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Besluit 

Wij hebben uw verzoek getoetst aan het in de Wob vastgelegde beoordelingskader en op 
grond hiervan hebben wij besloten dat wij aan uw verzoek voldoen door de door u gevraagde 
documenten openbaar te maken, voor zover wij ook daadwerkelijk over deze documenten 
beschikken. Ter toelichting strekt het volgende: 

Ad 1 

De op deze zaak betrekking hebbende stukken zijn via Wetransfer bijgevoegd. Het betreft 
een ecologische onderbouwing waarbij is geoordeeld dat geen vergunning nodig was. 

Ad 2 

Wij beschikken niet over een vergunning, de aanvraag en de bijbehorende stukken, dan wel 
de constatering (ambtelijk dan wel middels een positieve weigering) dat geen vergunning is 
vereist voor de realisatie van een camperparkeerplaats op het terrein van de Marina Port 
Zélande. 

Ad 3 

Deze stukken worden, gelet op de grootte van de bestanden, via Wetransfer aan u ter 
beschikking gesteld. De link wordt separaat aan u toegestuurd. 

Verzoek tot informeel ambtelijk overleg 

Naast dit Wob-verzoek bevat uw brief een verzoek om informeel ambtelijk overleg. Meer 
specifiek wilt u komen tot een overleg waarbij voor een ieder genoegzaam kan worden 
vastgesteld dat het aspect stikstof niet aan realisatie en ingebruikname van Brouwerseiland in 
de weg staat. 

Op 10 april 2020 heeft Brouwerseiland B.V., een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van 
een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: 
Wnb) voor de aanleg- en exploitatiefase van het project Brouwerseiland. 

Bij ontwerpbesluit van 22 juli 2020 hebben wij ons voornemen kenbaar gemaakt om de 
gevraagde Wnb-vergunning niet te verlenen. Naar aanleiding hiervan heeft Brouwerseiland 
B.V. zienswijzen kenbaar gemaakt op het ontwerpbesluit en de aanvraag bij brief van 22 
september 2020 gewijzigd. 

Op 1 december 2020 heeft Brouwerseiland B.V. de aanvraag tot het verkrijgen van een Wnb-
vergunning ingetrokken. 

Op 15 december 2020 is de intrekking van de vergunningaanvraag door ons bevestigd, 
waarmee de Wnb-vergunningprocedure is beëindigd. 

Wij hebben bij bovengenoemde (gewijzigde) aanvraag altijd constructief meegewerkt bij het 
beoordelen van het project en de onderbouwing daarvan. 

Om te kunnen beoordelen of kan worden vastgesteld dat het aspect stikstof niet aan realisatie 
en ingebruikname van Brouwerseiland in de weg staat, dienen wij te beschikken over 
concrete informatie en/of een concept-vergunningaanvraag. 
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Het ligt naar ons oordeel dan ook op de weg van Brouwerseiland B.V. om eerst duidelijk te 
maken over welk project zij wil overleggen en inzicht te geven in de concept-aanvraag en 
bijbehorende onderbouwing die voorwerp van een dergelijk overleg zouden moeten zijn. Bij 
gebreke van deze documenten zien wij geen aanleiding om met Brouwerseiland B.V. 
informeel overleg te voeren. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
  
  

 
  
  
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
  
  

 
  
  
A.W. Smit, secretaris 
 
 
 
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 
 
 
 




