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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 30 maart 2020 
 
Overleg via Skype i.v.m. onmogelijkheid samen te komen door Covid-19 
 
Aanwezig: Hanno Canters, Henk Zielman, Peter van der Meide, Sonja van Tooren, Anneke de 
Oude, Nick van Vulpen en Tom Stuij.  
Afwezig: - 
 
Zonder al te veel technische opstartproblemen lukt het iedereen om deel te nemen en de 
aanwezigen worden hartelijk welkom geheten door Hanno. Het zal duidelijk zijn dat deze 
vergadering anders zal verlopen dan normaal.   
De voorgestelde agenda behoeft geen aanpassingen. 
 
Henk en Hanno hebben het overleg bijgewoond over de voortgang van het Greenpoint. Er 
wordt vooruitgang geboekt. Iman Padmos heeft er zelfs al voor gezorgd dat het Greenpoint en 
de haven van Brouwershaven netjes vermeld zijn in de Havengids 2020, waarvoor dank vanuit 
de Stadsraad. Een aandachtspunt is nog de plaatsing en exploitatie van de laadinfrastructuur. 
Saman is hiervoor de partner, maar heeft problemen met de uitwerking en het exploitatierisico. 
De Stadsraad verwondert zicht daarover. Saman is een echt lokaal bedrijf, behoorlijk groot en 
het exploitatierisico is zeer beperkt. Hanno geeft aan dat er in het projectteam een oplossing 
gezocht wordt i.s.m. de directie van Saman. Ook is er overleg met CZAV over de infrastructuur. 
 
De brug over de keersluis is natuurlijk ook een onderwerp van bespreking. De werkzaamheden 
zijn gestart en de bedoeling is dat de brug dit zomerseizoen in gebruik genomen kan worden. 
Om tegemoet te komen aan een bedenking vanuit de WSV zal er een extra remmingwerk 
worden geplaatst aan de havenzijde. Een boot die moet wachten op het opengaan van de brug, 
kan daar dan even wachten. 
 
De stuurgroep is bijeengeweest, dus zowel de Stadsraad, de OVB als de betrokken ambtenaren 
en wethouder. De financiële zaken hebben veel aandacht, zeker gezien het voornemen de 
uitvoering van de Oude Haven- en Marktvisie in de tijd naar achteren te verschuiven. De 
Stadsraad heeft haar vertrouwen uitgesproken dat er een acceptabele oplossing gevonden zal 
worden en heeft aangekondigd “in te spreken” als het punt geagendeerd wordt. 
De Gemeente hoopt dat het financieel toezicht vanuit de Provincie al deze zomer kan worden 
opgeheven, maar de Corona affaire maakt een toekomstverwachting moeilijk. 
Verder is besproken dat de jaarlijkse bloemenpracht ook dit jaar weer getoond kan worden. De 
huidige blauwe zone loopt af op 10 april en de OVB heeft aangegeven dat ze eigenlijk alleen het 
stukje aan de kopse kant (Spar en Krokus) als blauwe zone van meerwaarde ziet. 
De Krabbendijke zou opnieuw ge-asfalteert moeten worden, maar het asfalt past niet zo in de 
oude stadskern. De Stadsraad stelt voor om t.z.t. te bestraten met klinkers, maar merkt op dat 
de straat er nu niet echt slecht aan toe is. Is vernieuwen wel noodzakelijk? Het kan natuurlijk 
zijn dat de straat toch open moet i.v.m. werkzaamheden aan de infrastructuur, maar daarover is 
nog niets bekend bij de gemeente. 
 
Hanno meldt dat Kris van der Werve een aangepast voorstel heeft gemaakt voor het beeldmerk.  
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Maar het voorstel is nog niet geëvalueerd. Gaat ook moeilijk digitaal dus er wordt gezocht naar 
een manier om samen te komen. 
 
Inzake Soundwave B24M is de beoogde locatie op de Schenkeldijk inmiddels “uitgezet”. Voor 
het eigenaarschap heeft de SCEB zich voorlopig opgeworpen, totdat een definitieve oplossing 
gevonden is.  Iedereen is positief en de zoektocht naar sponsoring verloopt, volgens Henk, 
voorspoedig. Zodra de financiering rond is kan de opdracht aan Rosalinde van Ingen Schenau 
worden gegeven. Een bijeenkomst op 7 mei zit er natuurlijk niet meer in, maar dat is nu niet 
zo’n probleem. 
 
Verder kan vanuit de SCEB worden gemeld dat de middelen ontbreken om rond “Open 
Monumentendag” iets te doen in de Grote Kerk. Alle reservering voor de Kerk (2 
tentoonstellingen) zijn ingetrokken. Jammer dat de Kerk nu ook de inkomsten van verhuur 
moet missen. 
 
Hanno heeft een tekst voorbereid voor het inspreken over de financiële situatie en de aan 
Brouwershaven gedane toezeggingen om de Oude Haven- en Marktvisie uit te voeren. De 
Stadsraad neemt de tekst door en complimenteert Hanno voor inhoud en opmaak. Bij 
gelegenheid zal Hanno de tekst doorzetten aan de raadscommissie. De datum is nu ongewis. 
 
De Stichting Brouwse Dag heeft een subsidieverzoek voor € 250,00 ingediend. Ondanks het feit 
dat het doorgaan van de Brouwse Dag ongewis is, kent de Stadsraad de subsidie wel toe. De 
Stichting heeft zich immers de laatste jaren ontwikkeld tot een club die veel activiteiten regelt 
en in ieder geval begeleid. Denk aan St-Nicolaas en de kerstboomverbranding. De vaste kosten 
van de Stichting lopen door, dus de subsidie komt geheel ten goede aan de bevolking. 
Als extra merkt de Stadsraad in dit kader op dat een eventueel subsidieverzoek vanuit de Kerk, 
nu er minder inkomsten zijn, waarschijnlijk wel welwillend beoordeeld zal worden. 
 
In het kader van de actielijst is het wel duidelijk dat streefdata niet gehaald gaan worden. Laten 
we hopen dat in september de normale draad weer opgepakt kan worden. 
 
Bij de rondvraag laat Tom weten dat hij contact heeft gehad met Rob Kooyman en deze 
geïnformeerd heeft over een congres over aquathermie. Dit is door Rob zeer op prijs gesteld. 
Het vorige keer genoemd deelfietsenproject is voorgelegd bij Eric Caspers en die heeft een 
vervolgactie voorgesteld. Zo ook met het elektrisch varen project, dat Tom heeft doorgegeven 
aan Ron de Bruijn van de Provincie. Ook Ron heeft een vervolgtraject voorgesteld. 
Vervolgacties moeten nu weer van de ondernemer komen, die van de antwoorden op de hoogte 
is gesteld. 
Inzake autonoom rijden heeft Hanno van Ron de Bruijn het bericht ontvangen dat er hiervoor 
een aparte werkgroep zal worden opgericht en Hanno heeft aangegeven dat Tom hiervoor, 
namens de Stadsraad, de aangewezen deelnemer is. Tom pakt dit op. 
 
Hanno sluit de vergadering, met dank aan allen voor de getoonde inzet. 
De volgende reguliere vergadering staat nu gepland voor maandag 20 april.  Naar verwachting 
ook weer digitaal. 
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