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Stichting Recreanten Belangen Kruininger Gors 
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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN TOEZICHT GEHOUDEN OP 18  NOVEMBER 2008. 
Locatie: zalencentrum Rustburcht, Rotterdam. 
Aanwezige bestuursleden:   René Huijser, Jacques Spanjersberg, Kees Mets, Lien 

de Bruin, Corrie Tuinenburg, Franny Gijze. 
 
Aanwezige vertegenwoordigers: Irishof, Nivon, Landzicht, Zomerkamp, Ribeshof, Soos 

55+, Onze Hobby, Het Nieuwe Land, D.V.O., Dindoa. 
Afwezig met kennisgeving:   (U.N.O., Leo van Schoonmade) 
Afwezig zonder kennisgeving: 't Hertekamp, D.S.S., D.S.V., Duinoord, Duinpan, 

Larixhof, Sneeuwbeshof, Maaszicht, Ons Buiten, 
TOG/Essenhof/Doolhof. 

 
1. OPENING 
René Huijser opent deze vergadering en heet ieder van harte welkom. Hij vraagt aan de 
aanwezigen om per vereniging een contactpersoon door te geven als vertegenwoordiger 
van hun vereniging. Het liefst met een e-mailadres.  
Hij vraagt of de verenigingen tijdig hun datum van de jaarvergaderingen willen 
doorgeven, zodat er eventuele nieuwsberichten kunnen worden gemeld welke op de 
jaarvergadering aan de leden kunnen worden medegedeeld. De eerstvolgende 
vergadering van de Raad van Toezicht zal zijn in de maand mei 2009. 
 
2. INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN 
Ingekomen: 
Diverse correspondentie met betrekking op de rechtszaken (rechtbank art. 19) en 
procedures (bestemmingsplan: Gemeente Westvoorne en Provincie Zuid-Holland) die 
lopen. 
Uitgaand: 
Een schrijven aan de eigenaar van de supermarkt op het Gorsplein over de sluiting voor 
het einde van het kampeerseizoen. Kees Mets vult nog aan dat dit is gedaan op verzoek 
van verontruste kampeerders. De reactie van de supermarkt was dat er sprake is van 
bederfelijke waar en dat men altijd rekening houd met de wensen van de recreanten. Zij 
kunnen altijd in de winkel met de eigenaar overleggen.  
 
Het afgelopen jaar heeft er nog geen halfjaarlijkse overleg plaatsgevonden met de 
Molecaten Groep. Deze week heeft René Huijser schriftelijk informatie ingewonnen bij de 
parkbeheerder Coby Noordermeer en haar gevraagd of dit in een vergeethoekje terecht 
is gekomen, met het verzoek om dit zo spoedig mogelijk te houden.  
 
3. VERSLAG NOTULEN VERGADERING OP 22 JULI 2008. 
Deze worden puntsgewijs doorgenomen. 
-  Aantal aanwezige besturen wijzigen in 13 i.p.v. 3. 
-  Verzoek om voortaan ook de niet aanwezigen verenigingen te melden. 
-  Contributie. Vraag over meer duidelijk over het punt. René geeft deze. 
-  Artikel 19 procedure. Bij Lenny Punt "procedures" laten vervallen.  

Marcel Groosman heeft een vraag over de laatste alinea betreffende "geen bezwaar 
tegen bouw van horecavoorziening". René geeft hem uitleg wat de procedure is die 
momenteel nog loopt. 

Hierna wordt dit verslag met de genoemde aanpassingen definitief vastgesteld. 
 
4. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE 2008/2009. 
Aanmelding van de volgende personen: 
De heren M.(martin) Groosman (Het Nieuwe Land), J.A. (hans) Spierings (Irishof) en als 
reserve A. (aad) Goedegebuur (Soos 55+). 
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5. STIMULERINGSFONDS VOOR VERENIGINGEN 
René Huijser vertelt dat hier helaas weinig gebruik van wordt gemaakt door de 
verenigingen. Voor vernieuwende activiteiten wordt door de Molecaten Groep 50% 
tegemoetkoming in de kosten gegeven als subsidiebijdrage. Inlichtingen en regels staan 
op de website vermeld. Gevraagd wordt om op de website ook de activiteiten te noemen 
die al zijn gehonoreerd zodat de verenigingen deze als voorbeeld kunnen gebruiken. 
Iedere vereniging kan contact opnemen met onze stichting als zij van plan zijn nieuwe 
activiteiten te starten. 
 
 
6. BESTEMMINGSPLAN KRUININGER GORS. 
Het bestemmingsplan is in april 2008 goedgekeurd en vastgesteld. Diverse malen is er 
bezwaar door de Stichting gemaakt en daarop is dit plan op diverse punten aangepast.  
 
Het punt Verkeersveiligheid is helaas niet naar onze wensen aangepast. Er is door de 
gemeente Westvoorne een telling gedaan in de rustige periode in april 2007 terwijl dit 
ons inziens midden in het seizoen had moeten gebeuren .Momenteel ligt er hierover nog 
een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten ZH. Op een hoorzitting in sept. 2008 hebben 
wij onze bezwaren mondeling nader toegelicht. In december 2008 verwachten wij de 
uitslag van deze bezwaarprocedure.  
René meldt dat wij als Stichting, en dus alle recreanten, vaak het gevoel hebben dat wij 
niet gehoord worden in diverse kwesties.  
 
Marcel Groosman (Het Nieuwe Land) merkt op dat ook gemeenten zich aan de 
ingediende bezwaren moeten houden. René zegt dat zij wel de procedures volgen, maar 
naar ons gevoel kloppen de tijdsperiodes vaak niet. De overheden passen soms nieuwe 
dan weer oude regels toe (ook in de tijd terug) en doen dit zodanig dat dit binnen het 
wettelijk kader valt.   
Jacques Spanjersberg zegt dat wij een ontevreden gevoel hebben overgehouden van de 
zittingen bij Gemeente en Provincie. Daaropvolgend heeft de Stichting haar bezwaren 
inzake de art. 19 WRO procedure voorgelegd aan de Rechtbank te Rotterdam. 
 
 
- Soos55+:  Hoe hoog worden de te bouwen appartementen rond het centrum van het 

Kruininger Gors.? Antwoord: Deze zijn gepland op 6 meter goothoogte. 
 
-Landzicht: Voortdurend wordt gesproken over verhuurmogelijkheden van deze 

appartementen. Uit de tekeningen komt niet duidelijk naar voren of het 
hier gaat over huur of verkoop. 

  Antwoord: De heer Slager heeft in 2005 toegezegd dat hij in 2012 zijn 
plannen openbaar zal maken. Alles is afhankelijk van de marktsituatie en 
de animo van de kampeerders op dat moment. Door allerlei geruchten die 
er worden verspreid worden de mensen wantrouwig en weten niet goed of 
het zinvol is om hun huidige onderkomen op te knappen of liever te 
verkopen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Notulen vergadering Stichting SRB met RVT  op 18-11-2008     Blz. 3  van 4 

 

Stichting Recreanten Belangen Kruininger Gors 
p/a Secretariaat: Schrijnwerkerstraat 49, 3123 EJ  Schiedam. Telefoon: 06-16643157. 
 
 
7. ARTIKEL 19 WRO-PROCEDURE. 
Op 19 juli 2008 is een afwijzing op ons bezwaar door de Gemeente Westvoorne bij het 
bestuur binnen gekomen. Net op tijd hebben wij gebruik gemaakt van de gelegenheid 
om onze bezwaren in te dienen bij de Rechtbank. Op 14 november 2008 is er een 
verzoek binnengekomen om voor mediation maar alle partijen voelden hier niets voor. 
De Rechtbank heeft de Molecaten Groep, als belanghebbende, uitgenodigd om deel te 
nemen aan de procedure. Het wachten is nu op de volgende berichten. 
 
 
- Irishof: Hans Spierings vraagt duidelijkheid over de punten die zijn ingediend bij de 

Rechtbank.  
Antwoord: Diverse punten worden even uitgediept zoals openingstijden 
horecavoorziening. Zonder ons in te lichten en ook niet op ons verzoek 
heeft de gemeente Westvoorne besloten dat de voorziening in de 
wintermaanden gesloten moet zijn. Wij verwachten in de maand december 
2008 meer duidelijkheid te krijgen hieromtrent. 

 
8. INVESTERINGSBIJDRAGE 
De Stichting heeft vernomen dat een recreant bij de Geschillencommissie bezwaar 
aangetekend heeft tegen de procedure van de inning van de investeringsbijdrage. Wij 
zijn in het bezit gesteld van diverse documentatie. De heer Slager hamert er op dat hij 
een bedrag mag innen voor kwaliteitsverbetering. Wij zijn het met de recreant eens dat 
deze bijdrage, op basis van afspraken in het verleden, nooit bedoeld is geweest om te 
gebruiken voor de bouw van een horecavoorziening; technisch en juridisch gezien is er 
sprake van een kwaliteitsverbetering (gebouw was er nog niet !) en als zodanig heeft de 
Geschillencommissie er ook naar gekeken en geoordeeld. De Geschillencommissie heeft 
de recreant op het punt van de onjuiste en onterechte aanmaningen gelijk gegeven. De 
overige punten konden niet voldoende hard gemaakt worden. De heer Slager heeft 
voortdurend de afspraken van 10 jaar geleden in zijn voordeel uitgelegd.   
 
9. GEMEENTELIJK GEZONDHEIDSBELEID. 
De vorige vergadering is dit punt ook al besproken. Daarna heeft Jacques Spanjersberg 
een gesprek gehad met de burgemeester van Vlaardingen in zijn functie van 
regiovertegenwoordiger. Momenteel lopen er weer nieuwe plannen over o.a. aanrijdtijden 
en wachten wij even deze af. Het is goed dat wanneer de verenigingen besluiten zelf een 
AED te kopen dit door te geven aan de Stichting.  
- Irishof: Hans Spierings is een voorstander om met enkele verenigingen in zijn 

omgeving een AED te kopen. 
- Landzicht: Lenny Put wijst er op dat wanneer iemand een AED koopt, hij er ook 

verantwoordelijk voor blijft.  
Antwoord: Dit beseffen wij terdege en het blijft juridisch een moeilijk punt. 
Hier moet een organisatie achter staan. De Molecaten Groep wil hier best 
aan meewerken maar loopt ook vast op de bestaande regelgeving en 
verantwoordelijkheid.  

 
10. AANLEG TWEEDE MAASVLAKTE 
Kees Mets vertelt wat de laatste berichten hieromtrent zijn. De stranden zullen in 2009 
nog toegankelijk zijn. Het Oostvoornse meer is weer opengesteld voor zout water en de 
stranden hier om heen zijn duidelijk opgeknapt.  
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11. TOERISTENBELASTING 
Het Bestuur vertelt dat zij op de website van de gemeente Westvoorne heeft gelezen dat 
er een forse verhoging van de toeristenbelasting is ingevoerd. Het afgelopen seizoen is 
een onderzoek gedaan naar de verblijfsperiodes op 't Gors, o.a. in de maand september 
bij hoofdzakelijk langkampeerders. Uit dit onderzoek blijkt dat wij gemiddeld 112 dagen 
aanwezig zijn. Dit is onterecht volgens onze mening.  
Hierop hebben wij alle fractievoorzitters en de raad van de gemeente Westvoorne 
aangeschreven en onze bezwaren tegen deze forse verhoging kenbaar gemaakt. 
Bovendien hebben wij contact opgenomen met de Molecaten Groep om samen te werken 
in deze kwestie. Sommige politieke partijen waren het met ons eens maar desondanks is 
het besluit aangenomen. René Huijser vraagt de mening van de aanwezigen. De 
aanwezigen zijn van mening dat een gemiddelde recreant op het Kruininger Gors deze 
limiet van 112 dagen niet haalt, zodat deze verhoging onterecht is. Via onze website zal 
getracht worden iedereen op de hoogte te houden. 
 
 
 
12. RONDVRAAG 
Irishof: Hans Spierings vraagt of er schriftelijk een verzoek gedaan kan worden bij 

de Molecaten Groep om het onderhoud van de bestaande parkeerterreinen 
te verbeteren. De paden op o.a. K. en M. zijn treurig te noemen en zeker 
bij slechte weersomstandigen. Hij heeft een keer meegemaakt dat een 
auto met een tractor verwijderd moest worden.  

Nivon: Rob Laterveer zegt in augustus j.l. dit punt al aangekaart te hebben bij de 
Molecaten Groep, maar hierop is nog steeds niet gereageerd.  

  Antwoord: Verwijzend naar alle individuele klachten gaan wij ook als 
Stichting dit onderwerp op ons halfjaarlijkse overleg naar voren brengen. 

 
13. SLUITING 
René Huijser vraagt nogmaals aan de aanwezigen om via een mailtje hun 
contactpersonen door te geven aan het secretariaat. Tevens vragen wij om altijd te laten 
laten weten of men wel of niet op de vergaderingen aanwezig is. Hierna sluit hij deze 
vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een afsluitend drankje. 
 
FG, 23 februari 2009. 


