
  
 
 
 
 

 
Inspraak- en overlegnotitie Bestemmingsplan 'De Molenkamp' 
Zeegse  
 
projectnr. 217148 
revisie 01 
28 maart 2011 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 Inspraak- en overlegnotitie Bestemmingsplan 'De Molenkamp' Zeegse  
Projectnr. 217148 
28 maart 2011, revisie 01 

blad 1 van 23 

 

 

Inhoud                                                                                                                                         blz. 
 
1 Inleiding.................................................................................................................................... 2 
1.1 Algemeen ................................................................................................................................. 2 
1.2 Ingekomen overlegreacties....................................................................................................... 2 
1.3 Gewijzigde planopzet ............................................................................................................... 2 
1.4 Leeswijzer................................................................................................................................. 4 
2 Gemeentelijk standpunt ingekomen overlegreacties................................................................ 5 
2.1 VROM Inspectie Noord ............................................................................................................. 5 
2.2 Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe....................................................................... 5 
2.3 Waterschap Hunze en Aa's ....................................................................................................... 6 
2.4 N.V. Nederlandse Gasunie ........................................................................................................ 7 
2.5 Gemeente Aa en Hunze ............................................................................................................ 7 
3 Gemeentelijk standpunt op de ingekomen inspraakreacties .................................................... 8 
3.1 Inspraakreactie A...................................................................................................................... 8 
3.2 Inspraakreactie B...................................................................................................................... 8 
3.3 Inspraakreactie C .................................................................................................................... 16 
3.4 Inspraakreactie D.................................................................................................................... 16 
3.5 Inspraakreactie E .................................................................................................................... 18 
 



 
 Inspraak- en overlegnotitie Bestemmingsplan 'De Molenkamp' Zeegse  
Projectnr. 217148 
28 maart 2011, revisie 01 

blad 2 van 23 

 

 

1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
Het voorontwerp bestemmingsplan 'De Molenkamp' Zeegse heeft vanaf vrijdag 29 oktober 2010 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode konden inspraakreacties gegeven 
worden op het plan. Daarnaast is het plan aangeboden ex artikel 3.1.1. Bro aan verschillende 
overlegpartners die mogelijk een belang hebben bij dit nieuwe bestemmingsplan. 
 
Gedurende de periode dat het bestemmingsplan ter inzage gelegen heeft zijn er vijf inspraak- en vijf 
overlegreacties ingediend. De ingekomen inspraakreacties zijn allemaal binnen de voorgeschreven 
periode ingediend bij de gemeente. Deze zullen in deze reactienota door ons van een inhoudelijke 
reactie voorzien worden in hoofdstuk 3. 
 
Vanwege de inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens is in deze notitie geen 
gebruik gemaakt van de persoons- en adresgegevens van de indieners van de inspraakreacties. Deze 
notitie zal deel uitmaken van het ontwerp bestemmingsplan en daardoor ook op internet gepubliceerd 
worden. De betreffende inspraakreacties zijn daarom geanonimiseerd opgenomen in deze notitie. 
Inhoudelijk zijn de reacties volledig weergegeven. 
 

1.2 Ingekomen overlegreacties 
De volgende instanties hebben een overlegreactie kenbaar gemaakt bij de gemeente Tynaarlo: 
A. VROM Inspectie Noord, d.d. 2 december 2010. 
B. Gedeputeerde Staten van Drenthe, d.d. 14 december 2010. 
C. Waterschap Hunze en Aa's, d.d. 14 december 2010. 
D. N.V. Nederlandse Gasunie, d.d. 2 december 2010. 
E. Gemeente Aa en Hunze, d.d. 2 december 2010. 
 
In hoofdstuk 2 zullen deze overlegreacties, waar nodig van een inhoudelijke reactie voorzien worden. 

1.3 Gewijzigde planopzet 
Nadat het voorontwerp in procedure gebracht is zijn er bij initiatiefnemer ideeën ontstaan om de 
plannen aan te passen. Dit is mede ingegeven door de gevoeligheid die er bij de gemeenteraad bestond 
ten aanzien van verschillende aspecten die onderdeel uitmaakten van de plannen. Hierbij is ondermeer 
kritisch gekeken naar de maximale oppervlakte van de recreatiewoningen. Dit heeft geresulteerd in 
diverse aanpassingen die verwerkt zijn in het ontwerp bestemmingsplan. Belangrijkste aanpassingen 
zijn:  
In het nieuwe plan worden 50 recreatiewoningen gebouwd. Voor 42 recreatiewoningen is een 
oppervlakte van 66 m² toegestaan. In afwijking van deze hoofdregel mogen vier recreatiewoningen een 
oppervlakte hebben van maximaal 84 m² en ook nog eens vier woningen een oppervlakte van maximaal 
95 m². Daarmee komt de totale bebouwde oppervlakte op ca 3.300 m².  De maximale bouwhoogte is 
gesteld op 6 meter. 
 
Er mogen op het park geen bijgebouwen worden gebouwd. Wel mag er onder de oppervlakte van het 
hoofdgebouw een kelder gerealiseerd worden. Auto's zullen indirect uit het zicht geplaatst worden 
waarbij op het terrein maximaal 1 auto per woning geparkeerd wordt. De overige auto's van Lodge 
gebruikers worden opgevangen bij het hotel. 
 
De toegang tot het park zal alleen vanuit zuidelijke richting mogelijk zijn via de Schipborgerweg. Door 
deze nieuwe ontsluiting wordt de Akkerweg niet gebruikt en zal functioneel onveranderd blijven. Wel 
zal een groenstrook met dichte groene beplanting worden aangelegd als afscherming tussen het park en 
de woningen aan de Akkerweg. De calamiteiten ontsluiting zal in het noorden aangelegd worden op de 
Zeegsersteeg. 
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Een ander voordeel van de nieuwe planopzet is dat er veel meer bomen kunnen blijven staan. De 
oppervlakte voor groenvoorziening per Lodge wordt vergroot van 700 m² in de oude situatie naar 820 
m² in de nieuwe. Het groen karakter van het gebied wordt extra geaccentueerd door de vista in het 
midden van het terrein. Deze strook heeft de bestemming natuur gekregen zodat een groene natuurlijke 
invulling gerealiseerd wordt. Vanuit het zuiden zal de heide het gebied ingebracht worden. Hoe 
noordelijker men komt op het park hoe dichter de begroeiing is door middel van bomen. Ook zal in het 
zuidelijke gedeelte weer gewerkt worden met reliëf waardoor het goed aansluit bij het zuidelijk gelegen 
natuurgebied. Over het geheel genomen zullen hierdoor de landschappelijke en natuurlijke waarden uit 
de omgeving optimaal in het plangebied worden ingebracht.  
 

 
Figuur 1: impressie nieuw planopzet met daarop hoofdinfrastructuur. 
 
Door deze aanpassingen wordt in belangrijke mate tegemoet gekomen aan een gedeelte van de 
inspraakreacties zoals weergegeven in hoofdstuk 3. Bij de beantwoording daarvan zal verwezen worden 
naar de nieuwe planopzet die wordt verwerkt in de toelichting en regels van het ontwerp 
bestemmingsplan. 
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1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de overlegreacties door ons van commentaar voorzien waarna hoofdstuk 3 
ingaat op de inspraakreacties. De inspraak en overlegreacties worden letterlijk weergegeven waarna 
een gemeentelijke reactie volgt. Ook zal aangegeven worden of het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd 
is naar aanleiding van de ingekomen reacties. In hoofdstuk 4 worden de wijzigingen die (mede) naar 
aanleiding van de ingekomen inspraak- en overlegreacties worden opgenomen in het ontwerp 
bestemmingsplan kort weergegeven. 
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2 Gemeentelijk standpunt ingekomen overlegreacties 
In dit hoofdstuk worden de overlegreacties weergegeven en van commentaar voorzien. 

2.1 VROM Inspectie Noord 
 
In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van 
VROM aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid 
(RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr.1) de gemeenten altijd overleg moeten voeren met het Rijk. 
Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB 
 
Reactie gemeente:  
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

2.2 Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 
 
1.  
Het plan betreft de camping te transformeren van een park met (overwegend) stacaravans naar een 
terrein met recreatiewoningen. Het park wordt gekoppeld aan de accommodatie van het nabijgelegen 
hotel, waarbij de gasten van de recreatiewoningen gebruik zullen maken van de 
hotelvoorzieningen. 
Het park ligt in de EHS. Het vervangen van de stacaravans voor recreatiewoningen heeft op zichzelf 
weinig nadelige gevolgen voor de omringende natuur. Echter door de koppeling met het  
hotel zullen zich meer mensen in het gebied ten zuiden van De Molenkamp begeven. Hierdoor 
ontstaat het risico dat het langs de route naar het  hotel liggende ecologisch waardevolle 
stuifzandvennetje veelvuldig zal worden bezocht door de gasten van De Molenkamp. Dit dient te 
worden voorkomen door enkele mitigerende maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van een hekje 
rondom het vennetje. 
 
Reactie gemeente: 
Navraag bij de provincie leert dat de opmerking betrekking heeft op voetgangers die van het park naar 
het hotel lopen en vice versa. De provincie ziet graag een natuurlijke afscheiding en/of markering,zodat 
de route naar het hotel duidelijk is. 
 
De 50 recreatiewoningen die gebouwd worden zorgen in de nieuwe situatie in de ogen van de 
gemeente niet voor een toename van de belasting op de omgeving. Hoewel in tegenstelling tot de 
voormalige camping de recreatiewoningen wel het jaarrond gebruikt mogen worden, zullen er naar 
onze verwachting minder overnachtingen in het gebied gaan plaatsvinden. Dit ten opzichte van de 
situatie dat er sprake was van 170 stacaravans en 30 tourcaravans. Dit wordt veroorzaakt door de grote  
afname van het aantal accommodaties, het gemiddelde aantal gebruikers per recreatiewoning en de 
gemiddelde bezettingsgraad van recreatiewoningen. Deze lag in 2010 in de 3 noordelijke provincies 
(Groningen, Friesland en Drenthe) op ca. 41 %. 
Daarnaast zijn de bezoekers minder bekend in de omgeving waardoor de druk in zijn algemeenheid niet 
zal toenemen. Het gebied is in zijn geheel nieuw waardoor de toerist minder geneigd is om van de 
paden af te wijken en het gebied tot in detail te ontdekken. 
 
Los van bovenstaande vinden wij de bescherming van het stuifzandvennetje wel belangrijk en zullen 
daarom afschermende maatregelen nemen om te voorkomen dat bezoekers veelvuldig door dit 
gebiedje trekken. Een hekje heeft daarbij niet onze voorkeur, omdat dat juist ontsierend zal werken in 
dit landschap en ook niet passend is binnen de uitgangspunten van dit plan dat gebaseerd is op de 
omliggende  natuurwaarden en de EHS. De gemeente zal daarom over de precieze invulling nog in 
overleg treden met de provincie. 
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2.  
Het park zal worden verweven met het omliggende landschap. De inrichting van het park heeft daarom 
vanuit landschappelijk oogpunt invloed op de omgeving. De intenties over de landschappelijke inpassing 
zijn goed, alleen is het onduidelijk hoe deze intenties planologisch worden verankerd. Landschappelijk 
en aardkundig gezien kan het terrein nog meer aan kwaliteit winnen door in het nu vlakke terrein weer 
reliëf aan te brengen en voor de wegen- en padenstructuur een speelsere opzet te kiezen met het zicht 
vanuit de recreatiewoningen. Voor de kernkwaliteiten archeologie en cultuurhistorische waarden heeft 
het plan geen negatieve gevolgen. 
 
Reactie gemeente: 
In overeenstemming met de opmerking van de provincie is in de nieuwe planopzet gekozen voor een 
natuurlijker opzet van het park, zodat er een gevarieerder beeld ontstaat (zie ook beschrijving bij 1.3). 
Deze nieuwe opzet gaat uit van recreatiewoningen met een gemiddelde oppervlakte van maximaal 66 
m², de mogelijkheid voor een bouwhoogte van maximaal 6 meter en een formele toegang enkel vanuit 
het zuiden via de Schipborgerweg. De recreatiewoningen zullen in twee blokken ten oosten en westen 
van de ontsluitingsweg gerealiseerd worden. Hierdoor ontstaat een natuurlijker karakter. Daarnaast 
wordt er reliëf op het terrein zelf toegepast in aansluiting op de omgeving. Daarnaast zal de corridor in 
het midden van het terrein sterker benadrukt worden, en zal de openheid behouden blijven. De paden 
worden speelser en bochtiger en de grotere oude bomen blijven behouden. In de toelichting van het 
ontwerp bestemmingsplan is deze aangepaste opzet nader beschreven in hoofdstuk 3.  
 
Voor de concrete inrichting van het terrein, met bijvoorbeeld meer reliëf,  biedt het bestemmingsplan 
(mede door de gekozen globale opzet) voldoende mogelijkheden. De daadwerkelijke invulling (met 
bijvoorbeeld reliëf) kan niet dwingend planologisch verankerd worden met het bestemmingsplan. De 
door de provincie gewenste invulling wordt gerealiseerd met dit bestemmingsplan. Daarnaast wordt 
een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde , of 
werkzaamheden (aanlegvergunning) toegevoegd aan de planregels.  
 

2.3 Waterschap Hunze en Aa's 
 
1. 
Ten eerste ontbreekt een goede beschrijving van het beleid met betrekking tot dit onderwerp, zoals een 
beknopte beschrijving van de zaken die zijn vastgelegd in de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw, 
het Beheerplan 2010-2015 van het Waterschap Hunze & Aa's en het gemeentelijk Waterplan van 
Tynaarlo. 
 
Reactie gemeente: 
De toelichting zal worden aangevuld met relevante passages uit de genoemde beleidsdocumenten.  
 
2.  
Ten tweede wordt er met betrekking tot het watersysteem slechts beschreven dat dit een 
infiltratiegebied betreft. Dat is juist, maar er zou nog toegevoegd kunnen worden dat het onderdeel 
uitmaakt van het stroomgebied van de Drentsche Aa. Bovendien wordt er verondersteld dat er "ruim 
voldoende bergingscapaciteit [is] om het regenwater te laten infiltreren". Hierbij willen wij nog 
meegeven hoeveel water er precies geborgen zal moeten worden in extreme situaties. Zoals uit de 
bijgevoegde uitkomst van de berekening blijkt, zal per bungalow van 80 m² een bergingscapaciteit van 
9,76 m³ nodig zijn. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte klimaatverandering. Omdat de 
precieze toename van verhard oppervlak nog niet bekend is, kan dus worden gerekend met een waarde 
van 9,76 / 80 = 0,12 m³ benodigde berging per m² nieuw verhard oppervlak, zowel bebouwing als 
erfverharding. Wij gaan er vanuit dat hiermee bij de inrichting rekening zal worden gehouden. 
 
Reactie gemeente: 
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De passage dat het plangebied onderdeel uitmaakt van het stroomgebied van de Drentse Aa zal worden 
toegevoegd in de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan. 
 
Ten aanzien van de benodigde waterberging zal in de nieuwe situatie geen toename zijn van verhard 
oppervlak. In de oude situatie met 170 stacaravans en 30 tourcaravans en bijbehorende verharding was 
de verharding gezamenlijk groter dan nu het geval is (een  maximaal bebouwd oppervlak van 3300 m2). 
De ontsluitingsstructuur wordt aangelegd met halfverharding waardoor infiltratie van regenwater 
eenvoudig kan plaatsvinden. Daarnaast zal de totale verharding afnemen.  
Daarom bestaat er geen noodzaak tot compenserende maatregelen vanwege extra verharding die zou 
ontstaan door de mogelijkheden uit dit bestemmingsplan. De nieuwe inrichting van het gebied zal 
vanuit het perspectief van de waterhuishouding gunstiger worden dankzij de afname van verhard 
oppervlak. 
 
3.  
Ten derde wordt vermeld dat er met het oog op de ligging in de Ecologische Hoofdstructuur geen 
uitlogende materialen mogen worden gebruikt. Hieraan kan worden toegevoegd dat dit ook van belang 
is voor het behalen van de KRW-doelstellingen, die in paragraaf 2.1.3. worden beschreven. 
 
Reactie gemeente: 
De passage dat ook vanuit de KRW-doelstelling geen uitlogende materialen mogen worden gebruikt zal 
worden toegevoegd aan de toelichting. 
 

2.4 N.V. Nederlandse Gasunie 
 
De N.V. Nederlandse Gasunie deelt mee dat het plangebied buiten de 1% lethaliteitsgrens van de 
leidingen van de Gasunie valt. Daarmee staat vast dat de leidingen geen invloed hebben op de verdere 
planontwikkeling. 
 
Reactie gemeente: 
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

2.5 Gemeente Aa en Hunze 
De gemeente ziet de ontwikkeling op het terrein 'de Molenkamp' als positief. Het vervangen van 170 
statcaravans door maximaal 58 kwalitatief hoogwaardige recreatiewoningen als aanvulling op het 
bestaande viersterrenhotel (en dus geen zelfstandig bungalowpark) ziet de gemeente als een 
kwaliteitsslag. De gemeente heeft verder geen opmerkingen op het voorontwerp bestemmingsplan. 
 
Reactie gemeente: 
 De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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3 Gemeentelijk standpunt op de ingekomen inspraakreacties 
 

3.1 Inspraakreactie A 
Wij verwachten ernstige nadelige gevolgen op diverse "terreinen" indien het plan zoals thans wordt 
gepresenteerd in het voorontwerp als BP zal worden vastgesteld. 
 
Reactie gemeente: 
In de inspraakreactie wordt niet nader onderbouwd of toegelicht op welke terreinen de genoemde 
ernstige nadelige gevolgen zullen ontstaat. Daarom heeft  het college op 11 november (kenmerk 
10/8906) gevraagd om de inspraakreactie voor 9 december 2010 nader toe te lichten. Indieners van de 
inspraakreactie hebben hier geen gebruik van gemaakt. De inspraakreactie wordt vanwege het 
ontbreken van specifieke bezwaarpunten daarom voor kennisgeving aangenomen. In het 
bestemmingspan wordt overigens in de toelichting uitgebreid ingegaan op de relevante 
omgevingsaspecten, waarbij waar nodig eerst onderzoek is uitgevoerd. Hieruit volgt dat de gevolgen van 
het plan voor de omgeving zorgvuldig zijn beoordeeld. 

3.2 Inspraakreactie B 
 
1.  
Wat zijn de veranderingen aan de Schipborgerweg? 
 
Reactie gemeente: 
Ten tijde van het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan bestond het idee nog om het verkeer 
te reguleren door de Akkerweg af te sluiten. Voor het afsluiten was/is naast de aanpassing van het 
bestemmingsplan een specifiek verkeersbesluit nodig. De gronden van de Akkerweg zijn volledig in 
eigendom van de initiatiefnemer van dit plan en maken daar ook onderdeel vanuit. Het is daarbij 
bekend dat er een erfdienstbaarheid op de gronden voor de bereikbaarheid van percelen aan de 
Akkerweg gevestigd is. 
 
Ten aanzien van de infrastructuur naar het park toe zijn de plannen inmiddels op diverse punten 
aangepast. De entree van het park voor gemotoriseerd verkeer zal in het gewijzigde plan alleen via de 
Schipborgerweg plaatsvinden. Door de gewijzigde planopzet is het niet meer nodig om halverwege de 
Akkerweg een ingang te hebben naar het recreatiepark.  Wel zal er in het noorden aan de kant van de 
Zeegsersteeg een calamiteitenroute aangelegd worden voor de hulpdiensten. De Akkerweg wordt 
middels een dichte groenstrook van struiken van het park afgescheiden en zal daarom niet worden 
afgesloten. De interne ontsluiting zal worden aangelegd met een halfverharding. 
 
Door dit plan zullen er een geringe aanpassing plaatsvinden aan de Schipborgerweg. Deze zal namelijk 
vanaf de Akkerweg tot aan de entree van het park berijdbaar gemaakt moeten worden. Hierbij zal 
worden gekozen voor natuurlijke oplossing, bijvoorbeeld door middel van het aanbrengen van een 
halverharding. In de toekomst zal na de realisatie van het park De Molenkamp door de gemeente groot 
onderhoud aan de Schipborgerweg uitgevoerd gaan worden. Hierover zal ter zijner tijd met betrokkenen 
gecommuniceerd en overlegd worden. Dit valt echter buiten de reikweidte van dit bestemmingsplan.  
 
2. 
Veranderen recreatiewoningen zijn reguliere woningen aan de Akkerweg.  
 
Reactie gemeente: 
Wij gaan er vanuit dat bedoeld wordt dat in de toelichting beschreven staat dat de woningen aan de 
Akkerweg recreatiewoningen zijn. Dit is inderdaad onjuist en is in de toelichting van het ontwerp 
bestemmingsplan aangepast. Er wordt aangegeven dat de woningen aan de Akkerweg reguliere 
woningen zijn. 



 
 Inspraak- en overlegnotitie Bestemmingsplan 'De Molenkamp' Zeegse  
Projectnr. 217148 
28 maart 2011, revisie 01 

blad 9 van 23 

 

 

 
3. 
Het doodlopend maken van de wegen is niet mogelijk in verband met erfdienstbaarheid aan beide 
kanten bij de Akkerweg nr. 1, 3, 5 en 7. 
 
Reactie gemeente: 
Zie reactie onder punt 3.2.1. 
 
4. 
De Akkerweg mag niet verhard worden. Staat in het bestemmingsplan 'Kleinere Kernen'. 
 
Reactie gemeente: 
Door de gewijzigde opzet zal de Akkerweg geen dienst doen voor de in- en/of uitgang van het park en 
derhalve onverhard blijven. Er wordt  daardoor tegemoet gekomen aan de wens van de indieners van de 
reactie.  
 
5.  
Halverwege Akkerweg als ingang gebruiken is niet mogelijk in verband met passeren en kapot rijden 
weg. 
 
Reactie gemeente: 
Door de gewijzigde planopzet komt de ingang halverwege de Akkerweg te vervallen (zie ook 
gemeentelijke reactie bij punt 3.2.1). 
 
6. 
Akkerweg gebruiken niet mogelijk in verband met rust / natuur. Vandaar dat in de boshuizen geen 
beroep aan huis meer mogelijk is. 
 
Reactie gemeente: 
De Akkerweg zal niet als ontsluiting van het nieuwe park gebruikt worden (zie ook reactie bij 3.2.1). 
 
7.  
Het terrein Molenkamp moet opnieuw ingemeten worden in verband met berekenen mogelijkheden 
hoeveel recreatiewoningen. Bestemmingsplan Zeegse praat over 3,8 hectare in voorontwerp over bijna 
4 hectare en bijna 5 hectare. Onduidelijk dus en de wegen moeten er ook nog af dus ook de Akkerweg 
want dat is ook nooit gebeurd. 
 
Reactie gemeente: 
De genoemde oppervlakte van 5 hectare is bedoeld voor zelfstandige recreatieparken. Hier is door de 
verwevenheid met het hotel geen sprake van een zelfstandig park. Hierdoor is de gemeente van mening 
van de genoemde maatvoering te kunnen afwijken. Tevens zijn wij van mening dat hier sprake is van 
een aanzienlijke kwaliteitverbetering voor de locatie en een aanvulling op het bestaande recreatieve 
aanbod in onze gemeente. Derhalve is de gemeente bereid medewerking te verlenen.   
 
8.  
Voormalige camping De Molenkamp is Akkerweg 2 en geen Schipborgerweg. 
 
Reactie gemeente: 
Het adres van de Molenkamp was inderdaad Akkerweg 2. Omdat de hoofdontsluiting aan de 
Schipborgerweg komt te liggen zal het park 'De Molenkamp' waarschijnlijk een postadres aan de 
Schipborgerweg krijgen.  
 
 9.  
Als De Molenkamp bij het hotel hoort dan behoort dit bestemmingsplan in de 'Kleine kernen' en niet 
apart. 
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Reactie gemeente: 
Het klopt dat in deze plannen er een duidelijke relatie is tussen het hotel en het nieuwe recreatiepark. 
Dat wil echter niet zeggen, dat ze ook beide in hetzelfde bestemmingsplan moeten liggen.  
 
Er is bewust door de gemeente gekozen om zo min mogelijk nieuwe ontwikkelingen mee te nemen in 
het bestemmingsplan 'Kleine Kernen' (en overigens ook niet in het bestemmingsplan 
'Verblijfsrecreatieterreinen'). Voor nieuwe ontwikkelingen wordt door de gemeente apart beoordeeld of 
daar medewerking aan kan worden verleend. Indien dit nodig is zal voor een dat project specifiek 
geschreven bestemmingsplan in procedure worden gebracht.  
Omdat de voorgenomen ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan 
Verblijfsrecreatieterreinen, is om medewerking hieraan te kunnen verlenen dus een nieuw 
bestemmingsplan benodigd.  
 
10.  
Wie controleert of er ook daadwerkelijk 1 auto bij de recreatiewoning staat. 
 
Reactie gemeente: 
In het ontwerp / en latere realisatie van het park wordt fysiek maar ruimte gecreëerd voor 1 
parkeerplaats per recreatiewoning. Eventuele overige auto's van gebruikers of bezoekers moeten bij het  
hotel parkeren. Het parkmanagement zal hier op toezien omdat teveel auto's op het park een 
rommelige aanblik geeft en dat past niet in het beeld van een hoogwaardig recreatiecomplex en komt 
de verhuurbaarheid dan ook niet ten goede. 
  
Door in de regels van dit bestemmingsplan op te nemen dat er maximaal 1 parkeerplaats per 
recreatiewoning mag worden gerealiseerd kan ook de gemeente handhavend optreden tegen de 
eigenaar van het park indien er toch consequent meer auto's op het terrein staan geparkeerd. Al met al 
biedt dit volgens ons voldoende zekerheden om te voorkomen dat er een parkeerprobleem ontstaat 
door de gebruikers van het recreatiepark op en rondom het nieuwe park. 
 
11.  
In het bestemmingsplan Zeegse staat heel duidelijk dat het maximum bereikt is met parkeren c.q. 
uitbreiden. Waarom nu toch parkeerplaats op waardevol stukje natuur bij het hotel? 
 
Reactie gemeente: 
Het parkeerterrein dat aangelegd gaat worden doet dienst voor de bezoekers van het hotel en 
recreatiepark. Daarmee wordt voorkomen dat auto's in de bermen geparkeerd worden.  
Het aantal auto's en bijbehorende parkeerplaatsen dat nodig is zal afnemen ten opzichte van de oude 
situatie met 170 stacaravans en 30 tourcaravans.  Desondanks is ervoor gekozen om extra 
parkeergelegenheid aan te leggen naast het hotel om het risico, dat toch langs de openbare weg 
geparkeerd gaat worden te verkleinen. Deze parkeerplaats zal worden gerealiseerd op gronden van het 
hotel en tevens direct grenzen aan het hotel en bijbehorende parkeerterreinen, waardoor er zo min 
mogelijk natuur verloren gaat.  
 
De gemeente gaat in overleg met omwonenden kijken of ze het parkeren van bezoekers (dagtoeristen) 
aan het gebied beter kan reguleren. Dit zal plaatsvinden in het kader van het groot onderhoud van de 
Schipborgerweg en de herinrichtiong van de brink in Zeegse. De uitvoering zal echter pas plaatsvinden 
nadat dit park gerealiseerd is. In het kader van dit bestemmingsplan moet door de initiatiefnemer in 
voldoende mate in de parkeerbehoefte van het park en het bijbehorende hotel worden voorzien. Dit 
wordt gedaan door realisatie van extra parkeergelegenheid bij het hotel.  
 
Dit terrein valt buiten de begrenzing van dit bestemmingsplan zodat dit niet van invloed is op de inhoud 
van dit plan. Voor de aanleg van een nieuw parkeerterrein zal een aparte procedure gestart moeten 
worden. In die procedure zal tevens aandacht worden besteed aan het aspect natuur. 
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12.  
Waarom op bestemmingsplan 'Kleinere Kernen' al aangepast terwijl het nog maar voorontwerp is? 
 
Reactie gemeente: 
Het bestemmingsplan 'Kleine Kernen' is opgesteld om te kunnen voldoen aan de eisen uit de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro). Deze wet schrijft voor dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 
10 jaar. Daarom heeft de gemeente gekozen om in het bestemmingsplan 'Kleine Kernen' de bestaande 
situatie te bestemmen. Nieuwe (grootschalige) ontwikkelingen zijn hierin niet meegenomen. Dit is 
bewust gedaan omdat in de praktijk blijkt dat ontwikkelingen voor vertraging zorgen in 
bestemmingsplanprocedures die gericht zijn op het voldoen aan de actualisatieplicht uit de Wro. 
Aangezien het plan De Molenkamp een ontwikkeling betreft die niet is voorzien in het plan 'Kleine 
Kernen' is er dus een apart bestemmingsplan voor opgesteld die een eigen procedure doorloopt. 
 
Overigens zal dit bestemmingsplan 'De Molenkamp' zorgen voor een gedeeltelijke vervanging van het 
bestemmingsplan 'Verblijfsrecreatieterreinen' en dus niet bestemmingsplan 'Kleine Kernen'.   
 
13.  
Waarom nu al rekening bekend voor dhr. Daamen is het dan al niet rond?  
 
Reactie gemeente: 
Er is tussen de initiatiefnemer en de gemeente een exploitatieovereenkomst afgesloten waarin 
afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de algemene kosten. Ook dit is een verplichting die in de 
Wet ruimtelijke ordening is opgenomen (in dit geval de Grondexploitatiewet). 
De kosten voor de gemeente ontstaan o.a. door de kosten voor de bestemmingsplanprocedure en 
civieltechnische kosten voor aanpassing van de omliggende infrastructuur. Hiervoor is een 
overeenkomst afgesloten tussen de gemeente en de initiatiefnemer, waarin is vastgelegd dat alle met 
dit plan samenhangende kosten door initiatiefnemer aan de gemeente worden vergoed. Deze kosten 
moet initiatiefnemer dragen ongeacht de uitkomst van de ruimtelijke procedures die nodig zijn. 
 
14. 
Waar is die rekening op berekend? 
 
Reactie gemeente: 
De rekening is gebaseerd op de kosten die op basis van de Grondexploitatiewet verhaald kunnen 
worden en ook in redelijkheid bij initiatiefnemer in rekening gebracht kunnen worden vanwege een 
duidelijke relatie met de plannen en het plangebied. Zie ook de gemeentelijke reactie onder punt 2.3.13. 
 
15.  
Bijgebouwen zijn niet mogelijk is bekend gemaakt tijdens de gemeenteraad maar nog niet geschrapt 
evenals kelder.  
 
Reactie gemeente: 
Er zijn geen bijgebouwen toegestaan op het park. Deze zullen in de regels dan ook expliciet worden 
uitgesloten. Kelders waren toegestaan op grond van het voorontwerp en dat is ook niet aangepast. 
Kelders mogen gerealiseerd worden binnen de oppervlakte van  het hoofdgebouw.  
 
16.   
Geschakelde woningen niet mogelijk in verband met brandgevaar, staat in bestemmingsplan. 
 
Reactie gemeente: 
In het nieuwe plan zijn geen geschakelde woningen meer opgenomen. Ook het ontwerp 
bestemmingsplan laat geschakelde woningen niet meer toe. 
Overigens wordt bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen de aanvraag altijd getoetst aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Regelgeving op het 
gebied van brandveiligheid maakt hier onmiskenbaar deel van uit. Hiermee is de brandveiligheid dan 
ook in voldoende mate gewaarborgd. 
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17.  
Is het nu om te vergaderen of voor oma, kind, kleinkind, dus graag wat meer duidelijkheid. 
 
Reactie gemeente: 
Wij gaan er vanuit dat gedoeld wordt op de vergaderlocaties die zijn opgenomen in het voorontwerp 
bestemmingsplan. Deze zijn niet meer opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Vergaderen zal 
plaatsvinden in het hotel en niet op dit terrein. Wie de recreatiewoningen gaat huren is niet bepaald 
met dit bestemmingsplan omdat dat ruimtelijk gezien niet relevant is.  
 
18.  
In facetbestemmingsplan wordt gesproken over caravan ruilen voor bungalow als terrein 5 hectare of 
meer is, waarom nu niet? 
 
Reactie gemeente: 
Het terrein van de Molenkamp dat in eigendom is van de initiatiefnemer is 4,11 hectare groot. Dat is iets 
kleiner dan de maatvoering van 5 hectare die is genoemd in het bestemmingsplan Verblijfsrecreatie-
terreinen om stacaravans te mogen omzetten naar chalets. De 'eis'  van 5 hectare is echter van 
toepassing op zelfstandige recreatieparken. Door de relatie met het naastliggende hotel is hier geen 
sprake van een zelfstandig recreatiepark.  
 
Wij zijn van mening dat het totaal concept op de Molenkamp tot een dermate grote 
kwaliteitsverbetering leidt dat, ondanks de iets kleinere oppervlakte dan 5 hectare, medewerking 
verleend wordt. Die kwaliteitsverbetering zit in de volgende aspecten: 
• de landschappelijke inpassing van het terrein 'De Molenkamp' wordt sterk verbeterd. Er is in de 

nieuwe situatie sprake van een heldere indeling van het terrein en de ligging binnen het 
omringende landschap (Landschapsontwikkelingsplan); 

• de natuurontwikkeling in het gebied krijgt een kwalitatieve impuls. Er zullen geen 
terreinafscheidingen worden geplaatst. Ook wordt een duidelijke corridor gecreëerd en worden de 
overgangen tussen de verschillende landschapstypes verbeterd. Een en ander draagt bij aan de 
ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); 

• het plan betekent een kwaliteitsverbetering in de recreatieve overnachtingsector binnen de 
gemeente (doel uit de structuurvisie); 

• het aantal accommodaties wordt in de nieuwe situatie sterk verminderd ten opzichte van de 
vroegere camping; 

• de totale bebouwde oppervlakte neemt in de toekomstige situatie af. 
 
De genoemde 5 hectare is van toepassing op zelfstandige recreatieparken in de gemeente. Doordat hier 
gebruik gemaakt wordt van de voorzieningen van het hotel is hier geen sprake van een zelfstandig park. 
 
19.  
Het hek dat aanwezig is langs de hele Akkerweg wordt verzocht te laten staan of vernieuwen in verband 
met dat recreatie niet samengaat met reguliere woningen, wat overigens ook in dit bestemmingsplan 
staat. 
 
Reactie gemeente: 
De opzet van 'De Molenkamp' is om er een zo natuurlijk mogelijk geheel van te maken. Gekozen is om 
de afscheiding tussen de Akkerweg en het park te realiseren met een dichte groene begroeiing. Om dit 
mogelijk te maken is de bestemming 'Groen' opgenomen op de verbeelding. 
 
20.  
Aangezien de Akkerweg bij de voormalige camping behoort moet de Akkerweg verder achterin dan niet 
wat breder in verband met brandveiligheid reguliere woningen? 
 
Reactie gemeente: 
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Zie de gemeentelijke reactie onder punt 3.2.1 en 3.2.16. 
 
21.  
In verband met natuur mogen recreatiewoningen 60 m², waarom nu niet? 
 
Reactie gemeente: 
Het vigerende beleid van de gemeente geeft inderdaad mogelijkheden om binnen natuurgebieden 
recreatiewoningen te realiseren van 60 m². Daarbij heeft het college dan een bevoegdheid om af te 
wijken van de oppervlakten en maten met maximaal 10%. Deze oppervlakte van 66 m² (60m² + 10% 
vrijstelling) is ook de basis voor dit plan als het gaat om de hierin toegestane maximale oppervlakte van 
de recreatiewoningen. Hierbij is in dit plan tevens de 10% afwijkingsbevoegdheid met opzet weg 
gelaten. 
 
Vanwege de kwaliteitsverbetering die ontstaat door de nieuwe opzet zijn wij bereid medewerking te 
verlenen aan een grotere oppervlakte voor 8 van de 50 recreatiewoningen.  Vier hiervan mogen een 
maximale oppervlakte van 84 m² hebben en vier van maximaal 95 m²  
Wij zijn van mening dat het plan zodanig wordt ontwikkeld dat juist vanwege de positieve effecten voor 
zowel landschap als natuur, als ook op het gebied van recreatie (allen speerpunt van beleid), afwijking 
van de bestaande regels is gerechtvaardigd. Die kwaliteitsverbetering zit in de volgende aspecten: 
• de landschappelijke inpassing van het terrein 'De Molenkamp' wordt sterk verbeterd. Er is in de 

nieuwe situatie sprake van een heldere indeling van het terrein en de ligging binnen het 
omringende landschap (Landschapsontwikkelingsplan); 

• de natuurontwikkeling in het gebied krijgt een kwalitatieve impuls. Er zullen geen 
terreinafscheidingen worden geplaatst. Ook wordt een duidelijke corridor gecreëerd en worden de 
overgangen tussen de verschillende landschapstypes verbeterd. En en ander draagt bij aan de 
ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); 

• het plan betekend een kwaliteitsverbetering in de recreatieve overnachtingsector binnen de 
gemeente (doel uit de structuurvisie); 

• het aantal accommodaties wordt in de nieuwe situatie sterk verminderd ten opzichte van de 
vroegere camping; 

• de totale bebouwde oppervlakte neemt in de toekomstige situatie af. 
 
Resumerend wordt er vanwege genoemde kwaliteitsverbetering qua bebouwings- en gebruiksregels iets 
meer ruimte geboden dan normaliter het geval is. Dit geldt nu voor De Molenkamp maar kan onder 
voorwaarden ook gelden voor andere recreatieparken binnen de gemeente wanneer het plan een 
kwalitatieve bijdrage levert aan onze gemeentelijke beleidsuitgangspunten. Hiueruit vloeit voort dat 
wanneer andere parken eveneens met een totaalplan komen voor kwaliteitverbetering aan landschap, 
recreatie en natuur, er ook een grotere oppervlakte voor de recreatiewoningen bespreekbaar is.  
 
22. 
Reguliere woningen op zelfde stukje grond ook gewoon 75 m² in verband met permanente bewoning 
dus extra luxe ook niet mogelijk en dan recreatie wel? 
 
Reactie gemeente: 
Het karakter van het landschap rondom de Molenkamp is kleinschalig waardoor wij willen dat ook de 
aanwezig solitaire bebouwing ten behoeve van het permanent wonen kleinschalig van aard blijft. De 
vergelijking met dit recreatiecomplex gaat wat ons betreft niet op. Dit complex is qua impact niet te 
vergelijken met de reguliere woningen. Door de gewijzigde planopzet zal bovendien ook de gemiddelde 
oppervlakte van de recreatiewoningen ruim onder de genoemde 75 m² blijven.  
 
23.  
Waarom beschrijving Bestemmingsplan Molenkamp over permanente bewoning anders dan in 'Kleinere 
kernen'? 
 
Reactie gemeente: 
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De beschrijving ten aanzien van permanente bewoning is overgenomen uit het bestemmingsplan 
'Verblijfsrecreatieterreinen'. Dit bestemmingsplan is door de gemeente opgesteld voor alle 
recreatiecomplexen in de gemeente. Qua doelstelling verschillen beide beschrijvingen niet: de 
gemeente (en ook de eigenaar) zal geen permanente bewoning op het recreatiecomplex tolereren. Dit is 
vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan zodat ook daadwerkelijk door het gemeentebestuur 
handhavend kan worden opgetreden.  
 
24.  
In verband met natuur en tegengaan permanente bewoning wordt verzocht seizoenstijd op te nemen, 
wat ook al vermeld staat in bestemmingsplan 'Verblijfsrecreatieterreinen' en zoals de wethouder ook al 
zei over de tenthuisjes. Wat er niet staat kan ook niet bewoond worden, op die manier sluit je dat 
meteen uit.  
 
Reactie gemeente: 
 
De positieve effecten (zoals die beschreven zijn bij punt 3.2.21) van de ontwikkeling zijn in onze ogen 
groter dan het strikt vasthouden aan een recreatieseizoen.  
Wij zijn van mening dat het hanteren van een seizoensluiting niet passend is op een park dat 
commercieel geëxploiteerd gaat worden. , aangezien hiermee de exploiteerbaarheid en daarmee de 
haalbaarheid sterk zal afnemen. Wij nemen daarom geen seizoenstijd op in dit bestemmingsplan. Ook 
moet een plan exploiteerbaar zijn en dat is het niet wanneer vastgehouden wordt aan een seizoenstijd. 
 
Daarnaast gaan wij er van uit dat door de afname aan plaatsen van 170 stacaravans naar 50 
recreatiewoningen er in de nieuwe situatie geen sprake zal zijn van toename in het aantal 
overnachtingen. Dit park moet namelijk een substantiële hogere bezettingsgraad scoren dan gebruikelijk 
in de noordelijke provincies, voordat zelfs maar sprake zal zijn van een vergelijkbaar aantal 
overnachtingen als waar ten tijde van de camping De Molenkamp sprake van was. Op basis van de 
gemiddelde bezettingsgraden van recreatieparken in het noorden verwachten wij dan ook dat de 
bezetting van het nieuwe park lager zal zijn dan in de oude situatie waardoor de druk op het gebied 
afneemt. 
 
25.  
Conceptplan onduidelijk, wordt niet gesproken over dat alle of de meeste bomen weggaan in verband 
met realiseren recreatiewoningen (zo is het net of het over een natuurpark gaat in plaats van 58 
recreatiewoningen). 
 
Reactie gemeente: 
De recreatiewoningen moeten zich in het aanwezige landschap voegen waarbij zo min mogelijk bomen 
worden gekapt. Het is alleen nog niet exact  te zeggen welke bomen wel en welke bomen niet zullen 
blijven staan. Daarom is het gehele terrein ook onderzocht op het aspect flora en fauna. Dit onderzoek 
heeft niet geleid tot onoverkomelijke problemen ten aanzien van de kap van enkele bomen. Zolang dit 
buiten het broedseizoen plaatsvindt is dit mogelijk. 
 
De gemeente heeft verder een omgevingsvergunningstelsel opgenomen waardoor er naast de 
omgevingsvergunning voor het bouwen ook een omgevingsvergunning nodig is voor de eventuele kap 
van bomen. Daardoor houdt de gemeente grip op het plan en zal door ons worden toegezien op het 
groene karakter en de landschappelijke inpassing van het park.   
 
26.  
65 recreatiewoningen en 8 meter hoog moet ook nog verwijderd worden. Had begrepen van de 
gemeenteraad dat 60 m² en 5 ½ meter hoog zonder bijgebouw zou worden toegestaan. 
 
Reactie gemeente: 
Door de gewijzigde planopzet (zie ook par. 1.3.) komen er 50 recreatiewoningen met een gemiddelde 
oppervlakte van 66 m². De maximale bouwhoogte voor de recreatiewoningen bedraagt 6 m. 
Bijgebouwen zijn niet toegestaan. 
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27.  
Zoals ook wordt aangegeven kleinschalig kamperen in verband met de privacy van de reguliere 
woningen 50 meter op zijn minst verwijderd van de reguliere woningen waarvan er 5 staan aan de 
Akkerweg. 
 
Reactie gemeente: 
Het is ons niet duidelijk waar deze opmerking tegen gericht is. De opmerking wordt daarom voor 
kennisgeving aangenomen. Wel wordt opgemerkt dat kamperen niet meer is toegestaan na het 
onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan. 
 
28.  
Hoe wordt het geregeld met vuilnis? 
 
Reactie gemeente: 
Hoewel dit niet een onderwerp is waarin in het bestemmingsplan zaken juridisch voor worden 
vastgelegd is het wel een praktisch onderwerp waarover is nagedacht bij de totstandkoming van de 
plannen. Het vuilnis zal op centrale punten op het complex ondergronds worden verzameld en op 
gezette tijden door een gecertificeerd bedrijf worden opgehaald. 
 
29.  
Waarom nog niet bekend inspraakavond? 
 
Reactie gemeente: 
1 december 2010 is door de gemeente een informatiebijeenkomst gehouden waarbij door een ieder 
kennis kon genomen van het voorontwerpbestemmingsplan. Tevens was er de mogelijkheid om zowel 
bestuurders als medewerkers van de gemeente om een nadere toelichting te vragen. Deze 
informatiebijeenkomst is vooraf kenbaar gemaakt in de regionale krant Oostermoer en tevens op de 
website van de gemeente.  
 
30.  
Hoe serieus moet je dat archeologie onderzoek zien? na 1900 akkerbouw geweest, geen heide. 
 
Reactie gemeente: 
Bij het archeologisch onderzoek is voor het beschrijvende deel (historisch onderzoek) gebruik gemaakt 
van bronnen om de geschiedenis van het gebied op hoofdlijnen weer te geven. in het gebied  van 'De 
Molenkamp' en daaromheen is vroeger veel heide geweest en dat was gedurende langere periode ook 
het belangrijkste grondgebruik. Dat dit perceel wellicht ook agrarisch gebruikt is doet daar op zich niet 
aan af, gebruikte bronnen geven niet op perceelniveau informatie. 
 
Bovendien is de beschrijving van de vroegere situatie niet het hoofddoel van het onderzoek. Deze 
beschrijving bepaalt mede de onderzoeksopzet en hoeveel boringen er gezet moeten worden in het 
gebied. Het belangrijkste doel van het onderzoek is namelijk om door middel van grondboringen aan te 
tonen of er nog archeologisch waardevolle resten in de grond aanwezig zijn. Uit het uitgevoerde 
archeologische onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van hoge archeologische waarden, waarmee 
bij de realisatie van de plannen rekening moet worden gehouden.  
 
31. 
Verzocht wordt de lantaarnpaal (3 stuks) te laten staan, staan op Akkerweg maar op eigen grond. 
 
Reactie gemeente: 
Er zal voor het totale gebied een verlichtingsplan gemaakt worden. Daarbij worden ook deze 
lantaarnpalen meegenomen. Daarbij is uitgangspunt dat aan de Akkerweg verlichting aanwezig  blijft. 
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32.  
Verzocht wordt coniferen te laten staan in verband met privacy en uitzicht waar toestemming voor is 
gegeven ongeveer 12 jaar geleden. 
 
Reactie gemeente: 
Er kunnen geen garanties gegeven worden met dit bestemmingsplan over de handhaving van bestaande 
coniferen of welke beplanting dan ook. Wel is de strook langs de Akkerweg bestemd als 'Groen' zodat 
daar een groene invulling gewenst is. De invulling wordt dus groen waarbij rekening gehouden wordt 
met de privacy van de omwonenden.  
 

3.3 Inspraakreactie C 
 
1.  
Over de routering van auto's van en naar het park is tijdens de avond tegenstrijdige informatie verstrekt. 
Enerzijds is er sprake van een toegang via de Akkerweg, anderzijds worden ook uitritten gepland aan de 
Schipborgerweg en de Zeegsersteeg. Bovendien wordt verharding van de huidige zandwegen naar het 
park nagestreefd. Beide voornemens lijken ons fors in tegenspraak met het eerder vastgestelde 
gemeentelijk beleid. 
 
Reactie gemeente: 
Zie de gemeentelijke reactie bij punt 3.2.1 
 
2.  
De huidige jarenlange ervaring leert dat rond het hotel  voor bezoekers ontoereikende aantallen 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Auto's worden zeer regelmatig op en langs de aangrenzende wegen in 
de natuur geparkeerd.  Het is naar ons oordeel een illusie te denken dat reeds langer bestaande 
parkeerproblemen in Zeegse door de inrichting van looproutes naar het nieuwe park worden verbeterd. 
Onze voorspelling is dat de parkeerdruk op o.a. de Schipborgerweg en Zeegsersteeg en op de Zandrivier 
en Schapendrift zal toenemen. De ervaring leert dat bezoekers hun auto's zo dicht mogelijk bij hun 
uiteindelijke bestemming parkeren. En daarmee bedoelen we in dit geval dus niet een begraafplaats of 
crematorium. 
 
Reactie gemeente: 
Zie de gemeentelijke reactie onder punt 3.2.11. 
 

3.4 Inspraakreactie D 
 
1.  
Cliënt woont permanent in de woning gelegen aan de Akkerweg 3. Ten onrechte staat in de toelichting 
van het voorontwerp dat deze woning een recreatiewoning is. Cliënt verzoekt om deze zinsnede aan te 
passen aan de werkelijke situatie. 
 
Reactie gemeente: 
Per abuis is aangegeven dat betreffende woningen recreatiewoningen zouden zijn. Het 
bestemmingsplan zal worden aangepast in die zin dat in de toelichting van het ontwerp 
bestemmingsplan wordt aangegeven dat dit reguliere woningen zijn.  
 
2. 
Tijdens de informatieavond is aangegeven dat bij de komst van de nieuwe recreatiewoningen de 
Akkerweg aan één kant zal worden afgesloten door de plaatsing van paaltjes waardoor enkel 
voetgangers de weg kunnen betreden.  
De Akkerweg is voor cliënte en haar buren de toegangsweg tot hun percelen. Door deze weg af te 
sluiten hebben zij geen goede toegang tot hun perceel. Tevens vreest cliënte dat in het geval van 
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noodsituaties ook de desbetreffende hulpdiensten problemen zullen ondervinden in het bereiken van 
de percelen gelegen aan de Akkerweg. Eveneens zal door de plaatsing van de paaltjes geen 
postbezorging meer mogelijk zijn op haar adres. 
 
Reactie gemeente: 
Zie de gemeentelijke reactie onder punt 3.2.1. 
 
3.  
De Akkerweg is voorts een openbare weg zodat onttrekking aan de openbaarheid niet mogelijk is zonder 
dat daartoe een besluit is genomen door de bevoegde instantie. Gelet op het feit dat van een dergelijk 
besluit niet is gebleken is er thans geen juridische grondslag voor het afsluiten van deze weg. Op de 
Akkerweg is tevens sprake van een gevestigde erfdienstbaarheid voor cliënte. De afsluiting sluit 
derhalve ook civielrechtelijk op bezwaren. Om voornoemde reden verzoekt cliënt  om reeds op te 
nemen in de plantoelichting dat de Akkerweg een openbare weg blijft.   
 
Reactie gemeente: 
Het is juist dat het bestemmingsplan niet kan zorgen voor eventuele onttrekking aan de openbaarheid. 
Daar zijn aanvullende besluiten voor nodig. Nu de planopzet is gewijzigd (zie gemeentelijke reactie bij 
punt 3.2.1) zal de Akkerweg  blijvend kunnen dienen als ontsluitingsweg. In de toelichting zal worden 
opgenomen dat de toegang tot de woonpercelen aan de Akkerweg gehandhaafd zal blijven.. 
 
4.  
Blijkens de plankaart van het voorontwerp bestemmingsplan is het eveneens de bedoeling om de 
toegang van het recreatieterrein te verplaatsen naar het midden van de Akkerweg. Gelet op het feit dat 
de Akkerweg een zeer smalle onverharde weg is zal cliënte door het verkeer van het terrein worden 
belemmerd om haar perceel te bereiken. 
 
De betreffende weg is voorts niet geschikt om een dergelijke hoeveelheid aan verkeer te verwerken. 
Mede om deze reden is het voor cliënten en omwonenden niet langer mogelijk om een aan-huis-
verbonden beroep uit te oefenen. Een verkeerskundig onderzoek aangaande genoemde aspecten 
ontbreekt in de huidige stukken. 
 
Cliënte is van mening dat zij door deze maatregel onevenredig wordt benadeeld. Cliënte verzoekt 
derhalve eveneens het plan aan te passen in die zin dat de ingang van het terrein op de huidige locatie 
zal blijven om de goede verkeersdoorstroming te garanderen. 
 
Reactie gemeente: 
Zie de gemeentelijke reactie onder punt 3.2.1. 
 
5.  
Cliënte is voorts van mening dat zij wegens de uitgebreide bouwmogelijkheden onevenredig wordt 
benadeeld wegens vermindering van haar uitzicht. Thans is er een maximale hoogte van 3 meter voor 
bouwwerken op het betreffende terrein. In het voorontwerp bestemmingsplan is opgenomen dat de 
bouwhoogte 6 meter mag bedragen. Deze hoogte zal een negatief effect hebben op het uitzicht van de 
omwonenden, zal landschapsontsierend zijn en is niet passend in het omliggende landschap. 
 
Eveneens vraagt cliënte zich af of de grootte van de chalets passend zijn in de omgeving. Hoewel er 
minder chalets zullen komen dan stacaravans zal door de geplande grootte de impact op de omgeving 
groot zijn. Cliënte verzoekt u derhalve om de bouwmogelijkheden in te perken in die zin dat de chalets 
niet groter mogen zijn dan 60m². 
 
Reactie gemeente: 
Recht op vrij uitzicht of onveranderd uitzicht heeft niemand in Nederland en kan niet gegarandeerd 
worden.  
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Wij beseffen terdege dat we hier te maken hebben met een uniek gebied. Daarom zijn op verzoek van 
de gemeente het kwaliteitsteam van de provincie Drenthe, Landschap & Stedenbouwkundig bureau 
Noordpeil en de gemeente nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de plannen. Allen waren 
positief over de invulling in het landschap en zagen het als een duidelijke verbetering. 
 
Voor de invulling van de aangepaste plannen is nauw samengewerkt met de landschapsarchitecten van 
buro Bleeker en Nauta en architect Cor Kalsbeek . In overleg tussen de verschillende partijen is tot een 
invulling gekomen die passend is in het landschap. Dat het uitzicht zal veranderen ten opzichte van de 
oude situatie is onmiskenbaar. Wij zijn echter van mening dat hier sprake is van een verbetering ten 
opzichte van de bestaande situatie. 
 
Tevens wordt verwezen naar de gemeentelijke reactie onder 3.2.21  
 
6.  
Blijkens het voorontwerp bestemmingsplan is er eveneens geen sprake meer van een campingseizoen. 
Gelet op het feit dat er grote moderne chalets worden gebouwd zal er grote kans zijn dat er permanente 
bewoning zal plaatsvinden op het park. Handhaving van dergelijke permanente bewoning zal gezien de 
bewijslast zeer moeilijk zijn. Cliënte vreest dat de plannen derhalve niet zullen zorgen voor een rustigere 
omgeving maar juist voor meer overlast wegens de permanente aanwezigheid van parkbewoners. Om 
deze reden verzoekt cliënte om het campingseizoen ook op te nemen in het toekomstige 
bestemmingsplan. 
 
Reactie gemeente: 
Zoals bij punt  3.2.23 is weergegeven zal de gemeente permanente bewoning  niet toestaan. In de 
planregels zijn hiervoor bepalingen opgenomen om handhavend te kunnen optreden door de 
gemeente. Wij zijn hierom niet voornemens om een campingseizoen vast te leggen in dit 
bestemmingsplan (zie gemeentelijke reactie op punt 3.2.24).  
 

3.5 Inspraakreactie E 
 
1.   
Op 16 februari 2010 is het bestemmingsplan 'Verblijfsrecreatieterreinen' door de gemeenteraad 
gewijzigd vastgesteld. De inkt van de vaststelling was nog niet droog of een ondernemer vraagt om het 
bestemmingsplan van een (in zijn bezit zijnd) recreatieterrein (verblijfsrecreatie III) naar een ander 
bestemmingsplan te wijzigen. 
Nu is het zo dat de Wet toestaat dat er in een recent vastgesteld bestemmingsplan kleine wijzigingen 
worden doorgevoerd, maar de wet staat niet toe dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd in een nog 
te ontwikkelen bestemmingsplan. Dit is ook logisch en wel om de volgende redenen: 
a) de eigenaar kon goed weten wat het zojuist vastgestelde bestemmingsplan inhield en had daar bij 

de aankoop rekening mee moeten houden; 
b) de door de eigenaar voorgestelde wijziging stoelt niet op grote planologische ontwikkelingen van de 

gemeente; 
c) men mag van belanghebbenden niet verwachten dat zij zich steeds weer over nieuwe 

bestemmingsplannen moeten buigen om te zien of hun belangen worden geschaad. 
Ergo er had helemaal geen voorlopig bestemmingsplan 'De Molenkamp' ter tafel mogen komen. 
Voor zover wij zijn geïnformeerd valt deze handelswijze onder onbehoorlijk bestuur. Wij verzoeken 
u dan ook dringend dit voorlopige bestemmingsplan in te trekken en van tafel te nemen. 

 
Reactie gemeente: 
In het bestemmingsplan 'Verblijfsrecreatieterreinen' zijn bewust geen nieuwe ontwikkelingen 
meegenomen. Het doel was een actualisatie en standaardisatie van de verschillende regelingen die tot 
dantoe van toepassing waren. Bewust is gekozen dat voor nieuwe ontwikkelingen in de recreatiesector, 
zoals bij De Molenkamp, een apart planologisch traject doorlopen zou worden. Het is daarbij niet van 
belang of het gaat om een grote of kleine ontwikkeling. Wanneer een initiatief niet past in het 
bestemmingsplan en de gemeente is bereid hieraan toch mee te werken, dan kan daarvoor een 
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bestemmingsplan worden herzien of een andere planologische procedure worden gevoerd . Dat de 
gronden niet de juiste bestemming hadden bij verwerving van het terrein is geen reden om geen 
medewerking te verlenen. 
 
De gevolgde werkwijze is conform de Nederlandse wetgeving. De wet regelt tevens de 
rechtsbescherming ,waardoor belanghebbenden voldoende mogelijkheden krijgen om te reageren op 
nieuwe plannen. Wij werken conform deze wet- en regelgeving Wij distantiëren ons dan ook van de 
term onbehoorlijk bestuur. Wij voeren deze procedure in alle openbaarheid en volgens de 
voorgeschreven procedures. De door ons gemaakte belangenafweging is in het bestemmingsplan en in 
onderhavige notitie in alle openheid volledig terug te lezen.   
 
2.  
Tijdens de in de aanhef genoemde gemeenteraadsvergadering zei één van de raadsleden: 'Duinoord kan 
wel buiten de Molenkamp, maar de Molenkamp kan niet buiten Duinoord'. Dit is niet juist, jarenlang 
heeft de Molenkamp haar bestaansrecht bewezen. Dat de eigenaren hun camping moesten verkopen is 
te wijten aan tragische privé omstandigheden. 
 
Reactie gemeente: 
Het klopt dat de beide voorzieningen vroeger zelfstandig goed functioneerden. Nu ze echter in handen 
gekomen zijn van één eigenaar en die eigenaar een totaalconcept ontwikkeld heeft waarbij beide 
voorzieningen elkaar versterken kunnen ze binnen dit concept niet zonder elkaar. De verkoop van de 
camping aan de huidige eigenaar en de redenen / omstandigheden waaronder de verkoop heeft 
plaatsgevonden staat daar helemaal los van. Dit is ook niet relevant voor de inhoud van dit 
bestemmingsplan. 
 
3.  
De nieuwe eigenaar ziet deze bebouwing als een verlengstuk van z'n hotel. Dit komt onder meer tot 
uiting  in zijn plan om drie vergaderlocaties te bouwen, elk met een oppervlakte van maar liefst 120 m². 
Afgezien van het feit dat in de gemeente Tynaarlo nergens verblijfsrecreatieterreinen bestaan met 
recreatiegebouwen van 120 m² oppervlak, is dit ook een onttrekking aan de bestemming recreatie. Een 
van de wethouders kan dit wel ontkennen maar heeft geen poot om op te staan. Vergaderen is (al dan 
niet betaald) werken. Voor de één is dit ontspanning en voor de ander inspanning. Het argument dat in 
een mooie rustige omgeving het rendement hoger zou zijn omdat men dan op z'n tijd een wandelingetje 
kan maken in de natuur doet geen opgeld. Duinoord biedt vergaderruimte in overvloed en ook van 
daaruit kan men mooie wandelingen maken (hetgeen regelmatig gebeurd). Tevens loopt men het 
gevaar dat de eigenaar de huisjes zal verhuren al soort hotelkamer. Ook dit is niet de bedoeling van een 
recreatieterrein. Teneinde onttrekking aan de bestemming te voorkomen dient men Duinoord en de 
Molenkamp dan ook als 2 aparte bedrijven te zien en de Molenkamp niet als verlengstuk van Duinoord. 
 
Reactie gemeente: 
Het is niet de bedoeling van de gemeente geweest om zelfstandige vergaderlocaties toe te staan. 
Primair zijn recreatiewoningen bedoeld om recreatief verhuurd te worden en dus niet voor 
vergaderdoeleinden.  
Wij zien tenslotte geen negatieve gevolgen in het feit dat het hotel en recreatiepark in handen zijn van 
één eigenaar, integendeel zelfs. Dankzij deze constructie is een mooi plan gemaakt dat zorgt voor 
kwaliteitsverbetering in het gebied.  
 
4.  
De nieuwe eigenaar wil de hekken aan de noord- en westkant verwijderen. Dat wil zeggen dat mensen 
aan de westkant van de Molenkamp in recreatiewoning en verblijven rechtstreeks de Akkerweg kunnen 
oprijden. Dit komt de verkeerssituatie niet ten goede en geeft gevaarlijke omstandigheden. 
 
Reactie gemeente: 
Het hekwerk zal verwijderd worden omdat de inrichting van het park natuurlijk wordt uitgevoerd. In 
plaats van het hekwerk zal een natuurlijke afscheiding gemaakt worden. Voorts zal er geen aansluiting 
voor gemotoriseerd verkeer aangelegd worden op de Akkerweg. De verkeersafwikkeling op het terrein 
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vindt plaats via de interne wegen. het is niet zo dat auto's vrij op het terrein kunnen rijden en waar ze 
willen de Akkerweg op kunnen. 
 
Zie tevens de gemeentelijke reactie onder punt 3.2.1. 
 
5. 
De nieuwe eigenaar wil de Akkerweg aan de kant van de Zeegsersteeg afsluiten. 
• een particulier persoon kan toch niet zomaar een weg met openbare bestemming aan één kant 

afsluiten? 
• notarieel is vastgelegd dat de bewoners van perceel Akkerweg 5 recht van overpad hebben om te 

gaan en komen van de Zeegsersteeg en de Schipborgerweg. 
• uitgezocht dient te worden wie nu de eigenaar c.q. de eigenaren van de Akkerweg is c.q. zijn. Toen 

mevr. van Zuilen aan de gemeente vroeg wie nu de eigenaar c.q. de eigenaren is c.q. zijn wilde of 
kon de gemeente hierop geen antwoord geven en verwees haar naar het kadaster. Dit is toch van 
de zotte? 

 
Reactie gemeente: 
Zie de gemeentelijke reactie onder punt 3.2.1 en 3.4.3. 
 
6.  
In alle bestemmingsplannen voor recreatieverblijfsterreinen waar recreatiewoningen gebouwd zijn 
binnen de gemeente Tynaarlo is opgenomen dat de minimale afstand tussen de woningen 5 meter moet 
zijn. Op het Molenkampterrein is sprake van geschakelde woningen, ja zelfs van huizenblokken met 8 
wooneenheden. Rechtsongelijkheid? 
 
Reactie gemeente: 
De onderlinge afstand is inderdaad niet voorgeschreven. Wel is in de regels vastgelegd dat de 
recreatiewoningen vrijstaand dienen te worden gebouwd. Wij zijn dan ook van mening dat hier geen 
sprake is van rechtsongelijkheid.  
 
7.  
Voor recreatiewoningen is in alle bestemmingsplannen van toepassing dat de ze slechts van 15 april tot 
15 oktober bewoond mogen worden. Voor de Molenkamp gaat men er vanuit dat deze woningen het 
hele jaar door mogen worden bewoond. Rechtsongelijkheid? 
 
Reactie gemeente: 
Zie de gemeentelijke reactie onder punt 3.2.24.  
 
8.  
Op de diverse tekeningen lijkt het erop dat de te bouwen recreatiewoningen recht tegenover  de 
bestaande woningen aan de Akkerweg worden gesitueerd. Dit heeft onherroepelijk gevolgen voor de 
bestaande bewoners aan de Akkerweg. Door de hoogte van de nieuw te bouwen (6m) 
recreatiewoningen wordt hun privacy aangetast. Ook het feit dat hun winterrust wordt verstoord door 
de toeristen die het hele jaar aanwezig mogen zijn zal het woongenot nadelig beïnvloeden. Al deze 
factoren zullen waardevermindering van hun huizen bewerkstelligen. Indien de voorgenomen plannen 
doorgaan zal aan deze bewoners schadevergoeding door de gemeente en/of de nieuwe eigenaar. 
 
Reactie gemeente: 
Dat de situatie zal veranderen ten opzichte van de oude situatie is een feit. Dat dit nadelig zal zijn voor 
de waarde van de woningen aan de Akkerweg betwijfelen wij. Naar onze mening zal het gebied door de 
upgrading juist kwalitatief verbeteren. 
 
Los hiervan bestaat altijd de mogelijkheid voor  belanghebbenden om een planschadeverzoek in te 
dienen bij de gemeente. Dan zal door een onafhankelijke commissie onderzocht worden of er inderdaad 
sprake is van waardevermindering / planschade van genoemde woningen / percelen.  
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9.  
Verder dient te worden onderzocht of er op een circa 3,5 hectare groot recreatieterrein 
recreatiewoningen mogen worden gebouwd? 
 
Reactie gemeente: 
Zie de gemeentelijke reactie onder punt 3.2.18. 
 
10.  
De kwaliteit van de voorzieningen om toerisme te trekken is volgens het college van B&W en de Raad  
beneden aanvaardbare normen gedaald. In dit geval hebben we het dan over campings en andere 
verblijfsaccommodaties. Camping 'De Molenkamp' zou een goed voorbeeld zijn. De stacaravans zouden 
in een slechte staat verkeren en het was een rommelig zooitje. Hoe met tot die conclusie is gekomen 
mag een raadsel worden genoemd. 
Zeker er waren 2 of 3 stacaravans die niet meer aan de eisen des tijds voldeden en toegegeven het 
aanzien vanaf de Zeegserstraat en de Akkerweg was op sommige plekken niet fraai. Dit had echter met 
een paar eenvoudige ingrepen kunnen worden opgelost. De eigenaars van de 2 of 3 caravans had men 
kunnen sommeren hun stacaravans te vervangen door betere caravans die wel aan de eisen voldeden 
of, indien ze dat niet wilden, hun seizoensplek op te zeggen. Sommige gasten langs de Zeegsersteeg 
hadden illegaal, allerlei soorten schuttingen geplaatst om hun privacy te waarborgen. Van buiten af was 
dit een rotgezicht. Een ligusterhaag of iets dergelijks langs de Zeegsersteeg en Akkerweg en het 
probleem was opgelost. 
Toen de camping nog in vol bedrijf was zagen de caravans (met uitzondering van genoemde caravans) er 
schoon en goed onderhouden uit. De bij sommige caravans aanwezige tuintjes waren een lust voor het 
oog. Terrein en wegen waren brandschoon. De camping was voorzien van een zwembad (keurig 
onderhouden) een kantine en een snackbar waar men tegen redelijke prijzen diverse snacks en patat 
kon verkrijgen. De camping was jaarlijks een half jaar geopend en tijdens de weekenden meestal van 
75% gevuld. Tijdens de schoolvakanties die in de openingsperiode vielen was de camping voor 100% 
gevuld,dat wil zeggen dat alle aanwezige stacaravans bezet waren.  Groot onderhoud werd tijdens de 
wintermaanden uitgevoerd. De prijs voor een seizoensplaats bedroeg circa € 750.00.- en was zeer laag 
te noemen. Dit had tot gevolg dat ook Jan Modaal zich hier kon ontspannen. De eigenaars/beheerders 
woonden tijdens het seizoen op de camping zodat er altijd toezicht was. 
Kortom het was een gezellige familiecamping waar het goed toeven was. Hoezo kwaliteitsverbetering? 
De camping had ook nog een sociale functie, ook minder vermogenden konden hier terecht In de 15 jaar 
dat we naast de camping hebben gewoond is er nooit geen overlast geweest. Nadat de nieuwe eigenaar 
alle seizoenscontracten beëindigde en gasten dwong hun stacaravans te verwijderen werd het een grote 
rotzooi! 
 
Reactie gemeente: 
Dat de oude camping met stacaravans een functie had ontkennen wij niet. Uiteraard hebben vele 
gezinnen hier een mooie tijd gehad tijdens een vakantie. Wij zijn wel van mening dat de laatste jaren de 
kwaliteit achteruitging. U geeft zelf al als voorbeeld dat het zicht vanaf de Zeegsersteeg en Akkerweg 
niet fraai was. 
 
Daarbij is de camping in handen gekomen van een nieuwe eigenaar. Deze eigenaar is bij ons gekomen 
om een nieuw totaalconcept te bespreken dat niet meer uitgaat van stacaravans maar 
recreatiewoningen. Wij vinden dit plan een kwaliteitsverbetering ten opzichte van de oude situatie met 
170 stacaravans en 30 tourcaravans. Bovendien passen de plannen binnen het speerpunt van beleid om 
de recreatie in de gemeente Tynaarlo (kwalitatief) te verbeteren. Daarom wordt ook medewerking 
verleend aan de planologische procedure om de verandering mogelijk te maken. 
 
Dat hier mogelijk een andere doelgroep op af komt vinden wij aannemelijk.  Echter zijn wij van mening 
dat dit nieuwe park een aanvulling is op het bestaande recreatieve aanbod in de gemeente. Het draagt 
bij aan het beleidsuitgangspunt van kwaliteitsverbetering en verbreding van het recreatief aanbod . 
 
11.  
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Dat de camping nog economische waarde had mag wel blijken uit de koopprijs die de nieuwe eigenaar 
betaalde en wel circa € 1.2 miljoen. In de oude situatie verdiende het eigenaar/beheerderpaar een 
goede boterham. Tijdens het seizoen verdiende nog een stuk of 4 a 5 personen een boterham. In de 
nieuwe situatie van ½ administrateur en +/- 4 schoonmakers. Dus meer werkgelegenheid geeft dit zeker 
niet en het beschikbare werk is laagwaardig. Of het operatieplan van de nieuwe eigenaar economisch 
haalbaar is moet nog blijken. 
 
Reactie gemeente: 
Uiteraard vertegenwoordigde de voormalige camping nog een financiële waarde. Hoe hoog die waarde 
exact is wpordt bepaald door koper en verkoper.  
 
Wij zullen niet ontkennen dat met dit plan slechts een beperkte werkgelegenheid is gemoeid. Eventuele 
toename van werkgelegenheid is ook niet het hoofdargument geweest om medewerking te verlenen 
aan deze plannen. Kwaliteitsverbetering van de recreatieve voorziening in het gebied en de gemeente is 
het hoofdargument om medewerking te verlenen. Juist de link met het hotel, dat in heel Nederland 
vestigingen heeft, maakt het plan economisch haalbaar. Dat de werkgelegenheid die door dit plan 
ontstaat laagwaardig is vinden wij een misplaatste kwalificatie. 
 
12.  
Alhoewel permanente bewoning door één gezin het hele jaar niet is toegestaan zal men het toch willen 
bereiken dat permanente bewoning door verschillende gezinnen de normale situatie is. Hoe hoger de 
bezettingsgraad des te makkelijker is een economische bedrijfsvoering te realiseren. Dat betekent 
echter wel dat de druk op het milieu veel groter zal worden dan in de situatie toen het nog camping was 
(alleen bezetting tijdens de weekenden en schoolvakanties). Ook de winterrust vervalt. 
Nog maar korte tijd geleden moest in deze omgeving een stiltegebied komen. Daartoe zouden de 
Zeegsersteeg en Schipborgerweg worden afgesloten zodat verkeer naar Zuidlaren niet langer mogelijk 
was. Nu wil men een complete woonwijk bouwen op een terrein dat vroeger camping was. Aan dit 
beleid is geen touw vast te knopen. 
  
Reactie gemeente: 
Wij zijn het niet eens met de stelling dat de druk op het milieu veel groter zal worden. Dat de bezetting 
gedurende het hele jaar zal zijn is nieuw ten opzichte van de oude situatie. Echter gezien de afname van 
het aantal accommodaties verwachten wij dat het aantal overnachtingen in totaliteit zal afnemen ten 
opzichte van de oude situatie.  
Zoals bij punt 3.2.21 reeds is aangegeven zien wij vooral voordelen in het nieuwe park, ook voor natuur 
en landschap. 
 

 


