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Kamperen bij de boer of parkeren in de polder? 
 

Een oplettende ondersteuner van OKRR tipte ons: “Er ligt bij camping Brouwersdam een grote berg met 
steenslag en er staan paaltjes op de camping. Het lijkt er op dat het aantal staanplaatsen uitgebreid gaat 
worden.” We zijn gaan kijken. 
 

  
Camping Brouwersdam heeft een vergunning voor 
maximaal 25 staanplaatsen. We weten dat er nu al 32 
verharde staanplaatsen zijn, zie bijgaande luchtfoto. 
We hebben er bij de gemeente al vaker op 
aangedrongen dat zij gaat handhaven en dit aantal 
van 32 terug laat brengen naar 25. En dan zouden er 
nu dus nog meer staanplaatsen bijkomen?  
 
OKRR / NLGO heeft direct de afdeling handhaving van 
de gemeente gebeld en een formele brief gestuurd. In 
deze brief verzoeken wij uitdrukkelijk om handhaving 
van de vergunning. Het kan toch niet zo zijn dat 
andere campinghouders zich netjes aan de regels 
houden en dat deze ondernemer alle regels aan zijn  

laars lapt? En dat de gemeente vervolgens 
onvoldoende handhavend optreedt?  
 
 

 

steenslag 

Terrein waar 
paaltjes staan 
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Wij zijn van plan de ontwikkelingen goed in de gaten 
te houden en zo nodig de gang naar de rechter te 
maken. De gemeente kan hier immers handhavend 
optreden door bijvoorbeeld een dwangsom op te 
leggen: iedere keer dat er meer dan 25 
kampeermiddelen aanwezig zijn, volgt een boete. De 

gemeente kan ook verlangen (en handhaven onder 
last van een dwangsom), dat de camping in de staat 
wordt gebracht zoals in de tekening bij de vergunning 
is aangegeven. Bij herhaalde overtreding zou de 
vergunning van deze ondernemer ingetrokken 
moeten worden door de gemeente.
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Een kijkje achter de schermen van OKRR 
 

De tijd vliegt! Het is alweer bijna 5 maanden geleden dat we die druk bezochte voorlichtingsavond in de 
Dorpstienden hielden. Wat waren wij blij met die enorme belangstelling van meer dan 400 mensen. Een 
duidelijk signaal, dat het onderwerp OUDDORP KUST RUIMTE RUST onder de bewoners en recreanten 
bijzonder leeft. Sinds die tijd hebben wij u middels nieuwsbrieven, de website, Facebook en de media zo 
goed mogelijk op de hoogte gehouden. 
  

 
 Informatieavond Dorpstienden 25 oktober 

 

Samenstelling van het OKRR team 
Het OKRR team bestaat nu uit de volgende mensen: 
Kors Pijl, Carina Westhoeve, Jan de Gans, Gjalt 
Huppes, Remco Koopman, Simone Steehouwer, Let 
Spek, Eline Sandberg en Corina Kreeft. En daarnaast 
hebben we nog 7 mensen die we ad-hoc inzetten als 
dat zinvol is. We zijn een onderdeel van NLGO en dus 
ook van die kant krijgen we op allerlei manieren 
ondersteuning.  
 

Recreatievisie 
Want we hebben in de tussenliggende periode niet 
stilgezeten. Diverse malen hebben wij met wethouder 
Tollenaar en zijn ambtenaren overleg gehad als 
vervolg op de voorlichtingsavond.  Ook over de 
Recreatievisie die momenteel wordt ontwikkeld. Op 6 
april a.s. is een workshop hierover georganiseerd, 
waarbij vele uiteenlopende "stakeholders", 
waaronder OKKR,  aanwezig zullen zijn. Ons 
uitgangspunt is dat recreatie een wezenlijke bijdrage 
kan leveren tot een leefbaar eiland, zowel in  

economisch als ecologisch opzicht en dat alles onder 
het motto "Beleef het duurzame Goeree-
Overflakkee". In de volgende nieuwsbrief doen wij 
verslag over de ontwikkeling van de Recreatievisie.  
 
Diverse besprekingen met politieke partijen en 
milieuorganisaties 
 
Sinds het samengaan met NLGO hebben we samen de 
nodige acties in gang gezet waarbij we steeds gezocht 
hebben naar draagvlak ook bij anderen dan alleen de 
burgers en recreanten van de kop.  We hebben 
daarvoor gesproken met de politieke partijen CU, SGP, 
PvdA en VTGO en met diverse natuurorganisaties  
zoals Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, 
NLGO en de Zuid-Hollandse Milieufederatie. 
 

Fietspad Middenduinpad 
Het fietspad door de duinen van Ouddorp 
(Middenduinpad) overweegt men gedeeltelijk te 
verleggen vanuit de duinen naar de Vrijheidsweg. Wij 
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willen er alles aan doen om het bestaande fietspad op 
dezelfde route te houden. Gesprekken met 
Natuurmonumenten daarover verlopen in een 
constructieve sfeer.  
 

Ouddorp Bad Oost 
Tegen het voorontwerp Ouddorp Bad / Deelgebied 
Oost (appartementen met een hoogte van zestien 
meter) zijn zienswijzen ingediend. Het wachten is nu 
op de definitieve aanvraag voor de wijziging van het 
bestemmingsplan, waarna we weer in de gelegenheid 
zijn war nodig om aanpassingen te vragen.  
 

Juridische procedures  

Zoals in onze verschillende nieuwsbrieven vermeld 
hebben we ook via juridische weg geprobeerd het 
landschap van de kop van het eiland mooi te houden. 
Tot nu toe ging dat om Strandtent Iloon, Ouddorp 
Duin, en Camping brouwersdam. Zoals u heeft kunnen 
lezen hebben wij het proces tegen de 
bouwvergunning van strandtent Iloon gewonnen. Het 
is ons niet te doen om de individuele ondernemer, 
maar om de handhaving van de bouwvoorschriften 
aan de kust, zoals de hoogte in relatie tot omgeving. 
Als dat niet gehandhaafd wordt, kunnen immers 
andere tenten ook de lucht in met feestzalen of 
hotelkamers.

Overlast  

Ook hopen wij, dat er door de gemeente serieus 
gekeken wordt naar zaken, die komen kijken bij een 
groei van het aantal recreanten. Die trouwens nu 
reeds duidelijk merkbaar zijn zoals verkeersveiligheid, 
geluidsoverlast en parkeren in de kern. In alle 
gesprekken met de politiek vragen we hier aandacht 
voor. 
 

Hoe nu verder 
Speerpunt in de komende periode is de recreatievisie. 
In de komende week gaan we onze input voor deze 
visie in detail bespreken met een inwoner, een 
recreant en een sympathisant van OKRR. Om zo zeker 
te zijn dat we spreken namens onze achterban!  
Daarnaast zullen we oplettend zijn bij alle 
bouwplannen die spelen en waar nodig de juiste 
procedures volgen om de kwaliteit van het landschap 
te waarborgen.  
Wij hopen op de voorzetting van uw steun en 
verzoeken u ook familie en kennissen attent te maken 
op de OKRR-activiteiten. Mocht u nog bepaalde 
suggesties hebben, schroom dan niet contact met ons 
op te nemen.     
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Interview: Topsport ’s zomers in de supermarkt 
 
De komst van meer recreatiewoningen brengt niet alleen maar nadelen met zich mee. Een groeiende 
economie op het eiland is het gevolg. We vroegen ons af hoe de Ouddorpse ondernemer erover denkt. Dat 
bracht ons bij Coen Sperling. Deze energieke ondernemer kennen we van Jumbo Ouddorp, waar hij gestart 
is in 2009, als zelfstandig ondernemer. 
  

 
 

Seizoenswinkel 
In 2014 werd C1000 Jumbo en heeft hij de winkel 
uitgebreid, omdat het met de jaren drukker is 
geworden in zijn winkel. In de zomer dan vooral. 
Want, zoals hij zelf zegt: “We zijn wel echt duidelijk 
een seizoenswinkel.” In het bedrijf werken ongeveer 
100 mensen, naast het vaste team van 30 mensen zijn 
er 70 hulpkrachten. Deze werken in de zomer soms 
25-30 uur per week en in de winter 5-8 uur. Duidelijk 
minder dus. “In de zomer is het topsport om de winkel 
op orde te houden.” Voorgaande jaren duurde de 
nazomerdrukte tot de laatste week van augustus. “Nu 
zie je daar een verlenging van door de komst van de 
parken.”  
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Ouddorp op de kaart 
Coen is ook voorzitter van de ondernemings-
vereniging. “Wij, als Ondernemingsvereniging 
Ouddorp, willen graag het dorp goed op de kaart 
zetten. Dat houdt in dat er bepaalde investeringen 
worden gedaan, zoals in sfeerverlichting en een 
geluidsinstallatie. Tevens worden er diverse 
activiteiten georganiseerd met en door Stichting 
Promotie Kop van Goeree. We zijn in totaal met 60 
ondernemers verenigd.” 
 

Parkeerproblemen  
“Parkeren begint een probleem te worden in het 
centrum. Daar ligt een mooie uitdaging voor de 
gemeente en wij als ondernemers om over de 
invulling na te denken. Dat zal de komende jaren 
lastiger kunnen worden.” Ook al heeft de Jumbo veel 
parkeerplaatsen, met de zomerdrukte merkt Coen dat 
ze te weinig plaats hebben. “Het is belangrijk dat de 
gemeente gaat faciliteren in de parkeervoorzieningen 
om ervoor te zorgen dat het niet ten koste gaat van 
verkeersveiligheid. We hameren er regelmatig op bij 
de gemeente. B&W heeft wel toezegging gedaan dat 
voor 2017 parkeerplaatsen gerealiseerd zou worden. 
Ze hebben nog een jaar de tijd.” 
 

Toenemende toerisme 
“Het grote voordeel van de al gebouwde parken is dat 
je in het voor- en naseizoen meer toeristen in je dorp 
hebt, waardoor de periode dat er niets verdiend 
wordt en er eigenlijk geld bij moet, zo kort mogelijk is. 
Zodra het zwembad bij Landalpark voltooid is, 
verwacht ik wel meer toeristen in november tot 
februari.” De voordelen van het groeiende toerisme is 
niet alleen voorbehouden aan de ondernemers. Ook 
inwoners van de Kop van Goeree hebben hier profijt 
van. Het zorgt voor banen en de twee grote 
supermarkten en al de andere winkels zouden door de 

stille winterperiode niet kunnen blijven bestaan in het 
dorp. De Jumbo-baas voegt daaraan toe: “Mensen zijn 
dusdanig fel tegen die recreatieontwikkeling, maar ze 
hebben niet door wat het betekent voor het dorp. Als 
de recreatie zich niet ontwikkeld had zoals de 
afgelopen jaren, dan hadden we op het dorp ook veel 
meer leegstand gehad. Daar ben ik van overtuigd. Als 
je kijkt naar de plaatsen om ons heen, zie je dat het 
daar harder gaat. Uiteindelijk denk ik dat de 
maatschappij hier op Ouddorp bestaat uit burgers, 
ondernemers en een groot deel van het jaar ook de 
toerist.”  
 

Bereikte grenzen 
Maar ook Coen is het er mee eens dat er nu wel een 
grens is bereikt. “De eigenschappen van Ouddorp: de 
rust, de ruimte, zee en strand moeten wel blijven. De 
toeristen die altijd graag komen naar Ouddorp, zoals 
gezinnen  met kinderen en de vijftigplussers, moeten 
wel blijven komen. Soms heb ik het gevoel dat de 
balans zoek is. Plannen en ideeën, die al jaren op de 
plank liggen, lijken nu ineens in een rap tempo 
uitgevoerd te worden. Als dat doorslaat raak je de 
kracht kwijt van Ouddorp.” Dus tijd voor duidelijkheid 
van de gemeente voor niet alleen de burgers maar 
ook de ondernemers.  
 

Mooiste plekje 
Als Goereeër fietst hij graag door de duinen en vindt 
de Kwade Hoek een prachtig gebied. Hij zou het 
jammer vinden als dat fietspad daar zou verdwijnen. 
“Ik vind het strand ook fantastisch. Het klinkt 
misschien raar, maar dan ga ik naar de Brouwersdam, 
ook al zoek ik dan de drukte op. Maar met kinderen is 
het ideaal. Je zit dicht bij het strand, je zet alles in de 
auto en je rijdt weg. Vroeger, als jeugd, gingen we 
naar strand Noord, maar met sjouwen is dat niet 
prettig. Strand en zee trekt altijd wel.”  

_______________________________________ . . . . . . . . ________________________________________ 

 

Hart voor onze kust 
 

 
Afgelopen zaterdag 4 maart stonden ongeveer 600 mensen hand in hand bij de Middelplaat, Brouwersdam. 
Ondanks de grijze dag was de opkomst toch groot. Oud en jong waren verenigd om te protesteren tegen 
Brouwerseiland. De actie haalde diezelfde avond nog de uitzending van Hart van Nederland op SBS6. De link 
is te vinden op onze facebookpagina: http://www.facebook.com/ouddorpkustruimterust 
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Bezwaren  

Brouwerseiland is een recreatieproject waarbij 
verschillende eilandjes in het Grevelingenmeer 
moeten komen met daarop huizen, horeca, 
aanlegsteigers en een nieuwe jachthaven. Tegen de 
plannen is 172 keer bezwaar ingediend. 
Bezwaarmakers zijn onder andere natuurorganisaties, 
maar ook surfers. De opstellers zijn van mening dat 
met de ontwikkeling van Brouwerseiland de publieke 
ruimte aan de Brouwersdam ingeperkt wordt, er een 
unieke surfspot verloren gaat en het uitzicht op het 
Grevelingenmeer wordt ontnomen door de plaatsing 
van een geluidswal langs de N57. Met de komst van 
375 recreatiewoningen en de bijbehorende bewoners 
zal ook de verkeersdrukte toenemen.  

 

Tweede kamer 
Een meerderheid in de Tweede kamer voelt er niets 
voor een streep te halen door de plannen voor 
Brouwerseiland. De PvdA-motie om te stoppen haalde 
het net niet: 72 stemmen voor 78 tegen. PvdA-
Kamerlid Joyce Vermue uit Schoondijke diende de 
motie in. Ze kreeg steun van haar eigen partij, 
GroenLinks, D66, SP, 50PLUS, KUZU/Özturk, Monasch 
en PvdD. De rest bleek tegen.

Opnieuw Kamervragen 
Op 13 maart meldde het Algemeen Dagblad dat de SP 
in de Tweede Kamer opnieuw opheldering heeft 
gevraagd aan minister Melanie Schultz (VVD, 
Infrastructuur en Milieu) over plannen om langs de 
kust van Zeeland te bouwen. Kamerlid Eric Smaling wil 
weten of Brouwerseiland (Grevelingenmeer) en de 
Zeeuwse lagune (Veerse Meer) passen in het kustpact. 
 

  
De gemeente Schouwen-Duiveland neemt 
waarschijnlijk in april een beslissing over het plan. 
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Colofon 
Ouddorp Kust Ruimte Rust is een groep van betrokken Ouddorpers die zich bezig houdt met de landschapsvisie voor 
de Kop van Goeree.  De digitale nieuwsbrief van Ouddorp Kust Ruimte Rust verschijnt ongeveer 1 keer per maand, 
afhankelijk van de hoeveelheid nieuws die er is.  
 
Met dank aan Coen Sperling en Jan de Gans 
Redactie: Gjalt Huppes en Corina Kreeft, vormgeving door Let Spek. 
Contact: via ouddorpkustruimterust@gmail.com 
 
Regelmatig vindt u het laatste nieuws op onze facebookpagina. Heeft u zich hier al voor aangemeld?  
Dat kan via: http://www.facebook.com/ouddorpkustruimterust 
 
Ons steunen en aanmelden voor de nieuwsbrief kan via http://www.ouddorpkustruimterust.nl 
Deel ons nieuws gerust met andere geïnteresseerden. 
 
We sturen onze nieuwsbrieven naar alle mensen die daar om verzocht hebben en die ze zich als ondersteuner 
hebben aangemeld op onze website: www.ouddorpkustruimterust.nl. Dat zijn ondertussen meer dan 900 mensen! 
Op deze site vindt u ook onze eerdere nieuwsbrieven. 
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