
Beste leden van de raad, 

Binnenkort besluit u over de mo-
gelijke aanleg van Brouwerseiland. 
Uw besluit heeft verstrekkende 
gevolgen voor het karakter en de 
toekomst van Schouwen-Duiveland, 
van de Grevelingen en van de hele 
Zeeuwse kust. In de formele proce-
dures hebben wij al gereageerd. Met 
deze open brief zetten wij de grote 
nadelen en risico’s van Brouwersei-
land op een rij. 

Beschadiging van ons Zeeuwse 
landschap 
De beleving van de historische 
Brouwersdam in al zijn openheid en 
vergezichten gaat voorgoed 
verloren. Veel gebouwen worden 
aanzienlijk hoger dan de Brouwers-
dam zelf en langs de parallelweg 
komt een geluidswal van 1300 m 
lang en 10 m hoog, beplant met 
struiken. Brouwerseiland zal de 
horizon van alle kanten blijvend 
domineren. 

Belemmering publieke toegang 
De 325 woningen komen in handen 
van particuliere eigenaren. De 
kavels lopen grotendeels door tot 
het water. Het gebied langs de 
Brouwersdam dat nu voor ieder 
vrij toegankelijk is wordt voor het 
overgrote deel verboden gebied. 

Natuurwaarden gaan verloren
Brouwerseiland zal de natuur-
waarden sterk aantasten. Door de 
grote rijkdom aan vis bij de 
Brouwersluis is dit een belangrijk 
leefgebied voor diverse vogel-
soorten en zeehonden. Het is niet 
voor niets een Natura 2000-gebied. 

Internationale surfspot in het 
geding 
De surflocatie bij de Kabbelaars-
bank komt in de knel door zowel 
het wegvallen van de optimale 
windcondities, als door inperking 
van de ruimte. Het internationale 
belang van deze surf-hotspot en 
de werkgelegenheid van 10-tallen 
mensen staat hierdoor op het spel. 

Aanleg van een extra sluis wordt 
belemmerd 
Brouwerseiland blokkeert de beste 
locatie voor de aanleg van een extra 
sluis in de Brouwersdam. Deze is 
noodzakelijk voor de waterkwaliteit 
en de natuur- en recreatiewaarden 
van de Grevelingen. Nederland is 
verplicht deze sluis binnen enkele 
jaren aan te leggen. Andere locaties 
in de Brouwersdam hebben grote 
nadelen voor de natuur van de 
Voordelta en de recreatiesector. 
 

Onzorgvuldige besluitvorming 
De informatie van de projectontwik-
kelaar is deels onjuist en soms 
misleidend. De gemeente heeft 
deze gegevens niet door extern 
onderzoek laten toetsen. Daarom 
heeft op ons verzoek organisa-
tieadviesbureau Twynstra Gudde 
deze informatie doorgelicht. Uit het 
rapport van dit gerenommeerde 
bureau blijkt dat de projectontwik-
kelaar een veel te rooskleurig en 
suggestief beeld geeft van de 
economische impuls die het plan 
voor de regio zou betekenen. 
Ook zijn door de gemeente in de 
verschillende procedures fouten 
gemaakt. Dit is in strijd met de 
beginselen van behoorlijk bestuur. 
Voor een zorgvuldige besluitvor- 
ming door uw raad ontbreekt nu 
feitelijk de basis. 

Economische impuls is laag
De structurele economische  
impuls in de regio is laag: geen 515 
arbeidsplaatsen maar 80. Dit blijkt 
uit de analyse van Twynstra Gudde. 
Ook de beloofde jaarlijkse econo-
mische opbrengsten blijken veel te 
hoog geraamd, en betreffen boven-
dien grotendeels huuropbrengsten 
die niet in de regio worden besteed. 

Meer overcapaciteit en leegstand
Veel huizen zullen de meeste tijd 
onbewoond zijn, zoals dat nu al 
gebeurt in Punt-West. Voor de 
helft van de woningen geldt geen 
verhuurplicht en waar deze wel 
geldt is geen borg dat de gewenste 
mate van verhuur wordt gehaald. 
De geplande jachthaven met 350 
ligplaatsen zal leiden tot toename 
van de al aanwezige overcapaciteit 
in de Grevelingen . 

Strijdig met intenties Kustvisie en 
Kustpact
Brouwerseiland staat haaks op de 
Zeeuwse Kustvisie en de intenties 
van het landelijke Kustpact. In dit 
nieuwe beleid werken natuur- 
organisaties,  recreatiesector en 
overheden, inclusief de gemeente 
Schouwen-Duiveland intensief 
samen. Een evenwichtige en toe-
komstbestendige ontwikkeling van 
onze prachtige Zeeuwse kust is ons 
gezamenlijke doel. Dat is inclusief 
een gezonde recreatie-economie. 
Brouwerseiland past daar niet in. 
De Zeeuwse kust verdient beter! 
                                                 
Daarom:
Beter ten halve gekeerd, dan ten 
hele gedwaald. De petitie ‘Stop 

Brouwerseiland’ is inmiddels al door 
bijna 19.000 mensen getekend en 
veel organisaties, die gezamenlijk 
tienduizenden Zeeuwen vertegen-
woordigen, hebben bezwaarschrif-
ten tegen het plan ingediend. 
Heel veel inwoners, bezoekers en 
ondernemers van ons prachtige 
Schouwen-Duiveland zullen u dank-
baar zijn als u niet instemt met dit 
megalomane project. 
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