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Raadsvergadering d.d. 26 april 2011 agendapunt  7 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 12 april 2011 
 
Onderwerp:          Ontwerpbestemmingsplan 'de Molenkamp' Zeegse  
Portefeuillehouder:   Dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: Dhr. F. Rozema 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 812 
E-mail adres:   f.rozema@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   
1.  Instemmen met de inspraak- en overlegnotitie bestemmingsplan ‘De Molenkamp’; 
2.  het ontwerpbestemmingsplan ‘de Molenkamp’ Zeegse vaststellen en ter inzage leggen. 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Inspraak- en overlegnotitie Bestemmingsplan ‘De Molenkamp’ (bijgevoegd) 
-   Ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats de Molenkamp (ter inzage)  
-   Rapporten archeologisch onderzoek, water- en bodemonderzoek (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Al eerder heeft u kennis genomen van het initiatief van de eigenaar van zowel de Molenkamp, als het 
hotel Golden Tulip Drenthe, om het voormalige stacaravan-/campingterrein de Molenkamp te mogen 
herontwikkelen tot een terrein met ongeveer 58 recreatiewoningen. De recreatiewoningen worden 
gerealiseerd als aanvulling op het bestaande vier sterren hotel. De gasten kunnen hierbij gebruik maken 
van de voorzieningen van het hotel. Voorwaarde hiervoor is dat de te realiseren recreatiewoningen 
aansluiten bij het kwaliteitsniveau van het hotel. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan worden 
opgesteld.  
 
In uw vergadering van 12 oktober 2010 heeft u besloten in te stemmen met het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘De Molenkamp’ en deze vrij te geven voor vooroverleg en inspraak.  
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. Er zijn vijf inspraak- en 
vijf overlegreacties ingediend. De ingekomen inspraakreacties zijn allemaal binnen de voorgeschreven 
periode ingediend bij de gemeente. 
 
Na het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan zijn er bij de initiatiefnemer ideeën 
ontstaan om de plannen aan te passen en te verbeteren. Dit werd mede ingegeven door de gevoeligheid 
die er bij uw raad bestond ten aanzien van verschillende aspecten die onderdeel uitmaakten van de 
plannen. Ook werd dit ingegeven door de aard en inhoud van de inspraakreacties. Bij de heroverweging 
van het plan is ondermeer kritisch gekeken naar de maximale oppervlakte van de recreatiewoningen.  
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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.  

• 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 relief 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.  

 
Door deze aanpassingen wordt in belangrijke mate tegemoet gekomen aan een gedeelte van de 
inspraakreacties. Een en ander is weergegeven in de Inspraak- en overlegnotitie Bestemmingsplan 'De 
Molenkamp' Zeegse. Kortheidshalve verwijzen wij u daarna. De nieuwe planopzet is verwerkt in de 
toelichting en regels van het ontwerpbestemmingsplan. Wij stellen u voor in te stemmen met de inspraak- 
en overlegnotitie en het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en ter inzage te leggen. 
 
Parkeren 
Belangrijk aandachtspunt is het parkeren. Het aantal parkeerplaatsen dient afdoende te zijn. Wij zijn 
daarover in overleg met de initiatiefnemer. Door de initiatiefnemer zijn parkeergegevens overgelegd. Bij 
het overleg wordt ook dorpsbelangen betrokken. Onze inzet is om voor de vaststelling van het 
bestemmingsplan de gewenste duurzame parkeeroplossing te hebben gevonden, waarmee kan worden 
voorzien in tenminste de parkeerbehoefte van zowel het Fletcher hotel, als van de recreatiewoningen.  
  
Argumenten 
 
1.1 Het ontwerpbestemmingsplan ‘de Molenkamp’ Zeegse komt in belangrijke mate tegemoet aan 

zowel de opmerkingen en kanttekeningen van de gemeenteraad, als ook een deel van de 
inspraakreacties. 

Zowel de kanttekeningen vanuit uw raad, als de reacties hadden vooral betrekking op de 
maximale oppervlakte van de recreatiewoningen en het loslaten van het seizoensgebonden 
gebruik en tegengaan van permanente bewoning. Ook aspecten als de ontsluitingsstructuur, 
parkeren en de landschappelijke inpassing leidden tot opmerkingen. Van de ingekomen reacties 
is een inspraak- en overlegnotitie opgesteld, waarin ze alle van een antwoord zijn voorzien. Bij de 
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beantwoording van de inspraakreacties wordt steeds verwezen naar de nieuwe planopzet die is 
verwerkt in de verbeelding, regels en toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. 
 

1.2 Het plan draagt bij aan de gemeentelijke (en provinciale) doelstelling om een kwaliteitsslag te 
maken in het verblijfsrecreatieve aanbod. 

Voor de aansluiting bij de recreatiemarkt is het noodzakelijk dat nieuwe recreatiewoningen een 
grote mate van luxe en comfort bieden. ‘Het moet meer zijn dan thuis’ valt letterlijk in het advies 
van het Kwaliteitsteam te lezen. Dit betekent ondermeer dat er voldoende ruimte moet worden 
geboden. Daarnaast is aangegeven dat voldoende variatie in de typen recreatiewoningen moet 
zijn, om aan de verschillende wensen te kunnen voldoen. Herontwikkeling van de Molenkamp als 
onderdeel van het nabijgelegen Fletcher Hotel is een redelijk uniek concept dat garant staat voor 
realisatie van het gewenste niveau van luxe en comfort. Met dit plan wordt concreet invulling 
gegeven aan de gemeentelijke wens om een kwaliteitsslag te maken in het recreatieve aanbod 
(zie structuurplan Tynaarlo en LOP).  

1.3 Het plan voor de Molenkamp is een aanvulling op – en daarmee een versterking van – het 
bestaande recreatieve aanbod binnen de gemeente. 

Het concept van de Molenkamp is gericht op (hotel)recreanten die voor luxe en ruimte gaan. 
Tevens biedt het ruimte voor vakanties met 3 generaties (opa/oma, ouders en kinderen). Deze 
beide doelgroepen worden nu minimaal bereikt binnen de gemeente Tynaarlo. Het plan is dan 
ook een welkome aanvulling op het bestaande aanbod voor verblijfrecreatie binnen de gemeente 
Tynaarlo.  

1.4 De huidige (planologische) situatie (geënt op stacaravans) voegt economisch - toeristisch weinig 
tot niets meer toe aan de gemeente Tynaarlo. 

Het terrein is te klein om een zelfstandige exploitatie met recreatiewoningen te kunnen draaien. 
Door het terrein in te richten en te gebruiken als onderdeel van het Golden Tulip hotel, is een 
gezonde exploitatie (ook volgens advies van het Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie Drenthe) 
wel haalbaar. Als referentie hiervoor is bijvoorbeeld landgoed de Holtweijde in Lattrop te noemen.  

1.5 Het aangepaste plan betekent een versterking van landschap en natuur in dit gebied (Nationaal 
Landschap Drentsche Aa). 

Door zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van het terrein de “oorspronkelijke natuur” 
naar binnen te halen, wordt de kwaliteit van de natuur in het gebied versterkt. Binnen het terrein 
zullen geen afscheidingen worden geplaatst tussen de verschillende “kavels”, waardoor het 
geheel een toevoeging op de bestaande natuur wordt. Door de afname van het aantal 
‘wooneenheden’ in het gebied zal de belasting op het omliggende gebied eveneens afnemen, 
wat de natuurontwikkeling in dit gebied slechts ten goede zal komen. Op dit punt past het plan 
dan ook binnen het gemeentelijke beleid (zie structuurplan Tynaarlo en LOP). 

1.6 Het opstellen van een exploitatieplan is niet vereist 

Het opstellen van een exploitatieplan is bij dit project niet van toepassing, omdat een 
exploitatieovereenkomst met de initiatiefnemers is gesloten. Hiermee zijn alle toerekenbare 
verhaalbare plankosten en civieltechnische kosten voor dit project verzekerd.  
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Kanttekeningen 

1.1 Het plan wijkt op onderdelen af van het gemeentelijke beleid 
Binnen het gemeentelijk beleid is het normaliter niet mogelijk om op deze locatie (Natura 2000 
gebied Drentsche Aa) een recreatiewoning te bouwen met een oppervlakte groter dan 60 m2.  

De maximale oppervlakte van een recreatiewoning wordt in dit plan echter vastgesteld op 66 m². 
Dit is de ‘gebruikelijke’ oppervlakte van 60 m2 + 10% vrijstelling. In het plan is ten aanzien van de 
oppervlakte verder geen afwijkingsbevoegdheid opgenomen. Daarnaast wordt in het plan voor 
ten hoogste vier recreatiewoningen een maximale oppervlakte van 84 m² en voor ten hoogste 
vier recreatiewoningen een maximale oppervlakte van 95 m² toegestaan. Een uitgangspunt voor 
de kwaliteitsontwikkeling is dat er een grote mate van luxe en comfort wordt geboden. Behalve 
dat dit tot uitdrukking moet komen in de recreatiewoning en in de inrichting, is het ook 
noodzakelijk dat hiervoor voldoende ruimte wordt geboden. ‘Het moet meer zijn dan thuis’ valt 
letterlijk in het advies van het Kwaliteitsteam te lezen. Recreatiewoningen met een oppervlakte 
van 60 m2 zijn voor deze toepassingen te klein en spelen dus onvoldoende in op de vraag. 
Daarnaast biedt de grotere oppervlakte voor enkele recreatiewoningen mogelijkheden voor 
verhuur aan bijvoorbeeld kleinere groepen (bv. opa/oma, kinderen, kleinkinderen). Het plan is na 
realisatie onderdeel van het hotelcomplex. Dit vraagt om functionaliteit voor de exploitatie en dat 
rechtvaardigt in dit bijzondere geval toestemming om voor 8 recreatiewoningen een grotere maat 
dan de ‘gebruikelijke’ oppervlakte van 60 m2 + 10% vrijstelling. 

1.2 Permanente bewoning van recreatiewoningen 

Binnen de bestemming Recreatie is het niet toegestaan dat de recreatiewoningen worden 
gebruikt voor permanente bewoning. Hiermee wordt in het onderliggende bestemmingsplan 
voortgeborduurd op het bestaande beleid voor recreatieterreinen. Hierom is in het plan een 
specifieke verbodsbepaling opgenomen ten aanzien van permanente bewoning, waardoor  
bestuurlijke handhaving van permanente bewoning nadrukkelijk mogelijk wordt gemaakt.   

1.3 Het opstellen van een exploitatieplan is niet vereist 
 
Het opstellen van een exploitatieplan is bij dit project niet van toepassing, omdat een 
exploitatieovereenkomst met de initiatiefnemers is gesloten. In de overeenkomst is 
overeengekomen dat er kostenverhaal plaatsvindt en dat alle toe te rekenen en verhaalbare 
kosten op basis van de Wro en Bro in rekening worden gebracht. De toe te rekenen plan- en 
proceskosten en civieltechnische kosten voor dit project zijn geraamd op € 62.898,--.  
 

Vervolgprocedure 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘de Molenkamp’ Zeegse wordt gepubliceerd in de Staatscourant en De 
Oostermoer en voor de duur van 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kunnen tegen het 
ontwerpplan zienswijzen worden ingediend bij uw raad.  
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Financiële consequenties 

De totale begeleidingskosten van dit initiatief (waaronder de planologische procedure) zijn geraamd op € 
40.458,-. De kosten voor de civieltechnische werken, zoals de aanpassing van de Schipborgerweg, zijn 
geraamd op € 19.440,-. Tenslotte is een bedrag van € 3.000,- gereserveerd voor onvoorziene kosten (= 
5% van de kosten). Hiermee komen de totale toerekenbare en verhaalbare exploitatiekosten van dit 
initiatief op € 62.898,-. Dit totale bedrag wordt in rekening gebracht bij de initiatiefnemer. Daarvoor is een  
exploitatieovereenkomst getekend. 

Gevraagd besluit 

1.  Instemmen met de inspraak- en overlegnotitie bestemmingsplan ‘De Molenkamp’; 
2.  het ontwerpbestemmingsplan ‘de Molenkamp’ Zeegse vaststellen en ter inzage leggen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


