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Samenvatting 

 

Brouwerseiland voorziet in de integrale ontwikkeling van luxe recreatiewoningen en een reeks van 

voorzieningen (o.a. een jachthaven, winkels, restaurants, vergaderaccomodatie, theaterzaal, bedrijfs-

ruimtes) in de gemeente Schouwen-Duiveland. De Coalitie Bescherm de Kust is in de veronderstelling 

dat de economische effecten en de effecten op de werkgelegenheid door de projectontwikkelaar te 

rooskleurig worden weergegeven. Daarom is in opdracht van de Coalitie Bescherm de Kust door 

Twynstra Gudde een contra-expertise op een aantal onderdelen van het plan uitgevoerd. 

 

Werkgelegenheid, bestedingen en draagvlak voorzieningen 

Voor de contra-expertise op de werkgelegenheid en economische spin off van Brouwerseiland is het 

rapport ‘Economische Effect Rapportage Brouwerseiland’ (Kenniscentrum Kusttoerisme, mei 2016) als 

uitgangspunt genomen. Verder is gebruik gemaakt van de informatie in de ‘Exploitatieovereenkomst 

Brouwerseiland’ (definitieve versie 30-06-2015).  

 

Werkgelegenheid realisatie Brouwerseiland 

In het rapport van Kenniscentrum Kusttoerisme zijn de werkgelegenheidseffecten als gevolg van de 

bouw van Brouwerseiland als volgt geraamd: de aanleg van Brouwerseiland zal gedurende 2017 werk 

voor ruim 250 FTE creëren en gedurende 2018 werk voor bijna 500 FTE. Deze arbeid wordt vooral ge-

creëerd in de bouwsector, maar ook in de zakelijke dienstverlening en de handel (groot- en detailhan-

del) wordt volop werk gegenereerd. Het totaal aantal fte komt dus uit op 747 directe en indirecte ba-

nen. De berekende werkgelegenheidseffecten zijn exclusief uitgaven van bouwvakkers bij lokale on-

dernemers (lunch, horeca etc.). 

 

De totale bruto werkgelegenheid ramen wij op 1.299 fte. Dit is dus hoger dan de 747 fte in het rapport 

van Kenniscentrum Kusttoerisme. Hierbij dienen echter twee kanttekeningen. Ten eerste zijn in onze 

berekeningen de uitgaven door bouwvakkers aan lokale ondernemers en dergelijke wel meegenomen. 

Ten tweede gaat het hier om bruto werkgelegenheid en niet om netto gerealiseerde banen. De bruto 

werkgelegenheidseffecten dienen te worden vertaald naar netto werkgelegenheidseffecten. Er dient te 

worden gecorrigeerd voor de verdringingseffecten. Voor Brouwerseiland gaan we uit van een verdrin-

gingseffect van 75%, dus 25% van de bruto werkgelegenheid rekenen we toe als netto werkgelegen-

heidseffect. Het gaat dan dus om 1299 x 0,25 = 325 fte. Gezien de onzekerheid omtrent dit effect advi-

seren wij een bandbreedte van +/- 25% te hanteren waarbij we uitkomen op 245-406 fte netto werkge-

legenheid. Dit tegenover 747 fte in het rapport van Kenniscentrum Kusttoerisme, waarbij de opmerking 

dient te worden gemaakt dat in dit rapport niet is aangeven of het gaat om bruto of netto werkgelegen-

heid. 

 

Permanente bestedingen en werkgelegenheid  

In het rapport van Kenniscentrum Kusttoerisme zijn de jaarlijkse bestedingen geraamd op 37,7 miljoen 

euro. De permanente werkgelegenheidseffecten zijn geraamd op 515 fte.  

 

In onze berekeningen komen wij uit op totale jaarlijkse bestedingen van 32,9 mln. euro1. Deze komen 

dus iets lager uit. Dit komt omdat is uitgegaan van een lagere verhuurbezettingsgraad van de wonin-

gen op Brouwerseiland. Verder is nog een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor de gemiddelde bezet-

tingen van 7,2 huurders per recreatiewoningen en 4,3 per hotelvilla. Indien dit niet worden gehaald, 

 

1 Het gaat hier om de directe bestedingen in de regio. Een deel van deze bestedingen kan weglekken naar elders (denk bijvoorbeeld 

aan bestedingen voor huur die terecht komt bij woningeigenaren die zelf woonachtig zijn buiten de regio). 



 

 

 

 

dan heeft dit een relatief groot effect op de bestedingen. In onze gevoeligheidsanalyse zijn we uitge-

gaan van respectievelijk 5,5 en 2,5 huurders per recreatiewoning en hotelvilla, welke ons ook als rede-

lijk voorkomen. Hiermee komen de totale bestedingen uit op 24,1 mln. euro.  

 

Het totale bruto werkgelegenheidseffect (direct en indirect) ramen we op 438 fte. Echter net als bij de 

bouw dient er een correctie te worden gemaakt voor verdringing om de netto werkgelegenheid te bere-

kenen. Het netto effect is geraamd op 110 fte. Net als bij de berekening van de werkgelegenheid in de 

bouw adviseren we een bandbreedte aan te houden van +/- 25%. Indien de bestedingen lager uitvallen 

omdat de bezetting van 7,2 en 4,3 personen met woning/villa niet wordt gehaald werkt dat ook door op 

de werkgelegenheid. Uitgaande van de bezetting van 5,5 en 2,5 personen per woning/villa komen de 

bruto werkgelegenheidseffecten uit op 321 fte. De netto werkgelegenheidseffecten komen dan uit op 

80 fte +/- 25%. 

 

Draagvlak voorzieningen 

Volgens de exploitatiebijeenkomst Brouwerseiland ziet het programma aan voorzieningen op Brouwer-

seiland er als volgt uit: maximaal 10 boetieks van 75m2 per boetiek (winkel/horecafunctie, tearoom, 

snackbar, pizzeria etc.) en maximaal 2 restaurants/grand cafés van in totaal 500m2. Verder is nog 

sprake van een aantal andere type functies: een congrescentrum (tevens yachtclub), theaterzaal, een 

tentoonstellingsruimte etc. Bovendien is er een jachthaven voorzien met circa 450 ligplaatsen. 

 

In dit rapport is het draagvlak voor de boetieks en restaurants/grand cafés onderzocht. De boetieks en 

restaurants/ grand cafés hebben gezamenlijk een omvang van max. 1.250 m2. Op basis van kengetal-

len is de raming dat de boetieks en restaurants 5,8 mln. euro aan jaaromzet nodig hebben voor een 

gezonde bedrijfsvoering. In onze raming genereert het plan Brouwerseiland 5,6 mln. euro aan beste-

dingen voor horeca en winkels. De gewenste jaaromzet en bestedingen lijken dus redelijk in evenwicht. 

Maar er is alleen voldoende omzet voor de voorzieningen indien alle bestedingen van de gasten van 

Brouwerseiland in de voorzieningen op Brouwerseiland worden uitgegeven. Dit lijkt ons niet aanneme-

lijk. Je zou dan kunnen concluderen dat er te veel capaciteit aan voorzieningen is gepland, maar er zul-

len ook bestedingen door passanten (jachthaven) en dagrecreanten worden gedaan. Vooralsnog is 

onze conclusie dat er voldoende draagvlak lijkt te zijn voor de geplande voorzieningen.  Deze conclu-

sie gaat echter niet op bij verhuur van de woningen bij een lager aantal personen per woning of villa bij 

huur.  Uitgaande van de bezetting van 5,5 en 2,5 personen per woning/villa nemen de bestedingen 

voor winkels en horeca af tot 4,2 mln. euro. In dat geval kan wel worden geconcludeerd dat er over-

aanbod wordt gecreëerd op Brouwerspark indien de maximale geplande capaciteit van 1.250 m2 wordt 

benut. Gemiddeld is er dan bijna 30% overaanbod aan voorzieningen. In dat geval zullen of niet alle 

voorzieningen op Brouwerseiland gezond exploitabel zijn en/of treden er nadelige effecten op voor 

concurrerende voorzieningen in de regio. 

 

Kwalitatieve beoordeling plan Brouwerseiland 

Het plan Brouwereiland is door onze beoordeeld door deze af te zetten tegen marktomstandigheden 

en concurrerend aanbod. Al met al komen wij tot de conclusie dat - mits de positionering gericht is en 

blijft op het hoge exclusieve segment - de consequenties voor bestaande parken in Zeeland beperkt 

zijn.  

Brouwerseiland gaat meer concurreren met het bestaande aanbod wanneer het exclusieve hoge seg-

ment te hoog gegrepen blijkt en noodgedwongen naar een lager (doch nog wel hoogwaardig) segment 

wordt overgeschakeld. In dat geval zullen de consequenties voor parken die eveneens een hoogwaar-

dig aanbod hebben waarschijnlijk merkbaar worden. De positieve economische effecten voor de regio 

treden dus ook alleen op als Brouwerseiland zich daadwerkelijk richt op het hoge exclusieve segment. 



 

 

 

 

Bij een lager segment zal veel meer sprake zijn van verdringing ten opzichte van andere parken. Deze 

conclusie geldt voor de woningen/villa’s in Brouwersdam. 

 

Voor de voorzieningen in de vorm van boetieks en restaurants is hiervoor de conclusie getrokken dat 

niet echt overaanbod lijkt te worden gecreëerd in de regio waardoor er een klein risico op omzetderving 

is voor concurrerende voorzieningen is. Deze conclusie gaat echter alleen op indien de hoge bezet-

tingsgraad – respectievelijk 7,2 en 4,3 personen - per recreatiewoningen en hotelvilla’s wordt gehaald. 

Indien deze lager uitvalt wordt er wel overaanbod in de regio gerealiseerd en neemt het risico op omzet 

derving voor concurrerende voorzieningen toe. 

 

Deze conclusie ten aanzien van omzetderving kan minder stellig worden getrokken voor de jachtha-

ven. De jachthaven op Brouwerseiland biedt 450 ligplaatsen plus nog ligplaatsen voor passanten en 

commerciële vaart. Per 10 recreatiewoningen worden nog eens tenminste 4 vaste ligplaatsen gereali-

seerd. Dit betreft dus een aanbod dat veel groter is dan de vraag die vanuit de verblijvers op Brouwer-

eiland zelf kan worden verwacht. Dit zou tot concurrentie kunnen leiden in de regio. Zeker als gekeken 

wordt naar de landelijke trend van marktverzadiging. Als we verder inzoomen op Zeeland en in bijzon-

der Schouwen Duiveland, dan zijn daar meerdere grote jachthavens terug te vinden. Bij de jachthaven-

verenigingen zijn – zij het beperkt – nog wachtlijsten, de meer commerciële havens lijken het moeilijker 

te hebben. Mogelijk is er nog ruimte voor extra capaciteit in de regio, maar de komst van een jachtha-

ven in Brouwerseiland brengt ook een risico van overaanbod met zich mee. Zo’n overaanbod kan lei-

den tot exploitatieverliezen voor Brouwerseiland zelf en/of tot omzetderving voor de concurrerende 

jachthavens.  

 

Aanbeveling 

Onze hoofdconclusie is dat - mits de positionering van Brouwerseiland gericht is en blijft op het hoge 

exclusieve segment - de consequenties voor bestaande parken in Zeeland beperkt zijn. Dit neemt niet 

weg dat ook in Zeeland de markt van recreatiewoningen onder druk staat. Het gevaar van verloedering 

en verpaupering van met name parken aan de onderkant van de markt is ook in Zeeland aanwezig. In 

onze optiek zouden nieuwe plannen zoals Brouwerseiland dan ook gebruikt moeten worden ten be-

hoeve van het herbestemmen of upgraden van dergelijke parken. Op basis van het provinciaal omge-

vingsplan is het al noodzakelijk dat er bij nieuwe initiatieven een koppeling wordt gelegd met het be-

staande (verouderde) product.  Vanaf 2017 zijn er volgens de provincie instrumenten beschikbaar die 

ondernemers helpen bij een kwaliteits- en differentiatieslag of mogelijke bedrijfsbeëindiging. Opge-

merkt wordt dat voor Brouwerseiland reeds (financiële) vereveningsafspraken zijn gemaakt in een ex-

ploitatieovereenkomst.  Ons advies is dat er goed gekeken wordt naar de aanwending van deze gel-

den. Bijvoorbeeld door deze in te zetten op plaatsen waar door sanering van verouderde accommoda-

ties winst voor recreatie én landschap kan worden geboekt.  
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Brouwerseiland voorziet in de integrale ontwikkeling van luxe recreatiewoningen en een reeks van 

voorzieningen (o.a. een jachthaven, winkels, restaurants, vergaderaccomodatie, theaterzaal, bedrijfs-

ruimtes) in de gemeente Schouwen-Duiveland. De Coalitie Bescherm de Kust2 is in de veronderstelling 

dat de economische effecten en de effecten op de werkgelegenheid door de projectontwikkelaar te 

rooskleurig worden weergegeven. Daarom is behoefte aan een contra-expertise op een aantal onder-

delen van het plan.  

 

De Coalitie Bescherm de Kust heeft aan Twynstra Gudde de volgende vragen gesteld:  

1. Kloppen de door de projectontwikkelaar voorgestelde gegevens op gebied van werkgelegenheid en 

de (jaarlijkse) economische impuls? Inclusief de (negatieve) neveneffecten op de bestaande mid-

denstand/ondernemers. Zo nee, wat zijn die dan wel? Er wordt gesproken over 37 miljoen spin off. 

Naar wie gaat die toe? Aandachtspunt is de bezettingsgraad: met welke bezettingsgraad moet wor-

den gerekend? Is het met die bezettingsgraad haalbaar om geplande voorzieningen (winkels/ho-

reca) te realiseren?  

2. Is de voorgestelde bouw zo uniek in de markt als wordt voorgesteld en concurreert het daarmee 

inderdaad niet met de bestaande bebouwing en andere bouwplannen? Zo nee, wat zijn de conse-

quenties voor bestaande bebouwing of bestaande bouwplannen? 

3. Wat zijn de negatieve economische consequenties van het plan op bestaande recreatievoorzienin-

gen en -bouwplannen. Het gaat niet alleen om de woningen ook om de jachthavens: er liggen al 

veel jachthavens leeg. Een enkele commerciële haven draait quitte, overigen leiden zwaar verlies. 

Wordt er niet gebouwd voor de leegstand?   

4. Zijn er algemene of meer gebied specifieke trends te geven waaruit blijkt dat de aanleg van Brou-

werseiland leidt tot bijv. leegstand van andere parken (of tot andere negatieve effecten) en dat er 

recreatieparken in dit segment voldoende aanwezig of in ontwikkeling zijn. 

 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 hebben wij naar de cijfermatige onderbouwing van het plan gekeken in termen van 

werkgelegenheid en economische spin-off (vraag 1). Op basis van kengetallen zijn door ons alterna-

tieve berekeningen uitgevoerd.  

 

In hoofdstuk 3 gaan beschrijft de kwalitatieve beoordeling van het plan in termen van het programma 

en de consequenties voor andere parken en voorzieningen in Zeeland (vragen 2 tot en met 4). 

 

 

2 Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieudeferatie, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Het Zeeuws Landschap, Zuid-Hollands 

Landschap, Stichting Duinbehoud, Wereld Natuur Fonds, De Waddenvereniging, LandschappenNL, Landschap Noord-Hol-

land, Vogelbescherming Nederland, Vereniging Kust & Zee, Stichting de Noordzee, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, 

Milieufederatie Friesland, Natuur en Milieufederatie Groningen en Erfgoedvereniging Heemschut 
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2. Werkgelegenheid en bestedingen 

Voor de contra-expertise op de werkgelegenheid en economische spin off van Brouwerseiland hebben 

wij het rapport ‘Economische Effect Rapportage Brouwerseiland’ (Kenniscentrum Kusttoerisme, mei 

2016) als uitgangspunt genomen. Verder hebben we gebruik gemaakt van de informatie in de ‘Exploi-

tatieovereenkomst Brouwerseiland’ (definitieve versie 30-06-2015). We gaan in dit hoofdstuk in op ach-

tereenvolgend de volgende onderwerpen: 

- Werkgelegenheid realisatie Brouwerseiland 

- Permanente bestedingen en werkgelegenheid  

- Draagvlak voorzieningen 

2.1 Werkgelegenheid realisatie Brouwerseiland 

In het rapport van Kenniscentrum Kusttoerisme zijn de werkgelegenheidseffecten als gevolg van de 

bouw van Brouwerseiland als volgt samengevat: 

‘De totale investeringssom bedraagt € 180 miljoen. Een deel daarvan is reeds uitgegeven gedurende 

de planvormingsfase. De overige investeringen vinden gedurende 2017 en 2018 plaats, ervan uit-

gaande dat in januari 2017 kan worden gestart met de aanleg. De aanleg van Brouwerseiland zal ge-

durende 2017 werk voor ruim 250 FTE creëren en gedurende 2018 werk voor bijna 500 FTE. Deze ar-

beid wordt vooral gecreëerd in de bouwsector, maar ook in de zakelijke dienstverlening en de handel 

(groot- en detailhandel) wordt volop werk gegenereerd. Deze impacts treden alleen op tijdens de aan-

leg en bouw van Brouwerseiland”.   
  

Het totaal aantal fte komt dus uit op 747 directe en indirecte banen. De werkgelegenheidseffecten zijn 

gemaakt met een eigen input-output-model. De berekende werkgelegenheidseffecten zijn exclusief uit-

gaven van bouwvakkers bij lokale ondernemers (lunch, horeca etc.). 

 

Wij hebben aan de hand van kengetallen en statistieken een alternatieve berekening uitgevoerd voor 

het bepalen van de werkgelegenheidseffecten. Daarbij maken we ook een belangrijk onderscheid tus-

sen de bruto en netto gecreëerde werkgelegenheid. Wij komen tot de volgende berekening: 

- Als basis hebben we dezelfde investeringssom genomen zoals in het rapport van Kenniscentrum 

Kusttoerisme; in totaal 138 miljoen euro in 2017 en 2018. 

- Voor het berekenen van de bruto directe werkgelegenheid hanteren we productiewaarde per fte in 

bouwnijverheid. Deze is circa 170.000 euro/fte (bron: CBS). Met een investering van 138 miljoen 

euro komen we dan uit op 812 fte. 

- Naast de directe werkgelegenheid leidt de bouw tot indirecte werkgelegenheid. Voor het bepalen 

van de indirecte bruto werkgelegenheidseffecten is gebruik gemaakt van de meest recent beschik-

bare Input-Output tabel van het CBS. Op basis hiervan komen wij uit op 487 fte aan indirecte werk-

gelegenheid.  

- De totale bruto werkgelegenheid ramen wij dus op 1.299 fte. Dit is dus hoger dan de 747 fte in het 

rapport van Kenniscentrum Kusttoerisme. Hierbij dienen echter twee kanttekeningen. Ten eerste zijn 

in onze berekeningen de uitgaven door bouwvakkers aan lokale ondernemers en dergelijke wel 

meegenomen. Ten tweede gaat het hier om bruto werkgelegenheid en niet om netto gerealiseerde 

banen. Op dat punt gaan we hieronder verder in. 
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Bruto en netto werkgelegenheid 

De bruto werkgelegenheidseffecten dienen te worden vertaald naar netto werkgelegenheidseffecten. 

Er dient te worden gecorrigeerd voor de verdringingseffecten: omzet door aanbod van nieuwe diensten 

/ producten kan leiden leidt tot een afname van omzet in andere delen van Zeeland of Nederland.  Be-

langrijke mechanismen die hierbij een rol spelen is de hoeveelheid werk die in een sector beschikbaar 

is en het aanbod van werkzoekenden. Als we dan naar de bouwsector kijken is die duidelijk herstel-

lende van een periode van langdurige crisis. In 2015 was nog een afname van de werkgelegenheid in 

de sector. Maar inmiddels wordt er weer flink gebouwd in Nederland. In 2016 groeide de werkgelegen-

heid met 3% en in 2017 in een groei van 2,2% voorzien (Bron: UWV Arbeidsmarktprognose 2016-

2017). Bovendien blijkt uit een analyse naar krapteberoepen (UWV februari 2017) dat waar er in 2015 

vooral sprake was van krapte in de richtingen metaal, installatie, elektro en werktuigbouw dat het in-

middels ook in de bouw lastiger wordt om vakmensen te vinden.  

 

Vanuit deze landelijke statistieken is het dus aannemelijk dat er een grote mate van verdringing valt te 

verwachten. Echter, het zou nog kunnen zijn dat de lokale omstandigheden in Zeeland dusdanig zijn 

dat de verdringing lager is. Maar dit is vanuit de statistieken niet aannemelijk. Nergens in Nederland is 

de werkloosheid zo snel gedaald als in Zeeland. Dan blijkt uit cijfers van het CBS over de totale werk-

loosheid in 2016, vergeleken met 2015. Zeeland heeft ook van alle provincies naar verhouding de min-

ste werklozen, 4,4 procent van de beroepsbevolking. Groningen de meeste, 7,4 procent. Uit diezelfde 

CBS analyse blijkt ook groei en herstel van bouw en handel in Zeeland. 

 

Al met al kan geconcludeerd worden dat er waarschijnlijk sprake is van een grote mate van verdrin-

ging. Er worden niet veel netto banen gecreëerd, eenvoudig weg omdat de bouwbedrijven genoeg 

werk omhanden hebben. De omvang van het netto werkgelegenheidseffect is lastig te bepalen. Als re-

ferentie hebben we gebruik gemaakt van het rapport ‘Eerste verkenning maatschappelijk effectiviteit 

mitigerende maatregelen gaswinning Groningen’ (Ecorys en Twynstra Gudde, 2015). Daarin is uitge-

gaan van 40% netto banen voor de bouwwerkzaamheden als gevolg van versterkingsmaatregelen, 

sloop nieuwbouw etc. Echter in Groningen is juist sprake van de grootste werkloosheid in Nederland 

waardoor de verdringing lager is. Bovendien was ten tijde van dat rapport het herstel van de bouwsec-

tor nog niet echt ingezet. Voor Brouwerseiland gaan we uit van een verdringingseffect van 75%, dus 

25% van de bruto werkgelegenheid rekenen we toe als netto werkgelegenheidseffect. Het gaat dan 

dus om 1299 x 0,25 = 325 fte. Gezien de onzekerheid omtrent dit effect adviseren wij een bandbreedte 

van +/- 25% te hanteren waarbij we uitkomen op 245-406 fte netto werkgelegenheid. Dit tegenover 747 

fte in het rapport van Kenniscentrum Kusttoerisme, waarbij de opmerking dient te worden gemaakt dat 

in dit rapport niet is aangeven of het gaat om bruto of netto werkgelegenheid. 

 

2.2 Permanente bestedingen en werkgelegenheid 

2.2.1 Uitgangspunten 

In het rapport van Kenniscentrum Kusttoerisme wordt uitgegaan van een jaarlijkse economische impuls 

van 37,7 mln. euro, welke is als volgt opgebouwd: 
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Tabel 1: Bestedingen eigenaren en huurders woningen Brouwerseiland. Bron: Kenniscentrum Kusttoerisme 

 

De bestedingen zoals weergegeven in tabel 1 zijn exclusief uitgaven die samenhangen met eventuele 

dagrecreanten of uitgaven die samenhangen met eventuele bezit van boten op privéligplaatsen bij de 

woningen, zo is in het rapport aangegeven. 

In het rapport is vervolgens met hetzelfde IO-model een raming gemaakt van de permanente werkgele-

genheidseffecten welke zijn geraamd op 515 fte. 

2.2.2 Contra-expertise 

Bestedingen 

Om te beginnen is door ons gekeken naar de berekening van de bestedingen. Zoals uit tabel 1 blijkt is 

deze opgebouwd uit de vermenigvuldiging van het aantal nachten x uitgaven (voor huur en uitgaven 

tijdens verblijf). Om met de uitgaven te beginnen; de uitgaven tijdens verblijf zijn ontleend uit onder-

zoek van NBTC-NIPO Research en komen uit op 39 euro per persoon per dag. Voor de uitgaven aan 

huur van recreatiewoningen is uitgegaan van een fictief bedrag van 100 euro per persoon per nacht. 

Alhoewel hier geen referentie voor wordt opgegeven lijkt ons dit redelijk, evenals het bedrag voor uitga-

ven per dag. Volgens ‘Toerisme in Perspectief’ (NTBC, januari 2017) wordt in het duurdere segment 

zelf nog iets meer uitgegeven, namelijk gemiddeld 180 euro per persoon (huur en uitgaven) per dag. 

De uitgaven voor onderhoud en inrichting van de woningen lijken ons ook redelijk. 

 

Dan is de volgende vraag of het aantal overnachtingen redelijk is ingeschat. Daarvoor is in het rapport 

de volgende tabel terug te vinden: 

 

 

Tabel 2. Omvang verblijfstoerisme Brouwerseiland. Bron: Kenniscentrum Kusttoerisme 
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In onze eigen rekenslag komen wij tot de volgende bevindingen: 

- De berekening van het aantal overnachtingen bij gebruik door eigenaren lijkt goed te zijn onder-

bouwd. 

- In het plan zit 50% van de woningen verplicht in de verhuur, de overige 50% niet. In tabel 1 is uitge-

gaan van 80% in de verhuur. Wij hebben dit overgenomen, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er 

minder woningen in de verhuur worden geplaatst. 

- De berekening van het aantal overnachtingen door huurders is in het rapport minder duidelijk onder-

bouwd: 

 Uit een narekening blijkt dat om te beginnen is uitgegaan van een gemiddelde bezetting van 7,2 

personen per recreatiewoning per boeking. Voor de hotelvilla’s is uitgegaan van gemiddeld 4,3 

personen per boeking. Deze kengetallen worden niet in het rapport onderbouwd en de vraag is 

hoe redelijk deze kengetallen zijn. Daarvoor dient bekend te zijn wat de capaciteit van de recrea-

tiewoningen en hotelvilla’s op Brouwerseiland zijn. De informatie daarover is schaars, navraag 

door de opdrachtgever bij de gemeente en Boskalis heeft niets opgeleverd. Op de website 

www.schouwen-duiveland.nl zijn echter de specificaties van drie type recreatiewoningen terug te 

vinden, opgesteld door architect Zeelenberg. Deze drie woningen (villa’s Heilzoete, Werzoete en 

Helewid) hebben allen een capaciteit voor 8 personen. Indien alle recreatiewoningen op Brouwer-

seiland tenminste capaciteit bieden voor 8 personen, dan is een gemiddelde bezetting van 7,2 

aan de bovenkant van wat haalbaar is en lijkt ons aan de te hoge kant. We hebben dit kengetal 

aangehouden, maar adviseren wel bij de planmakers na te gaan waar deze aanname op is geba-

seerd en bovendien te checken of alle recreatiewoningen een capaciteit van 8 bedden hebben. 

Hetzelfde advies geldt voor de hotelvilla’s. Indien er recreatiewoningen of hotelvilla’s met een 

kleinere capaciteit tussen zitten, zijn de kengetallen van 7,2 en 4,3 huurders sowieso te hoog. Bij 

de berekening van de bestedingen en werkgelegenheidseffecten doen wij een gevoeligheidsana-

lyse voor een lagere bezetting. 

 Verder is uitgaan van een slaapbezettingsgraad van 46% waarbij volgens eigen opgave is uitge-

gaan van de gemiddelde bezetting van Nederlandse vijfsterrenhotels als referentie omdat het 

aanbod van Brouwerseiland zou passen bij dit marktsegment. Dit vinden wij een opmerkelijke 

aanname omdat het niet alleen gaat om type accommodatie maar ook locatie en type markt. Bij 

die vijfsterrenhotels zal vooral aanbod zitten in bijvoorbeeld Amsterdam, welke waarschijnlijk het 

hele jaar door een hogere gemiddelde bezettingsgraad kennen dan een recreatieparken aan de 

kust. Wij hebben daarom gekeken wat de gemiddelde bezettingsgraad van huisjesterreinen is in 

Nederland. Over de jaren 2015 en 2016 is deze gemiddeld 37% geweest (Bron: CBS Statline). 

Wij verwachten dat de gemiddelde bezetting van Brouwerseiland gezien het dure marktsegment 

boven de 37% ligt, maar onder de 46%. Wij zijn in onze berekening uitgegaan van 40%. 

 

In plaats van 279.500 overnachtingen, waarvan 266.200 voor huur komen wij uit op afgerond 244.400 

overnachtingen waarvan 231.000 voor huur. En met deze aantallen schatten wij de totale jaarlijkse be-

stedingen dan ook iets lager in (zie tabel). De totale jaarlijkse bestedingen komen uit op 32,9 mln. 

euro3.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Het gaat hier om de directe bestedingen in de regio. Een deel van deze bestedingen kan weglekken naar elders (denk bijvoorbeeld 

aan bestedingen voor huur die terecht komt bij woningeigenaren die zelf woonachtig zijn buiten de regio). 

http://www.schouwen-duiveland.nl/
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Type uitgaven Bedrag (euro) Aantal Bestedingen (euro) 

Uitgaven tijdens verblijf 
39 

                   
244.383            9.530.937  

Uitgaven huur accommodatie 
100 

                   
231.045         23.104.500  

Uitgaven woning 800 315              252.000  

Totaal          32.887.437  

Tabel 3: Raming bestedingen eigenaren en huurders woningen Brouwerseiland.  

 

Gevoeligheidsanalyse  

Indien de gemiddelde bezettingen van 7,2 huurders per recreatiewoningen en 4,3 per hotelvilla niet 

worden gehaald, dan heeft dit een relatief groot effect op de bestedingen. In onze gevoeligheidsana-

lyse zijn we uitgegaan van respectievelijk 5,5 en 2,5 huurders per recreatiewoning en hotelvilla, welke 

ons ook als redelijk voorkomen. Hiermee komen de totale bestedingen uit op 24,1 mln. euro, een da-

ling van 27% ten opzichte van de berekende bestedingen in tabel 3. 

 

Werkgelegenheid 

Zoals hierboven aangeven is in het rapport van Kenniscentrum Kusttoerisme, op basis van de 37,7 mil-

joen euro aan jaarlijkse bestedingen, met hun IO-model een raming gemaakt van de permanente werk-

gelegenheidseffecten welke zijn geraamd op 515 fte.  

 

Wij hebben uitgaande van onze eigen raming van de bestedingen en middels een alternatieve bereke-

ningswijze een raming gemaakt van de gecreëerde werkgelegenheid.  Als we de 32,9 miljoen euro aan 

jaarlijkse bestedingen als uitgangspunt nemen komen wij tot de volgende alternatieve berekening: 

- Uitgaande van een productiewaarde van 120.000 euro/fte (bron: Toerisme in perspectief. NBTC 

2017), is sprake van realisatie van 274 fte aan bruto directe werkgelegenheid. De totale bruto werk-

gelegenheid (direct en indirect) komt uit op 438 fte. 

- Echter net als bij de bouw dient er een correctie te worden gemaakt voor verdringing om de netto 

werkgelegenheid te berekenen. Omdat ook de toeristische sector na de crisis aan het herstellen is 

en er de laatste jaren sprake is van groei, gaan we uit van 25% toekenning voor het netto werkgele-

genheidseffect. Het netto effect is dan 110 fte. Net als bij de berekening van de werkgelegenheid in 

de bouw adviseren we een bandbreedte aan te houden van +/- 25%. 

 

Gevoeligheidsanalyse  

Indien de bestedingen lager uitvallen omdat de bezetting van 7,2 en 4,3 personen met woning/villa niet 

wordt gehaald werkt dat ook door op de werkgelegenheid. Uitgaande van de bezetting van 5,5 en 2,5 

personen per woning/villa komen de bruto werkgelegenheidseffecten uit op 321 fte. De netto werkgele-

genheidseffecten komen dan uit op 80 fte +/- 25%. 

 

Tot slot 

In deze paragraaf is een reflectie gegeven op de bestedingen en het aantal banen gekoppeld aan het 

plan Brouwereiland. Dat zou de suggestie kunnen wekken dat het 2 aparte effecten zijn en dat je deze 

bij elkaar zou mogen optellen. Dat is niet het geval. De bestedingen en bruto werkgelegenheid zijn 2 

kanten van dezelfde medaille. Het maatschappelijke effect bestaat uit de winst op de bestedingen of de 

netto toegevoegde werkgelegenheid. 
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2.3 Draagvlak voorzieningen 

De laatste vraag die natuurmonumenten heeft gesteld met betrekking tot de bestedingen en bezet-

tingsgraad is of deze voldoende zijn om de geplande voorzieningen (winkels/horeca) op Brouwersei-

land te realiseren. Daarvoor is eerst gekeken naar de capaciteit van de voorzieningen. Volgens de ex-

ploitatiebijeenkomst Brouwerseiland ziet het programma er als volgt uit: 

- Maximaal 10 boetieks van 75m2 per boetiek (winkel/horecafunctie, tearoom, snackbar, pizzeria 

etc.). In totaal dus maximaal 750m2 

- Maximaal 2 restaurants/grand cafés van in totaal 500m2 

- Verder is nog sprake van een aantal andere type functies: een congrescentrum 300m2 (teven yacht-

club), theaterzaal 500m2, een tentoonstellingsruimte (200m2) etc. Bovendien is er een jachthaven 

voorzien met circa 450 ligplaatsen. 

 

In dit paragraaf focussen we ons in eerste instantie op de boetieks en restaurants/grand cafés. In 

hoofdstuk 3 gaan we in op de jachthaven. De congresaccommodatie, theater en tentoonstellingsruimte 

hebben wij buiten onze analyse gelaten (zie kader).   

 

Congresaccommodatie, theater, tentoonstellingsruimte 

De haalbaarheid van de plannen voor congresaccommodaties, theater en tentoonstellingsruimte zijn 

een onderzoek op zich en hebben we buiten beschouwing gelaten. Wel kunnen we stellen derge-

lijke functies in ons land doorgaans alleen in de grote steden rendabel zijn te exploiteren. Een ook 

binnenstedelijk zijn er vele theaters en tentoonstellingsruimten waar altijd geld bij moet.  Het opne-

men van dergelijke functies op een afgelegen plek is dus een aandachtspunt. Het komt regelmatig 

voor dat dergelijke functies op parken naar verloop van tijd dienen te worden herbestemd.  

 

De boetieks en restaurants/ grand cafés hebben gezamenlijk een omvang van max. 1.250 m2. De 

vraag is hoeveel omzet deze moeten genereren voor een gezonde bedrijfsvoering. Hiervoor maken we 

gebruik van kengetallen voor vloerproductiviteit: een getal aangeeft hoeveel omzet per vierkante meter 

vloeroppervlak in een winkel dient te worden gemaakt voor een gezonde bedrijfsvoering. Volgens 

Hoofd Bedrijfschap Detailhandel is dat: 

- 7.200 euro/m2/jaar voor dagelijkse goederen 

- 1.800 euro/m2/jaar voor niet dagelijkse goederen. 

 

Voor Brouwereiland is van het volgende uitgegaan:  

- 500 m2 restaurant/grand cafe x 7.200 (euro/m2/jaar) = 3,6 mln. euro jaaromzet 

- 750 m2 mix van functies x 3.0004 (euro/m2/jaar) = 2,2 mln. euro jaaromzet 

 

In totaal hebben de boetieks en restaurants dus 5,8 mln. euro aan jaaromzet nodig. Volgens eigen be-

rekening van het Kenniscentrum Kusttoerisme wordt jaarlijks 10,9 mln. euro (zie tabel 1) uitgegeven 

tijdens verblijf. Echter dit bedrag is mede opgebouwd uit reiskosten. In totaal kan 6,4 mln. euro worden 

toegerekend aan horeca en detailhandel. In onze eigen raming (tabel 3) komen wij uit op 9,5 mln. euro 

aan bestedingen voor dagelijkse uitgaven. Gecorrigeerd voor reiskosten blijft daar 5,6 mln. euro van 

over voor horeca en winkels. De gewenste jaaromzet en bestedingen lijken dus redelijk in evenwicht. 

Maar er is alleen voldoende omzet voor de voorzieningen indien alle bestedingen van de gasten van 

Brouwerseiland in de voorzieningen op Brouwerseiland worden uitgegeven. Dit lijkt ons niet aanneme-

lijk. Je zou dan kunnen concluderen dat er te veel capaciteit aan voorzieningen is gepland, maar er zul-

len ook bestedingen door passanten (jachthaven) en dagrecreanten worden gedaan. Vooralsnog is 

onze conclusie dat er voldoende draagvlak lijkt te zijn voor de geplande voorzieningen.   

 

 

4 Een gemiddeld kengetal voor dagelijks en niet-dagelijks 
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Gevoeligheidsanalyse  

Ook voor dit onderdeel is gekeken wat de effecten zijn van een lager aantal personen per woning of 

villa bij huur.  Uitgaande van de bezetting van 5,5 en 2,5 personen per woning/villa nemen de bestedin-

gen voor winkels en horeca af tot 4,2 mln. Euro. In dat geval kan wel worden geconcludeerd dat er 

overaanbod wordt gecreëerd op Brouwerspark indien de maximale geplande capaciteit van 1.250 m2 

wordt benut. Gemiddeld is er dan bijna 30% overaanbod aan voorzieningen. In dat geval zullen of niet 

alle voorzieningen op Brouwerseiland gezond exploitabel zijn, of er treden nadelige effecten op voor 

concurrerende voorzieningen in de regio. 
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3. Kwalitatieve beoordeling plan Brouwerseiland 

In dit hoofdstuk doen wij een meer kwalitatieve beschouwing op het plan Brouwereiland waarin we in-

gaan op de volgende vragen van de Coalitie Bescherm de kust: 

1. Is de voorgestelde bouw zo uniek in de markt als wordt voorgesteld en concurreert het daarmee 

inderdaad niet met de bestaande bebouwing en andere bouwplannen? Zo nee, wat zijn de conse-

quenties voor bestaande bebouwing of bestaande bouwplannen? 

2. Wat zijn de negatieve economische consequenties van het plan op bestaande recreatievoorzienin-

gen en -bouwplannen. Het gaat niet alleen om de woningen ook om de jachthavens: er liggen al 

veel jachthavens leeg. Een enkele commerciële haven draait quitte, overigens leiden zwaar ver-

lies. Wordt er niet gebouwd voor de leegstand?   

3. Zijn er algemene of meer gebied specifieke trends te geven waaruit blijkt dat de aanleg van Brou-

werseiland leidt tot bijv. leegstand van andere parken (of tot andere negatieve effecten) en dat er 

recreatieparken in dit segment voldoende aanwezig of in ontwikkeling zijn. 

 

Dit hoofdstuk kent de volgende indeling: 

- Algemene trends in markt van recreatieparken 

- Brouwerseiland en vraag en aanbod Zeeland 

- Beoordeling plan Brouwerseiland 

- Aanbeveling 

3.1 Algemene trends in markt recreatieparken 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de markt voor recreatieparken het erg moeilijk heeft. Zo blijkt 

uit ‘Rabobank Cijfers en Trends; thema-update: verblijfsrecreatie’ dat er sprake is van een sterk verza-

digde markt. Er is weliswaar een jaarlijkse groei van enkele procenten van een aantal (met name bui-

tenlandse) toeristen, maar deze wordt overschaduwd door de groei van het aanbod. Tussen 2012 en 

2015 nam het aanbod huisjesterreinen met 28% toe. Deze verzadiging heeft geleid en leidt verder tot 

stevige prijsconcurrentie en dalende marges. In haar trendrapport concludeert de Rabobank dat dat er 

voor ondernemers drie zaken van belang zijn om te overleven of succesvol te zijn: (1) door online 

zichtbaar te zijn, (2) door uniek te zijn in het aanbod en (3) door samen te werken. 

Op het gebied van uniciteit (2) wordt geconcludeerd dat alleen parken met een uniek product (door lig-

ging, voorzieningen of product) en een hoge kwaliteit (door service, innovatie en personeel) zich kun-

nen onderscheiden en voldoende herhaalbezoeken kunnen genereren.  

De vraag die wat ons inziens voor Brouwerseiland beantwoord dient te worden of met dit plan, een 

nieuw marktsegment wordt aangeboord dan wel verschuiving zal plaatsvinden binnen de bestaande 

markt. De mate van uniciteit van Brouwerseiland zal naar onze inschatting hierbij cruciaal zijn. Om dit 

vraag te beantwoorden kijken we eerst naar de vraag en aanbod in Zeeland (volgende paragraaf).  

3.2 Brouwerseiland en vraag en aanbod Zeeland 

Om te beginnen kan geconcludeerd worden dat qua marktomstandigheden de situatie in Zeeland niet 

afwijkt van de landelijke trend. In ‘Economische haalbaarheid Brouwerseiland’ (ZKA i.s.m. Verheijden 

Concepten. 25 juli 2015) wordt deze conclusie ook getrokken; “Zeeland is de meest populaire provincie 

onder kopers van recreatiewoningen. Tegelijk is het bungalowaanbod de afgelopen jaren sneller geste-

gen dan de huurvraag. Huurbezettingen staan daardoor onder druk en er is stevige prijsconcurrentie: 
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de verhuurbungalowmarkt in het onder- en middensegment is verzadigd. Deze verzadiging neemt ver-

der toe gezien de hoge planvoorraad van ca. 2.000 verhuurbungalows in Zeeland die voor het over-

grote deel verkoopwaardes tot €250.000,- hebben”. 

 

Om in deze markt te kunnen opereren wordt met Brouwerseiland ingezet op een ‘nieuw premium villa-

concept voor een nieuw te ontwikkelen exclusief vraagsegment’. De verkoopopbrengsten van de villa’s  

zitten in de range van 300.000 tot 900.000 euro en dat binnen een nieuw villaconcept van een eilan-

denarchipel met duinlandschap, familievilla’s met eigen aanlegsteiger. Qua doelgroep wordt ingezet op 

de consument die volgens het plan nu nog niet bediend wordt in Noordwest Europa (en dus Zeeland). 

 

Brouwerseiland wordt in het rapport vergeleken met een aantal referentieprojecten (zie figuur) in Ne-

derland waaruit inderdaad blijkt dat Brouwerseiland aan de bovenkant van het marktsegment zit. Al zit-

ten ook bij de referentieprojecten parken in een (deels) hoog marktsegment (met name Heegh Staete, 

Duynvilla Bornrif & Nieuwe Sier, en resort Bodelaeke). 

 

 

 

Figuur 1. Referentieprojecten. Bron: Economische haalbaarheid Brouwersdam (2015) 

 

In het kader van deze opdracht kunnen wij niet een volledige aanbod analyse in Noordwest Europa en 

Nederland doen om de uniciteit van Brouwerseiland te bepalen. We hebben echter wel via een quick 

scan gekeken naar het aanbod in Zeeland. Op www.bungalowparkoverzicht.nl/vakantieparken/zeeland 

is een overzicht van 42 vakantieparken in Zeeland terug te vinden. Binnen dit aanbod zijn 16 parken te 

vinden met luxe bungalows. Daarvan zijn er weer een aantal die qua look en feel enigszins in de buurt 

van Brouwerseiland komen, afgaande van het fotomateriaal gaat het dan met name om Résidence 

Cadzand-Bad, Villapark Livingstone, Waterrijk Oesterdam en Buitenhof Domburg. Echter voor al deze 

parken geldt wel dat er sprake is van een dichtere bebouwing (de villa’s of bungalows staan dicht op 

elkaar) en er ook geen stranden en aanlegsteigers voor de deur liggen. Het recentelijk opgeleverde 

http://www.bungalowparkoverzicht.nl/vakantieparken/zeeland
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Oasis Parcs Punt West Hotel & Beach Resort (zie foto’s) met 2 persoons hotelstudio’s en 4, 6 of 8 per-

soons villa’s komt het dichtste in de buurt van Brouwerseiland. Achter dit park aan het Grevelingen-

meer zit net als bij Brouwerseiland architect en projectontwikkelaar Zeelenberg.  

 

Oasis Parcs Punt West Hotel & Beach Resort (Ouddorp) 

 

Naast het bestaande aanbod zijn er nog nieuwe plannen. Het meest relevant leken de plannen voor 

een recreatiepark aan de Veerse dam voor een hotel van 12 meter hoog, ca 50 appartementen, 20 

penthouses en 20 woningen. Maar dit plan lijkt van de baan omdat de gemeenteraad tegen het plan 

heeft gestemd. 

3.3 Beoordeling plan Brouwerseiland  

Al met al komen wij tot de conclusie dat - mits de positionering gericht is en blijft op het hoge exclu-

sieve segment - de consequenties voor bestaande parken in Zeeland beperkt zijn. Brouwerseiland lijkt 

nog het meest te concurreren met het net opgeleverde Oasis Parcs Punt West Hotel & Beach Resort 

van dezelfde marktpartijen, al richt dit park zich op kleinere groepen en lijkt deze iets minder luxe qua 

opzet. 

Brouwerseiland gaat meer concurreren met het bestaande aanbod wanneer het exclusieve hoge seg-

ment te hoog gegrepen blijkt en noodgedwongen naar een lager (doch nog wel hoogwaardig) segment 

wordt overgeschakeld. In dat geval zullen de consequenties voor parken die eveneens een hoogwaar-

dig aanbod hebben waarschijnlijk merkbaar worden. De positieve economische effecten voor de regio 

treden dus ook alleen op als Brouwerseiland er in slaagt hoge exclusieve segment aan te trekken. Bij 

een lager segment zal veel meer sprake zijn van verdringing ten opzichte van andere parken. Deze 

conclusie geldt voor de woningen/villa’s in Brouwersdam. 

 

Voor de voorzieningen in de vorm van boetieks en restaurants is in het vorige hoofdstuk al geconclu-

deerd dat de bezetting van Brouwerseiland zelf voor onvoldoende omzet lijkt te zorgen voor deze win-

kels en voorzieningen omdat niet alle bestedingen in het park zelf zullen worden gedaan. Maar dit kan 

gecompenseerd worden door bezoekers die niet verblijven op Brouwerseiland (dagrecreanten, passan-

ten). Dit zou echter automatisch ten koste gaan van concurrerende voorzieningen in de regio. Omge-

keerd kunnen de bewoners van Brouwerseiland voor extra omzet zorgen door te gaan ‘shoppen’ bij die 

concurrerende voorzieningen. Op voorhand is lastig te zeggen in hoeverre dit soort consumentenstro-

men gaan optreden. De algemene conclusie is dat met de nieuwe voorzieningen op Brouwerseiland 

niet echt overaanbod lijkt te worden gecreëerd in de regio waardoor er een klein risico op omzetderving 

is voor concurrerende voorzieningen is. Deze conclusie gaat echter alleen op indien de hoge bezet-

tingsgraad – respectievelijk 7,2 en 4,3 personen - per recreatiewoningen en hotelvilla’s wordt gehaald. 

Indien deze lager uitvalt wordt er wel overaanbod in de regio gerealiseerd en neemt het risico op omzet 

derving voor concurrerende voorzieningen toe. 

 

Deze conclusie ten aanzien van omzetderving kan minder stellig worden getrokken voor de jachtha-

ven. De jachthaven op Brouwerseiland biedt 450 ligplaatsen plus nog ligplaatsen voor passanten en 

http://www.houtblad.nl/~/media/CCD1BFC6CB1341E7A6436186A0D2183C.jpg
http://www.houtblad.nl/~/media/2C5BFF46DDF54B449A3267BFA54CDC5D.jpg
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commerciële vaart. Per 10 recreatiewoningen worden nog eens tenminste 4 vaste ligplaatsen gereali-

seerd. Dit betreft dus een aanbod dat veel groter is dan de vraag die vanuit de verblijvers op Brouwer-

eiland zelf kan worden verwacht. Dit zou tot concurrentie kunnen leiden in de regio. Zeker als gekeken 

wordt naar de landelijke trend. Voor jachthavens geldt hetzelfde als voor recreatieparken; de markt is 

aan het verzadigen. Uit cijfers van de Hiswa blijkt tussen 2005 en 2014 het aantal ligplaatsen in Neder-

land met 7% is gestegen, dat terwijl het aantal boten in dezelfde periode licht is gedaald (Bron: Thema-

update jachthavens, Rabobank Trends en Cijfers 2014). De Rabobank geeft verder aan dat over de 

hele sector sprake is van omzetdalingen en dat wachtlijsten nauwelijks meer voorkomen. Echter, wordt 

daarbij opgemerkt dat op een aantal plekken, o.a. rond IJsselmeergebied en Zeeland er nog wel 

sprake is van wachtlijsten. 

Als we dan inzoomen op Zeeland en in bijzonder Schouwen Duiveland, dan zijn daar meerdere grote 

jachthavens terug te vinden, waarvan een aantal grote verenigingshavens in de nabijheid van Brouwer-

seiland aan de noordkant van het eiland (Scharendijke 850 ligplaatsen, Den Osse 475 ligplaatsen, 

Brouwershaven 435 ligplaatsen). De websites van deze jachthavens hebben ons geleerd dat al deze 

jachthavens nog wachtlijsten hebben (algemeen of voor bepaalde type boten). Uit telefonische navraag 

door de opdrachtgever blijkt wel dat de wachtlijsten niet heel groot meer zijn en dat de gemiddelde be-

zettingsgraad in deze havens 95% is. Voor de commerciële jachthaven Bruinisse is de bezettingsgraad 

93%, maar is voorlopig afgezien van uitbreidingsplannen. De commerciële haven van Port Zeelande 

zou wel met leegstand te maken hebben.  

Het is hiermee lastig een conclusie te trekken over de geplande jachthaven Brouwerseiland. Bij de 

jachthaven verenigingen zijn – zij het beperkt – nog wachtlijsten, de meer commerciële havens lijken 

het moeilijker te hebben. Mogelijk is er nog ruimte voor extra capaciteit in de regio, maar de komst van 

een jachthaven in Brouwerseiland brengt ook een risico van overaanbod met zich mee. Zo’n overaan-

bod kan leiden tot exploitatieverliezen voor Brouwerseiland haven zelf en/of tot omzetderving voor de 

concurrerende jachthavens.  

3.4 Aanbeveling 

Onze hoofdconclusie is dat - mits de positionering van Brouwerseiland gericht is en blijft op het hoge 

exclusieve segment - de consequenties voor bestaande parken in Zeeland beperkt zijn. Dit neemt niet 

weg dat ook in Zeeland de markt van recreatiewoningen onder druk staat. Het gevaar van verloedering 

en verpaupering van met name parken aan de onderkant van de markt is ook in Zeeland aanwezig. In 

onze optiek zouden nieuwe plannen zoals Brouwerseiland dan ook gebruikt moeten worden ten be-

hoeve van het herbestemmen of upgraden van dergelijke parken. Er zijn ideeën geopperd om een 

transformatiefonds verblijfsrecreatie Zeeland op te richten. Met behulp van een fonds kunnen maat-

schappelijk gewenste recreatieve projecten met een negatieve business case (waaronder bijvoorbeeld 

upgrading van verouderde parken) financieel worden ondersteund. Winstgevende projecten zoals 

Brouwerseiland zouden verplicht kunnen worden een financiële bijdrage te leveren aan een dergelijk 

fonds. Op basis van het provinciaal omgevingsplan is het al noodzakelijk dat er bij nieuwe initiatieven 

een koppeling wordt gelegd met het bestaande (verouderde) product.  Vanaf 2017 zijn er volgens de 

provincie instrumenten beschikbaar die ondernemers helpen bij een kwaliteits- en differentiatieslag of 

mogelijke bedrijfsbeëindiging. Opgemerkt wordt dat voor Brouwerseiland reeds (financiële) vereve-

ningsafspraken zijn gemaakt in een exploitatieovereenkomst.  Ons advies is dat er goed gekeken 

wordt naar de aanwending van deze gelden. Bijvoorbeeld door deze in te zetten op plaatsen waar door 

sanering van verouderde accommodaties winst voor recreatie én landschap kan worden geboekt.  
 

 


