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AMENDEMENT 
(artikel 147b Gemeentewet en artikel 35 Reglement van Orde) 

Datum raadsvergadering: 5 november 2020 
Agendapunt: 4. Bestemmingsplan Brouwerseiland (348761) 

Onderwerp: Niet vaststellen bestemmingsplan “Brouwerseiland' 

Amendement 
De beslispunten worden gewijzigd en komen als volgt te luiden: 
1. Het bestemmingsplan Brouwerseiland niet vaststellen. 
2. Kennis nemen van de door burgemeester en wethouders opgestelde concept 

reactienotitie behorend bij het concept bestemmingsplan 'Brouwerseiland' en deze, gelet 
op het beslíspunt onder 1, niet vaststellen. 

Toelichting 

Feiten 
Burgemeester en wethouders stellen voor: 
1. Te besluiten omtrent vaststelling van het bestemmingsplan 'Brouwerseiland'. 
2. De reactienotitie behorende bij het bestemmingsplan 'Brouwerseiland' vast te stellen. 

ln het kader van dit amendement zijn vooral de volgende feiten van belang. 

Brouwerseiland B.V. dringt aan op besluitvorming vóór 7 november 2020 
Brouwerseiland B.V. heeft bij het college van burgemeester en wethouders meerdere malen 
duidelijk aangegeven dat zij wil dat er vóór 7 november 2020 over het bestemmingsplan 
wordt besloten door de raad, omdat zij dan een beroep kan doen op het overgangsrecht voor 
zogenoemde pijplijnprojecten dat in artikel 11.2 lid 1 van de Omgevingsverordening provincie 
Zeeland is vastgelegd. De afgelopen weken is dat verzoek meerdere keren herhaald in 
brieven en e-mails en voor het laatst tijdens de commissievergadering die plaatsvond op 26 
oktober 2020. 

Natuurverqunninq_provincie Zeeland 
Er is nog geen zicht op verlening van een natuurvergunning voor het project dat het 
bestemmingsplan 'Brouwerseiland' mogelijk maakt. 

Dat nog geen natuurvergunning is verleend of zicht op verlening daarvan bestaat, betekent 
niet dat geen besluit over het bestemmingsplan genomen kan worden. De Wet 
natuurbescherming staat niet in de weg dat de natuuraspecten in het kader van het 
bestemmingsplan beoordeeld worden. 

Brouwerseiland B.V. heeft aangegeven dat zij het besluitvormingstraject bij de provincie 
Zeeland niet wil afwachten en vindt dat de gemeente de natuuraspecten in het kader van het 
bestemmingsplan moet beoordelen. 

Onderbouwinq uitvoerbaarheid en behoefte 
Burgemeester en wethouders hebben opdracht verleend aan Adviesbureau Over Morgen 
B.V. om de door Brouwerseiland aan de haalbaarheid van de elektrificatie van de 
gebruiksfase van Brouwerseiland ten grondslag gelegde onderbouwing te beoordelen. Over 
Morgen heeft haar bevindingen vastgelegd in een rapport van 12 oktober 2020, dat de 
volgende conclusie(s) bevat: 

Het emissievrije concept voor Brouwerseiland, zoals opgenomen in het concept bestemmingsplan, maakt 
dat er voor een bepaalde niche binnen de doelgroep van (kapitaalkrachtlge) kopers en huurders een zeer 
aansprekende, duurzame ontwikkeling verrijst. Tevens kan een overtuigende marketing van het E-concept 
bijdragen aan het aantrekken van mogelijke kopers, huurders en bezoekers. Echter, met de huidige kennis

1



is de markttechnische haalbaarheid van dit E-concept in 2025 op onderdelen niet aannemelijk. We lichten 
hieronder toe waarom we tot die eindconclusie komen. 

Ondanks onze overtuiging dat elektrisch personenvervoer over de weg de komende jaren een vlucht gaat 
nemen, is de verwachting dat in 2025 nog altijd een groter deel van de beoogde doelgroep (70-80%) niet in 
bezit zal zijn van een elektrisch voertuig of geinteresseerd zal zijn in het gebruik van een elektrisch 
voertuig. Ook al verkleint dit de potentiele doelgroep significant, sec kijkend naar de eis voor elektrisch 
wegvervoer, blijft er wel een doelgroep over waan/an het aannemelijk is dat deze groot genoeg is voor de 
afname van de koopwoningen. Voor de huurwoningen en benodigde bezettingsgraden wordt echter de 
doelgroep dermate klein, dat de haalbaarheid van de exploitatie minder aannemelijk is. 

Met betrekking tot het gebruik van elektrische boten verwachten wij dat in 2025 een volledige elektrificatie 
van het maximale programma niet waarschijnlijk is. De omvang van het minimum programma van 
elektrische vaartuigen (op totaalniveau) maakt de haalbaarheid aannemelijker. Echter geldt er dat, 
gecombineerd met de kleine doelgroep die resteert met interesse in elektrisch wegvervoer, de resterende 
doelgroep met de eis van elektrische vaartuigen de haalbaarheid van het concept niet aannemelijk maakt. 

Verder verwachten wij dat emissievrij logistieke dienstverlening op onderdelen zeker mogelijk zal zijn. De 
technologische ontwikkelingen maken dit mogelijk en duurzaam transport kan aan de voorkant ook worden 
afgedwongen. Echter, in 2025 zullen er naar verwachting ook logistieke vervoersstromen resteren die tot 
aan Brouwerseiland nog steeds een verbrandingsmotor gebruiken, omdat dit niet voor alle dienstverleners 
valt af te dwingen. De positie van Zeeland, met haar landelijke gebied, ver van de grote steden en 
Randstad en relatief lange bezorgafstanden, zorgen ervoor dat logistieke dienstverleners naar venlvachting 
niet snel uit zichzelf zullen overstappen op volledige elektrisch vervoer. 

Tenslotte ge/dt voor het voorgestelde elektrische pendelconcept, dat dit wel/icht voor een deel van de 
bezoekers een meerwaarde heeft qua ervaring. De dienst zal met de bijkomende overstaptijd, wachttijd en 
reistijd echter vooral een extra barrière vormen voor incidentele bezoekers. Het is in onze ogen dan ook 
niet aannemelijk dat dit onderdeel het de exploitatie versterkt, maar vooral zorgt dat potentiele bezoekers 
afhaken. 

Samengevat, is de markttechnische haalbaarheid van het programma met het Econcept op Brouwerseiland 
in 2025 niet aannemelijk, omdat op meerdere losse onderdelen de markt er naar verwachting nog niet klaar 
voor is. Echter, is het vooral het totaal, oftewel de opsomming van de e-mobility eisen aan bezoekers, 
huurders en kopers, die maken dat er een te kleine doelgroep overblijft voor exploitatie van deze 
ontwikkeling. 

Transferium 
Onderdeel van de beoogde elektrificatie van de gebruiksfase van Brouwerseiland is dat 
bepaalde niet te elektrificeren verkeersstromen verbonden aan het exploiteren van 
Brouwerseiland zullen worden afgewikkeld via een transferium dat zal worden ingericht en / of 
aangelegd op het grondgebied van de gemeente Goeree-Overflakkee. Burgemeester en 
wethouders hebben de gemeente Goeree-Overflakkee hierover geïnformeerd. De gemeente 
Goeree-Overflakkee heeft schriftelijk laten weten meer inzicht in de gevolgen van een 
transferium te willen krijgen alvorens over de wenselijkheid en haalbaarheid van het 
transferium op haar grondgebied een standpunt in te nemen. 

Informeren en reactiemoqeliikheid appellanten 
De appellanten, die in de beroepsprocedure tegen het eerder vastgestelde bestemmingsplan 
als belanghebbenden zijn aangemerkt, zijn door burgemeester en wethouders niet meer in de 
gelegenheid gesteld te reageren op de op het laatste moment nog aangebrachte wijziging 
bestaande uit de elektrificatie van de gebruiksfase van het recreatieve programma dat het 
bestemmingsplan 'Brouwerseiland' mogelijk maakt. 

Aanvullende stukken Brouwerseiland van 21 oktober 2020 
Naar aanleiding van het collegevoorstel heeft Brouwerseiland op 21 oktober 2020 een groot 
aantal aanvullende stukken aan de raad gemaild. Onze griffier heeft burgemeester en 
wethouders ten behoeve van de raad gevraagd om aan de betrokken externe jurist (mr. 
T.E.P.A. Lam van Hekkelman Advocaten) opdracht te verlenen om de raad te adviseren over 
de vraag of de kanttekeningen die in het collegeadvies zijn geplaatst bij de aspecten 
uitvoerbaarheid/haalbaarheid en natuur door middel van deze aanvullende stukken zijn 
weggenomen. Op 3 november 2020 zijn de adviezen van de heer Lam ontvangen. De 
conclusies van die adviezen zijn: 

Natuur 
ln de geactualiseerde stikstofberekening en de effectbeoordeling is ten onrechte geen rekening gehouden 
met in ieder geval het niet-emissieloze verkeer (329 mvt/etmaal). Dat verkeer is rechtstreeks verbonden 
aan het exploiteren van diverse programmaonderdelen van Brouwerseiland. Aangezien niet verzekerd is 
dat de 329 mvt/etmaal emissieloos afreizen naar Brouwerseiland, dienen de effecten daan/an te worden 
onderzocht.
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Uit de stukken volgt dat dit verkeer met bebording naar het transferium wordt geleid waar geparkeerd kan 
worden. Daarom kunnen de verkeersbewegingen in zoverre tot aan het transferium in de 
stikstofberekeningen worden meegenomen (en niet tot aan de poort van Brouwerseiland). 

De planregels borgen de locatie en omvang van het transferium niet. Zonder toereikende borging van het 
transferium door middel van een voorwaardelijke verplichting in de planregels, dienen de 329 mvt/etmaal 
naar de poort van Brouwerseiland te worden gemodelleerd, waarna het niet-emissieloze verkeer zich 
verspreidt in de omgeving. 

Zekerheidshalve is een proefberekening met AERIUS versie 2020 verricht, waarin het verkeer naar het 
transferium MPZ is meegenomen (conform input Rho). Daaruit volgt een stikstofdepositietoename op 
meerdere overbelaste habitats in twee Natura 2000-gebieden. Die effecten heeft Brouwerseiland niet 
beoordeeld. 

Daarmee biedt het Onderzoek stikstofdepositie in samenhang met de passende beoordeling onvoldoende 
zekerheid dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast. 
Het bestemmingsplan kan daarom niet in overeenstemming met artikel 2. 7, eerste lid en 2.8 Wnb worden 
vastgesteld. 

Uitvoerbaarheid/haalbaarheid 
Samengevat stelt Over Morgen op basis van de door Brouwerseiland aangeleverde stukken: 
1. ln 2025 noch in 2030 is volledige elektrificatie van het beoogde programma voor Brouwerseiland 

uitvoerbaar. 
2. Het programma voor Brouwerseiland met het E-concept is in de periode tot 2030 markttechnisch niet 

haalbaar. 

Gelet op de bevindingen van Over Morgen ben ik van mening dat Brouwerseiland niet aannemelijk heeft 
gemaakt dat het door haar ontwikkelde E-concept uitvoerbaar is. 
Evenmin is aangetoond dat het bestemmingsplan markltechnisch haalbaar is. Ook is niet voldoende 
verantwoord dat het elektrische gebruiksconcept zal voorzien in een behoefte. 

Uitgaande van de juistheid van de bevindingen van Over Morgen, kan de raad het bestemmingsplan niet in 
overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening vaststellen. 

Naar aanleiding van het advies hebben wij de heer Lam gevraagd enkele onderdelen van de 
conclusies te verduidelijken. De verduidelijking is in de bovenstaande tekst verwerkt. Verder 
heeft de heer Lam nog aangegeven dat met Wnb gedoeld wordt op de Wet 
natuurbescherming. 

Mening 

Gevraagde beslissing over bestemmingsplan 
Brouwerseiland heeft gevraagd en tijdens de commissievergadering van 26 oktober 2020 
bevestigd dat zij wil dat vooruitlopend op de beslissing op de gewijzigde aanvraag om 
natuurvergunning een besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan wordt genomen. 

Bovendien heeft Brouwerseiland tijdens de commissievergadering van 26 oktober 2020 
aangegeven dat wat haar betreft alle informatie die de raad nodig heeft om een besluit te 
kunnen nemen beschikbaar is. 

Op nadrukkelijk verzoek van Brouwerseiland moet daarom nu een besluit genomen worden 
over het bestemmingsplan, dit terwijl een aantal essentiële zaken daarvoor eigenlijk ontbreekt 
en het bestemmingsplan naar ons oordeel niet rijp is voor besluitvorming. 

Aspect natuur 
Bij het vorige bestemmingsplan was de vereiste natuurvergunning door de provincie verleend. 
Wij hebben destijds bij het provinciale standpunt aansluiting gezocht. 

ln het voorbereidlngstraject dat burgemeester en wethouders de afgelopen maanden hebben 
doorlopen, lag de beoordeling van de met Brouwerseiland samenhangende natuuraspecten 
bij de provincie. Pas nadat eind augustus 2020 was besloten de gebruiksfase van 
Brouwerseiland te elektrificeren en de provincie niet bereid bleek op basis van een gewijzigde 
aanvraag een natuurvergunning te verlenen, is de beoordeling van de natuuraspecten door 
Brouwerseiland (uitsluitend) op het bordje van de gemeente gelegd. Wij vinden dat niet juist. 
Er is grote druk gelegd op burgemeester en wethouders om de natuuraspecten te beoordelen 
om zo te bewerkstelling dat wij vóór 7 november 2020 over het bestemmingsplan (kunnen) 
besluiten. Bovendien is er op 21 oktober 2020 nog een uitgebreide reactie van 
Brouwerseiland ingediend over het aspect natuur. Brouwerseiland verwacht van ons als raad 
dat wij daarover binnen twee weken een afweging maken. Naar ons oordeel is dat niet
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redelijk en past de opstelling van Brouwerseiland niet bij de wijze waarop de voorbereiding 
van (de nieuwe versie van) het bestemmingsplan steeds in overleg met de provincie en 
burgemeester en wethouders ter hand is genomen. 

Wij stellen verder vast dat er bij de diverse natuurverenigingen die gebruik hebben gemaakt 
van de geboden mogelijkheid om hun visie op het nieuwe bestemmingsplan te geven veel 
zorgen zijn over de gevolgen van Brouwerseiland voor de natuur in het algemeen en de 
Natura 2000-gebieden in het bijzonder. Wij stellen vast dat de betreffende natuurorganisaties 
nauwelijks gelegenheid hebben gehad om te reageren op de beoogde elektrificatie van de 
gebruiksfase en de stukken die op het aspect natuur op 21 oktober 2020 nog zijn ingediend. 
De afgelopen week zijn wij met de natuurverenigingen in gesprek gegaan. Tijdens de 
gevoerde gesprekken is duidelijk geworden dat er significante effecten zijn op de natuur. 
Deze worden hieronder nader uitgewerkt en beargumenteerd. 

Zoals bij de feiten is vermeld, is er nog geen concreet zicht op verlening van een 
natuun/ergunning door de provincie voor het project dat het bestemmingsplan 
'Brouwerseiland' mogelijk maakt. 

Door Brouwerseiland is recent vanwege de keuze voor elektrificatie van de gebruiksfase van 
het programma voor Brouwerseiland een nieuwe l gewijzigde aanvraag natuurvergunning bij 
Gedeputeerde Staten van Zeeland ingediend. Zoals het voorstel vermeldt, is de beoordeling 
van die gewijzigde vergunningsaanvraag ecologisch, juridisch en technisch dermate complex, 
dat de provincie Zeeland externe adviseurs bij de beoordeling van de gewijzigde aanvraag 
heeft gevraagd te assisteren. ln een brief van 16 oktober 2020 heeft de provincie over deze 
gewijzigde aanvraag het volgende geschreven: 

"Naar aanleiding van de door Brouwerseiland B. V. ingediende gewijzigde aanvraag kenmerk VG-BE2-002, 
d. d. 22 september 2020 vragen wij aandacht voor het volgende. 

Rapporten Hekkelman en Antea 
Op 13 oktober 2020 heeft de heer Versteeg een tweetal documenten aan mevrouw B. Ebben en de heer D. 
Nas gestuurd, te weten: 
- Memo Hekkelman Advocaten beoordeling stikstof stukken 22 september 2020 
- Memo Antea Second opinion Stikstofdepositieonderzoek d. d. 22 september 

Hiermee is voldaan aan het door de heer Nas in de e-mails van 9 en 14 oktober 2020 neergelegde verzoek 
tot het verkrijgen van bovengenoemde rapporten. 

Wij' nemen de in de rapporten vastgelegde bevindingen en conclusies over. Dit betekent dat wij op dit 
moment geen positief (ontwerp)besluit over de aanvraag kunnen nemen. Voordat wij een besluit over de 
aanvraag nemen willen wij u andermaal gelegenheid geven om naar aanleiding van de bevindingen en 
conclusies van onze adviseurs uw aanvraag te wijzen en/of aan te vullen. ' 

U krijgt hiervoor tot en met vrijdag 13 november 2020 de gelegenheid. 

Gebiedsbescherming 
Zoals blijkt uit de gewijzigde aanvraag van 22 september 2020, merken wij op dat er ten opzichte van de 
oorspronkelijke vergunningaanvraag nu een booster op de Brouwersdam wordt geplaatst. De 
voeding/stroomvoorziening vindt plaats via een drijvend ponton met containers. Dat ponton wordt 
regelmatig ven/angen. 

Uit de oplegnotitie blijkt dat de zoekgebleden voor de booster dichtbij de vissluis/spuisluis in de 
Brouwersdam zijn gelegen. Deze sluis wordt regelmatig door zeehonden gebruikt als migratleroute van de 
Voordelta naar de Grevelingen en visa versa. Deze effecten zijn niet beoordeeld. 

Niet duidelijk is waar het ponton en de booster precies komen te liggen, er is een (groot) zoekgebied 
aangegeven. Aannemelijk is dat het ponton dicht bij de booster wordt geplaatst en dat er effecten mogelijk 
zijn op (migrerende) zeehonden bij de sluis. 

De mogelijke effecten van de booster en het ponton op de Natura 2000-waarden (met name zeehonden) 
dienen in beeld te worden gebracht en beoordeeld. 

Wij stellen u in de gelegenheid hierop een reactie aan ons uit te brengen. U krijgt hien/oor tot en met 
vrijdag 13 november 2020 de gelegenheid. 

Aerius calculator versie 2020, 15 oktober 2020 
Zoals u we/licht weet, is er op donderdag 15 oktober 2020 een nieuwe release van Aerius calculator 
vrijgegeven. De Regeling natuurbescherming zal met ingang van de nieuwe release op 15 oktober 
aanstaande bepalen (in artikel 2.1) dat voor projecten gebruik wordt gemaakt van de AERIUS Calculator 
versie 2020. -

4



Omdat wij' nog geen besluit hebben kunnen nemen op uw gewijzigde vergunningaanvraag, betekent dit dat 
u de effecten voor wat betreft het onderdeel stikstof op basis van deze nieuwe versie van Aerius calculator 
in beeld zult moeten brengen. 

U krijgt hien/oor tot en met vrijdag 13 november 2020 de gelegenheid. 

Op ons verzoek heeft de heer Lam beoordeeld of het bestemmingsplan Brouwerseiland', 
rekening houdend met de stukken die Brouwerseiland op 21 oktober 2020 heeft ingediend, in 
overeenstemming met de Wet natuurbescherming kan worden vastgesteld. ln zijn advies van 
3 november 2020 schrijft de heer Lam daarover - zoals hierboven al is vermeld - dat het 
Onderzoek stikstofdepositie in samenhang met de passende beoordeling onvoldoende 
zekerheid biedt dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast. 

Gelet op bovenstaande feiten en omstandigheden constateren wij dat van de raad niet 
verlangd kan worden dat hij het bestemmingsplan op het onderdeel natuur beoordeelt. Wij 
menen dat er aanleiding is om de besluitvorming uit te stellen totdat de provincie tot een 
afgewogen oordeel is gekomen. Omdat Brouwerseiland dat niet wil en verlangt dat wij nu een 
besluit nemen, constateren wij, gelet op het provinciale standpunt, de daaraan ten grondslag 
liggende externe adviezen en het advies van de heer Lam van 3 november 2020 (en de in dat 
advies genoemde adviezen van de heer Lam en anderen), de Wet natuurbescherming aan de 
vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan in de weg staat. Daarom kan het 
bestemmingsplan 'Brouwerseiland' niet vastgesteld worden. 

Aspect uitvoerbaarheid/behoefte elektrificatie 

Elektrificatie aanlegfase 
Wij betwijfelen of het voor de aanlegfase benodigde elektrische materieel (in voldoende mate) 
beschikbaar is en of het elektriciteitsnet daarvoor voldoende is, gelet op het 
Stikstofonderzoek en de zeer summiere bijlage 11. Daarbij wijzen wij er ook op dat 
Brouwerseiland heeft aangegeven dat zij het project zal realiseren met lokale aannemers. Het 
is naar ons oordeel niet aannemelijk dat deze lokale aannemers op korte termijn de 
beschikking krijgen over het voor de aanleg benodigde elektrische materieel. 

Uitvoerbaarheid/behoefte E-concegt 
Wij stellen vast dat het aan het bestemmingsplan ten grondslag gelegde behoefteonderzoek 
niet uitgaat van de nu beoogde elektrificatie van de gebruiksfase (hierna: “het E-concept'). 
Voor de onderbouwing van het E-concept wordt verwezen naar een zeer summiere notitie 
van ZKA. Hoewel wij vinden dat het op de weg van Brouwerseiland ligt om te onderbouwen 
dat het E-concept financieel en technisch uitvoerbaar is en dat er voldoende marktvraag 
(behoefte) voor is, begrijpen wij dat burgemeester en wethouders gelet op de beperkte tijd die 
beschikbaar was en de grote druk die door Brouwerseiland is uitgeoefend aan Over Morgen 
opdracht hebben verleend om de door Brouwerseiland aan het E-concept ten grondslag 
gelegde onderbouwing te beoordelen. Het standpunt van Brouwerseiland dat burgemeester 
en wethouders dat niet hadden mogen doen, delen wij niet. De bevindingen van Over Morgen 
stellen ons juist in staat om de uitvoerbaarheid en behoefte aan het E-concept goed te 
beoordelen. 

De samenvattende conclusie van het rapport van Over Morgen van 12 oktober 2020 luidt als 
volgt: 

Samengevat, is de markttechnische haalbaarheid van het programma met het E-concept op 
Brouwerseiland in 2025 niet aannemelijk, omdat op meerdere losse onderdelen de markt er naar 
verwachting nog niet klaar voor is. Echter, is het vooral het totaal, oftewel de opsomming van de e-mobility 
eisen aan bezoekers, huurders en kopers, die maken dat er een te kleine doelgroep overblijft voor 
exploitatie van deze ontwikkeling. 

Naar aanleiding van dit rapport heeft Brouwerseiland erop gewezen dat de datum van 2025 
ten onrechte gehanteerd zou zijn. Volgens Brouwerseiland is het redelijk uit te gaan van een 
opstartfase en is het project in 2030 zonder meer levensvatbaar. Daarop heeft Over Morgen 
gereageerd, ln een e-mail van 13 oktober 2020 schrijft Over Morgen: 

Duurzamere vormen van mobiliteit bieden oplossingen voor de stikstofcrisis. De groei van elektrisch 
vervoer zal de komende jaren doorzetten; dit onderschrijven en onderbouwen we in onze rapportage. De 
grote vraag is hoe snel de adoptie van elektrisch ven/oer zal gaan. Om dit in te schatten maakt Over 
Morgen gebruik van het door de TU Eindhoven ontwikke/de voorspelmodel voor de adoptie van elektrisch 
vervoer. De verwachting is dat 30% van de voertuigen op de Nederlandse wegen in 2030 elektrisch zijn.
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Daarnaast zet de overheid in op enkel elektrische nieuwverkopen vanaf 2030. Voor Brouwerseiland 
betekent dit, dat in 2030 de beoogde doelgroep huurders, kopers en bezoekers nog altijd significant kleiner 
zal zíjn, dan waarop de initiële exploitatie is gebaseerd. Wat betreft elektrische vaartuigen en logistiek geldt 
ook, dat hoe verder in de tijd we kijken, de kans op een grotere adoptie van elektrische mode/len 
aanneme/ijker is. De onzekerheid neemt hiermee echter ook toe. De kennis van vandaag biedt 
onvoldoende houvast om op het gebied van elektrische vaartuigen en logistiek specifieke uitspraken te 
doen over de haalbaarheid hiervan in 2030 in dit Zeeuwse gebied. In de aangeleverde stukken missen de 
onderbouwing en zekerheden voor het E-concept, waarop voor de resterende doelgroepen, ligplaatsen en 
logistiek een gezonde exploitatie met voldoende vraag behaald wordt in 2030. 

Op deze stukken heeft ZKA namens Brouwerseiland gereageerd. Zij is het met de 
bevindingen van Over Morgen niet eens. Ook plaatst zij vraagtegens bij de deskundigheid 
van Over Morgen. 

Om met dit laatste te beginnen. Wij hebben geen enkele reden om aan de deskundigheid van 
Over Morgen te twijfelen. Het tegendeel is eerder het geval. Van verschillende kanten is ons 
bevestigd dat Over Morgen juist over veel expertise beschikt over duurzaamheid en 
verduurzaming. Verder vinden wij dat de adviezen die Over Morgen ons gegeven heeft, blijk 
geven van specifieke deskundigheid op het terrein van de vragen die burgemeester en 
wethouders aan Over Morgen hebben voorgelegd. 

Tegen deze achtergrond hechten wij groot belang aan het oordeel dat Over Morgen over het 
E-concept heeft geveld. ln het memo van 3 november 2020 heeft Over Morgen gemeld dat zij 
in de reactie van ZKA van 19 oktober 2020 geen aanleiding zien om de in hun rapport 
geformuleerde bevindingen bij te stellen. ln de memo wordt dat beargumenteerd toegelicht. 
Gelet op de bevindingen en conclusie van Over Morgen vinden wij, mede gelet op het advies 
dat de heer Lam op dit onderdeel heeft uitgebracht, dat het bestemmingsplan niet kan worden 
vastgesteld. 

Transferium 
Zoals uit de plantoelichting blijkt worden in het kader van het E-concept voertuigen met 
conventionele verbrandingsmotoren naar een transferium geleid en vandaar met emissieloos 
vervoer naar Brouwerseiland gebracht. De beoogde locatie voor het transferium is de 
parkeerplaats van Marina Port Zélande op de Kabbelaarsbank in de gemeente Goeree- 
Overflakkee. Zoals burgemeester en wethouders van die gemeente in hun brief van 8 oktober 
2020 hebben vermeld, moet in het kader van het beoordelen van een goede ruimtelijke 
ordening onderzocht worden of er voldoende ruimte is en blijft voor de beoogde in te nemen 
parkeerplaatsen en de huidige parkeerbehoefte. ln de brief worden zorgen geuit over de 
effecten van het beoogde transferium op de parkeercapaciteit, verkeersstromen en 
stikstofdepositie / milieuruimte in hun gemeente. Wij stellen vast dat inzicht daarin ontbreekt. 

Dat het bestemmingsplan de aanleg van het transferium niet in de weg staat, zoals 
Brouwerseiland heeft aangegeven, is voor ons onvoldoende. Wij vinden dat de effecten van 
het transferium dat op het grondgebied van onze buurgemeente wordt voorzien goed in beeld 
gebracht moeten worden. Bovendien vinden wij dat het gelet op de goede relatie die wij met 
onze buurgemeente onderhouden, onzorgvuldig is om een bestemmingsplan vast te stellen 
dat gevolgen heeft voor onze buurgemeente, zonder dat onze buurgemeente voldoende 
gelegenheid heeft gehad om over die gevolgen een standpunt in te nemen en daarover 
indien gewenst met onze gemeente en/of de initiatiefnemer in overleg te treden. 

Het standpunt van Brouwerseiland dat het transferium geen onderdeel is van het project 
Brouwerseiland en dat er daarom geen aanleiding bestaat de gevolgen in beeld te brengen 
en over die gevolgen met onze buurgemeente te overleggen, delen wij niet. Feit is dat 
Brouwerseiland niet te elektrificeren verkeersbewegingen genereert die in het E-concept op 
Brouwerseiland niet welkom zijn. Brouwerseiland geeft aan dat deze verkeersbewegingen via 
het transferium zullen worden geleid. Deze verkeersbewegingen zijn daarom een 
rechtstreeks gevolg van de ontwikkelingen die het bestemmingsplan “Brouwerseiland” 
mogelijk maakt. Wij vinden dat deze gevolgen in beeld moeten worden gebracht, dat 
daarover overleg met onze buurgemeente gevoerd moet worden en dat de gevolgen een 
volwaardige plaats verdienen in de belangenafweging die wij als raad moeten maken. 

Wij stellen vast dat in het aan ons voorgelegde bestemmingsplan onvoldoende aandacht is 
besteed aan deze gevolgen. Zie voor wat betreft de natuuraspecten ook het advies van de 
heer Lam. Maar ook naar andere (mogelijke) gevolgen, zoals de beschikbaarheid van
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voldoende parkeerplaatsen voor de bestaande functies in de omgeving van het transferium, is 
geen onderzoek gedaan. Het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee heeft geen, althans 
onvoldoende, gelegenheid gehad om haar visie op de plannen te geven. Wij hechten aan 
deze visie en willen die betrekken bij onze afweging. Ook om deze redenen vinden wij dat het 
bestemmingsplan niet kan worden vastgesteld. 

Informeren en reactiemoqelijkheid appellanten 
Uit een oogpunt van zorgvuldigheid vinden wij dat de appellanten die destijds beroep hebben 
ingesteld tegen het bestemmingsplan gelegenheid geboden had moeten worden om te 
reageren op het E-concept. 

Brouwerseiland vindt dat dat niet nodig is, omdat als gevolg van het E-concept geen wezenlijk 
ander plan zou ontstaan. Wij vinden dat bij het bieden van een extra inspraakmogelijkheid 
geen doorslaggevende betekenis toekomt aan de vraag of er in juridisch planologische zin 
sprake is van een wezenlijk ander plan. Voor ons is van belang dat het gaat om een project 
met een zeer grote impact op onze gemeente en meer specifiek op de natuunivaarden in onze 
gemeente en daarbuiten. Het project roept al jarenlang zeer uiteenlopende reacties op. Er zijn 
felle voor- en tegenstanders. Wij vinden het belangrijk om die reacties in de 
belangenafweging te betrekken. Uiteraard heeft dat alleen zin als men heeft kunnen reageren 
op het plan zoals dat aan ons ter vaststelling is aangeboden. Aangezien daarvoor 
onvoldoende gelegenheid is geweest, vinden wij dat het bestemmingsplan niet kan worden 
vastgesteld. Daarbij hebben wij meegewogen dat pas in een heel laat stadium is gekozen 
voor het E-concept en dat het Brouwerseiland is die wil dat wij nu een besluit nemen. 

Tot slot kennen wij ook betekenis toe aan de volgende omstandigheden: 

Kustvisie 
ln de Kustvisie is Brouwerseiland als een pijplijnproject bestempeld. Velen begrijpen niet dat 
het project na zoveel jaar nog steeds als pijplijnproject mag worden aangemerkt. Wij stellen 
vast dat onze gemeente als één van de eersten de kustvisie heeft onderschreven. Onze 
gemeente hecht aan het belang van de bescherming van de kustlijn. Wij stellen vast dat het 
bestemmingsplan 'Brouwerseiland' inbreuk maakt op de Kustvisie en de kustlijn die deze 
beoogt te beschermen. 

Motie van 9 mei 2019 
ln deze motie is destijds door onze raad een politiek signaal afgegeven aan de 
initiatiefnemers van Brouwerseiland, opdat zij dat bij hun afwegingen inzake het door hen te 
nemen besluit over het al dan niet aanpassen en het in procedure brengen van het 
bestemmingsplan zouden kunnen betrekken. 

Zoals wij hiervoor hebben uiteengezet hebben wij het bestemmingsplan 'Brouwerseiland' op 
zijn merites beoordeeld. Het is dus niet zo dat wij reeds vanwege de eerder aangenomen 
motie vinden dat het bestemmingsplan niet kan worden vastgesteld. Wel menen wij dat ook 
de in de raadsmotie vastgelegde argumenten ertoe moeten leiden, althans eraan bijdragen 
dat het bestemmingsplan niet wordt / kan worden vastgesteld. 

Compensatie werkhaven 
Verlies van huidige functies van de Middelplaathaven moeten eerst elders gecompenseerd 
worden. Onduidelijk is hoe voldaan zal worden aan de voorwaarde, opgenomen in de door 
Rijkswaterstaat aan Brouwerseiland verleende Watervergunning (RWS-2017/41892), dat de 
Springersdiephaven, gelegen op grondgebied van de gemeente Goeree-Overflakkee, 
heringericht wordt als werkhaven van voldoende omvang. ln het bijzonder de aanleg van een 
loswal en het vergroten van de inloop van deze haven. Mede is onduidelijk hoe tevens 
voldaan zal worden aan de verplichting om in, of nabij de Springersdiephaven 60 openbare 
passantenplaatsen voor plezierboten, met een verbinding met de wal, aan te leggen. Dit, 
tenivijl een nieuwe werkhavenfunctie van de Springersdiephaven de aanleg van 
passantenplaatsen ter plaatse in principe uitsluit, volgens Rijkswaterstaat. 
(Nadere uitleg over de passantenplaats-verplichting wordt gegeven in de brief van het 
Watersportverbond van 17 augustus 2020 aan de gemeente Schouwen-Duiveland in verband 
met het nieuwe concept-bestemmingsplan Brouwerseiland.)
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Internationale surfspot 
De raad heeft bij herhaling benadrukt dat hij het belangrijk vindt dat de internationale surfspot 
behouden blijft. 

Dat is reeds op 27 mei 2010 uitgesproken in een door de gemeenteraad aangenomen 
amendement bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Entree Brouwersdam Zuid. ln 
het amendement is aangegeven dat de surfoever aan de noordzijde van de Haven 
Middelplaat behouden blijft, dan wel volledig gecompenseerd wordt in de directe nabijheid 
van de oorspronkelijke locatie en met behoud van kwaliteit (openbaar toegankelijk als 
surfgebied, met ruime parkeermogelijkheid direct aan het water en ongehinderde toegang tot 
het water). 

Naar aanleiding van de reacties namens de surfers hebben wij nog nader overleg met de 
vertegenwoordigers van de surfers gevoerd. Met de surfers vinden wij dat het 
bestemmingsplan het behoud van de internationale surfspot onvoldoende borgt. Wij doelen 
daarbij op de beschikbaarheid van de 82 parkeerplaatsen op Brouwerseiland op maximaal 24 
dagen per jaar. Niet verzekerd is dat die op de momenten dat het nodig is die beschikbaar 
zijn voor de surfers. Bovendien is niet duidelijk of de gemeente Goeree-Overflakkee 
medewerking wil verlenen aan het realiseren van de overige parkeerplaatsen buiten het 
plangebied en of deze in voldoende mate verkeersveilig te gebruiken zijn. 

Tot slot constateren wij dat er verschillen zitten tussen het concept rapport van Peutz dat bij 
de door het college aangeboden stukken is gevoegd en het definitieve rapport van Peutz dat 
onlangs is toegezonden. Voor ons is onvoldoende duidelijk of het definitieve rapport uitgaat 
van de maximale planologische mogelijkheden. Normaalgesproken zouden wij vanwege deze 
omstandigheden aangestuurd hebben op aanhouding van de besluitvorming en 
burgemeester en wethouders gevraagd hebben een en ander op te helderen en (samen met 
de surfers en Brouwerseiland) te onderzoeken of aanvullende waarborgen verkregen kunnen 
worden. 
Omdat Brouwerseiland wil dat wij nu een besluit nemen, komt de onduidelijkheid en 
onzekerheid die nu nog bestaat, naar ons oordeel voor rekening van Brouwerseiland. 

Zorgvuldigheid bes/uitvormingsproces 
Brouwerseiland heeft bij herhaling laten weten dat zij vindt dat op onze raad de 
inspanningsverplichting rust om het bestemmingsplan vast te stellen. Begrijpen wij het goed, 
dan vindt Brouwerseiland dat wij gelet op deze inspanningsverplichting niet de ruimte zouden 
hebben om het bestemmingsplan niet vast te stellen. Wij delen de visie van Brouwereiland 
niet. 

Wij stellen vast dat burgemeester en wethouders een uiterste inspanning hebben verricht om 
te komen tot een rechtmatig bestemmingsplan. ln een zeer laat stadium heeft Brouwerseiland 
besloten de gebruiksfase van het project te elektrificeren. Verder stellen wij vast dat de 
vereiste onderbouwing in een zeer laat stadium is aangeleverd en op een groot aantal punten 
tekort schiet, althans onduidelijkheden oproept, die niet, althans onvoldoende zijn 
weggenomen. 
Tegelijkertijd verlangt Brouwerseiland onder dreiging met schadeclaims dat er nu een besluit 
genomen wordt. Zij vindt zelfs dat het burgemeester en wethouders niet zou vrijstaan om hun 
objectieve en onderbouwde visie op het bestemmingsplan aan ons mee te geven. 

Wij hebben geen begrip voor de opstelling van Brouwerseiland. Zij gaat volledig voorbij aan 
het feit dat van ons verlangd mag worden dat een transparant, open en zorgvuldig proces 
wordt doorlopen. De inwoners van onze gemeente mogen van ons verwachten dat wij 
besluiten nemen die in overeenstemming zijn met het recht en dat wij alle betrokken belangen 
op een zorgvuldige manier wegen. De gesloten overeenkomst staat daaraan vanzelfsprekend 
niet in de weg. 

Dat wij eerder hebben besloten het bestemmingsplan vast te stellen, betekent niet dat wij nu 
niet opnieuw het plan zoals dat nu voorligt met de kennis en inzichten van nu moeten 
beoordelen. Wij lezen in de overeenkomst niet dat er andersluidende afspraken zijn gemaakt. 

Naar ons oordeel rust op onze raad niet de inspanningsverplichting om het bestemmingsplan 
vast te stellen.
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Zou dat anders blijken te zijn, dan staat deze inspanningsverplichting er niet aan in de weg 
dat wij een zorgvuldige belangenafvveging maken. 

Wij constateren dat er (1) een aantal wettelijke belemmeringen is om het bestemmingsplan 
vast te stellen, (2) beleidsmatige redenen zijn om het bestemmingsplan niet vast te stellen en 
(3) er nog diverse onduidelijkheden en onzekerheden zijn die tot gevolg hebben dat wij, 
omdat wij nu een besluit moeten nemen, niet anders kunnen dan te weigeren het 
bestemmingsplan vast te stellen. 

Zelfs als op onze raad een inspanningsverplichting zou rusten, vinden wij dat een eventueel 
weigeringsbesluit vanwege de omstandigheden 1 tot en met 3 niet in strijd is met deze 
eventuele inspanningsverplichting. 

Voorstel 
Het plan is eigenlijk niet rijp voor besluitvorming door de raad. Nu de initiatiefnemer niettemin 
nadrukkelijk vraagt om een besluit kan geen ander besluit genomen worden dan het niet 
vaststellen van het bestemmingsplan. 

Met dit amendement wordt dan ook voorgesteld het bestemmingsplan Brouwerseiland gelet 
op bovenstaande oven/vegingen niet vast te stellern. 
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Ingediend namens de fractie van LSD door Robbert L ev. 
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