
PZH-2008-1089089 /200901516/1/R1- beroep RS –SRB – d.d. 10-03-2010 -- Blz. 1  van 2 

Stichting Recreanten Belangen Kruininger Gors 
 
Secretariaat:   Tijdelijk postadres: postbus 24122, 3007 DC Rotterdam  

 
 
Raad van State  
Afdeling bestuursrechtspraak 
T.a.v. de heer R.J Devilee 

Postbus 20019 
2500 EA ’s Gravenhage.  
 

 

 

Schiedam,   10 maart 2010  

 

 

 

 

Betreft: Beroep tegen het besluit GS van 16 december 2008. Goedkeuring 

bestemmingsplan Kruininger Gors te Oostvoorne, Gemeente 

Westvoorne. Kenmerk: PZH-2008-1089089. 

   

Aanvulling hoorzitting 25-03-2010. 

 

Uw kenmerk:  RS: 200901516/1/R1 

 

 

 

Geachte heer Devilee,  

 

Wij maken tijdens de hoorzitting op 25 maart 2010 geen gebruik van de 15 minuten 

spreektijd die ons ter beschikking worden gesteld stelt om ons standpunt mondeling toe 

te lichten. Wel willen wij een korte schriftelijke reactie geven. 

 

Wij zijn van mening dat het ons ingediende beroepschrift voldoende duidelijk is en onze 

stellingen juist weergeeft. U moet weten dat onze stichting geheel uit onbetaalde 

vrijwilligers bestaat en dat we beperkte financiële middelen en niet voldoende juridische 

kennis hebben. Hierdoor zijn we niet in de gelegenheid om bijvoorbeeld zelfstandige 

verkeerstellingen en milieutechnische onderzoeken te laten uitvoeren. Wij zijn daarbij 

afhankelijk van professionele instanties. 

Dit is bij de Gemeente en de Provincie bekend. Het is daarom wrang te hebben gemerkt 

dat tot op heden steeds de “sterkere partij”, in dit geval de Gemeente Westvoorne, wordt 

gevolgd en in het gelijk wordt gesteld. 

 

Ondanks bijvoorbeeld het ontbreken van recente verkeersgegevens en verkeerde 

aannames in het bestemmingsplan, die overigens telkens wisselden, wordt het standpunt 

van de Gemeente Westvoorne in eerdere procedures steeds gevolgd.  

Sleutelwoorden hierbij zijn : “het is niet aannemelijk dat” , “Eiseres heeft niet 

aangetoond dat”, etc. Argumenten die net zo goed in ons voordeel uitgelegd zouden 

kunnen worden. Als burger moet je toch vertrouwen kunnen hebben in overheden en 

hogere instanties. Zij dienen hierbij uiterst zorgvuldig te zijn.   
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In onze brief van 2 april 2009 aan u hebben wij op het punt van tel gegevens aangaande 

het verkeer onze onderbouwing gegeven en wij zijn van mening dat deze onderbouwing 

wel degelijk zou moeten leiden tot de conclusie dat het bijzonder aannemelijk is dat de 

gehanteerde gegevens van de Gemeente verouderd en onjuist zijn.  

 

Tevens vertoont de Gemeente Westvoorne in onze ogen arrogant gedrag door zowel u als 

alle in het bestemmingsgebied verblijvende recreanten op het recreatiepark Kruininger 

Gors te Westvoorne niet serieus te nemen. Men staat niet open voor het welzijn van 

diegenen die in haar gemeente verblijven. Het lijkt wel alsof die volgens haar geen recht 

hebben op een veilig verblijf.  

Aangezien zij niet worden voorzien van de juiste gegevens heeft de Gemeente 

Westvoorne hiermee zowel haar informatie – als zorgplicht geschonden.  

Er is immers tijd voldoende geweest om wel tellingen te laten uitvoeren.  

Indien recente cijfers aan zouden geven dat wij van verkeerde veronderstellingen zijn 

uitgegaan, hadden wij wellicht reden gezien om ons beroepschrift op dit punt in te 

trekken.     

      

 

Onze argumenten rond het soort gebruik van de Horecavoorziening zijn zowel tijdens 

onze procedure bij de Gemeente als Gedeputeerde Staten afgewezen op basis van de 

motivering van de Gemeente dat zij de door ons naar voren gebrachte argumenten, zoals 

extra aantrekkend verkeer door gebruikers van buiten het park, openstelling in de 

wintermaanden en het houden van grote feesten, onwenselijk vindt en evenzeer zal gaan 

handhaven. De Gemeente heeft in die procedures toegezegd om dit standpunt in een 

exploitatievergunning/gebruiksvergunning vast te leggen en hierop regelmatig toezicht te 

houden. Wij hebben helaas nog geen afschrift van deze vergunningen mogen ontvangen 

zodat hierop geen controle mogelijk is. 

  

Wij hebben inmiddels van diverse personen vernomen dat, na gebleken verzet, de 

horecavoorziening op het Kruininger Gors, het gehele jaar, zonder beperkingen geopend 

mag zijn. Hierdoor krijgen wij niet de indruk dat de Gemeente haar toezeggingen kan 

nakomen omdat voor handhaving goede regels moeten zijn vastgelegd waarop getoetst 

kan worden. Het lijkt wel alsof deze regels momenteel volledig veranderd zijn en in 

tegenspraak zijn met het geen in eerdere procedures is verteld. Graag zouden wij hier 

helderheid in willen krijgen.  

 

Met vriendelijke groet tekenen wij namens ruim 4000 verontruste recreanten, 

 

 

Bestuur Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors 

R.J. Huijser, Voorzitter   
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