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Inleiding  

 

Op uitnodiging van de Gebiedscommissie Hoek van Holland presenteerde de gemeente 

Rotterdam tijdens een Themabijeenkomst het Toeristisch-recreatief Ontwikkelperspectief 

(TROP). Het TROP is een verkenning van kansen voor Hoek van Holland als aantrekkelijke 

vierseizoenenbadplaats. Ook is de Cultuurhistorische Verkenning (vastgesteld door de Raad 

in 2017) gepresenteerd.  

 

Het TROP is een van de belangrijkste ambities, die in de nieuwe wijkagenda 2019-2022 van 

Hoek van Holland, maar ook in de voorgaande plannen, is opgenomen. In 2016 verscheen 

het eerste concept van het TROP, mede tot stand gekomen na verschillende 

participatiemomenten met bewoners en ondernemers. Nieuwe inzichten, zijn opgenomen in 

het vernieuwde document.  

 

Nagekomen mededeling:  

Inmiddels heeft de Gebiedscommissie op 24 januari 2019 het advies vastgesteld. Daarna 

gaat het TROP voor vaststelling naar het College en ter informatie naar de Raad. 

 

 

1. Rotterdam City Lounge, Monique Zwinkels en Ruud Breteler, gemeente 

Rotterdam Bureau Binnenstad  

 

De binnenstad van Rotterdam heeft veel budget gekregen. Wanneer profiteert Hoek van 

Holland en kan er geëxperimenteerd worden met programma’s en initiatieven voor 

toeristisch recreatieve ontwikkeling?  

Op dit moment is er geen geld beschikbaar voor toeristisch, recreatieve en culturele ingrepen. 

Samen met de teams Stadsontwikkeling en Bureau Binnenstad van de gemeente Rotterdam 

wordt geprobeerd om de aandacht voor Hoek van Holland op de agenda van het College te 

krijgen. Het TROP dient hierbij als aanjager om het College te enthousiasmeren.  

Wel wordt dit jaar de Stedelijke Visie Toerisme opgesteld, waarin een paragraaf over Hoek 

van Holland komt. In het kader van spreiding van toeristen over Rotterdam is Hoek van 

Holland een belangrijk gebied voor Rotterdam.   

 

Betreft : Vraag- en antwoordoverzicht 

Themabijeenkomst Gebiedscommissie 

TROP/Cultuurhistorische Verkennig (CV)  

Donderdag, 10 januari 2019 

   

Datum  : 23 januari 2019 
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Er wordt al jaren geroepen dat er iets ondernomen wordt in Hoek van Holland. Is er 

überhaupt wel iets veranderd? 

Sinds het nieuwe College zijn er de portefeuilles toerisme en cultuur (wethouder Kasmi) en 

kleine kernen (Kathmann) bijgekomen. Dat maakt dat er meer steun komt vanuit de 

bestuurlijke hoek. Profilering via het kleine kernen beleid, waar het TROP onderdeel van is, 

kan een versterkend effect op de besluitvorming van de betreffende wethouders hebben. 

 

Als de gemeente stelt dat Hoek van Holland haar eigen bijzondere identiteit verder moet 

uitbouwen, ook met het TROP, waarom moeten wij ons dan houden aan de Rotterdamse 

stijl voor bestrating en straatmeubilair?  

Onder het mom van tijdelijkheid en experiment is veel meer mogelijk dat de standaard. Het 

Flying Carpet op het Schouwburgplein is daar een passend voorbeeld van. We gaan serieus 

kijken waar kansen liggen.  

 

Het dorpscentrum is voor bezoekers onzichtbaar, daar gaan de Hoekse Lijn en de H6-

weg niet bij helpen. Wat kunnen we daaraan doen?  

Stedenbouwkundige en ruimtelijke ingrepen helpen niet altijd. Door zoeken naar aanvullende 

mogelijkheden bereik je ook resultaat. Al kost dat tijd. Werken aan identiteit en beleving van 

een plek en erover vertellen, via online kanalen, draagt eraan bij dat mensen vanzelf op zoek 

gaan. Deze aanpak heeft bij Bureau Binnenstad ook positief effect gehad. 

 

 

2. Cultuurhistorische Verkenning, Els Bet Stedebouwkundige 

 

We missen het verhaal van het Recreatieoord, de Houten Kampeerstad in de 

Cultuurhistorische verkenning?  

In de presentaties van vanavond kan niet alles worden verteld. Deze onderwerpen zijn wel 

degelijk opgenomen in de Cultuurhistorische Verkenning.  

 

 

3. TROP, Stef Poolman en Yolanda Boekhoudt, gemeente Rotterdam 

Stadsontwikkeling 

 

Waarom staat er niets in het TROP over de diseffecten, zoals risico voor veiligheid, 

natuur en bereikbaarheid? 

Deze onderwerpen vormen inderdaad geen onderdeel van het TROP, maar zijn 

ondergebracht in de centrale opgave voor Hoek van Holland. 

 

De plannen voor permanente woningbouw voor Kaap de Goede Hoek zijn nooit 

doorgegaan? Is recreatieve ontwikkeling hier mogelijk?  

In principe wel. Dat zou betekenen dat er een nieuwe bestemmingsplanprocedure moet 

worden opgestart. 

 

Wordt het August Reitsmahuis een hotel?  

De exacte invulling is nog niet bekend. Zeker is dat het een hotelbestemming moet worden. Er 

valt ook te denken aan een Bed and Breakfast, een hostel oid.  
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Het TROP is klaar, wat is de status en hoe ziet het vervolg eruit?  

Het TROP is een ambitiedocument, maar gaat wel voor akkoord naar het College en ter 

informatie naar de Raad (CV is al in 2017 vastgesteld door de Raad). Het TROP wordt geen 

beleid. Een ambitiedocument geeft de kansen aan. Uitnodiging aan derden is om plannen op 

te pakken en te investeren. De gemeente is zelf ook aan zet om onderdelen op te pakken. 

 

Als het TROP is vastgesteld, hoeveel ruimte voor participatie is er dan nog in de 

toekomst?  

Wat betreft het TROP als document stopt nu de participatie. Participatie in de projecten die 

voortvloeien uit het voorliggende TROP is mogelijk en wenselijk. 

 

Wat is de relatie met de eerste versie van het TROP? Wat is de juridische status van het 

TROP? Gaan we plannen daarop toetsen?  

Ten opzichte van de eerste versie van het TROP (2016) is het nu een leesbaarder verhaal 

geworden met meer beeldmateriaal. Het TROP heeft geen juridische status. Elk project moet 

op zijn eigen merites worden beoordeeld, juridisch worden getoetst. Het TROP is onderdeel 

van het Kleine Kernenbeleid. 

 

Hoe wordt gewaarborgd dat de toeristische ontwikkeling van Hoek van Holland ook 

daadwerkelijk tot wasdom komt? 

Grote plannen en investeringen kosten tijd en zijn afhankelijk van de economische 

omstandigheden. We hebben de wind steeds meer in de zeilen. De komst van de Hoekse Lijn, 

de H6-weg en appartementencomplexen aan de Langeweg laten zien dat de wil van 

vooruitgang er absoluut is. De investering in de bereikbaarheid van Hoek van Holland zorgt 

vanzelf al voor een toename van het aantal bezoekers. 

 

Hoe wordt geborgd dat de natuur zo min mogelijk geweld aangedaan wordt?  

Aantasting van de natuur kan helaas niet uitgesloten worden. Natuurlijk wordt zo veel mogelijk 

gestuurd op behoud ervan. In het TROP staat dat we zoeken naar de juiste balans tussen 

economie, ecologie en natuur. Samenwerking en afspraken met de betreffende 

(natuur)organisaties vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt.  

 

Wanneer start de vernieuwing van het Brinkplein? 

Het Brinkplein staat bovenaan de wijkagenda. Stap één is in gesprek met partners:  

vastgoedeigenaren, winkeliers, burgers. Hierbij gaat het niet alleen over het esthetische, zoals 

bestrating en de gevels van de panden, maar vooral over beleving en levendigheid. Denk 

voorbeeld aan permanente en tijdelijke initiatieven.  

 

Is het mogelijk om gepland onderhoud te combineren met plannen binnen het TROP, 

zoals onderhoud aan de Krimsloot?  

Indien mogelijk zullen we dat zeker doen. Op dit ogenblik zijn er geen concrete voorbeelden.  

 

Waarom is het beoogde metrostation bij het Keringhuis er nooit gekomen?  

Met betrekking tot een eventueel station Hoek van Holland-Oranjebuitenpolder, ter hoogte van 

de Maeslantkering, is in een eerdere fase geconcludeerd dat deze vooralsnog onvoldoende 

vervoerswaarde genereert. Door het uitblijven van eerder verwachte toeristisch-recreatieve 

ontwikkelingen in de omgeving is echter in 2008 besloten dit station niet te realiseren. Met de 

voorziene spoorligging blijft aanleg van een station realiseerbaar in de toekomst. 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Tijdelijke ingrepen, in de vorm van een halte of parkeervoorzieningen, worden op advies van 

het publiek zeker in overweging genomen. Dit levert een positieve impuls voor het TROP.  

 

Idealiter moet de Strandwacht meer richting het strand gehuisvest worden. Is het 

mogelijk dat de andere opstallen (strandtenten) mee verhuizen?  

Gemeente Rotterdam neemt deze aandachtspunten mee ter overweging in de 

ontwikkelplannen.  

 

Kunnen we niet meer doen met de Berghaven en het opslagterrein dat ernaast ligt, 

zoals een passantenhaven? 

Dit onderwerp staat al lang op de agenda. Gesprekken met RWS over de aanpak van de 

Berghaven hebben nog tot niets geleid. RWS is eigenaar en wilt de haven en het opslagterrein 

in zijn huidige hoedanigheid behouden.  

 

Zolang het geld er nog niet is, wat doen jullie in de tussentijd?  

De gemeente is bezig met de aanleg van de Hoekse Lijn, de H6-weg en er staan 

woningbouwprojecten op stapel. August Reitsmahuis wordt een hotel. Met de musea wordt 

overlegd over samenwerking met als thema ‘Verdedigingspark’. 

 

Hoe worden bewoners en ondernemers in het vervolg bij het TROP betrokken?  

In feite bewandelen we twee sporen. In 2019 start ‘Het gesprek met Hoek van Holland’ over 

het beeld van Hoek van Holland in 2040. Hier worden alle inwoners bij betrokken. Daarnaast 

verloopt informatie en participatie via de afzonderlijke projecten, waaronder het TROP.  

 

 

Het verslag van de Themabijeenkomst, de documenten TROP en CV, kunt u nalezen op de 

website van Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/toerisme-hoek-van-holland/ 

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Stef Poolman, gebiedsmanager 

Hoek van Holland, s.poolman@rotterdam.nl.  
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