden vastgesteld als
duidelijk is geworden dat voor de ontwikkelingen die volgen uit de vaststelling een
vergunning in het kader van de Nb-wet 1998 verleend zal worden.
Dat laatste zal dus hoogst waarschijnlijk niet het geval zijn. Het onderhavige bestemmingsplan kan dus pas verder in procedure gebracht worden, nadat een Nb-wet
vergunning verleend is.
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2.
De ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding voor het project Brouwerseiland, voorheen Jachthaven-van-de toekomst geheten, lopen al ruim tien jaar. Hieraan heeft het
toenmalige Grevelingenschap veel tijd en geld besteed, middels projectmedewerkers
in dienst bij de voor het schap werkende GZH. Deze activiteiten financierde het
schap geheel, of deels, op een wijze die in strijd was, en is, met de beginselen van
behoorlijk bestuur conform de Algemene wet bestuursrecht.
Jarenlang, waarschijnlijk tien jaar of meer, misbruikte het schap een doelsubsidie van
het Rijk, alleen bedoeld voor het beheer en de versterking van de natuur van de Grevelingen, voor 50 % of meer voor de ontwikkeling van recreatieprojecten in de Grevelingen, zoals Brouwerseiland.
Met andere woorden, dit project is op een niet-legitieme wijze tot stand gekomen,
middels misbruik van geoormerkt gemeenschapsgeld. Mede daarom behoort dit project beëindigd te worden.
Over dit punt heeft onze vereniging op 9 maart en 10 juni 2015 een brief naar de colleges van GS van Zuid-Holland en van Zeeland gestuurd, met het verzoek deze wantoestand toe te lichten en te beëindigen, en een boetedoening uit te voeren.
Deze twee brieven zijn te vinden op de website van onze vereniging.
Tot nu toe hebben beide colleges nog geen echt antwoord op onze brieven gegeven,
en komen niet verder dan dat ze niet kunnen nagaan waar dit natuur-geld gebleven
is.
Hoogachtend,
Drs. J.W. Beijersbergen, voorzitter

Dr. G.J.C. Buth, bestuurslid
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