
Voorzitter, 
 
Laat mij maar gelijk duidelijk zijn. GroenLinks is ervan overtuigd dat we iets 
moeten met het recreatieoord, maar wij zijn er niet van overtuigd dat het huidige 
voorstel zoals het nu op tafel ligt de juiste oplossing is. Daarom wil ik graag jullie 
en het college meegeven waar mijn overtuigingen, bezwaren en twijfels zitten. En 
dan hoop ik dat wij met elkaar en met de recreanten kunnen toewerken naar een 
goed besluit van dit proces.  
 
Ik ben een geboren en getogen Rotterdammer. Geen dag in mijn leven heb ik 
buiten de gemeentegrenzen van onze mooie stad gewoond. En ook aan het 
strand van Hoek van Holland heb ik veel stappen liggen. In de winter, voorjaar en 
najaar vaak wandelend. Eerst vaak tegen mijn zin met mijn ouders, nu vaak tegen 
de zin in van mijn eigen dochter. En liggend in de zon of het water in de zomer. 
Toch had ik nog nooit gehoord van het recreatieoord. En toen ik dus een aantal 
maanden geleden hoorde: ‘de gemeente Rotterdam heeft nog een recreatieoord, 
en daar leggen we ook nog geld op bij’, dacht ik ‘dat is bizar en daar moeten we 
mee stoppen.’ En dat idee heb ik nog steeds. 
 
Maar tegelijkertijd heb ik de afgelopen tijd ook heel veel dingen geleerd over het 
oord. Ik ben net als veel van mijn collega raadsleden op bezoek geweest, ik heb 
recreanten gesproken en heb heel veel e-mails gelezen. Wat ik daaruit geleerd 
heb is dat dit oord heel veel bijzondere waarden bevat. En waarden die het 
verdienen om beschermd te worden: 
 

• De kleinschaligheid door de kleine huisjes in eigen bezit waar mensen 
elkaar kennen en samenwerken. 

• Het groene karakter en de natuurwaarde door de vele mooie tuinen en 
heggen in combinatie met de houten huisjes. 

• De erfgoedwaarde die het park nu vertegenwoordigd door de unieke vorm 
en ligging.  

 
Daarnaast verdienen ook de huidige recreanten het om beschermd te worden.  
 

• Hun plek  
• hun huisje  
• de waarde dat het huisje vertegenwoordigd mag niet worden afgenomen 

gewoon omdat wij als gemeente van dit park af willen. 
• Hun inspraak in het beheer van het park. 

 
Voorzitter, het huidige voorstel borgt die zekerheden van waarden en van 
belangen niet. Ik snap het procedurevoorstel van het college wel: eerst een 
principe besluit nemen en dan pas de voorwaarden bepalen. Ik vind het fijn dat 
voor het college de prijs niet leidend is, maar dat geeft veel te weinig borging. 
Daarnaast ben ik er niet van overtuigd dat we dit kunnen borgen in verkoop. 
Voorzitter laat ik maar helder zijn, wij willen niet het risico nemen dat straks het 
oord of de camping wordt leeg geveegd door een ‘grote parken bezitter’ om de 
huisjes te vervangen door 13 in een dozijn vakantie huisjes. 



 
Daarom zou GroenLinks het college echt willen vragen om te kijken naar een 
oplossing waarbij de exploitatie wordt gescheiden van het bezit. Dan kan een 
andere partij dan de gemeente het dagelijks beheer, de administratie en alle 
andere taken rond het oord doen. Maar kunnen wij als gemeente wel de rechten 
van de recreanten garanderen. In mijn beleving is dat de oplossing waarbij de 
behoeften van gemeente en recreanten goed met elkaar in verhouding staan, 
maar ik ben ook benieuwd naar hoe de wethouder dat ziet.  
 
Maar voorzitter laat ik ook uiteindelijk de belangen en de waardes centraal 
stellen. Die belangen van het park en de bewoners moeten zijn geborgd. Maar we 
moeten ook wat met de huidige situatie. We kunnen niet hebben dat we nu als 
gemeente geld toeleggen op wat toch gewoon een vakantiebestemming is. 
Daarvoor hebben we te veel belangrijke dingen te doen in deze stad en kunnen 
die euro’s echt beter besteed worden. En laat ik daar ook gelijk bij zeggen 
voorzitter, dat GroenLinks vindt dat als de huidige huur van de recreanten niet de 
kosten van het park dekt dat die huur omhoog moet.  
 
Ook zien we dat het goed bijhouden van de administratie en een goed overzicht 
houden op wat het ons dus kost lastig blijft voor de gemeente. Dat is ook logisch, 
want het beheren van zo’n park daar is de Rotterdamse organisatie niet op 
ingericht. En als laatste zou ik willen zeggen, dit is de derde keer dat een hoop 
recreanten nu een verkooppoging meemaken van gemeente. Het is duidelijk dat 
de wens er steeds weer is om iets te doen met dit park. Ik zou heel graag nu tot 
een goede oplossing komen waardoor de recreanten over een paar jaar niet weer 
in dezelfde situatie zitten zoals nu. 
 
 
Voorzitter ik heb in mijn bijdrage een hoop dingen al op een rij gezet, maar hierbij 
nog even de kern in concrete vragen:  
 

• Hoe kijkt het college naar het beschermen van de waarden en belangen 
zoals ik die eerder formuleerde?  

• Is het college bereid om die belangen te beschermen? Hoe stelt het 
college voor die belangen te beschermen?  

• Is het college bereid om haar huidige voorstel te heroverwegen en om in 
kaart te brengen, zowel juridisch als organisatorisch, hoe een exploitatie op 
afstand er uit zou zien? Wat dat betekent dat voor de recreanten? Hoe we 
binnen deze constructie die belangen borgen en zorgen voor een sluitende 
exploitatie? En hoe kan participatie van de recreanten bij zo’n exploitatie 
worden gegarandeerd. En het voert te ver om nu hier helemaal zo’n 
exploitatie op afstand te gaan voorbeschouwen maar ik wil vast het aanbod 
doen aan het college om hierin actief mee te denken.  

• Als laatste voorzitter, wil ik ook nog wat zeggen over het proces. Dat had 
echt beter gemoeten. Te beginnen met de brief net na het aflopen van het 
seizoen. Ik zou graag willen dat het college toelicht hoe dit zo heeft kunnen 
lopen en wat het college zich voorstelt bij toekomstige participatie in het 
proces.  


