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Onderwerp 
verklaring van geen bedenkingen oprichten recreatiewoning Meerwijk 25 Midlaren 
 
Gevraagd besluit 
Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de aanvraag om 
omgevingsvergunning voor het oprichten van een recreatiewoning op het perceel Meerwijk 25 te 
Midlaren 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Het opnieuw toestaan van een mogelijkheid tot het oprichten van een recreatiewoning op het perceel 
Meerwijk 25 te Midlaren, nadat deze mogelijkheid bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
Verblijfsrecreatieterreinen per abuis is komen te vervallen. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
20 juni 2012 heeft de nieuwe eigenaar een aanvraag om omgevingsvergunning voor het oprichten van 
een recreatiewoning op dit perceel ingediend. Aan deze aanvraag kan door het college uitsluitend 
medewerking worden verleend met toepassing van de bevoegdheid tot afwijking van het 
bestemmingsplan, ex artikel 2.12, lid 1.a.3 van de Wabo. In het kader van deze procedure dient 
hiervoor door uw raad een verklaring van geen bedenkingen te worden afgegeven. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Eerder (medio 2007) is aan de vorige eigenaar bouwvergunning verleend voor het oprichten van een 
recreatiewoning op het perceel Meerwijk 25 te Midlaren. Deze vergunning is 20 januari 2010 door het 
college van burgemeester en wethouders ingetrokken. Na het abusievelijk - bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen door uw raad, d.d. 16 februari 2010 - weg bestemmen 
van de bouwtitel voor een recreatiewoning bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
Verblijfsrecreatieterreinen is aan de vorige eigenaar aangeven dat de gemeente in beginsel bereidt is 
medewerking te verlenen aan terugbrengen van de vervallen bouwmogelijkheid.  
 
De reden om medewerking te willen verlenen hebben enerzijds te maken met het feit dat de vorige 
eigenaar ten gevolge van het komen te vervallen van de planologische mogelijkheid voor het 
oprichten van een woning zeer waarschijnlijk financieel schade heeft ondervonden. Eventuele door 
hem te claimen planschade kan worden teniet gedaan wanneer de vervallen bouwmogelijkheid weer 
wordt toegekend. Anderzijds bestaan ook ruimtelijk geen bezwaren tegen het oprichten van een 
recreatiewoning op dit perceel. Namelijk het perceel heeft reeds een recreatiebestemming en is 



gelegen binnen een park met meer recreatiewoningen. Tevens is anderszins geen sprake van 
milieutechnische of ruimtelijke bezwaren die medewerking aan dit plan niet zouden rechtvaardigen.  
 
Eén en ander heeft uiteindelijk geresulteerd in een aanvraag om omgevingsvergunning door de vorige 
eigenaar, waarvoor door uw raad op 15 februari 2011 een verklaring van geen bedenkingen is 
afgegeven. Op 19 september 2011 is het perceel Meerwijk 25 te Midlaren echter uiteindelijk verkocht.  
 
NB. Uitsluitend de eigenaar ten tijde van vaststelling van het bestemmingsplan kan recht hebben op 
planschade. Dit geldt dus niet voor de huidige eigenaar, aangezien deze weet had of kon hebben van 
het geldende planologische regime.   
 
Historisch perspectief: 

- 8-2-2007 bouwvergunning verleend voor het oprichten van een recreatiewoning op het 
perceel Meerwijk 25 te Midlaren. 

- 22-12-2009 kennisgeving voornemen intrekking bouwvergunning aan vergunninghouder 
verzonden. 

- 13-1-2010 uitstel intrekking bouwvergunning gevraagd door initiatiefnemer. 
- 20-1-2010 bouwvergunning ingetrokken (met als reden dat vergunninghouder niet op de korte 

termijn voornemens is te gaan bouwen en het perceel wenst te verkopen). 
- 16-2-2010 BP Verblijfsrecreatieterreinen door de raad definitief vastgesteld (waarbij 

abusievelijk de bouwtitel van het perceel Meerwijk 25 te Midlaren is wegbestemd). 
- 5-8-2010 schriftelijke mededeling aan vorige eigenaar dat gemeente in beginsel wil 

meewerken aan het oprichten van een recreatiewoning middels een ‘projectbesluit’. 
- 26-10-2010 besluit college van B&W om medewerking te verlenen aan het oprichten van een 

recreatiewoning. De raad voor te stellen hiervoor een verklaring van geen bedenkingen 
(VVGB) af te geven. 

- 15-2-2011 afgifte VVGB door gemeenteraad. 
- 2-9-2011 afschrift van principebesluit 26/10/’10 verstrekt aan nieuwe eigenaar. 
- 19-9-2011 verkoop van het perceel Meerwijk 25 te Midlaren. 
- Voorjaar 2012 door nieuwe eigenaren vooroverleg omgevingsvergunning gevoerd voor 

oprichten van een recreatiewoning. (uitkomst: in beginsel is gemeente bereidt medewerking te 
verlenen aan het bouwplan, o..b.v. zelfde condities als voor vorige eigenaar) 

- 20-6-2012 ontvangst aanvraag omgevingsvergunning. 
- 21-8-2012 besluit college van B&W om raad voor te stellen voor dit bouwplan een VVGB af te 

geven. 
- 11-9-2012 het raadsvoorstel tijdens de behandeling in de raad door portefeuillehouder 

teruggenomen. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
In het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) zal de 
ontwerpvergunning met bijbehorende stukken zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze 
periode kan door een ieder een zienswijze tegen het bouwplan worden ingediend. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na afgifte van een verklaring van geen bedenkingen door uw raad zal de ontwerpvergunning zo 
spoedig mogelijk ter inzage worden gelegd. Na afloop van deze periode zal het college van 
burgemeester en wethouders een besluit nemen omtrent de aanvraag om omgevingsvergunning.  
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 


