
Aan de leden van de gemeenteraad Schouwen-Duiveland 

 

 

Middelburg, 12 april 2017  

Onderwerp: Brouwerseiland 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Op 31 januari 2017 heeft in Serooskerke een groot aantal van u deelgenomen aan een informatieve 

bijeenkomst over Brouwerseiland. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de samenwerkende 

organisaties Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, 

Natuurmonumenten en de Zeeuwse Milieufederatie. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij u toegezegd 

dat wij u een nadere uitwerking zouden sturen over de economische aspecten rond het plan. Dit 

voornemen is uitgevoerd door middel van een opdracht van de Coalitie Bescherm de Kust aan het 

onderzoeksbureau Twynstra Gudde (verder afgekort tot TG) om in de vorm van een contra-expertise de 

door Brouwerseiland opgestelde economische analyses door te lichten. Wij zijn blij dat we u dit 

professionele rapport nu kunnen aanbieden. Het rapport geeft ons inziens een aantal belangwekkende 

nieuwe inzichten.   

 

In de discussie zoals we die ook op 31 januari hebben gevoerd staat de vraag centraal of de door 

Brouwerseiland beloofde structurele economische impuls voor de regio ook kan worden waar gemaakt.  

Zoals eerder aangegeven twijfelen wij daar sterk aan. Het rapport van TG bevestigt op belangrijke 

punten onze eerdere twijfels.  

 

Structurele werkgelegenheid 

Zoals samengevat onder het kopje ‘Permanente bestedingen en werkgelegenheid’ raamt 

Brouwerseiland de te verwachten jaarlijkse bestedingen op 37.7 mln euro en een permanent 

werkgelegenheidseffect van 515 fte. Bij een zelfde bezettingsgraad van de woningen en villa’s waar 

Brouwerseiland in haar berekeningen van uit gaat komt TG echter uit op een netto 

werkgelegenheidseffect van 110 fte. Met netto werkgelegenheid wordt het werkelijk aantal nieuwe 

banen bedoeld dat in de regio wordt gecreëerd. TG geeft daarbij aan dat het in de stukken van 

Brouwerseiland niet duidelijk is of het bij de door hen genoemde getallen gaat om netto of bruto 

werkgelegenheidseffecten. Naar buiten toe is door Brouwerseiland steeds uitgestraald dat het zou gaan 

om 515 nieuwe banen. Dat blijken er echter 110, dus bijna een factor 5 lager. Hierin is een meer 

realistische bezettingsgraad nog niet verwerkt.  



 

Het TG rapport geeft aan dat de uitkomst van de analyses sterk afhangt van de aanname die in de 

berekeningen wordt gehanteerd voor de bezettingsgraad van de woningen. TG constateert dat de door 

Brouwerseiland gebruikte kengetallen niet zijn onderbouwd. Een bezettingsgraad die hoort bij 5-sterren 

hotels, waarvan Brouwerseiland in de berekeningen uit gaat, wordt door TG gekenmerkt als een 

opmerkelijke aanname. Dit omdat bij 5-sterren voorzieningen het niet alleen gaat om het type 

accommodatie, maar ook om de aard van de locatie. Volgens TG zullen 5-sterren-locaties in steden als 

Amsterdam jaarrond waarschijnlijk een hogere bezettingsgraad hebben dan een recreatiepark aan de 

kust. TG acht een bezettingsgraad van 5.5 huurders per recreatiewoning en 2.5 per hotelvilla meer 

realistisch dan de aantallen van resp. 7.2 en 4.3 huurders waar door Brouwerseiland van is uitgegaan. 

Wordt de werkgelegenheidberekening op basis van deze meer realistische kentallen gemaakt, dan 

bedraagt het netto werkgelegenheidseffect op de lange termijn nog maar 80 fte, oftewel nog slechts 

15% van de 515 fte’s die Brouwerseiland ons steeds heeft voorgehouden. 

 

Bestedingen 

De analyse is door TG ook uitgevoerd in termen van de bestedingen die Brouwerseiland op lange termijn 

zou genereren. De berekening door Brouwerseiland komt op een bedrag van 37,7 miljoen per jaar. De 

zelfde berekening van TG komt lager uit, namelijk op 32.9 mln. Als wordt uitgegaan van de meer 

realistische bezettingsgraad van 5.5 huurders per recreatiewoning en 2.5 per hotelvilla, dan is dat nog 

aanzienlijk minder: 24.1 mln. TG geeft daarbij aan dat een deel van deze bestedingen kan weglekken 

naar elders in de vorm van huurgelden die terecht komen bij woningeigenaren buiten de regio. In de 

verwachting dat veel accommodaties gekocht zullen worden door eigenaren van buiten Zeeland kan dit 

aanzienlijk zijn. Daarbij geven ook de berekeningen van TG een waarschijnlijk nog te optimistisch beeld 

aangezien ook daarin wordt uitgegaan van 80% verhuur, terwijl 50% als verplichting is opgelegd (pag. 5) 

en er een tendens is om dit percentage verder te verlagen om de woningen voor kopers aantrekkelijk te 

houden zoals recente ontwikkelingen bij Cadzand-Bad aan de Zeeuws-Vlaamse kust laten zien (zie PZC, 

21/3/2017). 

 

Aanlegfase 

Zowel door Brouwerseiland als door TG is ingegaan op de economische effecten van Brouwerseiland in 

de aanlegfase. Het betreft hier de werkgelegenheidseffecten in de realisatieperiode 2017-2018. Deze is 

dus tijdelijk en daarmee minder relevant voor de beloofde structurele impuls door Brouwerseiland op 

lange termijn. Ook hier komt TG met een werkgelegenheid van 325 netto fte’s aanzienlijk lager uit dan 

de 747 fte’s die Brouwerseiland voorrekent. Op pag. 3 concludeert TG dat er waarschijnlijk sprake is van 

een grote mate van verdringing waarbij er eenvoudig weg niet veel netto banen worden gecreëerd 

omdat de bouwbedrijven al genoeg werk omhanden hebben.  



Verdringing en overaanbod 

De consequenties van de aanleg van Brouwerseiland voor bestaande parken worden door TG als 

beperkt ingeschat, mits de positionering van Brouwerseiland gericht is en blijft op het hoge exclusieve 

segment. Echter, de vraag is of dit laatste realistisch is en hier niet een groot onomkeerbaar risico 

schuilt. Temeer daar de gehele exploitatie van het park en daarbij behorende voorzieningen uitgaat van 

een te hoge bezettingsgraad van de recreatiewoningen en villa’s. Ten aanzien van de rentabiliteit van de 

beoogde jachthaven zijn er eveneens onzekerheden, aldus TG. De commerciële jachthavens rond de 

Grevelingen lijken het steeds moeilijker te hebben, waarbij de komst van de jachthaven in 

Brouwerseiland het risico van overaanbod met zich meebrengt. Dit kan leiden tot exploitatieverliezen 

voor zowel Brouwerseiland als ook tot omzetderving voor concurrerende havens in de omgeving. Al met 

al bestaat er een reëel risico dat het hoge segment-businessmodel van Brouwerseiland niet haalbaar is. 

In dat geval zal het park zich op andere marktsegmenten gaan richten. 

 

En is het dat allemaal waard? Een plan dat op lange termijn uiteindelijk ten hoogste 80 nieuwe banen 

genereert. Een plan met grote risico’s voor de bestaande recreatiebedrijven in onze regio. Een plan dat 

de huidige omvangrijke dagrecreatieve functie van deze omgeving verdringt, inclusief de daaraan 

gerelateerde economische waarde. Een plan dat een groot beslag legt op de natuurlijke en ruimtelijke 

kwaliteiten op één van de mooiste plekken in onze regio. Kwaliteiten waarvoor toeristen en recreanten 

naar Zeeland komen en daarmee de basis vormen voor de recreatief economische bedrijvigheid. Met 

het rapport van Twynstra Gudde kunnen we niet anders concluderen dat door Brouwerseiland een veel 

te rooskleurig beeld is gegeven van de structurele impuls die we van het plan voor onze regio mogen 

verwachten.  

 

Mede namens  

Stad en Lande van Schouwen-Duiveland,  

Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland,  

Natuurmonumenten, 

Coalitie Bescherm de Kust, 

 

Gert van der Slikke,  

voorzitter ZMf 

 

 

 


