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Vereniging van Erfpachters Kruininger Gors 
i.s.m. Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors 

 

Secretariaat:  postadres:  Schrijnwerkerstraat 49, 3123 EJ  Schiedam. 

                       e-mail:        secretariaat@srbkruiningergors.nl 
                       telefoon:     06-16643157    

 

BESTUURSVERSLAG SEIZOEN 2009 /2010 
 
1. Bestuurs – en ledenvergaderingen: 

In het afgelopen jaar hebben wij één gecombineerde grote jaarvergadering gehouden met zo-
wel de leden van de V.V.E. (erfpachters) als de S.R.B. (huurders: kampeerders/verenigingen).  
Er is eveneens één vergadering (SRB) geweest met de Raad van Toezicht.  
 
De bestuursvergaderingen van de Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors werden om 
praktische redenen gecombineerd met de vergaderingen van de Vereniging van Erfpachters 
Kruininger Gors. In het afgelopen seizoen zijn er 6 bestuursvergaderingen gehouden. Er is in 
2009 één bijeenkomst geweest met de Molecaten Groep /Kruininger Gors. Door omstandighe-
den is de tweede vergadering gehouden in maart 2010. 
 
2. Bestuurssamenstellingen 
Het bestuur van de VVE bestond in 2009 uit 5 leden, nl. Jacques Spanjers-
berg,(penningmeester/vice voorzitter), René Huijser (voorzitter). Lien de Bruin (lid), Corrie 
van de Wal (secretaris) en Marcel Groosman(lid). 
Jacques Spanjersberg en Marcel Groosman zijn in 2010 afgetreden en niet herkiesbaar. Kees 
Mets neemt (voorlopig) de plaats in van Jacques Spanjersberg.  
 

Het bestuur van de Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors bestond in 2009 uit 
4 leden benoemd op voordracht van de VVE, t.w. Jacques Spanjersberg,(penningmeester/vice 
voorzitter), René Huijser (voorzitter). Lien de Bruin (lid), Corrie van de Wal én 2 leden die na-
mens de huurders benoemd zijn, t.w. Kees Mets, Franny Gijze (secretaris). 
Jacques Spanjersberg is in 2010 afgetreden en niet herkiesbaar.  
Henk van Oostrom heeft de meeste vergaderingen als juridisch adviseur bijgewoond. 
 

Als u interesse heeft in een bestuursfunctie dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat. 
 

3. Rooster spreekuren 2009 en 2010 Stichting Recreantenbelangen (S.R.B) en Erf-

pachters (V.V.E.) 

Omdat de meeste spreekuren slecht bezocht werden en wij geen vaste locatie meer hebben, is 
er door ons besloten om geen vaste tijden en data meer te hanteren. Iedereen kan schriftelijk 
(post/email: secretariaat@srbkruiningergors.nl)of telefonisch contact met ons opnemen waar-
na we een afspraak op maat kunnen maken. Ook kunnen wij de gewenste informatie per email 
toezenden. Daarnaast kunt te allen tijde onze website (www.srbkruiningergors.nl) raadplegen. 
 

4. Tweede Maasvlakte 

Momenteel is de aanleg van nieuw land in volle gang. U kunt dit op de voet volgen in het          
nieuwe gebouw Future-land op de eerste Maasvlakte vlakbij Slag Dobbelsteen. Er zijn ook 
aparte websites van. Wij – als recreanten – zullen in 2010 (en deels in voorjaar 2011) geen 
gebruik kunnen gaan maken van het huidige Slufterstrand. Grote delen van het strand zijn 
wegens werkzaamheden afgezet.  
 
5. Bestemmingsplan Kruininger Gors. 

De Stichting Recreantenbelangen (S.R.B.) heeft zowel mondeling als schriftelijk een aantal 
opmerkingen gemaakt over verkeersveiligheid, de (oorspronkelijke forse) sanering van het 
Gors c.q. het aantal staanplaatsen, de nieuwe horeca voorziening, en een eventuele bouw van 
appartementen.  
 
Het bestemmingsplan Kruininger Gors is na vele versies en aanpassingen in april 2008 vastge-
steld en goedgekeurd door de gemeenteraad Westvoorne en in december 2008 door Provincie. 
Wij hebben in maart 2009 een beroepschrift bij de Raad van State ingediend tegen de ver-
keersonveilige situatie en verkeer – en milieuhinder. Op 28 april 2010 heeft de Raad van State 



Bestuursverslag seizoen 2009 /2010  SRB + VVE    d.d. 25-07-2010      Blz. 2 van 2 

 

uitspraak gedaan; bijna alle bezwaren van ons en anderen zijn afgewezen en het bestem-
mingsplan is definitief goedgekeurd.  
 
6. Veiligheid. 

Er is in 2009 een ambulancepost in Brielle geopend waardoor de aanrijdtijden van het ambu-
lancevervoer aanzienlijk zijn verkort. Vanuit de gemeentelijke instanties is er momenteel hier-
over geen verder nieuws te melden. 
  
Wij hebben nog steeds de wens om één of meerdere hartdefilibratoren (AED) op het Kruininger 
Gors ter beschikking te hebben. Op grond van verzekeringstechnische gronden (o.a. wie is 
aansprakelijk) en praktische gronden (wie schaft dit aan, wie gaat dit bedienen etc.) is het 
vooralsnog niet mogelijk gebleken om dit te realiseren. Uit recente informatie in de media heb-
ben wij vernomen dat er meerdere levens zijn gered in winkelcentra en sportverenigingen, wat 
het nut en de noodzaak ervan des te meer onderstreept. Dit blijft onze aandacht houden. 
  
7. Contributie van de kampeerders. 
De contributie voor alle kampeerders voor het jaar 2010 bedraagt € 7,50 per jaar. De gelden 
worden o.a. besteed aan mailings / informatiebulletins én allerlei mogelijke (juridische) kwes-
ties en procedures in de toekomst, zoals bijvoorbeeld de herstructurering en bij afloop van de 
huidige erfpachtovereenkomst. Voor 2011 willen wij voorstellen om dit bedrag te handhaven. 
 

8. Klankbordgroep Herinrichting Kruininger Gors 

Dit is een initiatief van de Molecaten Groep, die inmiddels een Klankbordgroep herstructurering 
heeft gevormd. Deze bestaat uit vier individuele recreanten op het Gors die de Molecaten 
Groep op persoonlijke titel adviseren ten aanzien van de herinrichting van het park in 2017. Er 
is geen extern overleg met deze groep mogelijk. 
In tegenstelling tot wat iedereen verwacht maken de Stichting Recreantenbelangen Kruininger 
Gors én de Vereniging van Erfpachters Kruininger Gors hiervan (nog) geen deel uit. Wij had-
den ons wel aangemeld maar zijn niet uitgenodigd. Momenteel zijn we met de Molecaten 
Groep in gesprek om eveneens deel te nemen aan het overleg. Wij menen dat de stichting 
daarmee de belangen van alle kampeerders nog beter kan behartigen. 
 
U kunt informatie over de herstructurering krijgen per telefoon (0181-482711), 
email (info@kruiningergors.nl) of nalezen op de speciale website van de Molecaten Groep 
(www.kruiningergors2017.nl). Wij zullen u eveneens op de hoogte houden.  
 
Uitgangspunten van de toekomstige ontwikkelingen zijn o.a. zoveel mogelijk staanplaatsen 
behouden en oude belangen zoveel mogelijk eerst dienen voor nieuwe belangen. De heer C.F.J 
Slager, directeur van de Molecaten Groep, heeft ons gezegd dat zolang hij er rond loopt het 
uitgesloten is dat de hele boel plat gaat. 
 
9. Adreswijzigingen  

Zijn uw naam, adres, of telefoonnummer niet juist of onlangs gewijzigd ? Wij verzoeken u om 
dit dan liefst schriftelijk aan ons door te geven zodat de kans op fouten gering is. Wilt u daarbij 
ook uw standplaats en eventueel telefoonnummer op het park vermelden ? 
Wanneer u ons een email stuurt met bovenstaande gegevens zullen wij uw e-mailadres ook 
opnemen in ons mailingbestand. 
 
10. Verzekering opstallen 

Wij willen alle kampeerders het advies geven om hun verzekeringspolissen na te lezen of de 
opstallen voldoende verzekerd zijn en de opruimkosten van de restanten na brand ook zijn 
gedekt. Dit kan anders grote financiële gevolgen hebben. 
 
 
Over alle hierboven genoemde punten is uitgebreide informatie te vinden op onze website 
www.srbkruiningergors.nl.  Tevens worden zij regelmatig op de vergaderingen besproken. Als dit niet 
genoeg is kunt u hierover per email meer informatie vragen op  
secretariaat@srbkruiningergors.nl.  

 


