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1 Inleiding

Het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo’ heeft met ingang van 14 december 2007 gedurende zes weken ter inzage gelegen. De tervisielegging is op 12 december 2007
bekendgemaakt door plaatsing in de Oostermoer/Noordenveld. Op 9 januari 2008 is een inspraakavond gehouden, in de vorm van een inloopbijeenkomst, in café restaurant Het Sprookjeshof te Zuidlaren.
Het bestemmingsplan kon vanaf 14 december 2007 tot en met 24 januari 2008 in het gemeentehuis,
Kornoeljeplein 1 te Vries, worden ingezien. Tevens is de mogelijkheid geboden om een afspraak te
maken voor inzage van het bestemmingsplan gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten
kantooruren. Hier is geen gebruik van gemaakt. Voorts kon het voorontwerp-bestemmingsplan via de
gemeentelijke website worden geraadpleegd.
Daarnaast is ter uitvoering van artikel 10 Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO) het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo’ aan diverse overleginstanties gezonden. Ook
heeft de Commissie Afstemming Ruimtelijke Plannen (CARP) van de provincie Drenthe het plan beoordeeld.
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Indieners van inspraak- en overlegreacties

In het kader van de inspraak zijn in totaal 53 inspraakreacties en 8 overlegreacties ontvangen.

2.1

Inspraakreacties

Gedurende de termijn van terinzagelegging kon iedereen zowel schriftelijk als mondeling een inspraakreactie over het voorontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken. Van deze mogelijkheid is door
de volgende personen en verenigingen gebruik gemaakt.
01. Dhr. J.S. Duursma
02. Federatie Verblijfsrecreatie Zuidlaren
03. Kampeervereniging Weltevreden
04. Mw. Moerman
05. Dhr. H. Marrink
06. Camping Tienelsheem
07. Dhr. P. Schoon
08. Kampeervereniging T.O.G.
09. R.V. Slootsbergen
10. Dhr. J.L. Doornekamp
11. Dhr. J.M. Kloosterman
12. Recreatievereniging Buitenlust
13. Dhr. J. Kiers
14. Familie Zijlstra
15. Dhr. A. Grit
16. Dhr. G.T. Groen en mw. G.E. Schoots-Krebaum
17. Dhr. A. Onland en mw. M. Onland
18. Dhr. H. Hulsebosch
19. Dhr. H. Weites
20. Dhr. E. van Zanten en mw. F.W. van Zanten
21. Dhr. J. Vogel en mw. K. Vogel-Snip
22. Mw. Hoogerheide en dhr. M.P.A. Bakker
23. Dhr. D. Kremer en mw. J. Kremer-Haaijer
24. Mw. E. Wever-Roggeveld
25. Dhr. R.W.P. Bakker
26. Dhr. F. Leuning
27. Familie Bavinck
28. Dhr. J. Bouma
29. Dhr. D.J. Haan
30. Dhr. H. Schadenberg
31. Dhr. M. Giebels en mw. H.J. Nijkamp
32. Dhr. H. Veldman en mw. M. Veldman-Veelo
33. Dhr. H. Leffers en mw. C. Leffers
34. Dhr. S.T. Meijer en mw. A. Meijer
35. Dhr. J.K. de Vries en mw. L. de Vries-Mulder
36. Dhr. S. Mollema en mw. J. Mollema
37. Dhr. H.J. Bak en mw. G. Feringa
38. Dhr. H. Rutgers en mw. G. Rutgers-Schoon
39. Dhr. S.Zuidersma en mw. I. Fokkens
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Coolhaven 545
Potgieterstraat 103
Langeleegte 150
Tienelsweg 48/302
Morgensterlaan 126
Tienelsweg 35
Handelskade 64
Zuiderweg 111
Drenthelaan 31
Doorneberglaan 263
M. v. Westerhovenstr. 8
P.S. Gerbrandyhof 60
Lhee 92
Jan Altinkhof 7
Dennenlaan 48
Tienelsweg 26
Tienelsweg 44
Tienelsweg 36
Tienelsweg 31
Tienelsweg 7
Lijsterbeslaan 110
Huttenweg 8
Tienelsweg 30a
Tienelsweg 26b
Huttenweg 4
Tienelsweg 11
Huttenweg 2
Schutsweg 21
Tienelsweg 8
Tienelsweg 13
Huttenweg 1
Tienelsweg 40
Tienelsweg 15
Tienelsweg 28
Tienelsweg 25
Tienelsweg 9
Tienelsweg 38
Tienelsweg 5
Tienelsweg 42

3023 BA Rotterdam;
9721 PB Groningen;
9641 GW Veendam;
9471 PC Zuidlaren;
9472 CM Groningen;
9471 PA Zuidlaren;
9503 AC Stadskanaal;
9744 AA Groningen;
9642 GA Veendam;
1974 NK IJmuiden;
1065 GV Amsterdam;
9603 MD Hoogezand;
7991 PK Dwingeloo;
9647 DL Veendam;
7822 EL Emmen;
9471 PB Zuidlaren;
9471 PC Zuidlaren;
9471 PC Zuidlaren;
9471 PC Zuidlaren;
9471 PA Zuidlaren;
9471 PD Zuidlaren;
9475 TR Midlaren;
9471 PC Zuidlaren;
9471 PB Zuidlaren;
9475 TR Midlaren;
9471 PA Zuidlaren;
9475 TR Midlaren;
9475 TP Midlaren;
9471 PB Zuidlaren;
9471 PA Zuidlaren;
9475 TR Midlaren;
9471 PC Zuidlaren;
9471 PA Zuidlaren;
9471 PB Zuidlaren;
9471 PA Zuidlaren;
9471 PA Zuidlaren;
9471 PC Zuidlaren;
9471 PA Zuidlaren;
9471 PC Zuidlaren;
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40. Dhr. K. Erenstein en mw. J. Erenstein
41. Dhr. A. Zuidersma
42. Dhr. P. de Leeuw en mw. D. de Leeuw-Janssen
43. Dhr. A.G. Bartelds en mw. H. Bartelds-Kraus
44. Dhr. K. Tijdens en mw. L. Tijdens-Ockels
45. Dhr. W.J. van Oord en mw. A.T. van Oord-Smit
46. Dr. D.A. Wiersma
47. Dhr. M.B. Oldenburg
48. Belangenvereniging bosbewoners Zeegse
49. Kampeervereniging Mooi Zeegse
50. Van Dijk en Efdée advocaten
51. Dhr. B. Otten en mw. C. van Well
52. Dhr. A.H. Spaans
53. Camping Meerzicht

Tienelsweg 3
Tienelsweg 42
Tienelsweg 46
Tienelsweg 24
Tienelsweg 29
Tienelsweg 6
Bospad 6
Droppingsveld 1
Bospad 4
Regulusstraat 46
Kraneweg 19
Heikant 6
Zuiderstraat 6e
Woldweg 91

9471 PA Zuidlaren;
9471 PC Zuidlaren;
9471 PC Zuidlaren;
9471 PB Zuidlaren;
9471 PA Zuidlaren;
9471 PB Zuidlaren;
9483 TN Zeegse;
9727 EH Groningen;
9483 TN Zeegse;
9742 LP Groningen;
9718 JD Groningen;
9483 TR Zeegse;
9491 TH Zeijen;
9606 PD Kropswolde.

De inspraakreacties konden worden ingediend tot en met donderdag 24 januari 2008, waarbij volgens
de jurisprudentie de datum van verzending doorslaggevend is. Inspraakreactie nr. 15 is binnengekomen op 29 januari 2008. Inspraakreactie nr. 52 is binnengekomen op 15 april 2008. Desalniettemin
zullen reclamanten in hun inspraakreactie ontvankelijk worden verklaard. De overige inspraakreacties
zijn tijdig ingediend en daarmee eveneens ontvankelijk.

2.2

Overlegreacties

Het voorontwerp-bestemmingsplan is eveneens verzonden aan zowel de provincie Drenthe als aan
diverse andere overleginstanties. Van de onderstaande instanties is een overlegreactie ontvangen:
01. CARP (provincie Drenthe);
02. Rijksdienst voor de Monumentenzorg;
03. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek;
04. Ministerie van VROM, inspectie RO;
05. Waterschap Hunze en Aa’s;
06. NV Nederlandse Gasunie;
07. Recreatieschap Drenthe;
08. Ministerie van Defensie, dienst Gebouwen, Werken en Terreinen.
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Overzicht ingediende inspraak- en overlegreacties

Hieronder worden de ontvangen inspraak- en overlegreacties beknopt weergegeven en van een reactie voorzien. Daar waar nodig zal het bestemmingsplan ‘Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo’ worden
aangepast. De inspraakreacties zijn zoveel mogelijk geclusterd naar onderwerp.

3.1

Inspraakreacties

Van de onderstaande personen zijn de volgende inspraakreacties ontvangen. De reacties zijn zoveel
mogelijk geclusterd naar inhoud en locatie.

Inspraakreactie 1: dhr. J.S. Duursma
De heer Mulder merkt op dat het terrein ‘De Vijftig Bunder’ is aangeduid als ‘Recreatie - Verblijfsrecreatie I’. Aangezien hier recreatiewoningen staan wordt verzocht hier een passende bestemming op te
leggen. Voorts ontbreekt een definitie of een ruimtelijke afbakening van het begrip ‘Hondsrug’.

Onze reactie:
De heer Duursma merkt terecht op dat het recreatieterrein ‘De Vijftig Bunder’ een onjuiste aanduiding
kent. In het ontwerp-bestemmingsplan zal het recreatieterrein dan ook de bestemming ‘Recreatie –
Verblijfsrecreatie IV’ krijgen. Het begrip ‘Hondsrug’ is in het bestemmingsplan niet nader toegelicht.
Hiervoor wordt verwezen naar het provinciaal omgevingsplan. Omwille van de duidelijkheid zal dit
gebied op de bij het bestemmingsplan behorende landschapskaart worden aangegeven.

Inspraakreactie 2: Federatie Verblijfsrecreatie Zuidlaren
Namens de verenigingen Buitenlust, de Timp, Weltevreden, T.O.G. en Slootsbergen geeft de Federatie Verblijfsrecreatie Zuidlaren een reactie op het voorontwerp-bestemmingsplan. De inspraakreactie
bevat de volgende bezwaren:
In het voorontwerp-bestemmingsplan gelden voor de oost- en westzijde van de Tienelsweg verschillende regelingen (verblijfsduur en oppervlakte woningen). Volgens de federatie zijn dit gelijkwaardige
terreinen. Verzocht wordt de westkant van de Tienelsweg, inclusief Slootsbergen, dezelfde rechten
toe te kennen als de oostzijde.
In het huidige bestemmingsplan mag 60m² exclusief een berging van 6m² gebouwd worden. In het
nieuwe bestemmingsplan 60m² of 80m² inclusief berging. Indien de westzijde van de Tienelsweg niet
dezelfde rechten krijgt als de oostzijde, wil men het recht behouden 60m² exclusief een berging van
6m² te mogen bouwen.
Een maximale bouwhoogte van 8,5m wordt door de federatie als te massaal voor een recreatiewoning
op een recreatieterrein aanvaren. Voorgesteld wordt een maximum van 6,5m te hanteren.
Voor de controle op de handhaving van de regels maakt de federatie ons attent op de afspraak tussen
de voormalige gemeente Zuidlaren en de bij de federatie aangesloten verenigingen. Deze afspraak
houdt in, dat bij controle op een van de terreinen, het bestuur ingelicht wordt, wanneer deze controle
plaatsvindt. Aansluitend hierop wijst de federatie ons op de regel, dat een ambtenaar mag controleren
van zonsopgang tot zonsondergang.
Op de plankaart is niet het gehele terrein van Slootsbergen aangegeven. Verzocht wordt alle gronden
van Slootsbergen in het bestemmingsplan op te nemen. Daarnaast wordt Slootsbergen ingedeeld in

Gemeente Tynaarlo

5

R-V III (stacaravans) en R-V IV (recreatiewoningen). Verzocht wordt het gehele terrein aan te duiden
al R-V IV (recreatiewoningen).

Onze reactie:
Voor beide zijden van de Tienelsweg zijn inderdaad verschillende bepalingen opgenomen. De westzijde kent de beschermde status van ‘natuurgebied’ waardoor het kampeerseizoen behouden blijft en
recreatiewoningen van maximaal 60m² gebouwd mogen worden. De oostzijde kent deze beschermde
status niet. Voor deze terreinen is het kampeerseizoen losgelaten en mogen recreatiewoningen van
maximaal 80m² gebouwd worden. Deze tweedeling is tot stand gekomen doordat het ministerie van
LNV de westzijde van Tienelsweg heeft aangewezen als Natura2000-gebied. Binnen deze zone gaat
het om behoud, herstel of ontwikkeling van natuurwaarden. Recreatief medegebruik is slechts op beperkte schaal mogelijk en moet passen binnen de doelstelling van natuurbehoud. In het bijbehorende
aanwijzingsbesluit staan onder andere een gebiedsbeschrijving en de instandhoudingsdoelen.
Bescherming van alleen de westzijde van de Tienelsweg blijkt onvoldoende voor de gewenste instandhouding van de aanwezige natuurwaarden in het totale gebied. Het Provinciaal Omgevingplan
(POPII) wijst zowel de oost- als de westzijde aan als ‘zone VI’ en ‘Bos’. Binnen deze zone is uitbreiding van recreatieverblijven alleen mogelijk als regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid
hierom vraagt en als het gaat om de economische continuïteit van een bedrijf. Daarnaast zijn beide
zijden van de Tienelsweg in het POPII aangeduid als ‘milieubeschermingsgebied’. Dit heeft vooral ten
doel het beschermen en verbeteren van aanwezige milieukwaliteiten. Deze beleidsregels en uitgangspunten moeten vertaald worden in een bestemmingsplan.

Natura2000-gebied westzijde Tienelsweg

Milieubeschermingszone (groene zone)
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Gelet op bovenstaande zullen beide zijden van de Tienelsweg in het ontwerp-bestemmingsplan een
beschermde status krijgen. Dit wil zeggen dat recreatiewoningen van 60m² plus een berging van 6m²,
stacaravans van 40m² plus een berging van 6m² en chalets van 60m² geplaatst mogen worden. Daarnaast blijft het kampeerseizoen behouden. Hierdoor betekent het nieuwe bestemmingsplan geen verslechtering ten opzichte van het huidige bestemmingsplan en behouden beide zijden van de Tienelsweg dezelfde rechten.
Het huidige bestemmingsplan geeft aan dat de oppervlakte van een recreatiewoning met inbegrip van
aangebouwde bergingen ten hoogste 60m² mag bedragen. Burgemeester en wethouders kunnen
vrijstelling verlenen voor het bouwen van een vrijstaande berging met een maximale oppervlakte van
6m². Deze regeling zal in het nieuwe bestemmingsplan worden overgenomen.
In artikel 6 ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie IV’ is voor het bouwen van een recreatiewoning onder meer
aangegeven dat de bouwhoogte maximaal 8m bedraagt. In het ontwerp-bestemmingsplan zal de
maximale bouwhoogte worden teruggebracht naar 6,5m.
Bij de bepaling van het plangebied is gekeken naar het huidige gebruik, het huidige bestemmingsplan
en de kenmerken van het gebied. Een gedeelte van het terrein van Slootsbergen behoorde tot de
voormalige gemeente Anloo. Dit terrein met voornamelijk stacaravans kende geen recreatieve bestemming. In het nieuwe bestemmingsplan is dit gebied wel positief bestemd overeenkomstig bestaand gebruik. Het gedeelte met de recreatiewoningen valt onder het bestemmingsplan ‘Recreatieterreinen Tienelsweg’. In het nieuwe bestemmingsplan heeft dit gedeelte ook een bestemming voor recreatiewoningen gekregen. Het gebied wat ten behoeve van recreatiewoningen gebruikt mag worden
is overigens reeds aanzienlijk vergroot ten opzichte van het huidige bestemmingsplan (zie hiervoor
onderstaande afbeeldingen). Slootsbergen ligt ten slotte deels binnen het Habitatrichtlijngebied Drentsche Aa. Een vergroting van het plangebied en daardoor nieuwe uitbreidingsmogelijkheden in de vorm
van extra recreatiewoningen of stacaravans is hier niet mogelijk. Gelet hierop zal het plangebied niet
verder uitgebreid worden.

Oud bestemmingsplan: geel gedeelte voor recreatie.

Nieuw bestemmingsplan: groen gedeelte voor recreatie.

In het verleden is inderdaad gesproken over de controle van de terreinen aan de Tienelsweg in Zuidlaren. Aangezien dit privé-terreinen zijn, hebben wij er geen bezwaar tegen om vooraf aan te geven in
welke periodes wij zullen controleren. Dit kan echter niet in het bestemmingsplan ‘Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo’ worden vastgelegd maar zal schriftelijk worden bevestigd.
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Inspraakreactie 3: kampeervereniging Weltevreden
In het voorontwerp-bestemmingsplan wordt de westzijde van de Tienelsweg aangeduid als natuurgebied. De oostzijde kent deze aanduiding niet. Verzocht wordt af te zien van dit onderscheid en de
westzijde niet aan te duiden als natuurgebied. Hierdoor ontstaat gelijkheid binnen verenigingen.
Met de voormalige gemeente Zuidlaren is destijds overeengekomen dat recreatiemiddelen van 60m²
mochten worden geplaatst evenals een berging/schuur van 6m². Kampeervereniging Weltevreden ziet
graag dat deze regeling overgenomen wordt in het nieuwe beleid. Daarnaast is destijds met de
gemeente Zuidlaren de afspraak gemaakt dat handhavers hun voornemens eerst melden bij de vereniging. Verzocht wordt dit over te nemen in de APV of opnieuw vast te laten stellen door het college.

Onze reactie:
Zie onze reactie op inspraakreactie 2.

Inspraakreactie 4: mevr. Moerman
Mevrouw Moerman verzoekt in haar inspraakreactie het onderscheid tussen de oost- en westzijde van
de Tienelsweg op te heffen en gelijk te bestemmen. In 1990 zijn immers, gelet op het natuurgebied,
een aantal onderkomens verwijderd.

Onze reactie:
Zie onze reactie op inspraakreactie 2.

Inspraakreactie 5: dhr. H. Marrink
De inspraakreactie spitst zich toe op de westzijde van de Tienelsweg. In dit gebied wordt sinds 60 jaar
gekampeerd. Door verschillende ontwikkelingen is de vegetatie veranderd en kunnen we stellen dat
de natuur- en landschappelijke waarden van toen bijna geheel zijn verdwenen. Daarnaast zijn in
overleg met de gemeente de randen aan de westzijde ter plaatse van het wilde veen en een strook
Buitenlust ontruimd en aangeplant. Aan beide zijden van de weg zijn via een bouwvergunning
recreatiewoningen geplaatst en nutsvoorzieningen aangelegd. Verzocht wordt de bestemming en het
gebruik van zowel de oost- als de westzijde gelijk te benoemen en de wintersluiting op te heffen.

Onze reactie:
Zie onze reactie op inspraakreactie 2.

Inspraakreactie 6: camping Tienelsheem
In het voorontwerp-bestemmingsplan wordt camping Tienelsheem ingedeeld in de categorie ‘verblijfsrecreatie III’. Gelet op het huidige bestemmingsplan zou de camping ingedeeld moeten worden als
recreatiewoningen. Daarnaast is het onder het huidige bestemmingsplan mogelijk chalets te plaatsen.
Door het kampeerseizoen los te laten gaat naar verwachting het karakter van het gebied verloren.
Ook zal de controle op permanente bewoning erg moeilijk worden. Gevreesd wordt dat de Tienelsweg
in de toekomst een woongebied zal worden met veel negatieve gevolgen.

Onze reactie:
In het huidige bestemmingsplan ‘Recreatieterreinen Tienelsweg’ heeft camping Tienelsheem de bestemming ‘Verblijfsrecreatie’. Binnen deze bestemming is het mogelijk stacaravans en recreatiewoningen te plaatsen, met dien verstande dat het aantal niet meer dan het op de plankaart aangegeven

Gemeente Tynaarlo

8

aantal mag bedragen. In het ontwerp-bestemmingsplan zal de camping Tienelsheem bestemd worden
als ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie IV’. Binnen deze bestemming mogen onder meer recreatiewoningen
worden gebouwd.
Ten aanzien van het loslaten van het kampeerseizoen wordt verwezen naar inspraakreactie 2.

Inspraakreactie 7: dhr. P. Schoon
De heer Schoon maakt bezwaar tegen de tweedeling van de Tienelsweg. Verzocht voor de oost- en
westzijde van de Tienelsweg een gelijke regeling te hanteren.

Onze reactie:
Zie onze reactie op inspraakreactie 2.

Inspraakreactie 8: kampeervereniging T.O.G.
De kampeervereniging T.O.G. heeft aan beide zijden van de Tienelsweg terreinen. Aan de westzijde
hebben ze meerdere plaatsten in moeten leveren om de grens met het natuurgebied aan te geven. De
westzijde van T.O.G. is daarmee recreatiegebied en dient dezelfde mogelijkheden te krijgen als de
oostzijde.
Daarnaast ziet de kampeervereniging graag de overeenkomst met de voormalige gemeente Zuidlaren
aangaande handhavingcontroles (eerst een afspraak met het bestuur maken alvorens te inspecteren)
terugkomen in het bestemmingsplan.

Onze reactie:
Zie onze reactie op inspraakreactie 2.

Inspraakreactie 9: R.V. Slootsbergen
Aangezien de vereniging één geheel vormt is deze ten onrechte opgedeeld in ‘Verblijfsrecreatie III’ en
‘Verblijfsrecreatie IV’. Daarnaast loopt de plangrens niet langs de eigendomsgrenzen van ons terrein.
Gelet hierop wordt verzocht het gehele terrein binnen de plangrenzen te laten vallen.
Op de landschapskaart behorende bij het bestemmingsplan is een gedeelte van het terrein aangegeven als ‘Bos’ en wordt daardoor als ‘natuurgebied’ beschouwd. In het nieuwe plan mag aan de oostzijde van de Tienelsweg het gehele jaar gerecreëerd worden. Recreatievereniging Slootsbergen verzoekt deze mogelijkheid ook voor hun terrein toe te staan.
In het huidige bestemmingsplan kan 60m² aan hoofdverblijven en 6m² aan bergingen. In het voorontwerp-bestemmingsplan is dit onterecht gewijzigd in een totaal bouwoppervlak van 60m².

Onze reactie:
Zie onze reactie op inspraakreactie 2.

Inspraakreactie 10 en 11: dhr. J.L. Doornekamp en dhr. J.M. Kloosterman
De heer Doornekamp en de heer Kloosterman stemmen in met het bebouwde oppervlak van een
recreatiewoning (80m²). Dit voorkomt hoogbouw en de plaatsing van aparte schuurtjes. Gelet op het
feit dat zowel de oost- en westzijde van de recreatievereniging Buitenlust qua gebruik en bebouwing
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identiek zijn dienen deze ook een gelijke bestemming te krijgen. Daarnaast zijn in het verleden, ten
behoeve van het natuurgebied, reeds een aantal onderkomens aan de westzijde verwijderd.
Gelet op het onderhoud en verzorging van het recreatieverblijf en de grote afstand tot hun hoofdverblijf verzoeken de heer Doornekamp en de heer Kloosterman ook buiten het kampeerseizoen aanwezig te mogen zijn.

Onze reactie:
Zie onze reactie op inspraakreactie 2.

Inspraakreactie 12: recreatievereniging Buitenlust
In het voorontwerp-bestemmingsplan wordt onvoldoende rekening gehouden met in het verleden gemaakte afspraken. In overleg met de gemeente zijn de eigenaren van de gronden langs de kwetsbare
zones aan de westzijde van de Tienelsweg is in de jaren 90 akkoord gegaan met een verplaatsing van
de onderkomens. Daarnaast is overeengekomen dat er geen uitbreiding aan de westzijde zou plaatsvinden. Gelet hierop stelt recreatievereniging Buitenlust voor de oost- en westkant van de Tienelsweg
gelijke rechten toe te kennen.

Onze reactie:
Zie onze reactie op inspraakreactie 2.

Inspraakreactie 13: dhr. J. Kiers
De heer Kiers maakt bezwaar tegen de aanduiding ‘natuurgebied’ op het terrein van Slootsbergen.
Hierdoor zijn de mogelijkheden tot verblijfsrecreatie beperkt tot het kampeerseizoen. Deze aanduiding
is niet in overeenstemming met de feitelijke situatie. Het uitbreiden van de duur van verblijfsrecreatie
zal volgens de heer Kiers geen enkele nadelige consequentie hebben voor de omgeving.
Voorts heeft de gemeente een vergunning verleend voor een theehuis aan de Stationsweg, grenzend
aan het terrein van Slootsbergen. Door dit gebruik toe te staan dient het verblijf buiten het kampeerseizoen ook mogelijk te zijn. Dit heeft minder impact op het natuurgebied dan het theehuis.

Onze reactie:
Gezien de aanwezige natuurwaarden is het terrein van Slootsbergen aangeduid als ‘natuurgebied’.
Hierdoor is recreatief medegebruik alleen in het kampeerseizoen toegestaan. Dit is ook het geval in
het huidige bestemmingsplan en betekent het nieuwe bestemmingsplan aldus geen verslechtering van
de oude situatie.
De woning aan de Verlengde Stationsweg 55 kende in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de
voormalige gemeente Anloo de bestemming ‘Agrarisch gebied’. In 2006 is via een vrijstellingsprocedure een kleinschalig theehuis voor wandelaars en fietsers bij de woning mogelijk gemaakt. Om het
kleinschalig karakter te waarborgen is bij die vrijstelling een maximum gesteld aan het aantal tafeltjes
en kent het een beperkte openstelling. Gelet op de directe ligging aan de doorgaande weg naar Zuidlaren en de beperkende voorwaarden zal deze ondergeschikte functie weinig invloed hebben op het
achterliggende natuurgebied.
De voorgestelde relatie tussen het theehuis en het al dan niet permanent openstellen van de terreinen
van Slootsbergen voor verblijfsrecreatie is niet aanwezig. Het theehuis en de recreatiewoningen in het
achterliggende natuurgebied staan los van elkaar.
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Kadastrale weergave van het theehuis en de terreinen van Slootsbergen

Inspraakreactie 14: familie Zijlstra
De inspraakreactie van de familie Zijlstra richt zich op planologische regeling voor kampeervereniging
Buitenlust. In het nieuwe bestemmingsplan wordt een tweedeling gemaakt in de mogelijkheden van de
kampeerterreinen aan de Tienelsweg. Hierdoor wordt de westzijde verder beperkt aangezien hier
circa 20 jaar geleden een aantal onderkomens verwijderd zijn. Daarnaast heeft de familie Zijlstra in
2003 een recreatiewoning gebouwd. Indien destijds bekend was dat het om een natuurgebied ging
had de familie de recreatiewoning waarschijnlijk niet gebouwd. De aanduiding ‘natuurgebied’ heeft
namelijk gevolgen voor de waarde van de recreatiewoning. Ook zal er naar verwachting een tweespalt
ontstaan in het bestuur.
Tenslotte geeft de familie Zijlstra aan tegen permanente bewoning van recreatiewoningen te zijn. Ze
zouden graag de mogelijkheid krijgen om buiten het kampeerseizoen een beperkt aantal dagen in hun
recreatiewoningen te mogen verblijven (kerst/sneeuwperiode).

Onze reactie:
In het ontwerp-bestemmingsplan wordt wederom de planologische regeling uit het huidige bestemmingsplan ‘Recreatieterreinen Tienelsweg’ opgenomen. Dit betekent dat beide zijden van de Tienelsweg eenzelfde regeling krijgen. Indien de aanduiding ‘natuurgebied’ uit het nieuwe bestemmingsplan
een nadelige invloed op de waarde van een recreatiewoning zou hebben is dit gelet op bovenstaande
niet meer aan de orde.
Voor het overige wordt verwezen naar onze reactie op inspraakreactie 2.

Inspraakreactie 15: dhr. A. Grit
In het voorontwerp-bestemmingsplan wordt het terrein van Slootsbergen aangeduid als ‘natuurgebied’
waardoor er buiten het kampeerseizoen niet gerecreëerd mag worden. Gelet op de infrastructuur, het
feit dat het terrein voor iedereen toegankelijk is, de aanwezigheid van een theeschenkerij in de nabijheid en het afval van de woningen aan de Dennenlaan maakt dat de aanduiding ‘natuurgebied’ niet
strookt met de werkelijkheid.

Onze reactie:
Zie hiervoor onze reactie op inspraakreactie nummer 2 en 13.
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Inspraakreacties omwonenden Tienelsweg: 16 t/m 45
Een aantal omwonenden van de kampeerverenigingen aan de Tienelsweg in Zuidlaren heeft een gelijkluidende inspraakreactie ingediend. In hun inspraakreactie worden de onderstaande bezwaren genoemd:
In het voorontwerp-bestemmingsplan wordt voor de kampeerterreinen aan de oostzijde van de Tienelsweg het kampeerseizoen losgelaten. Hierdoor is het mogelijk aan deze zijde van Tienelsweg het
gehele jaar te recreëren. Het verschil met permanente bewoning is hierdoor klein en moeilijker te controleren. Ook zal er meer schade aan het bos ontstaan door verwijdering van de begroeiing, vergroting
van de recreatiemiddelen, parkeerplaatsen etc. De druk op het aangrenzende natuurgebied zal hierdoor eveneens toenemen. Het loslaten van het kampeerseizoen aan de oostzijde heeft bovendien een
uitstraling op de ‘beschermde’ westzijde. Een paar kampeerverenigingen hebben daarnaast aan
weerszijden van de weg terreinen.
De verkeersdruk op de Tienelsweg en de Huttenweg zal naar verwachting toenemen. Op dit moment
wordt er al te hard gereden. De infrastructuur is hier echter niet op berekend hetgeen een afname van
de verkeersveiligheid zal betekenen.
In 2003 is door de gemeente gepoogd duidelijke regels op te stellen en te handhaven met betrekking
tot het gebruik van recreatiewoningen. De afgelopen jaren heeft een toenemend aantal mensen zich
daar niets van aangetrokken. Met het verruimen van de tijdsduur van het recreëren zoals voorgesteld
in het voorontwerp-bestemmingsplan zal de illegale permanente bewoning toenemen.
Tenslotte wordt aangegeven dat bovenstaande het woongenot van vele bewoners aan de Tienelsweg
en de Huttenweg duidelijk zal schaden.

Onze reactie:
Voor wat betreft de opmerkingen over de voorgestelde tweedeling van de Tienelsweg wordt verwezen
naar onze reactie op inspraakreactie 2 van de Federatie Verblijfsrecreatie Zuidlaren.
Verkeersmaatregelen en verkeersveiligheid vallen buiten het bereik van een bestemmingsplan. Het
gemeentelijk verkeers- en vervoersplan is hierop van toepassing. Gelet op de verkeersdruk is het
bebouwde kom bord aan de Tienelsweg kort geleden verplaatst. Daarnaast is het gehele gebied aangewezen als 60km/uur zone. Naar verwachting zal op termijn een herinrichting van de Tienelsweg
plaatsvinden. Uw opmerkingen zullen worden doorgegeven aan de afdeling Gemeentewerken.
In 2003 zijn voor de aanpak van permanente bewoning van recreatiewoningen beleidsregels vastgesteld. De gemeente volgt hierin het beleid van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieu en staat permanente bewoning niet toe. Naar aanleiding hiervan is in een aantal gevallen
handhavend opgetreden en zijn in andere gevallen persoonsgebonden beschikkingen afgegeven. Het
probleem is hiermee nog niet volledig opgelost. Het kan voorkomen dat bewoners zich niet inschrijven
in het GBA. Hierdoor is het bijeen brengen van deugdelijke bewijslast voor permanente bewoning
geen eenvoudige opgave en gaat er veel tijd mee gemoeid.
Naast deze notitie uit 2003 heeft de gemeente een integrale handhavingsnotitie opgesteld. Op basis
van een aantal risicofactoren zoals veiligheid en milieu zijn prioriteiten toegekend. Permanente bewoning kent een gemiddelde prioriteit. Daarnaast is in dit bestemmingsplan wederom een regeling opgenomen die zich verzet tegen permanente bewoning van recreatiewoningen.
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Inspraakreactie 46: dr. D.A. Wiersma
De inspraakreactie heeft uitsluitend betrekking op permanente bewoning van recreatieverblijven in het
gebied Zeegse-zuid. In 24 van de 38 woningen mag permanent gewoond worden, twee andere eigenaren hebben een persoonsgebonden beschikking. Genoemde woningen zijn niet geschikt voor verhuur aangezien deze niet op een park gelegen zijn en derhalve niet beschikken over een centrumvoorziening. Verder worden de woningen vrijwel uitsluitend gebruikt door de eigenaren. De in het bestemmingsplan genoemde gronden tegen permanente bewoning doen hier dan ook geen opgeld.
Gelet hierop zou de vigerende bestemming van deze woningen gewijzigd moeten worden in een
woonbestemming. Voorts is deze situatie in strijd met de artikelen 1, 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Tenslotte dient de door de gemeente gehanteerde peildatum van 31 oktober 2003, gelet op het verschijnen van het informatieblad, gewijzigd te worden in 1
december 2004.

Onze reactie:
In het bestemmingsplan ‘Zeegse’ is bepaald dat als kan worden aangetoond dat al voor 19 oktober
1995 sprake was van permanente bewoning deze bewoners door toepassing van artikel 3 onder e
kunnen worden bijgevoegd aan de lijst met permanent bewoonde recreatiewoningen (bijlage a behorende bij artikel 3 van de voorschriften). Daarnaast kent het bestemmingsplan ‘Zeegse’ de categorie
landhuizen. Deze huizen hebben geen recreatieve functie en mogen via recht permanent bewoond
worden.
Het nieuwe bestemmingsplan ‘Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo’ kent een facetregeling die het
permanent bewonen van recreatiewoningen niet toestaat. Aangezien het gebruiksverbod voor iedereen geldt is dit niet in strijd met het in artikel 14 van het EVRM neergelegde verbod op discriminatie.
De heer Wiersma geeft aan dat de gemeente handelt in strijd met artikel 1 van het eerste protocol bij
het EVRM en artikel 8 van het EVRM. Uit jurisprudentie blijkt dat beroepen op diverse Europese regels consequent door de rechter worden afgewezen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State is van oordeel dat, voor zover het gebruiksverbod van permanente bewoning in het bestemmingsplan is te beschouwen als een inbreuk op het respect voor de woning van de belanghebbende ingevolge artikel 8 lid 1 EVRM, deze inmenging bij wet is voorzien ingevolge lid 2. De rechtbank van de Raad van State doelt hier op de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het daarop berustende bestemmingsplan. Er wordt door het handhaven volgens de Afdeling geen inbreuk gemaakt op
artikel 8 EVRM.
Artikel 1 van het eerste protocol bij het EVRM regelt het recht op ongestoord genot van het eigendom.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State acht het gebruiksverbod evenmin in strijd
met artikel 1 eerste protocol bij het EVRM omdat sprake is van een rechtmatige regulering van het
gebruik van eigendom. Het gebruiksverbod en de handhaving daarvan dienen een gerechtvaardig
doel en hebben geen disproportionele effecten.
Rijksbeleid geeft daarnaast aan dat recreatiewoningen in aanmerking komen voor een bestemmingswijziging van ‘recreatie’ naar ‘wonen’ als deze zijn gelegen buiten waardevolle en/of kwetsbare gebieden (Ecologische Hoofdstructuur, Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, Natuurbeschermingswetgebieden en Nationale landschappen). Een groot gedeelte van Zeegse, waaronder de Bospad 5, behoort
tot het Natura 2000-gebied ‘Drentsche Aa’. Dit is een van de Habitatrichtlijngebieden van ons land. In
deze gebieden kan voor bestaande gevallen onder voorwaarden enkel een persoonsgebonden
beschikking worden afgegeven. Deze beschikking is niet alleen persoonsgebonden, maar ook aan het
object gerelateerd, niet overdraagbaar en vervalt in ieder geval op het moment dat de betreffende
bewoner verhuist of overlijdt.
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Ten aanzien van de peildatum zegt het ministerie van VROM dat gemeenten die reeds in bestaand
beleid een peildatum hebben genoemd deze mogen blijven hanteren. Gemeenten die nog geen peildatum hadden kunnen als uiterste peildatum 31 oktober 2003 hanteren. Aangezien wij in eerder beleid
nog geen peildatum bekend hadden gemaakt is gekozen voor 31 oktober 2003 als peildatum. Situaties van onrechtmatige bewoning die na 31 oktober 2003 zijn ontstaan, komen daardoor niet in aanmerking voor een persoonsgebonden beschikking. Het vaststellen van de peildatum valt overigens
buiten het bereik van dit bestemmingsplan.

Inspraakreactie 47: dhr. M.B. Oldenburg
In zijn inspraakreactie geeft de heer Oldenburg aan dat de huidige recreatieve gebruiksmogelijkheden,
welke worden weergegeven in het voorontwerp-bestemmingsplan, te beperkt zijn. Zijn visie pleit voor
een verruiming van de gebruiksmogelijkheden op het terrein Fien de la Mar. Verzocht wordt het terrein
op te splitsen en deels aansluiting te zoeken bij Mooi Zeegse (tenthuisjes) en gedeeltelijk bij de naburige percelen met zomerhuizen. Voor deze kwaliteitsverbetering wordt gedacht aan het omzetten van
twee vaste standplaatsen in chalets van 60m² met een hoogte van 3,8m. Rekening houdend met de
natuurlijke en landschappelijke begrenzing binnen het perceel is het noordwestelijke gedeelte hiervoor
de aangewezen plek. Het zou een mooie aansluiting betekenen bij de naburige percelen met zomerhuizen. De te plaatsen chalets biedt de mogelijkheid om, na een financiële investering, deze op een
rendabele manier te kunnen verhuren.
Voorts heeft nagenoeg elk recreatieterrein een voorzieningengebouw. Een dergelijk gebouw is thans
niet gerealiseerd op het terrein Fien de la Mar terwijl men ook de behoefte kent aan een ruimte voor
het ontplooien van gezamenlijke activiteiten en opslag van kampeermiddelen. Op het moment dat de
gemeente gehoor kan geven aan de wens voor plaatsing van kwalitatieve en ruimere recreatiemiddelen in de vorm van twee chalets, zal de behoefte aan een bouwwerk met een kantine- en opslagfunctie wegebben.
De wensen vallen volgens de heer Oldenburg qua mogelijkheid binnen de landschapskaart en binnen
het provinciaal- en gemeentelijk beleid. De omzetting vormt kwalitatief een upgrading van een gedeelte van het terrein en verrijkt daarmee het recreatieve aanbod.

Onze reactie:
In het voorontwerp-bestemmingsplan vormt de bestaande situatie het uitgangspunt. Dit betekent dat
de manier waarop de gronden op dit moment worden gebruikt, bepalend is geweest voor de bestemming. Voor het terrein Fien de la Mar betekent dit de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie II’.
Deze bestemming maakt het rechtens mogelijk gedurende het kampeerseizoen tenthuisjes dan wel
toercaravans van maximaal 30m² te plaatsen.
Het terrein Fien de la Mar ligt in een Natura 2000-gebied, een milieubeschermingsgebied en in een
Habitat/vogelrichtlijngebied. Rijks- en provinciaal beleid geven aan dat het binnen deze gebieden gaat
om het behoud, herstel of ontwikkeling van natuurwaarden. Een toename van het aantal voorzieningen (opslaggebouw/kantine of permanente bebouwing) is hier zeer onwenselijk. Het realiseren van
permanente bebouwing in de vorm van twee chalets van elk 60m² leidt ertoe dat het gebied duidelijk
een ander karakter krijgt. Daar waar nu de natuurwaarden in het gebied de overhand hebben, zal bij
permanente opstallen de bebouwing gaan domineren.
Het is voor het behoud en herstel van de natuurwaarden en voor de rust in het gebied van groot belang dat er gedurende een groot gedeelte van het jaar geen verblijfsrecreatieve activiteiten plaatsvinden. Het laten staan en vergroten van de bebouwing nodigt uit om ook buiten het kampeerseizoen
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gebruik te maken van de opstallen. Wellicht niet op korte termijn door de inspanningen van de huidige
eigenaar, maar op termijn schuilt hier een groot risico gezien ook onze ervaringen elders in de gemeente.
Tevens werken permanente opstallen ook permanente bewoning in de hand, hoe zeer hier ook garanties voor worden gegevens. Het risico van permanente bewoning geeft op termijn ook weer vele andere ongewenste neveneffecten op het gebied, zoals bijvoorbeeld het ontstaan van andere eisen
(parkeerplaatsen, tuininrichting, verlichting, afhaal vuilnis, aanleg nieuwe wegen en mogelijk het verharden van wegen.
De huidige planologische constructie, waarbij een groot gedeelte van het jaar het terrein onbebouwd
is, voldoet uitstekend voor de instandhouding van het kwetsbare natuurgebied. Het bestemmingsplan
zal daarom niet gewijzigd worden. Eenzelfde standpunt hebben wij ingenomen ten aanzien van de
inspraakreactie van het naastgelegen terrein van Mooi Zeegse.
In de planvoorschriften is een vrijstellingsbepaling opgenomen voor de bouw van twee trekkershutten
van maximaal 30m². Deze zal om bovengenoemde redenen uit het bestemmingsplan worden gehaald.

Inspraakreactie 48: belangenvereniging bosbewoners Zeegse
Op grond van het huidige bestemmingsplan ‘Zeegse’ mogen een aantal recreatiewoningen permanent
bewoond worden. Het betreft de recreatiewoningen vermeld in bijlage A behorend bij artikel 3 van de
voorschriften. Namens de bewoners van deze woningen wordt door de belangenvereniging verzocht
hen afzonderlijk te bevestigen dat deze recreatiewoningen permanent bewoond mogen worden en
blijven.
In aansluiting op bovenstaande wordt tevens verzocht het woord ‘zomerhuizen’ in het bestemmingsplan ‘Zeegse’ te wijzigen in ‘woningen’. Verder wordt een deel van de woningen vermeld als permanente bewoning. Verzocht wordt permanente bewoning voor alle woningen mogelijk te maken.
In de visie op verblijfsrecreatie wordt aangegeven dat houten vakantiehuisjes dienen te worden verwijderd. Dit is tegenstrijdig met de doelstelling van het duurzaam bouwen. Verder wordt aangegeven
dat de beplanting natuurlijk dient te zijn. Een nadere omschrijving hiervan ontbreekt echter. Ook kan
het bosgebied van Zeegse niet worden beschouwd als park c.q. recreatiepark. Aan de voorschriften
moeten tenslotte bepalingen voor vuilafvoer en opslag van afval op verblijfsrecreatieterreinen worden
toegevoegd.

Onze reactie:
Permanente bewoning van recreatiewoningen wordt in het voorontwerp-bestemmingsplan via een
facetregeling uitgesloten. Voor bewoners van recreatiewoningen die in het verleden een persoonsgebonden beschikking hebben ontvangen wordt in artikel 8 van de voorschriften een uitzondering gemaakt. In het huidige bestemmingsplan ‘Zeegse’ worden een aantal zomerhuizen genoemd welke
permanent bewoond mogen worden (de blauwe lijst). Hierdoor hebben deze woningen geen recreatieve functie en is de facetregeling voor hun niet van toepassing. De bewoners van deze huizen zullen
hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
Het wijzigen van het woord ‘zomerhuizen’ in bijlage A behorende bij artikel 3 van de voorschriften van
het bestemmingsplan ‘Zeegse’ is niet meer mogelijk. De planologische procedure van dit bestemmingsplan is reeds afgerond. De zomerhuizen die niet in deze bijlage worden genoemd kennen en
behouden hun recreatieve functie. De solitaire zomerhuizen vallen overigens buiten het bereik van dit
bestemmingsplan. Deze zullen worden opgenomen in het actualisatieplan ‘Kleinere kernen Tynaarlo’
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welke later dit jaar ter visie wordt gelegd. De exacte wijze van bestemmen van recreatiewoningen en
woningen op bijlage A is op dit moment nog niet bekend. Uw opmerkingen zullen meegenomen
worden in de voorbereidingen van dit bestemmingsplan.
In de toelichting op het bestemmingsplan wordt aangegeven dat houten vakantiehuisjes die niet aan
de bouwtechnische eisen voor een woning, zoals gesteld in het Bouwbesluit kunnen voldoen, niet in
aanmerking komen voor permanente bewoning. Als dit niet het geval is hoeven ze niet verwijderd te
worden maar komen ze alleen niet in aanmerking voor permanente bewoning. Een houten huisje in
het bos blijft daarmee mogelijk.
Er wordt in de toelichting op het plan gesproken over inheemse beplanting. Hiermee wordt inderdaad
de beplanting die van oorsprong in het gebied voorkomt bedoeld. Hiervan is onder meer een lijst opgesteld door het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentse Aa. Dit zal in de plantoelichting worden verduidelijkt.
Het beleid ten aanzien van permanente bewoning spreekt inderdaad over recreatieparken en recreatieverblijven. Wij zijn het met u eens dat het bosgebied van Zeegse niet tot een traditioneel
recreatiepark behoort. Dit zal worden gewijzigd in recreatiegebieden. De beleidsregels zijn overigens
wel van toepassing op het bosgebied van Zeegse. De argumenten voor de aanpak van illegale
bewoning zijn destijds uitvoerig besproken. Daarnaast komt de onderbouwing voort uit landelijk beleid.
In dit bestemmingsplan zal daarom de onderbouwing niet nogmaals nader worden aangegeven.
In een bestemmingsplan wordt aan gronden/gebieden functies toegekend. Hierdoor is het niet mogelijk bepalingen ten behoeve van vuilafvoer in een bestemmingsplan op te nemen. Wel zal een vrijstelling voor het plaatsen van onder- en bovengrondse vuilopslag aan het bestemmingsplan worden toegevoegd.

Inspraakreactie 49: kampeervereniging Mooi Zeegse
Op basis van het huidige bestemmingsplan heeft kampeervereniging Mooi Zeegse overleg gevoerd
met de gemeente, om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn, de kampeermiddelen permanent te
plaatsen. Van het op- en afbouwen alsmede het transport hebben namelijk niet alleen de kampeermiddelen te lijden, maar ook de natuur. Het is niet de bedoeling buiten het kampeerseizoen te recreëren. Gelet op het soort kampeermiddel en het feit dat alle voorzieningen worden afgesloten is dat
eveneens onmogelijk. Op dit verzoek is destijds negatief gereageerd. In het voorontwerp-bestemmingsplan staat wederom de bepaling opgenomen dat kampeermiddelen buiten het kampeerseizoen
dienen te worden verwijderd. Verzocht wordt het voorontwerp aan te passen zodat de kampeermiddelen het gehele jaar mogen blijven staan.
De begripsbepaling van ‘tenthuisje’ wijkt af van de omschrijving in het huidige bestemmingsplan. In
het voorontwerp staat dat een tenthuisje in elk geval moet zijn voorzien van een tentdoek. Een aantal
tenthuisjes op de terreinen van Mooi Zeegse zijn echter opgetrokken uit vaste materialen. Gelet hierop
stelt de kampeervereniging voor de huidige begripsbepaling te handhaven. Verder wordt in de toelichting op pagina 56 alleen gesproken over tenthuisjes. Dit dient aangevuld te worden met toercaravans.
In de Kadernota Kampeerbeleid van het Recreatieschap Drenthe wordt geadviseerd kampeerterreinen
in 3 categorieën in te delen. De gemeente is hier echter van afgeweken door categorieën toe te voegen. Een motivering van deze afwijking ontbreekt in het bestemmingsplan.
In diverse artikelen wordt verwezen naar het ‘bestaande aantal’ standplaatsen. Het voorontwerp dient
naar de mening van de kampeervereniging hierin te worden verduidelijkt. Opgemerkt wordt tevens dat
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het aantal standplaatsen bespreekbaar is in relatie tot de mogelijkheid tot het laten staan van de kampeermiddelen.
Ten slotte is een gedeelte van kampeervereniging ‘Mooi Zeegse Zuid’ niet op de plankaart opgenomen. Verzocht wordt de plankaart aan te passen zodat het gedeelte op ‘de pukkel’ ook wordt meegenomen. Tenslotte staat de opslagloods niet genoemd in de bestemmingsomschrijving van artikel 4.

Onze reactie:
Kampeervereniging ‘Mooi Zeegse Zuid’ ligt in een Natura 2000-gebied, een milieubeschermingsgebied en in een Habitat/vogelrichtlijngebied. Rijks- en provinciaal beleid geven aan dat het binnen deze
gebieden gaat om het behoud, herstel of ontwikkeling van natuurwaarden. Deze beleidsregels/uitgangspunten moeten vertaald worden in een bestemmingsplan. In de bestemming ‘Recreatie –
Verblijfsrecreatie II’ is hier rekening mee gehouden door vast te houden aan het kampeerseizoen, het
type kampeermiddelen en het aantal standplaatsen te beperken tot het bestaande aantal.
Het laten staan van tenthuisjes gedurende het gehele jaar leidt er toe dat het gebied een duidelijk
ander karakter krijgt. Daar waar nu de natuurwaarden in het gebied de overhand hebben, zal bij permanente opstallen de bebouwing gaan domineren. Het is voor het behoud en herstel van de natuurwaarden en voor de rust in het gebied van groot belang dat er gedurende de winterperiode geen verblijfsrecreatieve activiteiten plaatsvinden. Het laten staan van tenthuisjes nodigt bovendien uit dat ook
buiten het kampeerseizoen gebruik gemaakt gaat worden van de opstallen. Wellicht niet op korte termijn door inspanningen van het huidige bestuur en de huidige gebruikers, maar op termijn schuilt hier
een groot risico gezien ook onze ervaringen elders in de gemeente.
Daarnaast werkt permanente opstallen ook permanente bewoning in de hand, hoe zeer er ook door
de kampeervereniging statutair regels worden vastgelegd en garanties worden gegeven. Het risico
van permanente bewoning geeft op termijn ook weer vele andere ongewenste effecten voor het natuurgebied, zoals het ontstaan van parkeerplaatsen, tuininrichting, afhaal vuilnis, verlichting en mogelijk het verharden van wegen of het aanleggen van nieuwe wegen.
De huidige planologische constructie, waarbij een groot gedeelte van het jaar het kampeerterrein onbebouwd is, voldoet uitstekend voor de instandhouding van het kwetsbare natuurgebied. Deze zal dan
ook worden geconsolideerd in het nieuwe bestemmingsplan.

Habitatrichtlijngebied ‘Drentsche Aa-gebied’ 2003
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In het ontwerp-bestemmingsplan zal de volgende definitie van tenthuisje worden opgenomen: ‘een
verblijf bedoeld om periodiek te demonteren en/of te verplaatsen, bestaande uit lichte materialen, niet
zijnde een kampeermiddel, stacaravan of een chalet, dat naar de aard en de inrichting is bedoeld voor
recreatief dag- en/of nachtverblijf’.
Op pagina 56 van de toelichting worden de functies binnen de bestemmingsbepalingen aangegeven.
De bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie II’ zal worden aangevuld met toercaravans met een
oppervlakte van niet meer dan 30m².
De Kadernota Kampeerbeleid van het Recreatieschap Drenthe stelt voor kampeerterreinen in te delen
in drie categorieën. De kadernota is een advies van het Recreatieschap aan de deelnemende gemeenten en richt zich uitsluitend op het kampeerbeleid. De definitieve beleidskeuzes liggen bij de
gemeente. De kadernota heeft als leidraad gediend voor de gemeentelijke beleidsnotitie ‘Verblijfsrecreatie Tynaarlo’. Wij hebben ons niet uitsluitend gericht op het kampeerbeleid maar op het bredere
veld van verblijfsrecreatie. Hierdoor is de kadernota aangevuld met de categorie ‘Recreatiewoningen’.
Daarnaast heeft de gemeente een aparte categorie voor tenthuisjes opgenomen. De kadernota van
het Recreatieschap stelt voor de tenthuisjes in te delen samen met toercaravans, vouwwagens, campers, tenten en trekkershutten. Binnen onze gemeente zijn alleen in het bosgebied van Zeegse een
paar terreinen met tenthuisjes dan wel toercaravans. Gelet op de locatiespecifieke kenmerken van
deze terreinen is deze indeling van het Recreatieschap te ruim voor de gemeentelijke praktijk. Hierdoor is onze beleidsnotitie en in het nieuwe bestemmingsplan een aparte categorie opgenomen voor
tenthuisjes. De bepalingen ten aanzien van tenthuisjes komen overeen met de bepalingen in het huidige bestemmingsplan.
Het bestaande aantal kamperplaatsen betreft het aantal zoals is opgenomen in de exploitatievergunning dan wel het feitelijke aantal op het moment van de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan. In de inspraakreactie wordt terecht de opmerking gemaakt dat het voorontwerp-bestemmingsplan hierin onduidelijk is. Derhalve zal in de toelichting op het plan een aanvullende tekst worden opgenomen.
Een gedeelte van het kampeerterrein Mooi Zeegse valt niet binnen de plangrens. In het huidige bestemmingsplan ‘Zeegse’ valt dit gebied eveneens buiten de recreatieve bestemming en kent dit gedeelte de bestemming ‘Bos’. Deze gronden zijn bestemd voor de opbouw, het behoud en/of herstel
van de aan de gronden eigen landschappelijke en natuurlijke waarden. Recreatief medegebruik is hier
niet toegestaan. De percelen die gedeeltelijk door Mooi Zeegse in gebruik zijn, zijn in eigendom van
enkele particulieren en van Staatsbosbeheer. Deze percelen zullen omwille van bovengenoemde niet
aan dit bestemmingsplan worden toegevoegd. Deze gronden worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Tynaarlo waarin gedacht wordt aan een landschappelijke
bestemming. In overleg met betrokkenen zal gekeken worden in hoeverre een recreatieve nevenfunctie voor de bestaande plaatsen mogelijk is. Op grond van het overgangsrecht kunnen de tenthuisjes in
dit gebied op dit moment overigens wel gebruikt worden.
In de bestemmingsomschrijving van artikel 4 wordt gesproken over voorzieningen ten behoeve van
beheer en onderhoud. Omwille van de duidelijkheid zal de opslagruimte voor tenthuisjes in het ontwerp-bestemmingsplan specifiek worden benoemd.
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Inspraakreactie 50: Van Dijk en Efdée advocaten
Namens de familie Venema verzoekt het advocatenkantoor de woning aan de Bospad 8 in Zeegse
een reguliere woonbestemming toe te kennen in het nog te actualiseren bestemmingsplan voor de
woonkern en niet op te nemen in het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo’.
Andere bewoners van het bosgebied hebben zich destijds verenigd in een belangenvereniging. De
belangenvereniging heeft met de gemeente kunnen regelen dat hun woningen permanent bewoond
mogen worden. De familie Venema had destijds geen weet van de belangenvereniging en hebben
uiteindelijk ‘slechts’ een persoonsgebonden beschikking gekregen. Deze bewoners van de woningen
op de ‘blauwe lijst’ uit het bestemmingsplan ‘Zeegse’ worden nu meegenomen in het te actualiseren
bestemmingsplan voor de woonkern en krijgen een woonbestemming. De familie Venema wenst een
gelijke behandeling van een gelijk probleem.

Onze reactie:
Het voorontwerp-bestemmingsplan bevat een beheersregeling voor de verblijfsrecreatieterreinen en
kent daarnaast een facetregeling ter voorkoming van het permanent bewonen van recreatiewoningen
in onze gemeente.
De beheersregeling heeft alleen betrekking op de verblijfsrecreatieterreinen binnen onze gemeente.
De solitaire recreatiewoningen in het bosgebied van Zeegse vallen ten aanzien van dit aspect (bijvoorbeeld bouwhoogtes, nokhoogte, oppervlaktematen) buiten het bereik van dit bestemmingsplan
maar blijven onder het huidige bestemmingsplan ‘Zeegse’ vallen.
De solitaire recreatiewoningen vallen voor wat betreft permanente bewoning wel onder het voorontwerp-bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan sluit deze vorm van gebruik voor de gehele gemeente
uit. Voor mensen met een persoonsgebonden beschikking wordt een uitzondering gemaakt. De woningen op bijlage A, behorende bij artikel 3 van het bestemmingsplan ‘Zeegse’ vallen ook niet onder
deze regeling. Hier is immers geen sprake meer van recreatief gebruik.
Op dit moment zijn wij ook bezig met de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan voor de
kleinere kernen van Tynaarlo. Dit bestemmingsplan omvat onder andere Zeegse, Donderen en Midlaren en maakt deel uit van het project Actualiseren en Digitaliseren van Bestemmingsplannen. Dit betekent dat de bestaande situatie qua bebouwing en gebruik het uitgangspunt is. De solitaire recreatiewoningen zullen in de toekomst onder dit bestemmingsplan vallen. In dit nieuwe bestemmingsplan
worden bepalingen opgenomen ten behoeve van het bouwen en het gebruik. Ook zal een verbodsbepaling worden opgenomen voor permanente bewoning van recreatiewoningen. De exacte regeling
voor de recreatiewoningen is nog niet bekend.
In het verleden heeft u meerdere malen met de gemeente gecorrespondeerd over de mogelijkheid tot
permanente bewoning van de recreatiewoning aan de Bospad 8 in Zeegse. Dit heeft geresulteerd in
een persoonsgebonden beschikking. In uw inspraakreactie brengt u nieuwe informatie voor een objectgebonden beschikking naar voren. Gelet hierop en het feit dat een eventuele toevoeging van de
recreatiewoning aan bijlage A van het huidige bestemmingsplan ‘Zeegse’ en een vertaling van bijlage
A naar het nieuwe bestemmingsplan voor de kleinere kernen buiten het bereik van onderhavig bestemmingsplan valt, ontvangt u van ons binnenkort separaat bericht.

Inspraakreactie 51: dhr. B. Otten en mw. C. van Well
In het bestemmingsplan is een regeling opgenomen voor het tegengaan van permanente bewoning
van recreatieverblijven. Op basis van het bestemmingsplan ‘Zeegse’ mogen een aantal recreatiewo-
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ningen permanent bewoond worden. Tijdens de informatiebijeenkomst is aangegeven dat de facetregeling geen betrekking heeft op de recreatiewoningen op de ‘blauwe lijst’ van het bestemmingsplan
‘Zeegse’. Graag ontvangt men hiervan een schriftelijke bevestiging.
In de begripsbepaling is een definitie van ‘kampeerseizoen’ opgenomen. Klopt het dat hierdoor het
kampeerseizoen is verruimd.
In de bestemmingsomschrijving van R-V II (tenthuisjes) wordt aangegeven dat ten behoeve van beheer en onderhoud voorzieningen gebouwd mogen worden in de vorm van een receptie, kantine, bestaande horeca, wasserette, kampwinkel en een zwembad. Dit is een ruimere bepaling dan op dit
moment van toepassing is. Aangezien de terreinen zich in een natuurgebied bevinden wordt dit als
een ongewenste ontwikkeling beschouwd. Daarnaast wordt in het huidige bestemmingsplan vermeld
dat de kampeermiddelen buiten het kampeerseizoen gedemonteerd dan wel verplaatst moeten worden. Men gaat er van uit dat deze bepaling ook in het nieuwe bestemmingsplan is opgenomen.
In het voorontwerp-bestemmingsplan staat vermeld dat verblijfsrecreatie is toegestaan op ten hoogste
het bestaande aantal standplaatsen. Voor een aantal terreinen is het maximale aantal in het bestemmingsplan opgenomen. Voor andere terreinen daarentegen niet. Er lijken nu bijvoorbeeld drie standplaatsen te zijn op het terrein van Fien de la Mar. Wordt dit aantal in het nieuwe bestemmingsplan
opgenomen? Voorgesteld wordt het bestemmingsplan op dit punt te verduidelijken.
In de bouwvoorschriften zijn bepalingen opgenomen ten behoeve van gebouwen voor beheer en onderhoud. De indruk ontstaat dat was- en toiletvoorzieningen hier niet onder vallen en deze buiten het
bouwvlak geplaatst kunnen worden. Is deze redenatie correct?
De bouwvoorschriften geven ook bepalingen voor het plaatsen van erf- en terreinafscheidingen. Voorgesteld wordt de vrijstellingsbepaling uit het vigerende bestemmingsplan ‘Zeegse’ te handhaven.
Het bestemmingsplan ‘Zeegse’ geeft aan dat het plaatsen van bijgebouwen bij kampeermiddelen niet
zijn toegestaan. In het voorontwerp vindt men deze bepaling niet terug. Betekent dit dat bestaande
(illegale) bijgebouwen legaal worden? Voorgesteld wordt de bepaling uit het bestemmingsplan ‘Zeegse’ over te nemen voor terreinen in een natuurgebied.
In de vrijstelling van de bebouwingsbepalingen wordt bepaald dat B&W onder voorwaarden vrijstelling
kunnen verlenen voor het plaatsen van twee trekkershutten. De heer Otten en mevrouw Van Well
vragen zich af of dit betrekking heeft op situaties waar op dit moment geen trekkershutten zijn. Ook
vraagt men zich af hoe dit zich verhoudt tot het in stand houden van het kampeerseizoen. Verder is
onduidelijk of de vrijstelling bovenop het toegestane aantal kampeermiddelen komt of binnen het toegestane aantal gerealiseerd moeten worden.
Op de plankaart zijn niet alle bestaande wegen en paden aangegeven. Doordat deze wegen niet zijn
ingetekend lijken sommige percelen onbereikbaar. Welke betekenis moeten eigenaren hieraan hechten? In een eerdere brief geeft de gemeente op eerdere vragen aan dat alleen de hoofdwegen als
‘Verkeersdoeleinden’ worden bestemd. Graag ontvangt men een verduidelijking.
Heeft de aanduiding ‘bos’ op de plankaart een soortgelijke betekenis als de ‘doeleinden van natuur en
landschap -B+V- en -B+L- (bos)’ uit het huidige bestemmingsplan ‘Zeegse’. In het huidige bestemmingsplan staat verder dat de aanleg van nieuwe wegen niet is toegestaan. Met het oog op de landschappelijke en natuurlijke waarde van het bosgebied pleiten de heer Otten en mevrouw Van Well
ervoor om een dergelijke bepaling wederom op te nemen.
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Onze reactie:
Permanente bewoning van recreatiewoningen wordt in het voorontwerp-bestemmingsplan via een
facetregeling uitgesloten. Voor bewoners van recreatiewoningen die in het verleden een persoonsgebonden beschikking hebben ontvangen wordt in artikel 8 een uitzondering gemaakt. In het huidige
bestemmingsplan ‘Zeegse’ worden een aantal zomerhuizen genoemd welke permanent bewoond
mogen worden. Hierdoor hebben deze woningen geen recreatieve functie en is de facetregeling niet
van toepassing. De bewoners van deze zomerhuizen zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden
gebracht.
In de begripsbepalingen is de volgende definitie van kampeerseizoen opgenomen ‘een gedeelte van
het kalenderjaar vanaf 15 maart tot en met 31 oktober’. Dit is de standaard periode zoals destijds is
opgenomen in de Kampeerwet. Hierdoor is geen sprake van een seizoensverlenging. In de bestemmingsomschrijving van artikel 4 is verder opgenomen dat voor gronden gelegen in een natuurgebied,
verblijfsrecreatie uitsluitend is toegestaan in het kampeerseizoen. Hierdoor moeten de betreffende
terreinen buiten deze periode leeg zijn. Eventuele stacaravans mogen uiteraard blijven staan. Desalniettemin zal het ontwerp-bestemmingsplan op dit punt verduidelijkt worden.
De redenatie ten aanzien van was- en toiletvoorzieningen klopt. Deze mogen inderdaad buiten het
bouwvlak worden geplaatst. Hier is voor gekozen aangezien dit kleinschalige bebouwing betreft. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing. Dit onder meer vanwege de natuurlijke en landschappelijke waarden en een goede landschappelijke inpassing.
In de inspraakreactie wordt terecht opgemerkt dat het voorontwerp in artikel 4 een ruimere bepaling
ten behoeve van beheer en onderhoud een ruimere bepaling kent dan het huidige bestemmingsplan
‘Zeegse’. Gelet op de landschappelijke waarde van het bosgebied van Zeegse zullen de voorzieningen ten behoeve van beheer en onderhoud zich beperken tot opslagruimte/kantine.
Voorzover gronden zijn gelegen in een natuurgebied is verblijfsrecreatie uitsluitend toegestaan in het
kampeerseizoen en op ten hoogste het bestaande aantal kampeerplaatsen. Het bestaande aantal
betreft het aantal zoals is opgenomen in de exploitatievergunning dan wel het feitelijke aantal op het
moment van de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan. In de inspraakreactie wordt terecht
de opmerking gemaakt dat het voorontwerp-bestemmingsplan hierin onduidelijk is. Derhalve zal in de
toelichting op het plan een aanvullende tekst worden opgenomen.
In artikel 4 van de voorschriften staat in de bouwvoorschriften voor bouwwerken, geen gebouwen
zijnde dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 2m bedraagt. Gelet op het waardevolle landschappelijke karakter van het bosgebied zal in het ontwerp-bestemmingsplan een vrijstelling worden opgenomen voor het oprichten van perceel- en erfafscheidingen tot maximaal 1m. Dit
komt overeen met de regeling uit het huidige bestemmingsplan ‘Zeegse’.
In het huidige bestemmingsplan ‘Zeegse’ wordt inderdaad expliciet genoemd dat bijgebouwen bij
kampeermiddelen niet zijn toegestaan. In het artikel 4 van het voorontwerp-bestemmingsplan is ervoor
gekozen geen bouwvoorschriften op te nemen voor bijgebouwen. Hierdoor is plaatsing niet mogelijk.
Indien in het verleden bijgebouwen zijn geplaatst worden deze niet gelegaliseerd door het nieuwe
bestemmingsplan. Een bouwwerk wat reeds onder het bestaande bestemmingsplan illegaal geplaatst
is wordt niet gelegaliseerd middels het overgangsrecht in het nieuwe bestemmingsplan. Desalniettemin zullen we een bepaling opnemen welke het plaatsen van bijgebouwen bij kampeermiddelen niet
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toestaat. Ten aanzien van de opmerking over trekkershutten wordt verwezen naar onze reactie op
inspraakreactie nummer 47.
Als ondergrond voor de plankaart is gebruik gemaakt van de meest actuele GBKN (Grootschalige
BasisKaart Nederland) aangevuld met kadastrale gegevens. Ruimtelijke veranderingen worden jaarlijks ingemeten door de stichting GBKN. Het inmeten gebeurt op basis van het bijhoudingsbestek Groningen-Drenthe. Hierdoor wordt niet alles ingemeten. Zo worden bijvoorbeeld bijgebouwen achter
woningen, zandpanden minder dan 3m breed en inritten naar woningen niet ingemeten. Toegangswegen worden wel ingemeten. Op de plankaart Mooi Zeegse zuid / Fien de la Mar zijn de Heikant, Duinrand, Bospad en Zandrivier dan ook zichtbaar. Inritten van particulieren worden niet ingetekend.
Doordat de GBKN een zo goed mogelijke weergave van de werkelijkheid betreft kunnen aan het al
dan niet intekenen van paden en wegen geen rechten worden ontleend.
In een schriftelijke reactie op uw vragen tijdens de informatiebijeenkomst hebben wij aangegeven dat
alleen belangrijke doorgaande wegen de specifieke bestemming ‘Verkeersdoeleinden’ krijgen. Voor
het dorp Zeegse zijn dit bijvoorbeeld de Hunnebedstraat, de Hoofdweg en de Zeegsersteeg. Deze
maken echter geen deel uit van het nieuwe bestemmingsplan. De overige wegen vallen onder de
gebiedsbestemmingen. Binnen deze bestemming is in de doeleindenomschrijving aangegeven welk
gebruik binnen de bestemming is toegestaan. Zo staat in de bestemmingsomschrijving ‘Recreatie –
Verblijfsrecreatie II’ vermeld dat de gronden met deze bestemming onder andere bestemd zijn voor
‘Verkeer en Verblijf’. Het merendeel van de wegen en paden wordt niet apart bestemd.
Op de plankaart Mooi Zeegse zuid / Fien de la Mar staat inderdaad her en der het woord ‘bos’. Dit
heeft een andere betekenis dan de doeleinden van natuur en landschap - B+V- en - B+L - uit het huidige bestemmingsplan ‘Zeegse’. Het woord ‘bos’ betreft semantische informatie uit de GBKN. Naast
deze cultuuraanduiding geeft de GBKN bijvoorbeeld ook watersymbolen en verhardingssymbolen op
de kaart aan.
Gelet op de kwetsbare landschappelijke en natuurlijke waarden van het bosgebied van Zeegse zal in
het ontwerp-bestemmingsplan wederom een bepaling worden opgenomen welke aangeeft dat de
aanleg van nieuwe wegen, alsmede het verharden van zandwegen niet is toegestaan.

Inspraakreactie 52: dhr. A.H. Spaans
De heer Spaans heeft aangegeven graag een vrijstaande berging/annex carport te willen plaatsen
schuin tegenover zijn recreatiewoning. Wij hebben destijds aangegeven dat zowel het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied Vries’, het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Verblijfsrecreatieterreinen
Tynaarlo’ als het vergunningvrij bouwen dit niet toestaan.
Gelet hierop verzoekt de heer Spaans de mogelijkheden in het voorontwerp-bestemmingsplan te verruimen zodat de bouw van een berging/carport mogelijk wordt. Op deze plaats wordt reeds geparkeerd en het betreft een marginale overschrijding van een aantal m².

Onze reactie:
De recreatiewoning valt onder de werking van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Vries’. De bouwmogelijkheden die dit bestemmingsplan biedt zijn volledig benut. Het voorontwerp-bestemmingsplan
biedt weliswaar ruimere bouwmogelijkheden maar het is echter niet toegestaan een carport/berging
schuin tegenover een recreatiewoning te plaatsen. Deze dient, onder meer gelet op ons streven naar
eenheid, op eigen terrein te worden gerealiseerd in de directe nabijheid van een recreatiewoning.
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Vanwege de reeds in het voorontwerp opgenomen ruimere bouwmogelijkheden wordt voorgesteld het
bestemmingsplan niet aan te passen.

Inspraakreactie 53: camping Meerzicht
Camping Meerzicht geeft in haar inspraakreactie aan dat de plangrens van de camping onjuist is.
Daarnaast is de vermelding R-V III onjuist aangezien dit een recreatiestrook betreft voor de bouw van
recreatiewoningen. De kwalificatie R-VIII is in strijd met het stedenbouwkundigplan Zuidoevers Zuidlaardermeer.

Onze reactie:
Camping Meerzicht maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Zuidoevers Zuidlaardermeer’. Dit
bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van nieuwe natuur ter versterking van de EHS. Een deel
van het bestaand recreatiecomplex Meerzicht zal verplaatsen voor deze natuurontwikkeling. Aangezien dit proces nog moet starten zal dit gebied buiten het nieuwe bestemmingsplan worden gelaten.
Het bestemmingsplan ‘Zuidoevers Zuidlaardermeer’ blijft hier van kracht.

3.2

Overlegreacties

Van de onderstaande instanties zijn de volgende overlegreacties ontvangen:

Overlegreactie 1: CARP (provincie Drenthe)
Voordat het bestemmingsplan verder in procedure wordt gebracht dient het plan op een aantal aspecten die het provincieaal belang raken te worden aangevuld, te weten;
a) De deelkaarten Tienelsweg/ de Bult, Slootsbergen en Schelfhorst bevatten gronden die in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidlaren’ de bestemming ‘Natuur’ hebben of in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Eelde’ de aanduiding ‘Milieubeschermingsgebied’ hebben. Gelet op de systematiek van het
plan wordt verzocht deze gronden uit het plan te verwijderen.
b) Volgens artikel 7 kan onder voorwaarden vrijstelling worden verleend voor nieuwe terreinen voor kleinschalig kamperen. Geadviseerd wordt voor de gebieden die in de ecologische hoofdstructuur liggen
de afweging aan te passen zodat meer rekening gehouden kan worden met de waarden van de betreffende gebieden.

Onze reactie:
Het bestemmingsplan zal op genoemde punten aangepast worden met dien verstande dat de betreffende gebieden behorende tot de kaarten Schelfhorst en Slootsbergen uit het plan worden verwijderd
en toegevoegd worden aan de buitengebieden. Deze gebieden zijn niet in gebruik voor recreatieve
doeleinden. De Bult is echter in gebruik als camping. Door deze toe te voegen aan het buitengebied
‘Zuidlaren’ en te voorzien van de bestemming ‘Natuur’ komt de camping onder het overgangsrecht. Dit
achten wij niet wenselijk. In het ontwerp-bestemmingsplan zal de camping worden aangeduid als ‘V1’
en zal verdere uitbreiding worden uitgesloten.
In de vrijstelling voor nieuwe terreinen voor kleinschalig kamperen worden de gebieden behorende bij
de ecologische hoofdstructuur uitgesloten.

Overlegreactie 2: Natuurmonumenten
Natuurmonumenten kan zich, met uitzondering van de plankaart Schelfhorst, vinden in het huidige
voorontwerp-bestemmingsplan. Het noordelijk deel van het vlak met de bestemming Verblijfsrecreatie
IV kan aan het plan ontrokken worden of dient binnen het plan de bestemming natuur te krijgen. Het

Gemeente Tynaarlo

23

perceel, kadastraal aangeduid als EDE02 B 2088, is begrensd als Ecologische Hoofdstructuur in het
Gebiedsplan Drenthe en zal dit jaar in eigendom komen van Natuurmonumenten.

Onze reactie:
Uit documentatie blijkt dat het perceel met sparrenopstand op korte termijn aan Natuurmonumenten
wordt overgedragen. Gelet hierop zal dit perceel aan het plangebied worden onttrokken. Hierdoor zal
het bestemmingsplan ‘Buitengebied Eelde’ wederom van toepassing zijn op het bosperceel.

Overlegreactie 3: N.V. Nederlandse Gasunie
Geen opmerkingen.

Overlegreactie 4: Waterschap Hunze en Aa’s
Het waterschap onderschrijft de beheersregeling in het bestemmingsplan is opgenomen.

Overlegreactie 5: Ministerie van Defensie, dienst Gebouwen, Werken en Terreinen
Geen opmerkingen. Verwezen wordt naar de rijksreactie van de VROM Inspectie Noord.

Overlegreactie 6: Waterschap Noorderzijlvest
Geen opmerkingen.

Overlegreactie 7: VROM-inspectie Regio Noord
Namens de rijksdiensten wordt opgemerkt dat de EHS en Nb-wet ontbreken in paragraaf ‘Ecologie’
van de plantoelichting. Verder dient in de voorschriften opgenomen te worden dat kleinschalige recreatie in beschermde gebieden niet is toegestaan. Tenslotte wordt verzocht de toelichting aan te vullen
met het onderwerp ‘Externe Veiligheid’.

Onze reactie:
Het bestemmingsplan zal op genoemde punten aangepast worden. Volledigheidshalve merken wij op
dat het voorontwerp-bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen in natuurgebieden toestaat.

Overlegreactie 8: Waterbedrijf Groningen
Geen opmerkingen.
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Ambtshalve in het bestemmingsplan aan te brengen wijzigingen
Camping Lindenhoeve heeft naast een mini-camping ook een agrarisch bedrijf. Om beide mogelijk te
maken wordt voorgesteld in het ontwerp-bestemmingsplan de facetregeling voor kleinschalig kamperen uit te breiden.
De kadastrale percelen EDE02 B 2107 en EDE02 B 2108 behoren tot de camping Schelfhorst. Deze
percelen hebben echter geen recreatieve bestemming in het voorontwerp-bestemmingsplan. Gelet
hierop zullen deze percelen in het ontwerp-bestemmingsplan de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie IV’ krijgen.
Gedurende de terinzagelegging van het voorontwerp-bestemmingsplan zijn een aantal persoonsgebonden beschikkingen voor permanente bewoning van recreatiewoningen afgegeven. Deze moeten
toegevoegd worden aan artikel 8, lid B van het ontwerp-bestemmingsplan.
Voor de bepaling van de plangrenzen is aansluiting gezocht bij de huidige bestemmingsplannen. De
plangrens aan de noordzijde van de Tienelsweg komt niet overeen met het huidige bestemmingsplan
‘Recreatieterreinen Tienelsweg’. Gelet hierop zal de plangrens in het ontwerp-bestemmingsplan aangepast worden.
Binnen het plangebied bevindt zich een hoofdaardgastransportleiding. Deze zal via een aanduiding op
de kaart en bijbehorende voorschriften aan het ontwerp-bestemmingsplan worden toegevoegd.
Omwille van de duidelijkheid het Natura 2000-gebied ‘Drentsche Aa’ aanduiden op de bij het bestemmingsplan horende landschapskaart.
Camping ‘De Hooizolder’ ligt centraal in het plangebied ‘Groote veen’. Tijdens de terinzagelegging is
derhalve met de eigenaar een maximum aantal standplaatsen (18) overeengekomen. Dit zal in het
ontwerp-bestemmingsplan opgenomen moeten worden. De reguliere afstandseisen tussen kampeermiddelen (5m) en het verbod op stacaravans en chalets blijft van kracht.
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