Besluitenlijst van het besloten deel van de commissie Grondgebied van 22 november 2016.
Aanwezig: Voorzitter R. Olijve, de leden Y. de Groot, B. van Ravenhorst, F.J. Heijboer, mw. G.J. Witte,
H. Hoftijzer, E. Bunte, B. van der Linden, T. van der Hoek, H. Rijstenbil en L. Zweerus. Wethouders: A.
Schoon en D. Verbeek, ambtelijk: R. Knoop en griffier: L. van Steijn.
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 22.37 uur en legt vertrouwelijkheid op over wat
wordt besproken in deze bijeenkomst. De wethouder wenst de commissie te spreken over de
ontwikkelingen aangaande de haven en geeft het woord aan wethouder Schoon.
2. Ontwikkelingen aangaande de haven.
Wethouder Schoon deelt mee dat in december 2015 het contract is opgezegd. Na een oriëntatiefase en
het steeds concreter worden van de AFO kwam het idee om bij Hellevoetsluis aan te haken. In juli is dat
verzoek gedaan en pas vrij recent is de reactie ontvangen dat de gemeente Hellevoetsluis genegen is.
Dit alles wetende gaat 1 januari niet gehaald worden om alles gereed te hebben. We zitten met een
dilemma. Of de overeenkomst met de huidige beheerder verlengen met een jaar, dat geeft ook meer
ruimte voor onderzoek naar de toekomst van de haven, of doorzetten naar Hellevoetsluis of een ander
alternatief.
Mevr. De Groot vindt verlengen een slecht idee. Dhr. Bunte vindt verlenging van het huidige contract
dramatisch en een slecht signaal. Dhr. Van der Linden is van mening dat we pacht moeten afsluiten
voor een langere termijn.
Dhr. Heijboer vraagt naar de alternatieven.
Wethouder Schoon ziet graag een overeenkomst met Hellevoetsluis. Dan zijn we echter nog een paar
maanden onderweg. Hij ziet als voordeel dat er binnen de AFO er een organisatie komt.
Dhr. Heijboer wijst op de visie binnenstad met een directe link met de haven.
Wethouder schoon meldt dat hij graag een overeenkomst aangaat met Hellevoetsluis en daarvoor een
verordening moet opstellen en geld nodig heeft om de voorzieningen op peil te brengen.
Dhr. Knoop zegt dat we geen havenkantoor hebben en dat we een alternatief moeten aanbieden aan de
winterliggers om te wassen etc. Investering in toiletgebouwen is noodzakelijk. Als Hellevoetsluis deze
werkzaamheden overneemt, dan is er behoefte aan een havenkantoor. Verwacht wordt dat er
€150.000, - nodig is voor de aanpassingen.
Mevr. Witte geeft aan dat recreatie een speerpunt is. Wanneer is hiermee een begin gemaakt? Het is nu
bijna 2016 en op proces- en strategisch niveau is dit echt onvoldoende.
Dhr. Bunte vraagt waarom dit zo lang heeft geduurd. Al aan het begin van dit jaar heeft hij hier al
aandacht voor gevraagd. Deze ontwikkelingen zijn erg spijtig.
Wethouder Schoon verontschuldigt zich en meldt het vertrek van een medewerker die dit regelde en het
dralen van de gemeente Hellevoetsluis.
Dhr. Van der Linden sluit zich aan bij het betoog van mevr. Witte en draagt een alternatief aan: huur de
toiletten bij de huidige huurder en houdt de exploitatie voorlopig bij de gemeente.
Dhr. Van Ravenhorst roept op om binnen de organisatie meer planmatig te werken.
Mevr. De Groot ondersteunt het betoog van dhr. Van der Linden. Niet gokken op een goede afloop van
de AFO. Voorstel om de toiletten te huren en zelf de exploitatie ter hand te nemen.
De voorzitter stelt vast dat de wethouder de problematiek kenbaar heeft gemaakt, alternatieven zijn
aangedragen en dat er geen redenen zijn om de geheimhouding op deze bespreking te houden. Deze
worden daarom opgeheven.
3. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 23.01 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie grondgebied van 20 december 2016,
de griffier

de voorzitter,

De digitale weergave van deze vergadering is in woord en beeld te raadplegen via de gemeentelijke
website www.brielle.nl/gemeentelijke info/bestuur/vergaderingen volgen.
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