Voorstellen: Piet Castenmiller
Voorzitter Watersportver. Arne inspreker namens de 1300 leden van de vereniging, waarvan 201
leden woonachtig in Uw gemeente
Geachte Leden van de commissie.
WV Arne is de grootste en belangrijkse gebruiker van de haven. Wij zijn echter een vereniging met
veel vrijwilligers, die door eigen werkzaamheden aan de haven de kosten om de watersport te
bedrijven laag kunnen houden. Bij jachten denkt een buitenstaander vaak aan kapitaalkrachtige
mensen, maar ik moet U een ander beeld schetsen. WV Arne is een vereniging met als doelstelling
watersport bedrijven zeker ook voor onze jeugdleden en leden, die door eigen werkzaamheid hun
boot in de vaart kunnen houden. Tevens zijn er diverse leden vrijwillig bezig om de haven te
onderhouden. U mag ons gerust vergelijken met een tennis, voetbal of andere verenigingen in Uw
gemeente. Tevens wijs ik U op de maatschappelijke betekenis van onze vereniging t.a.v. Uw
gemeente. Zoals in de inleiding gezegd: 201 inwoners van Uw gemeente zijn lid bij onze
vereniging.
Uw raad heeft in juni 2012 besloten om een extern adviesbureau onderzoek te laten doen naar de
mogelijkheden van het gebied Oostwatering en tevens een advies aan Uw raad uit te brengen op
welke wijze het gebied een opwaardering kan ondergaan met als gevolg 3 scenario’s, die
momenteel aan U worden voorgelegd. Een verstandig besluit medegezien de goede samenwerking,
die wij hebben ondervonden met het externe adviesbureau Rob Vrolijks en Kragten. Ons inziens een
deskundig bureau.
Tijdens de ALV van de WV Arne in april 2012 hebben onze leden ingestemd met een toekomstvisie
2020/2025 van WV Arne. Wat betreft de toekomstvisie voor onze haven Oostwatering komen de 3
uitgewerkte scenario’s door Rob Vrolijks overeen met onze visie. Een win- win situatie. Waarbij
dient opgemerkt, dat het huidige bestuur wil inzetten op scenario 3; we gaan tevens uit van de
mogelijkheden en kansen, die het zgn. cafetaria model kan bieden.
Hierbij dien ik wel op te merken, dat wij, voordat wij grootschalige investeringen plegen in onze
haven, onze grondpositie zeker gesteld dient te worden. Dit in de vorm van grondverwerving
conform de jachthaven Oranjeplaat, de uitbreiding zeilschool de Viking e.d.
Een citaat uit de rapportage van Rob Vrolijks betreffende de analyse van het gebied: een
versnipperd eigendom en gelaagd gebruik. Hierdoor is een situatie ontstaan waarbij geen van de
partijen de individuele zeggenschap heeft over het gebied. Alleen een breed gedragen scenario kan
uitgevoerd worden. Einde citaat.
Met andere woorden: de gebruikers kunnen elkaar in de houdgreep houden, zodat er geen
vooruitgang is in het tot stand komen van de plannen.
Concreet: Het restaurant de Waterherberg zou een ontwikkeling van een nieuw clubgebouw voor
onze vereniging kunnen dwarsbomen.
Ons inziens dient een overheid faciliterend beleid uit te voeren. Als Uw raad kiest voor een bepaald
scenario en onze leden hebben met dat scenario ingestemd, kunnen we verder. De faciliteiten zijn
dan aanwezig; wel vragen wij U als gemeente in dit proces leidend te zijn. De Gemeente Veere blijft

de regie voeren bij het uitvoeren van de plannen. Dit kan uiteraard ook met behulp van een extern
bureau.
Het bestuur van de WV Arne kijkt terug op een goede samenwerking en inspraak bij het
totstandkomen van het rapport. Tevens hebben we de bezoeken van diverse college- en raadsleden
aan onze haven als prettig en betrokken ervaren.
Met vertrouwen op een goede uitvoering van de plannen dank ik U voor de gelegenheid om gebruik
te maken van het inspreekrecht.
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