
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief   5         13-12-2016 
 

Wie zijn wij? 
 
Burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust is een groep van betrokken Ouddorpers die zich bezig 
houdt met het mooi houden van het landschap op de Kop van Goeree. Via onze nieuwsbrieven hou-
den we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen wat betreft de nieuwe recreatievoorzieningen 
en andere bouwprojecten. Het aantal mensen dat ons via de website www.ouddorpkustruimterust.nl 
heeft gesteund staat nu al op 855! Onze dank voor uw steun! 
Ook vindt u regelmatig het laatste nieuws op onze facebookpagina. Heeft u zich hier al voor aange-
meld? Dat kan via: www.facebook.com/ouddorpkustruimterust   

 
In deze nieuwsbrief 
 
In deze nieuwsbrief hebben we voor u de antwoorden op de door de burgers gestelde vragen tijdens 
de informatiebijeenkomst van 25 oktober dit jaar in de Dorpstienden. Daarna een interview met Pau 
Heerschap, waarin u leest over zijn visie op de bouwplannen. Ten slotte hebben we voor u de juridi-
sche stand van zaken. Hierna bent u weer helemaal op de hoogte van ons laatste nieuws. 
 

De antwoorden  
 
Op de informatievond van 25 oktober 2016 in de Dorpstienden, georganiseerd door OKRR, zijn diver-
se vragen gesteld vanuit het publiek. De vragen zijn per e-mail aan de gemeente voorgelegd met het 
verzoek om ze van antwoord te voorzien. De vragen zijn integraal overgenomen. Onder de vragen is 
cursief het antwoord van de gemeente te lezen. 

  
1. Hoe is de positie van de bewoners van Ouddorp? Ook zij willen ruimte en rust. Waarom alleen 

bouwen op de kop van het eiland? Er zijn op het eiland zoveel mooie plekken waar recreanten 
graag een stukje voor willen rijden. Teveel projecten op één plek is paarlen voor de zwijnen en 
gaat ten koste van het kroonjuweel.  

 

http://www.ouddorpkustruimterust.nl/
http://www.facebook.com/ouddorpkustruimterust


Ouddorp is op Goeree-Overflakkee de kern die het meest aantrekkelijk is voor recreatie en toeris-
me. Dit heeft ook voordelen voor de inwoners van Ouddorp. Het voorzieningenaanbod is groter 
dan in de meeste andere kernen, er zijn meer kansen voor ondernemers, er is minder verpaupe-
ring en leegstand in de kern Ouddorp en er kan meer geïnvesteerd worden in de aanleg en het 
onderhoud van wandel- en fietspaden, het strand, natuur, etc. Om dit zo te kunnen houden is het 
van belang dat toeristen ook in de toekomst Ouddorp weten te vinden. 
Nieuwe ontwikkelingen kunnen ook ten koste gaan van het landschap. Daarom is er in het verle-
den een zonering vastgelegd. Op de Brouwersdam en in de zone Ouddorp Bad zijn ontwikkelingen 
onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Buiten deze gebieden, dus ook op het strand en in de 
duinen, zijn bouwontwikkelingen niet toegestaan. Op deze manier wordt voorkomen dat het 
landschap onevenredig wordt aangetast.  

 
2. Waarom wordt er gerekend met wooneenheden als de ervaring leert dat bij vervanging van ca-

ravans door bungalows het aantal recreanten ongeveer verviervoudigt. Is het voor de begrijpe-
lijkheid niet handiger in aantal gebruikers/ personen te spreken i.p.v. wooneenheden?  

 
Er is inderdaad verschil in verblijfseenheden. In een grotere recreatiewoning kunnen soms wel 
twaalf personen terwijl er in een stacaravan vaak maar twee tot vier personen zitten. Ook wor-
den hotels en recreatiewoningen vaak een heel jaar geëxploiteerd terwijl campings in de winter 
vaak gesloten of in ieder geval veel rustiger zijn. De reden dat er in het verleden vaak met ver-
blijfseenheden werd gerekend komt door het provinciale beleid. In het verleden bestond er de 
provinciale regel dat het aantal verblijfseenheden op de Kop van Goeree niet mocht toenemen. 
Hierin was geen onderscheid gemaakt in kamperen, stacaravans of huisjes. Om dit vast te kunnen 
leggen moest in de bestemmingsplannen worden opgenomen hoeveel verblijfseenheden er waren 
toegestaan. Nieuwe ontwikkelingen waren alleen toegestaan als het aantal verblijfseenheden op 
een bestaand recreatieterrein terug ging. Het ‘verlies’ aan verblijfseenheden mocht in het zoge-
naamde Verplaatsingsgebied worden gecompenseerd. De gemeente moest dit provinciale beleid 
overnemen. Deze regel is inmiddels door de provincie vervangen. Tegenwoordig wordt er niet 
meer gekeken naar het aantal verblijfseenheden.  

 
3. Wat gebeurt er met de toegangswegen, bijvoorbeeld de Koolweg, Westerweg en Oosterweg. Ze 

zijn nu al extreem veel drukker, je wordt er van de sokken gereden.  
 

Recent is er door de gemeenteraad een nieuw verkeerscirculatieplan voor Ouddorp (VCP Oud-
dorp) vastgesteld. In het VCP zijn metingen uitgevoerd naar de verkeersbelasting op verschillende 
wegen rond Ouddorp, waaronder de genoemde wegen. Daarbij zijn er berekeningen gemaakt van 
de toekomstige verkeersbelasting door rekening te houden met de reguliere toename van verkeer 
en de toename als gevolg van nieuwe recreatieontwikkelingen. Om het verkeer ook in de toe-
komst in goede banen te kunnen leiden is de opzet van het VCP om autoverkeer op de Westerweg 
en Koolweg te ontmoedigen door deze in te richten als fietsstraten. De Oosterweg blijft de be-
langrijkste ontsluitingsroute voor autoverkeer. De capaciteit van deze weg is voldoende om ook in 
de toekomst voor een goede ontsluiting te zorgen. 

 
4. Op de presentatie tekening staat ten Noord Oosten van Goedereede een enorm oranje vlak, er 

zouden 75 huizen gebouwd gaan worden, maar dit lijkt alsof er ruimte is vrijgemaakt voor een 
veel groter aantal. Klopt dat?  

 
De tekening is niet afkomstig van de gemeente. Momenteel wordt de nieuwbouwwijk Nieuwe 
Oostdijk fase 1 gerealiseerd met maximaal 75 woningen. In het verleden is er sprake van geweest 
om ook nog een 2e fase te realiseren van nog eens maximaal 75 woningen. Deze zouden meer 
richting de Noord Havendijk worden gerealiseerd. Momenteel is er hier echter nog geen sprake 
van en onzeker is of deze 2e fase nog gerealiseerd zal worden. Van een verdere uitbreiding, zoals 
in de presentatie wordt gesuggereerd, is geen sprake. 



 
5. Na het vervangen van de caravans op camping de Goede Ree door dure chalets en op de Groene 

Weide en elders door dure bungalows, is de vraag wat er gebeurt met de recreanten met een 
smalle beurs. Investeerders kopen soms wel drie huizen, terwijl de kleine man eruit gewerkt 
wordt.  

 
Dit is niet echt iets waar de gemeente invloed op heeft. Eigenaren van terreinen zijn vrij om te be-
palen aan wie standplaatsen worden verhuurd of woningen worden verkocht, mits ze zich aan de 
regels van het bestemmingsplan houden.  
In de nieuwe recreatievisie zal hier wel aandacht aan worden besteed.  

 
6. Er zijn ernstige bezwaren tegen openstelling van de vuurtoren. Werd altijd gekoesterd en be-

schermd. Openstelling wordt een zooitje: toegangsweg/parkeren komt niet goed, dus niet doen!  
 

Het college van B&W heeft in principe er mee ingestemd om de vuurtoren open te stellen voor 
publiek, mits het maritieme- en strandtoezicht gehandhaafd kan blijven. De ontwikkeling moet 
nog geregeld worden in het bestemmingsplan. Er zal dan ook gekeken worden of er maatregelen 
nodig zijn ter verbetering van de bereikbaarheid en het parkeren. In overleg met Rijkswaterstaat 
zal de initiatiefnemer afspraken moeten maken over het dubbelgebruik van de vuurtoren. 

  
7. Als gemeente geld wil genereren, waarom dan niet parkeergeld heffen voor de honderden cam-

pers die momenteel gratis aan de brouwersdam staan? Ze maken nauwelijks gebruik van de 
plaatselijke middenstand! Door parkeerheffingen komt er daadwerkelijk geld binnen bij de ge-
meente.  

 
De Brouwersdam is geen eigendom van de gemeente, maar van het Rijk. Als er betaald parkeren 
komt op de Brouwersdam, wat niet de verwachting is, dan heeft de gemeente hier geen inkom-
sten van. Ook de andere parkeerterreinen bij de stranden zijn in eigendom van het Rijk. 

 
8. Wordt het verkrijgen van een gedoogvergunning voor het permanent bewonen van een recrea-

tiewoning in de toekomst eenvoudiger of lastiger na al die nieuwbouw? 
 

In de landelijke wetgeving is eenmalig een uitzondering gemaakt voor het afgeven van gedoog-
beschikkingen voor mensen die permanent wonen in een recreatiewoning. Het gaat om mensen 
die al voor 31 oktober 2003 onafgebroken in een recreatiewoning wonen. Alleen deze mensen 
komen in aanmerking voor een gedoogbeschikking. Het verkrijgen van een gedoogbeschikking 
wordt dus niet moeilijker of makkelijker als gevolg van nieuwe plannen. 
Tegelijkertijd met het opstellen van de nieuwe recreatievisie wordt er ook een onderzoek gedaan 
naar permanente bewoning op recreatieterreinen. Hierin wordt ook gekeken in hoeverre het 
wenselijk en/of mogelijk is om permanente bewoning van recreatieterreinen te legaliseren. 

  
9. Een voormalig raadslid was destijds voorstander van Punt West, maar constateert dat de behoef-

te er helemaal niet is, nauwelijks bezetting van de recreatiewoningen daar, ook niet op mooie 
dagen en de hotelaccommodatie lijkt nimmer verhuurd. Strand de Punt werd vroeger druk be-
zocht door Ouddorpers en bereikbaarheid werd beloofd. Maar het openbaar sanitair is verdwe-
nen, trappen aan de steigers zijn weg en men moet ver lopen voor het openbare strand… Hoe 
kon dit gebeuren?  

 
De gemeente beschikt niet over gegevens over de verhuur van Punt West. Natuur- en recreatie-
schap Zuidwestelijke Delta was beheerder van het gebied en heeft de gronden als erfpachter in 
ondererfpacht uitgegeven. De gemeente heeft daarom geen directe invloed op de inrichting van 
het gebied, anders dan de regels die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Als deelnemer van 
Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta zet de gemeente zich er voor in om het strand en 



de parkeervoorzieningen openbaar te houden. Dit is ook door het Schap in de ondererfpachtover-
eenkomst opgenomen.  
Daarnaast onderzoekt de gemeente in samenwerking met het Schap de mogelijkheden om een 
alternatief strandje te realiseren. 

 
10. Wat gebeurt er met de vele projecten op de lange termijn. Wie zorgt ervoor, dat de duurzaam-

heid en uitstraling van de nieuwe parken blijft gehandhaafd. Welke afspraken werden / worden 
hiervoor gemaakt.  

 
Uitgangspunt van de gemeente is dat nieuwe recreatieontwikkelingen niet ten koste gaan van 
leegstand of achteruitgang op bestaande recreatieterreinen. De ontwikkelingen die tot nu toe ge-
realiseerd zijn gaan uit van andere typen van verblijfsrecreatie dan de al aanwezige verblijfsre-
creatie. Ook zijn veel recreatieontwikkelingen gekoppeld aan het investeren in bestaande recrea-
tieterreinen. Nu er diverse plannen zijn gerealiseerd wordt er een nieuwe recreatievisie opgesteld. 
Hierin wordt ook gekeken of er nog behoefte is aan nieuwe recreatieontwikkelingen.   
Bij nieuwe recreatieontwikkelingen worden er in het bestemmingsplan voorwaarden opgenomen 
voor landschappelijke inpassing. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat als het goed gaat met een 
badplaats ook de bestaande recreatiebedrijven investeren in de uitstraling en kwaliteit van hun 
bedrijf. In de nieuwe recreatievisie wordt tevens onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om 
gezamenlijk met de VEERO en Recron tot het opknappen van bestaande recreatieterreinen te ko-
men. 

 

Wat gaat de OKRR doen met deze antwoorden? 
 
Tijdens de geslaagde informatieavond in de Dorpstienden hebben wij alle 550 aanwezigen geïnfor-
meerd over de bouwplannen die er op de kop van het eiland spelen voor de recreatiesector. En ook 
wat ons standpunt is over al deze plannen. De aanwezigen hebben een groot aantal vragen gesteld 
die nu beantwoord zijn. Met de antwoorden gaan wij verder: 
1. onze inbreng geven in de recreatievisie die de gemeente laat opstellen.  
2. meepraten over de bouwprojecten die niet kunnen wachten op de recreatievisie, de zogenaam-

de “lopende projecten”.  
Het gaat allemaal niet heel snel: de recreatievisie zal nog maanden op zich laten wachten. En ook 
voor de “lopende projecten” zal het nog maanden duren voor er meer duidelijk is. 
Als er nieuwe ontwikkelingen over de Kop van Goeree zijn zullen wij u op de hoogte houden via onze 
nieuwsbrief en website en u kunt ons ook volgen op Facebook Ouddorpkustruimterust. 
Heeft u vragen en/of wilt u meedenken met ons Burgerinitiatief? Stuur dan een mail naar ouddorp-
kustruimterust@gmail.com 

 
Interview met Pau Heerschap: “We zijn geen Ibiza.”  
 
In elke nieuwsbrief leest u een interview met iemand van Goeree-Overflakkee. Pau Heerschap mag 
de spits afbijten. We kennen hem van zijn artikelen in de krant, waar hij in ons mooie dialect schrijft. 
Daarnaast draagt hij in het Flakkees bij aan TOF, het magazine Trots op Flakkee. De meeste Ouddor-
pers zullen hem kennen van de Zomerfair in zijn tuin, die dit jaar voor de tiende en laatste keer is 
gehouden. Van hem wilde Ouddorp Kust Ruimte Rust graag weten wat zijn visie is op de geplande 
bouwprojecten op de Kop van Goeree. 

 



 
 
Dichtbie het durp 
In het huisje wat nog van zijn ouders is geweest vertelt hij hoe heerlijk vrij wonen het is in Ouddorp. 
 “Lekker dichtbie het durp,” zoals hij zelf zegt. Een ouderwets huisje met stuk land eromheen, wat 
vroeger het hof was. Hij legt uit waarom de hoven in zijn jonge jaren nodig waren. “Vroeger was het 
niet mogelijk om te huren in Ouddorp, je kon alleen kopen. Dan ging je naar de boerenleenbank en je 
ouders stonden garant. Met de producten die je op je hof verbouwde kon je de hypotheek aflossen.” 
Zo kweekte zijn vader onder andere augurken voor Hak. Hij zou het erg vinden als de historie van de 
hoven verloren gaat, wanneer alles volgebouwd zou worden. 
Ook al is Pau voor het behoud van natuur en historie, hij geeft ons ook het volgende mee: “We moe-
ten wel oppassen dat we geen openluchtmuseum worden.” Met het oog op het bewaren van histo-
rie, vraagt hij zich af hoe ver we daarmee moeten gaan. Zijn advies: “Laat de buitenkant authentiek 
zijn, met binnenin wel alle gemakken. De eigenheid van Ouddorp moet zichtbaar blijven.”  
Hij vertelt over de oorsprong van de schurvelingen. Deze wallen zijn gebouwd om het vee binnen hun 
eigen gebied te houden. Net zoals de braamstruiken die er te vinden zijn, hielden ze het vee vroeger 
op eigen land. Ook was het om de verstuiving tegen te gaan. “Als je dat volbouwt, steken er allemaal 
daken bovenuit en dan gaat het unieke landschap verloren.” 
 
De charme van Ouddorp 
De eerste strandtent herinnert hij zich nog. “Vroeger boven op de duinen had je het eerste restau-
rant. Dat heette Paviljoen Binnenmeer, als ik het nog goed heb. Vanaf het strand en het land was het 
zichtbaar.” Mensen moeten nu ook eenmaal eten en drinken vindt hij, maar bouw niet alles vol. De 
strandtenten zoals we ze nu kennen zijn verspreid op een paar plekken. Ga dat niet volbouwen, is 
zijn boodschap. 
“En als je toch gaat bouwen, verspreid het dan en verstop het dan in het groen om zo het esthetische 
te bewaren. Integreer het in het landschap. Ouddorp heeft een bepaalde charme. De weidsheid is 
kenmerkend voor hier. We moeten dat niet willen, tachtig huisjes op een gebied ter grootte van een 
voetbalveld. We zijn geen Ibiza hier.” 



 

Juridische zaken 
 
OKRR vindt dat de Gemeente alleen bouw- of omgevingsvergunningen kan uitgeven of bestem-
mingsplannen kan wijzigen als de juridische onderbouwing juist is. We werken hierin nauw samen 
met NLGO. Gelukkig hebben we een juridisch adviseur gevonden die ons hierbij ondersteunt. Mo-
menteel hebben we twee zaken lopen: 
1. We hebben beroep aangetekend bij de Rechtbank Rotterdam tegen de omgevingsvergunning die 

Strandtent Iloon heeft gekregen van de Gemeente voor het bouwen van een nieuw strandpavil-
joen. Het beroepschrift mag zolang de procedure loopt niet openbaar worden gemaakt. We kun-
nen u dus nog niet inhoudelijk op de hoogte brengen van onze juridische argumenten. In essen-
tie gaat het om “te hoog” en “te groot”. De uitspraak van de rechtbank is wel openbaar, als die er 
is hoort u meer hierover. 

2. We hebben een “zienswijze” ingediend bij de Gemeente inzake het ontwerp wijzigingsplan Oud-
dorp Duin dat op 23 november in de krant stond. Dit plan gaat over de wijziging van de bestem-
ming van een stuk grond langs de Vrijheidsweg direct naast het Landal resort dat nu in aanbouw 
is. Op deze grond wil men nog 9 recreatiewoningen bouwen. Het college van B&W heeft de be-
stemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in Recreatie-Verblijfsrecreatie. Wij denken dat de gemeente deze 
wijziging “te kort door de bocht” heeft doorgevoerd. Volgens onze juridische argumentatie kan 
de gemeente deze wijziging alleen kan doorvoeren als er een volwaardige bestemmingsplanwij-
ziging wordt doorgevoerd die ook aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd. Onze volledige 
zienswijze is te vinden op onze website www.ouddorpkustruimterust.nl 

 

 
 
 

Vrijheidsweg  

Westerweg  

Het gebied voor de 9 
recreatiewoningen  

Landal in 
aanbouw  

http://www.ouddorpkustruimterust.nl/


 

Tot slot ...  
 
 


