
Ontwikkelingen verblijfstoerisme



Agenda

• Toerisme in cijfers

• Onderzoek inwoners Ouddorp, 
Goedereede en Stellendam

• Evaluatie Ontwikkelkader 
verblijfsrecreatie



Toerisme in cijfers

• 2020 was eerste coronajaar
• Eenmalige afname, groei verwacht
• Toename B&B, vakantiewoningen



Toerisme in cijfers

• Landelijk grote groei verwacht

• Verandering van focus: van 
economie naar brede welvaart

• Kansen voor minder toeristische 
gebieden



Inwonersonderzoek: vertrekpunt

• Naar aanleiding van motie bij ontwikkelkader

• Periode veldwerk maart – april 2021

• Steekproef adressen uit Basis Registratie Personen 
= 1.800 

• 600 per kern in Ouddorp, Goedereede en 
Stellendam



Inwonersonderzoek: overwegingen

• Breed toegepaste onderzoeksaanpak

• Respons 803/1800

• Alleen in het toeristische deel (kop)

• Uitgevoerd na zeer drukke coronatijd

• Delen mogelijk geweest

• Ondanks onzuiver beeld, wel signaal



Inwonersonderzoek: resultaten

* Betreft resultaten uit 2019, Schouwen-Duiveland betrof hele gemeente
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Inwonersonderzoek: resultaten

* Betreft resultaten uit 
2019!



Inwonersonderzoek: aanbevelingen

• Actief en transparant communiceren

• Inwoners stimuleren te vertellen wat het eiland te bieden 
heeft

• Actief luisteren naar de inwoners

• Negatieve effecten waar mogelijk wegwerken

• Sociale effecten vergroten

• Inwoners betrekken bij beleid → inwonersklankbord 
opzetten



Ontwikkelkader verblijfsrecreatie

• Beslisboom en planologisch kader voor hele 
eiland

• Doel: eenvoudig en uitnodigend helderheid 
vooraf

• kernambities: beleefbare natuur, welbevinden, 
duurzaamheid

• Brouwersdam en Stellendam geen deel van de 
‘kop’

• Geen nieuwe stacaravanparken/jachthavens

• Lopende procedures vallen buiten kader



Ontwikkelkader verblijfsrecreatie



Ontwikkelkader: voorbeelden

Hotel
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Ontwikkelkader: voorbeelden

Groeps-

Accommodatie

12-24 pers
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Ontwikkelkader: voorbeelden

B&B
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Ontwikkelkader: voorbeelden

Toeristisch 

kamperen
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Ontwikkelkader: voorbeelden

Campers



Ontwikkelkader: voorbeelden

Recreatiewoningen
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Ontwikkelkader: resultaten

Informatieverzoeken:
• 27 geregistreerde informatievragen 
→5 in procedure gebracht waarvan 3 
vergund (allemaal B&B)

Vergunningen:
• B&B: 27 aanvragen, 21 toegekend
• Hotel: 3 aanvragen, 1 toegekend

Principeverzoeken:
• Hotels, uitbreiding campings, 

camperplaatsen

Gerealiseerd:
• Camperplekken Port Zélande (100)
• Uitbreiding Camping De Grevelingen (138)
• Uitbreidingen binnen vergunning bij o.a. ‘t 

Vogelnest en Lage Werf 
• Opening minicamping Kastanjehoeve (15)
• Qurios Grevelingenstrand (30)
• Uitbreiding minicampings naar 45 plaatsen
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Ontwikkelkader: evaluatie

• Corona heeft voor bijzondere situatie gezorgd

• Achteruitgang voorkomen, wel beperkt interne kwaliteitsslag (o.a. 
toppershoedje en Klepperstee)

• Aanvullend beleid: landschapsprofiel Kop van Goeree, beleidsregel B&B, 
huisvesting arbeidsmigranten en permanente bewoning

• Aandacht natuur en landschap staat centraal, niet meer economie?

• Waar kun je nog ontwikkelen met respect voor omgeving, inwoners en 
natuur?



Ontwikkelkader: evaluatie en overwegingen

• Kiezen we voor ruimte voor ontwikkeling bij inwoners 
en bedrijven (B&B, minicamping op de kop ect.)

• Of kiezen we voor steun aan bestaande toeristische 
ondernemers en clustering (groei bestaande 
campings en parken)

• Jaarrond verblijf inderdaad een doelstelling?

• Overwegingen:
• Maneges
• Geen gebruik agrarisch land op de kop
• Geen nieuwe stacaravanparken en jachthavens



Vragen en discussie


