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Stop villapark Brouwerseiland: de laatste kans!
Zeeuwse en Zuid-Hollandse natuurorganisaties, surfers en bewoners geven de strijd tegen de komst van
Brouwerseiland niet op. Ze zijn een crowdfunding gestart waarmee ze geld inzamelen om naar de rechter te
stappen. Alleen die kan de komst van het villapark Brouwerseiland nog stoppen. Er is in een paar dagen tijd
door zo’n 525 personen ruim € 11.000 gedoneerd. Dat geeft de enorme betrokkenheid bij het prachtige gebied goed weer.

Naar de rechter
Ondanks enorm maatschappelijk protest heeft de gemeente Schouwen-Duivenland ‘ja’ gezegd voor de aanleg van het villapark Brouwerseiland aan de Brouwersdam. Onbegrijpelijk want het villapark zal de horizon
gaan domineren. Natuur gaat verloren, een internationale surfspot is in het geding en het belemmert de publieke toegang van het gebied. Ira van Harras van de
Zeeuwse Milieufederatie: ‘‘Daarom stappen we naar
de rechter, want alleen die kan de bouw nog stoppen.
Financiële steun is daarbij hard nodig!’’
Het probleem:
De aantrekkingskracht van de Brouwersdam en het
omliggende natuurgebied wordt bedreigd door de aanleg van een omvangrijk villapark Brouwerseiland. Een
park met 325 vakantievilla’s, een jachthaven voor 350
ligplaatsen, horeca en winkels. De aanleg heeft grote
gevolgen voor de weidsheid en openheid van de Brouwersdam en Grevelingen. De beleving van de historische Brouwersdam met al zijn openheid en vergezichten gaat voor altijd verloren. Veel gebouwen worden
hoger dan de dam zelf en er komt een metershoge geluidswal langs de weg van 1300 meter lang. Daardoor
zijn de Grevelingen vanuit de auto niet meer te zien.
Maar ook als je kijkt vanaf alle andere kanten, bijvoorbeeld vanaf het strandje bij de Kabbelaarsbank zal
Brouwerseiland de horizon gaan domineren. Natuur
gaat verloren, het landschap wordt bedreigd, een internationale surfspot is in het geding èn het belemmert de publieke toegang van het gebied: niet iedereen kan meer genieten van de Brouwersdam.

In strijd met Nederlandse en Europese regels:
De kansen in de rechtbank schatten de initiatiefnemers
hoog in. De bouw van villapark Brouwerseiland past
namelijk niet in Nederlandse en Europese natuurwetgeving. Maar procederen kost veel geld. Help mee met
een donatie de strijd voor het behoud van het mooie
Zeeuwse kustlandschap en een open Brouwersdam.
Ga naar https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/stopbrouwerseiland/ voor meer informatie en een donatie.
Alvast hartelijk dank namens:
 Ira von Harras, Zeeuwse Milieufederatie, mede namens de Zeeuwse partners van Bescherm de Kust:
Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud.
 Jitske van Popering, namens S.O.S. Surfspot en
vele andere surfers
 Ed van Wijk, Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee
 Kors Pijl, namens Ouddorp Kust Ruimte Rust
 Gert-Jan Buth, Natuur- en Vogelwacht SchouwenDuiveland
 Alex Ouwehand, Natuur- en Milieufederatie ZuidHolland
 Louis Beeke, Ria Geluk, Mario Scheffers, petitionarissen petitie ‘Stop Brouwerseiland’, namens de
ondertekenaars
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Samenwerking tussen Natuurorganisaties
OKRR/NLGO heeft de andere natuurorganisaties op Goeree Overflakkee benaderd om te kijken hoe de samenwerking verbeterd kan worden bij de uitwerking van de recreatievisie. Tot nu toe hebben Milieufederatie Zuid-Holland,
Stichting Duinbehoud, Zuid Hollands Landschap en Natuurmonumenten positief op dit initiatief gereageerd. In de
komende maanden gaan we de samenwerking verder vormgeven. Wij verwachten dat deze samenwerking ons zal
helpen om effectief mee te discussiëren over de toekomst van de recreatie, met oog voor natuur, rust en ruimte.

De uitwerking van de recreatievisie stappen
Al dit najaar zullen gemeente en de recreatiesector de
recreatievisie uitwerken. De belangrijkste elementen
daarin zijn:
1. Opzetten van een Tourism Board waarin de sector, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken aan de uitwerking van concrete
projecten
2. Opstellen van een “toetsingskader” voor toekomstige recreatieprojecten
3. Opstellen van masterplannen voor 17 gebieden,
als eerste die voor de kop van het eiland.
4. De participatie van de maatschappelijke organisaties en burgers in de uitwerking van de recreatievisie vormgeven. Dit wordt vaak aangeduid met
GO.nl
Onze evaluatie van de afgelopen periode
Terugkijkend op de afgelopen periode waarin de recreatievisie is opgesteld zien wij de volgende verbeterpunten:
 Bij veel overleggen was een deel van de natuurorganisaties afwezig. Dat is ook begrijpelijk, het onderwerp ‘toeristische recreatievisie GO’ is voor de
meeste natuurorganisaties maar een klein onderwerp. Het is dan lastig steeds een goed ingewerkte medewerker vrij te maken voor deze overleggen.
 We zagen dat de gemeente soms op heel korte
termijn een reactie verwachtte en ons dwong tot
ad-hoc reacties op belangrijke documenten die we
ook niet vooraf in konden zien. Daardoor was het

niet goed mogelijk om gezamenlijk met alle natuurorganisaties tot een gemeenschappelijk
standpunt te komen.

Samenwerking verbeteren
OKRR/NLGO heeft daarom aan de andere natuurorganisaties op het eiland voorgesteld om een GROENE
RAAD voor GO op te zetten die als spreekbuis gaat optreden. De Groene Raad neemt namens de organisaties deel aan de Tourism Board.
Dit voorstel is direct positief ontvangen door Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Duinbehoud, Zuid Hollands Landschap en Natuurmonumenten. Met een
aantal andere zijn we nog in gesprek. De organisaties
die nu aangehaakt zijn, geloven er in elk geval in dat
deze structuur kansen geeft om krachten en deskundigheid te bundelen, zodat de slagkracht groter wordt.
En we nemen aan dat de gemeente en de Veero ons
ook extra serieus zullen nemen als we met één geluid
namens meerdere natuurorganisaties meepraten.
Wilt u meer weten over onze Groene Raad, meedenken of de stukken lezen, stuur ons dan een mail.
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Juridische zaken
OKRR en NLGO hebben met betrekking tot Ouddorp Duin bezwaar gemaakt tegen een bestemmingswijziging van
een perceel grond, waarop de bouw van 9 recreatiewoningen beoogd is.
Volgens OKRR en NLGO is niet voldaan aan de voorwaarden voor de bestemmingswijziging, omdat er
geen sprake is van verplaatsing van verblijfseenheden
van een bestaande camping. Ook vinden wij dat het
maximum aantal recreatiewoningen dat volgens het
bestemmingsplan gebouwd mag worden op Ouddorp
Duin overschreden is. De bestemmingswijziging is via
een voorlopige voorziening door de Raad van State
geschorst, waardoor er niet gebouwd kan worden. De
behandeling van de zaak door de Raad van State in de

bodemprocedure is op verzoek van de gemeente uitgesteld.
In samenhang met deze procedure hebben de werkgroep OKRR en de NLGO ook bezwaar gemaakt tegen
de bouw van de laatste 16 recreatiewoningen op Ouddorp Duin. De vraag of het maximum aantal recreatiewoningen is overschreden is vooralsnog ontkennend
beantwoord. Ook in deze zaak zal de Raad van State
het definitieve antwoord moeten gaan geven.
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Wie helpt mee?
We hebben versterking nodig! De OKRR is een enthousiaste groep Ouddorpers en een verdwaalde Stellendammer, die
zich met passie inzetten om de landschap van de Kop van Goeree mooi en ruimtelijk te houden. We zoeken iemand
die onze website en facebookpagina wil bijhouden en eventueel ook handig is met vormgeving. Heb je interesse, stuur
dan een mailtje naar: ouddorpkustruimterust@gmail.com
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Colofon
Ouddorp Kust Ruimte Rust is een groep van betrokken Ouddorpers die zich bezig houdt met de landschapsvisie voor
de Kop van Goeree. De digitale nieuwsbrief van Ouddorp Kust Ruimte Rust verschijnt ongeveer 1 keer per maand,
afhankelijk van de hoeveelheid nieuws die er is.
Redactie: Gjalt Huppes en Kors Pijl.
Contact: via ouddorpkustruimterust@gmail.com
Regelmatig vindt u het laatste nieuws op onze facebookpagina. Heeft u zich hier al voor aangemeld?
Dat kan via: www.facebook.com/ouddorpkustruimterust
Ons steunen en aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.ouddorpkustruimterust.nl
Deel ons nieuws gerust met andere geïnteresseerden.
We sturen onze nieuwsbrieven naar alle mensen die daar om verzocht hebben en die ze zich als ondersteuner hebben
aangemeld op onze website: www.ouddorpkustruimterust.nl . Dat zijn ondertussen bijna 1000 mensen! Op deze site
vindt u ook onze eerdere nieuwsbrieven.
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