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Stichting Recreanten Belangen Kruininger Gors 
Secretariaat: Schrijnwerkerstraat 49, 3123 EJ  Schiedam. Telefoon: 010-4708637. 

 
VERSLAG VERGADERING RAAD VAN TOEZICHT GEHOUDEN OP 24 MEI 2009. 

Locatie: kantine Larixhof te Oostvoorne. 

 
Aanwezige bestuursleden: 

Jacques Spanjersberg, René Huijser, Lien de Bruin, Kees Mets, Franny Gijze. 
Afwezige bestuursleden: Corrie Tuinenburg (m.k.g.) 

Aanwezige vertegenwoordigers RVT: 

Marcel Groosman en André Patijn (Het Nieuwe Land), C.F. en J.E. Vleugels (Ons Buiten), 
N. Giesen en P. Gonzales (Zomerkamp),P. Dee en L. Schoonmade  (U.N.O.), Jan Kamp 
en Andries Span (Duinpan),Marius v.d. Boor (Larixhof), P. Maasdam en M. Laterveer 
(Nivon). 

Afwezige vertegenwoordigers RVT�  
´t Hertekamp, Dindoa, D.S.S., D.S.V., Duinoord, D.V.O., Irishof, Landzicht, Onze Hobby, 
SOOS 55+, Ribeshof (m.k.g.), Sneeuwbeshof, TOG/Essenhof. 

 
1. OPENING 

René Huijser opent om 10.30 uur deze vergadering nadat hij de aanwezigen welkom 
heeft geheten.  Hij vraagt of iedereen de presentielijst heeft getekend.  

 
2. INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN / MEDEDELINGEN BESTUUR 

- Diverse brieven betreffende procedure bij de Rechtbank. 
- Diverse brieven betreffende procedure bij de Raad van State 
- Brief Molecaten Groep inzake Herstructurering 2012 / 2017 
- Brief Molecaten Groep met verzoek opgave ledenaantal erfpachters 
- Controle clubhuizen door Gemeente en diverse instanties (vergunningenbeleid). 

 
3. VERSLAG (NOTULEN) VERGADERING RVT OP 18 NOVEMBER 2008 

Het jammer is dat de opkomst voor deze vergadering zeer mager was. Hoewel wij 
steeds vragen om u af – of aan te melden gebeurt dit nog steeds te weinig. Wij 
verzoeken u te reageren zodat er geen onnodige kosten gemaakt hoeven te worden.   
Er komt een opmerking vanuit de zaal dat kampeervereniging Maaszicht is opgeheven, 
zodat deze van de verzendlijst wordt verwijderd. Wij hebben hiervan geen bericht 
gekregen. Wel adviseren wij de leden van Maaszicht om zich bij een andere vereniging 
aan te sluiten. Om verenigd te blijven kunt u de vereniging het beste laten bestaan.  
Hierna wordt de notulen, nadat het per bladzijde is behandeld, zonder vragen en/of 
opmerkingen unaniem goedgekeurd. 

 
4. STIMULERINGSFONDS VOOR VERENIGINGEN. 

Wederom wordt hier de aandacht op gevestigd. Ook voor het seizoen 2009 is door de 
Molecaten Groep er weer een bedrag beschikbaar gesteld om iets nieuws binnen de 
vereniging te stimuleren en voor de gemaakte kosten kunt u een subsidie van 50 %  
krijgen. De informatie en formulieren kunt u vinden op onze website. Er is een 
bestuurslid van de S.R.B. en een onafhankelijke recreant in de commissie 
vertegenwoordigd. 
 

5. TOERISTENBELASTING 
De methode welke de gemeente Westvoorne hanteert om de toeristenbelasting vast te 
stellen, roept veel vragen op. Volgens het onderzoek verblijven de kampeerders 
gemiddeld meer dan 112 dagen per seizoen op het Kruininger Gors. De aanwezigen 
vinden deze gemiddelde telling wel wat aan de hoge kant. Ook het bestuur is van 
mening dat dit onmogelijk kan kloppen. De tellingen blijken gehouden te zijn in het 
vroege voorjaar en late najaar, waardoor dit een vertekend beeld geeft. Wij hebben de 
politiek benaderd en sommige raadsleden en politieke partijen konden zich wel vinden 
in ons standpunt maar desondanks is de begroting goedgekeurd. Dit was wel te 
verwachten want vooraf werd gesteld dat de begroting budget neutraal moest zijn. 
Een en ander betekent dat de kosten voor de recreanten met 15 % zijn toegenomen. 
Wij vinden het wel jammer dat de Molecaten Groep niet samen met ons tegen de 
voorstellen heeft geageerd. U kunt meer informatie hierover vinden op onze website. 
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6. DIVERSE ZAKEN INZAKE BESTEMMINGSPLAN, ART. 19 PROCEDURE EN NIEUWE 
HORECAVOORZIENING OP HET KRUININGER GORS 

Momenteel loopt er nog een procedure bij de Rechtbank Rotterdam. Op 10 april jl. zijn 
Jakkes Spanjersberg en René Huijser namens het bestuur aanwezig geweest om een 
toelichting te geven. De uitspraak is nog niet ontvangen. De Stichting heeft op de 
zitting van de voorzieningenrechter te Rotterdam inhoudelijk haar standpunten nader 
naar voren kunnen brengen en deze verder beargumenteerd. Op de zitting was verder 
de Gemeente Westvoorne aanwezig. De Molecaten Groep had zich als belanghebbende 
aangemeld maar is niet verschenen.  
De rechtbank is naar onze mening veel dieper op de zaak ingegaan en heeft al onze 
argumenten behandeld. Ondermeer heeft zij aan de Gemeente gevraagd waarom er 
geen hoor en wederhoor is toegepast in sommige zaken (o.a. meetgegevens verkeer 
en luchtkwaliteit). De Stichting heeft nog een tweetal uitspraken van de Raad van 
State uit 2000 en 2005 naar voren gebracht, waaruit bleek dat een kampeerterrein als 
een hindergevoelig object wordt gezien en de bewoners van 
recreatie/vakantiewoningen een zekere mate van bescherming genieten t.o.v. 
geluidshinder en aantasting van de luchtkwaliteit. Op het Kruininger Gors is een 
bijzondere situatie waarin een heleboel zaken nog niet op orde zijn. 

Uit de reacties van de Molecaten Groep en de Gemeente Westvoorne blijkt dat zij 
vinden dat de Stichting tegen de nieuwe horecavoorziening is en gaan daar in al hun 
reacties verder op in. Zij proberen het geschil te beperken tot de vraag over de 
noodzaak van een nieuwe horecavoorziening. Onze andere argumenten komen niet 
aan bod. Wij hebben al eerder aangegeven niet tegen een horecavoorziening te zijn 
maar hebben een aantal aanverwante zaken aan de orde gesteld.  

Jacques leest een stukje voor wat vernoemd is in de correspondentie van de 
Molecaten Groep richting de Rechtbank betreffende de bepalingen in de 
erfpachtovereenkomst en de veranderingen op het Gors Het verwijt dat wij als 
Stichting het liefst alles bij het oude laten is niet terecht. De Molecaten Groep wist 
dat door het afsluiten van de erfpacht en de opgenomen voorwaarden het park de 
eerste 20 jaar niet noodzakelijkerwijs kwalitatief kon verbeteren. Dit heeft zij in een 
eerder stadium aan de kampeerders per brief en in de erfpachtakte beloofd (zie op 
onze website het verslag van de mondelinge reactie bij de Rechtbank).  
 
De opmerking van de Molecaten in de brief van 8 december 2008 ”Het beroepschrift 
naar de Rechtbank is niet oprecht, opgesteld pour besoin de la cause” is voor ons als 
Stichting onnodig kwetsend te noemen, volkomen bezijden de waarheid. Dit vinden wij 
een uitspraak die de ondernemer onwaardig is én die zij bovendien ook niet hard kan 
maken. Het betekent eigenlijk dat wij, maar ook u als kampeerders, alleen maar 
procedures opstarten zonder dat wij daar argumenten voor hebben met als doel alle 
veranderingen tegen te houden.  
 
Een vraag van de rechter over het feit dat er geen nieuwe verkeerstelling is gehouden 
kon niet worden beantwoord door de gemeente Westvoorne.  
 
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld of er een mogelijkheid bestaat tot 
mediation. René antwoordt hierop dat dit niet aangevraagd is omdat de gemeente 
Westvoorne niet mee wilde werken, wij de kosten erg hoog vonden en de wederzijdse 
standpunten wel duidelijk bekend zijn.  
Vanuit de vergadering wordt gevraagd of wij het gevoel hebben dat wij onvoldoende 
gehoord worden. René antwoordt dat het bestuur dit gevoel op sommige momenten 
ook wel eens heeft. Wij blijven echter volhouden. Er worden diverse standpunten en 
meningen van de aanwezigen besproken. 

 
Marcel Groosman: Komt er een gesprek met de Molecaten Groep na de uitspraak van 
de Rechtbank en heeft het stichtingbestuur zich aangemeld voor de commissie die 
gaat meedenken over de herstructurering? 
Antwoord: Ja, het bestuur heeft zich zowel als groep maar ook ieder persoonlijk 
aangemeld voor deze commissie. Tevens proberen wij het onderwerp op ons periodiek 
overleg bespreekbaar te maken. 
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Marcel Groosman zal tevens persoonlijk aan de Molecaten Groep de vraag stellen 
waarom de Stichting niet is benaderd. Zijn idee is om wanneer de namen bekend zijn, 
met deze personen een commissie te vormen.  
Bovendien heeft hij nog een vraag over de brief van de heer Slager betreffende het 
ledenaantal van de vereniging van erfpachters. 
René vertelt dat alle erfpachters automatisch lid zijn van vereniging en indirect ook 
vertegenwoordigd worden door de Stichting S.R.B. Om aan het periodiek overleg met 
de Molecaten Groep te kunnen deelnemen is vereist dat wij minimaal 70 % van de 
recreanten vertegenwoordigen. Dit is momenteel het geval. 

 
Marcel wijst erop dat we open moeten blijven staan voor nieuwe plannen en zo 
proberen te blijven communiceren met de Molecaten Groep.  

 
Daar de vertegenwoordiger van Duinpan nieuw is, vertelt Jacques in het kort wat er de 
afgelopen 10 jaar, ondanks de erfpachtvoorwaarden, is voorgevallen.  

 
Peter Maasdam: Wij mogen toch de heer Slager uitnodigen als gesprekspartner voor 
de herstructurering?  
Antwoord: Natuurlijk bestaat deze mogelijkheid nog steeds en we zullen dit, in overleg 
met u, in de toekomst zeker overwegen.  

 
Hier opvolgend komt de nieuwe horecavoorziening ter sprake als vervanger van de 
huidige recreatiezaal. Dit is duidelijk geen verbetering gezien de beperkte ruimte en 
de prijzen die voor consumpties worden gehanteerd. 
René vertelt dat de bezwaren tegen het bestemmingsplan zijn afgewezen door 
Gedeputeerde Staten, maar dat er door het bestuur van de stichting geen schorsing is 
aangevraagd. Diverse omwonenden hebben wel schorsing aangevraagd vanwege de 
overlast.  

 
Peter Maasdam:  Staat het vast dat in de wintermaanden geen activiteiten mogen 
worden georganiseerd in de nieuwe horecavoorziening? 
Antwoord: In een eerdere uitspraak van de Gemeente stelde zij wel dat dit niet 
mogelijk was. Wij hebben van de gemeente Westvoorne geen inzicht gekregen in de 
definitieve gebruikers – en exploitatievergunningen waarin dit waarschijnlijk staat 
vermeld  

 
7. VERSLAG HALFJAARLIJKS OVERLEG MOLECATENGROEP (APRIL 2009) 
 De volgende punten kwamen o.a. aan de orde. 
 
 -  Adressenbestand recreanten Kruininger Gors.  
 Wederom kregen wij dit bestand niet om te gebruiken voor onze correspondentie. 
  
 - Info nieuwe horecavoorziening. 

Volgens de parkmanager zijn alle belanghebbenden vooraf duidelijk geïnformeerd over 
de gehele gang van zaken. Helaas hebben wij noch de recreanten informatie gekregen 
ondanks meerdere verzoeken daartoe. 

  
 - De Soos 55+ hebben al slechte ervaringen gehad met de eigenaar over o.a. de 

consumptieprijzen en de beperkte ruimte en beschikbaarheid van de nieuwe 
recreatiezaal . Zij hebben hun activiteiten nu verplaatst naar de kantine van Landzicht. 
Hieruit blijkt volgens de aanwezigen dat de recreanten geen zeggenschap hebben over 
de invulling van de recreatiezaal.  

 
René vraagt alle eventuele negatieve ervaringen door te spelen zodat er gesprekstof is 
om te overleggen met belanghebbenden. Voorgesteld wordt om even dit seizoen als 
proef af te wachten en te inventariseren wat de algemene meningen zijn.  
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Op de ledenvergadering van 19 juli a.s. zal dit weer ter tafel komen om zo een 
algemene mening te vormen en de conclusie te trekken of wij hier aan mee moesten 
betalen en wat wij hiervoor terug hebben gekregen. 
 

 - Onderhoud strandje. 

Regelmatig wordt er onderhoud gepleegd, maar het grote probleem is de groep 
zwanen. Het water is vuiler geworden nadat de keien zijn aangelegd. Voorgesteld 
wordt meer individueel onze klachten kenbaar te maken, misschien dat dit helpt. 

 
Marcel Groosman merkt op dat in het verleden de Stichting alle klachten verzamelden 
en deze voorlegde aan de Molecaten Groep. Momenteel heeft hij het gevoel dat dit is 
veranderd. 
Antwoord: Wanneer er klachten zijn over hetzelfde onderwerp kunnen deze worden 
doorgepeeld aan de stichting zodat zij dit kunnen meenemen in het halfjaarlijkse 
overleg. De Molecaten Groep stelt wel steeds dat zij liever met de betrokken direct 
communiceert en wij krijgen hier vervolgens geen antwoord op. In die zin kan je 
stellen dat de Molecaten Groep haar stanspunt helaas heeft veranderd. 

    
 - Waarom herstructureringsbijdrage te betalen door koper en verkoper bij 

verkoop van een huisje ? Nog geen antwoord ontvangen.  
 
 - Verlaging energieprijzen op het Gors als gevolg van dalende marktprijzen ? 
    Nog geen antwoord ontvangen. 
   
 - Verhuur en inzetbaarheid recreatieruimte. Dit verloopt via John Schipper 
   (Bora Bora) en niet meer via de receptie. 
 

- Ontwikkeling na brand afgelopen winter. 

Het advies werd gegeven om aan alle kampeerders te vragen hun 
verzekeringspolissen na te lezen of de opruimkosten ook zijn gedekt. Wij hebben aan 
de Molecaten Groep de vraag gesteld om de verzekeringen collectief te regelen via een 
brancheregeling om zodoende voor iedereen voordeel te behalen, doch dit bleek niet 
mogelijk. 

 
- Verstandhouding met Molecaten Groep 

Tot slot hebben wij van de Molecaten Groep te horen gekregen dat zij van mening is 
dat wij meer tegenover elkaar staan en de verstandhouding niet goed is. De stichting 
zou veranderd zijn van gesprekspartner in belangenbehartiger en daardoor zouden wij 
op sommige punten (waaronder de herstructurering) niet meer met elkaar kunnen 
praten. Het bestuur van de stichting deelt deze mening niet. Wij zijn vanaf het begin 
een belangenbehartiger geweest en ook als zodanig geaccepteerd door de Molecaten 
Groep getuige o.a. het gesloten overlegstatuut. Dit staat een normaal overleg niet in 
de weg Wij willen wel met elkaar blijven overleggen in een goede sfeer en blijven 
hiertoe bereid. Wij roepen de Molecaten Groep dan ook op de betrekkingen te 
normaliseren.   

 
8. HERSTRUCTURERING KRUININGER GORS (2017) 

Er wordt aan de aanwezige vertegenwoordigers gevraagd om het stichtingbestuur als 
groep maar indien noodzakelijk ook een vertegenwoordiger van het bestuur 
individueel toestemming te geven om de kampeerders te vertegenwoordigen in het 
overlegorgaan en een eventuele klankbordgroep. Deze goedkeuring wordt unaniem 
gegeven. 

 
9. GEMEENTELIJK GEZONDHEIDSBELEID / (AANSCHAF) A.E.D. 

De Molecaten Groep werkt niet mee aan dit beleid en de aanschaf van een AED 
(defibrillator), dit vanwege een aansprakelijkheidskwestie. Jacques Spanjersberg 
denkt dat wellicht een sms-alarm kan worden ingevoerd. Daar er in Den Briel een 
ambulancepost is geplaatst zijn de aanrijtijden iets verkort. Volgens de media worden 
binnenkort ook de brandweer- en politievoertuigen uitgerust met een AED. Jacques 
gaat bij de burgemeester van Vlaardingen informeren naar zijn ervaringen in de regio. 
Dit punt blijft wel onze aandacht houden.  
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10. AANLEG TWEEDE MAASVLAKTE. 

Ter compensatie van de aanleg van de Tweede Maasvlakte worden er maatregelen 
getroffen om de recreanten tegemoet te komen. Het Oostvoornse meer en de 
strandjes rondom dit meer zijn flink opgeknapt. 
Ook het Slufterstrand blijft nog een jaar open voor strand- en surfliefhebbers. Bij het 
Dobbelsteentjesstrand is een mooi informatiecentrum neer gezet wat voor iedereen 
toegankelijk is. Daar kun je de voortgang meebeleven. 

 
11. RONDVRAAG  
 -René Controle clubhuizen en handhaving regels verstrekte vergunningen. 

Wij hebben de uitkomsten hiervan nog niet vernomen. Op de vraag of alle 
verenigingen een vergunning hebben wordt geantwoord dat dit een 
noodzaak is wanneer er sterke drank wordt geschonken en er moet 
bijvoorbeeld worden voldaan aan de Sociale Hygiënecode. 
Jacques merkt nog op dat je alert moet zijn wat er op internet en andere 
publieke plaatsen (o.a. Hyves, website) wordt geplaatst omdat de 
programma's voortdurend worden bekeken. 

    -P. Maasdam: 
  Voor iedere activiteit moet een vergunning worden aangevraagd om 

problemen te voorkomen wanneer er controles worden uitgevoerd. 
   
    -Jacques: Verdeling grond bij afbraak huisje met erfpacht. 

Een kampeerder heeft na afbraak huisje een rekening ontvangen voor 
vastrecht en toeristenbelasting.  

  Antwoord: Tegen de heffing van toeristenbelasting kan zij bezwaar 
aantekenen. Er is onduidelijkheid over het beleid van de Molecaten groep in 
deze verdere kwestie. Dit wordt uitgezocht. 

    -Jacques: Opheffing verenigingen. 
Wanneer een vereniging wordt opgeheven, adviseert hij deze kampeerders 
om zich aan te sluiten bij een andere vereniging om toch georganiseerd te 
blijven. Beter is het om de vereniging (min of meer slapend) in stand te 
houden. 

 
12. SLUITING 

Hierna wordt deze vergadering om 12.15 uur afgesloten en wordt aan iedereen 
gevraagd om de namen en e-mailadressen van de vertegenwoordigers door te 
geven aan het secretariaat.  
Wij verzoeken u om in het vervolg voor iedere vergadering te laten weten of u 
deze wel of niet wilt bijwonen.   

 
 
 
 
  
 


