
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 
          De heer J. Oosterhof   

Schiedam, 10 oktober 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 heer Oosterhof,      

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. Op de hoorzitting van 22-9-2008 hebben wij dit nogmaals aan u bekend gemaakt.   

Wij hebben gevraagd of de telgegevens waar de Gemeente Westvoorne naar verwijst wel 
bestaan. De tellingen zouden gehouden zijn in april 2007. Mevrouw Zevenbergen van 
bureau RBOI heeft dit namens de Gemeente positief bevestigd en ons toegezegd dat wij 
een kopie hiervan krijgen.   

Per brief van 25-9-2008 hebben wij de gegevens (zie bijlage) inderdaad gekregen. 
Dit is voor ons echter niet voldoende omdat hier bijvoorbeeld niet uit blijkt wie de 
tellingen gehouden heeft, wanneer zij hebben plaatsgevonden, welke uitgangspunten 
/maatstaven er gebruikt zijn etc.. 
Tevens is de Gorslaan (wat volgens de drukste weg is binnen het Kruininger Gors is, niet 
in het onderzoek begrepen. Deze tellingen kunnen derhalve niet representatief zijn.   

Helaas moeten we constateren dat de Gemeente niet over de gegevens beschikt die zij 
zegt te hebben gekregen van andere instanties.   

Los hiervan vinden wij een telling in april niet representatief. Wij zouden liever zien dat 
dit in het hoogseizoen (juli/augustus)  gebeurt. 
    
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,  
Namens Bestuur Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors   

R.J. Huijser, Voorzitter 


