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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 tot nu toe de steun 
van:  

 Tot  nu toe 350 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. 

Samenvatting van onze Landschapsvisie 
Voor iedereen die de Landschapsvisie nog niet gelezen heeft is er nu een samenvatting te 
downloaden op: http://www.ouddorpkustruimterust.nl/docs/Samenvatting_Landschapsvisie.pdf  

Informatieavond 
Op 25 oktober organiseert de Community 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 (Jeroen den Hollander) en NLGO (Jos Hendriks). 
Aanvang 19.30 uur, komt allen! Ons persbericht over deze avond kunt u downloaden van 
http://ouddorpkustruimterust.nl/docs/persbericht_4_10_2016.pdf  
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In gesprek met de gemeenteraad 
Het burgerinitiatief heeft tot op heden gesproken met de volgende fracties: SGP, VKGO, Fractie 
Maliepaard en PvdA. Het was heel plezierig om te merken dat men erg positief is over ons initiatief. 
In het algemeen werd er vooral meegedacht over de mogelijkheden om ons initiatief te versterken. 
Besluitvorming over bouwplannen is best complex en we hebben van de diverse partijen daarover 
weer aanvullende informatie gekregen.  
In de komende week spreken we met de VVD en we hebben uitnodigingen gestuurd naar de andere 
partijen.  

Waar werken we naartoe? 
Zoals waarschijnlijk bekend wil de Gemeente dit najaar een nieuwe gemeentelijke ‘recreatievisie’ op 
laten stellen. In deze visie moet komen te staan: 

 De vraag: welke markt is er voor recreatie op het eiland. Welke soorten en hoeveelheden 
recreatiebehoefte is er voor ons eiland?  

 Het aanbod: wat voor recreatie bieden wij nu al aan op het eiland? Sluit dat aan bij de vraag? 

 Als vraag en aanbod niet goed aansluiten, welke wijzigingen of aanvullingen zouden er dan plaats 
moeten vinden? 

 
Het doel van ons initiatief is: 

 Dat behoud van het unieke Landschap van de kop van het eiland als uitgangspunt wordt 
gehanteerd bij het opstellen van de recreatievisie 

 Dat dit behoud ook op langere termijn geborgd wordt.  

Het Kustpact 
Reactie van Gert de Groot, Gebiedsmanager Zeeland en Volkerak van Natuurmonumenten op ons 
Burgerinitiatief: “Het gevolg van decentralisatie van ruimtelijk beleid is dat de beslissingen over het 
gebruik van de ruimte steeds meer op lokaal niveau worden genomen. Omdat je het behoud van het 
landschap van de Nederlandse kust niet geheel aan de lokale overheden kan overlaten wordt door 
overheden en natuurbeschermingsorganisaties gewerkt aan een kustpact waarin zoveel mogelijk 
randvoorwaarden en intenties voor behoud en bescherming worden opgenomen en onderschreven. 
Hoe dan ook … vooral in de gemeenten, op lokaal niveau,  moet worden bepaald en besloten hoe we 
met het kustgebied omgaan. Het “geluid uit de streek” is van enorm belang bij deze besluitvorming. 
Wat vinden de mensen die er wonen? Wat stellen zij voor? Komen zij op voor hun landschap en wat 
voor ideeën hebben ze over de ontwikkelingen? 
De Landschapsvisie die de community Ouddorp kust ruimte en rust nu heeft gemaakt is een voorbeeld 
van hoe bewoners en liefhebbers van het kustlandschap invloed kunnen uitoefenen op het behoud en 
ontwikkeling van het landschap. Hoe meer mensen deze visie en gedachten ondersteunen des te 
groter de kans dan het landschap open en waardevol blijft en de kust  niet langzaam wordt 
geprivatiseerd.” 

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/ 
Tot nu toe hebben we niet veel kosten gemaakt, alleen een huis-aan-huis folder die de komende week 
over de kop van het eiland wordt verspreid. Op de informatieavond van 25 oktober zullen wij u 
informeren over de mogelijkheden tot sponsoring.  
 
Heeft u suggesties of wilt u een actief deelnemer worden in het Burgerinitiatief , stuur dan een e-
mail naar ouddorpkustruimterust@gmail.com  
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