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Wie zijn wij?
Het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust is opgericht door 12 betrokken Ouddorpers die het
initiatief hebben genomen om de ontwikkelingen in de bouw van nieuwe recreatie voorzieningen in
evenwicht te brengen met de kwaliteit van het landschap. We hebben daarbij de steun van:
 Tot nu toe 450 individuele mensen die op de website www.ouddorpkustruimterust.nl de
Landschapsvisie hebben onderschreven.
 Natuurmonumenten
 stichting Duinbehoud
 stichting Het Zuid Hollands Landschap
 vereniging Natuur en Landschap Goeree Overflakkee
 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
 Zeeuwse Milieufederatie
 Ook is er goed overleg geweest met de VEERO en zij hebben op diverse punten input gegeven.

Informatieavond
Aanstaande dinsdag avond 25 oktober organiseren wij een informatieavond in de Dorpstienden. Op
deze avond zullen we een toelichting geven op de plannen die we hebben om de Kop van Goeree
mooi te houden. Ook wethouder Frans Tollenaar komt en hij zal reageren op ons initiatief en uitleg
geven over de nieuwe Recreatievisie die de Gemeente laat opstellen. Andere sprekers zijn
Natuurmonumenten (Gert de Groot), VEERO (spreker nog niet bekend) en NLGO (Jan Baks). Aanvang
19.30 uur, komt allen! Het zou een heel slecht signaal zijn als er weinig mensen komen immers.

Nieuwe informatie over de bouwplannen op de kop van het eiland
Minicampings
Op de kop van het eiland zijn flink wat agrariërs met een mini camping. Denk aan camping
Brouwersdam en camping Zonnewende. En er zijn er nog flink wat meer! Dit is geregeld via het
bestemmingsplan Buitengebied. Daarin staat dat agrariërs een ontheffing kunnen krijgen voor 25
plaatsen voor campers en caravans als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Nu hebben wij
begrepen dat camping Brouwersdam de leden van de gemeenteraad heeft uitgenodigd voor hun
plan om de minicamping om te bouwen tot een ‘Landschapscamping’. Hoe veel plaatsen deze
Landschapscamping krijgt is bij ons niet bekend maar het zijn er meer dan 25. Wij denken dat dit een
gevaarlijke ontwikkeling is. Als camping Brouwersdam dit mag, waarom andere agrariërs dan niet?
Dat zou een enorme verrommeling van het buitengebied betekenen.
Het verplaatsingsgebied
Het gebied naast de Langedijk ten noorden van de
campercamping (gebied 5) is nu nog agrarisch. Voor
dit gebied geldt het bestemmingsplan
Verplaatsingsgebied. Dat bestemmingsplan is
goedgekeurd door de gemeenteraad en daarmee
onherroepelijk. In dit bestemmingsplan staat dat het
college van Burgemeesters en Wethouders
zelfstandig de bevoegdheid hebben de bestemming
te wijzigen in de bestemming ‘Recreatie –
Verblijfsrecreatie’. Dit betekent dat de volgende
soorten recreatie voorzieningen dan gerealiseerd
Figuur 5: Plan Ouddorp Bad West
mogen worden:
 Kampeerterrein
 Trekkershutten
 Bijzondere recreatieverblijven
 Groepsaccommodatie
 Hotel
Recreatiewoningen zijn dus niet mogelijk.
Wij willen graag dat de bestemming agrarisch blijft. In ieder geval zou eerst de Recreatievisie van de
gemeente vastgesteld moeten worden. Want in zo’n recreatievisie staat immers of er wel behoefte is
aan meer.

Volgen of helpen?
Wilt u de Community Ouddorp Kust Ruimte Rust volgen en/of steunen ? Kijk dan op
 onze website www.ouddorpkustruimterust.nl
 onze facebook pagina https://www.facebook.com/ouddorpkustruimterust/

