
Stichting Recreanten Belangen Kruininger Gors (SRB)  

Secretariaat:   Schrijnwerkerstraat 49, 3123 EJ Schiedam   
Tijdelijk postadres: p/a  Postbus 24122, 3007 DC Rotterdam          

Aan: Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid Holland, 
        Afdeling Ruimte, Wonen en Mobiliteit 
          (Persoonlijk afgegeven tijdens de hoorzitting op 22-9-2008 te Den Haag)  

Schiedam, 22 september 2008.    

Betreft: Aanvullingen op de hoorzitting van 22-9-2008 m.b.t. de bedenkingen tegen 
het Bestemmingsplan Kruininger Gors te Oostvoorne, Gemeente 
Westvoorne, vastgesteld op 22-4-2008 onder nummer 199.7325.06 

Uw ref: PZH-2008594007   

Geachte dames en heren,   

We zijn een Stichting die de belangen van zo n 3500 recreanten (1620 
kampeereenheden) vertegenwoordigt. Al onze handelingen overleggen wij regelmatig 
met onze achterban. Zij maken zich zorgen over de verkeersveiligheid luchtkwaliteit -
geluidsoverlast door de toenemende verkeersbewegingen. 
Door de huidige infrastructuur is deze uitbreiding niet aanvaardbaar !   

Verkeersveiligheid, verkeersgeluid en luchtverontreiniging

 

Wij hadden en hebben nog steeds twijfels over de juistheid van de (tel)cijfers. 
Volgens ons zijn dit oude cijfers en gelet op andere objectieve meetgegevens zijn ze niet 
juist. In plaats dat de Gemeente Westvoorne serieus onze vragen over deze cijfers tot nu 
toe heeft beantwoord, komt zij iedere keer weer met andere uitgangspunten. 
Waarom is er niet gewoon een recente telling gehouden ?   

Uit een onlangs door ons opgevraagde brief van DCMR aan de Gemeente Westvoorne, 
gedateerd 9 juli 2008, blijkt dat 44 parkeerplaatsen een mvt toename betekent van 140 ( 
44 x 3,2). 
Via een ons onbegrijpelijke vergelijking van 500 woningen wordt dan gesteld dat deze 
stijging onder een grens ligt van 1 % afwijking en daarom niet relevant is.  
In een eerdere opstelling van de Gemeente bleek de mvt toename in het kader van 
recreatieappartementen 2,5 te zijn. De plannen geven aan dat er nu 80 appartementen 
kunnen worden gebouwd dus dit geeft een extra toename van 200 mvt.   

In het huidige bestemmingsplan geeft men voor de Gorslaan  de doorlopende en meest 
gebruikte weg- een startwaarde van 875 mvt.  
Los van het feit dat het getal van 875 volgens ons veel te laag is (zie onze bedenkingen 
PZH 2008594007 d.d. 1-8-2008+ brief DCMR waarin wordt gesteld dat 500 woningen 
overeenkomen met 1230 mvt) komt een toename van 340 t.o.v. de oorspronkelijke 875 
uit op een percentage van 38 %. Dit is een wijziging waaraan een grote mate van 
betekenis kan worden toegekend.  

De Gemeente heeft ons medegedeeld dat de tabellen vlak voor de laatste versie van het 
bestemmingsplan nog geactualiseerd zijn op basis van aangeleverde cijfers door het 
waterschap Hollandse Delta en de provincie Zuid Holland. We zijn hier heel benieuwd 
naar want kunnen deze cijfers niet terugvinden in het bestemmingsplan. Deze cijfers zijn 
ons ook niet aangeleverd.  



 
Het is juist dat de Gorslaan in het recreatiepark een 30 km weg is. U stelt dat dan het 
aantal vervoersbewegingen en de zones waarbinnen een woning zich t.o.v. een weg 
bevind niet relevant zijn en er daarom geen tellingen noodzakelijk zijn. Wij vinden dat u 
dan voorbij gaat aan de feitelijke en bijzondere situatie, woningen die 4 á 5 meter van de 
weg af staan, die misschien niet wettelijk maar qua leefgenot voor bewoners wel degelijk 
slecht is en een nieuwe telling zonder enig voorbehoud rechtvaardigt.   

Horeca

 

De provincie heeft een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven voor een 
restaurant/en snackbar en zij vindt dat een zalencentrum niet hetzelfde is. De Stichting 
SRB had aangegeven dat de exploitant andere activiteiten dan in de vergunning zullen 
worden genoemd wil gaan uitoefenen. Wij begrijpen hieruit dat ook de provincie (zie 
concept bedenkingenrapport van 16-9-2008) dit geen wenselijke situatie vind. Daarom is 
het des te vreemder dat de provincie verderop in het stuk opmerkt dat zalenverhuur wel 
mogelijk is volgens het bestemmingsplan. Wat is nu juist ? Wij zouden graag duidelijk 
willen hebben welke categorie van toepassing is.  

Gemeente geeft aan dat uitsluitend verblijfsrecreatie gerelateerde horeca is toegestaan. 
Verhuur van zalen voor feesten en evenementen is niet toegestaan en als dit wel 
gebeurd zal hier handhavend tegen worden opgetreden. 
Hoe wordt dit gedaan ? Wordt dit in de gebruiksvergunning geregeld ? Gemeente gaf zelf 
aan dat zij na afgifte van de vergunning verder weinig middelen heeft om handhavend op 
te treden.    

De zorgen van de recreanten (toename mvt, overlast van bezoekers) zijn nog steeds niet 
weggenomen. In de winter zijn geen bewoners aanwezig en de vele niet op het park 
verblijvende bezoekers zouden loop - en slooproutes kunnen opleveren wat ook in de 
zomer zou kunnen gebeuren. Een en ander hangt sterk af van het soort feesten wat er 
gehouden zal gaan worden.   

RR 2020. 

 

De Stichting SRB heeft slechts gereageerd op de stelling van de gemeente in de 
vergunning van 13 maart 2008. Daarin staat dat toetsing heeft plaatsgevonden met 
streekplan RR2020 en dat er geen belemmeringen zijn. Volgens de Gemeente is RR2020 
bedoeld voor verblijfsrecreatie. Wij zijn nog steeds van mening dat de activiteiten die 
buiten het seizoen zullen worden gehouden niet aanvullend maar een wezenlijk en een 
niet onbelangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering zullen zijn.        

Graag verzoeken wij u om bovenstaande opmerkingen mee te nemen in uw 
overwegingen om het bestemmingsplan Kruininger Gors goed te keuren en af te wegen 
of de Gemeente de juiste keuzes en beslissingen heeft genomen. Wij zijn namelijk van 
mening dat niet overal goed rekening wordt gehouden met de belangen van de 
recreanten.   

Met vriendelijke groet,   

Bestuur Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors 
R.J. Huijser, Voorzitter    


