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Gemeente en watersportvereniging Brouwershaven hebben overeenstemming 
 
Gemeente Schouwen-Duiveland en watersportvereniging Brouwershaven zijn tot overeenstemming 
gekomen over de huurovereenkomst voor een duurzame exploitatie en beheersvorm voor de jachthaven. 
 
Lange tijd waren er verschillen van inzicht over de toerekening van kosten. Dit heeft geleid tot het 
voorleggen van dit dossier aan een arbiter, die een tussenuitspraak heeft gedaan waardoor de leidraad 
voor beide partijen helder werd. Het afgelopen halfjaar is daarom door beide partijen constructief gewerkt 
aan een nieuwe huurovereenkomst. De watersportvereniging zal de huur van de oppervlakte water en 
voorzieningen volgens een marktconform en kostendekkend tarief huren van de gemeente Schouwen-
Duiveland en daarmee de exploitatie van de haven voortzetten.  
De gemeente behoudt, net als voorheen, de passantenexploitatie en draagt via de bij haar in dienst zijnde 
havenmeester(s) zorg voor het gastheerschap in de haven. 
 
Het gemeentebestuur bepaalde in 2008 de gemeentelijke jachthavens Brouwershaven en Scharendijke te 
privatiseren. Exploiteren van jachthavens hoorde niet tot een taak van de gemeente. De privatisering van 
Scharendijke nam veel tijd in beslag en moest afgerond zijn voor aanvang van de privatisering van 
Brouwershaven. Het besluit van het huidige gemeentebestuur om de jachthaven van Brouwershaven niet 
meer te privatiseren is genomen vanwege gewijzigde inzichten en daarop gebaseerde keuzes ten opzichte 
van opvattingen en keuzes van eerdere gemeentebesturen. Voor de gemeente zijn een marktconforme en 
kostendekkende verhuur, transparant op grond van de bepalingen en systematiek die de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM) voorschrijft, een belangrijke voorwaarde voor het aangaan van een nieuwe 
overeenkomst. Die is er nu, gebaseerd op de laatste stand in de overeenkomstenleer. 
 
Onderdeel van de overeenkomst is dat de Nieuwe Haven in de winter van 2022/2023 zal worden 
gerenoveerd, uitgebaggerd en voor een groot gedeelte voorzien wordt van drijvende steigers. Deze 
drijvende steigers zijn mede een gevolg van en noodzakelijk door het nog komende invoeren van beperkt 
getij op de Grevelingen. Dit was al opgenomen in de Meerjarenonderhoudsplanning Havens en is 
opgenomen in de kostentoerekening. 
 
Gelet op beider belang bij een goede exploitatie van de haven hebben de gemeente en de vereniging 
ieder voor zich en gezamenlijke een inspanningsverplichting om de haven en haar voorzieningen actueel 
en toekomstgericht te houden.  
Watersportvereniging Brouwershaven gaat zich ook inzetten voor de doelen uit de stadsvisie ‘Ik hou van 
Brouw’, wil daartoe meer samenwerking zoeken met Stadsraad en Ondernemersvereniging 
Brouwershaven om ook zodoende een bijdrage te leveren aan behoud en versterking van het maritieme 
karakter van de “smalstad”. 
 
De gemeente en de WV Brouwershaven hebben op basis van de nieuwe overeenkomst en de 
uitgesproken voornemens vertrouwen in een vruchtbare samenwerking die ten goede komt aan beide 
partijen, de inwoners van Schouwen-Duiveland en in het bijzonder die van Brouwershaven. 
 
 


