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Midlaren  4 mei 2017
Aan de leden van de gemeenteraad van Tynaarlo
cc: B&W van Tynaarlo

betreft: 
Het ontwerp van het bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren 
(NL.IMRO.1730.BPcampingBuiten-0301)

Geachte leden van de raad,

Hierbij doen wij u de zienswijze toekomen van het Natuurplatform Drentsche Aa 
betreffende bovenstaand ontwerp bestemmingsplan.
Deze zienswijze is mede ondertekend door dhr  namens de vereniging 
Natuurmonumenten, dhr.  namens Het Drentse Landschap,  dhr.  
namens de Federatie Verblijfsrecreatie Tynaarlo, (waarbij aangesloten de 
recreatieverenigingen Buitenlust, Slootsbergen, Vijftig Bunder en Weltevreden) en een 
twaalftal omwonenden  welke met naam en adres in de bijlage staan.

Wij zijn van mening dat dit plan weliswaar een verbetering inhoudt ten opzichte van de 
oude situatie, maar dat het wat betreft landschappelijke inpassing ernstig tekort schiet. 
Onze zienswijze spitst zich toe op de situering van de te bouwen vakantiehuizen op de 
zandrug langs het Wildeveen. De omvang en de hoogte van de huizen zullen de rand van 
dit beekdal blijvend ontsieren, terwijl het provinciaal beleid er juist op gericht is de 
beekdalen zo veel mogelijk in hun oorspronkelijke staat te behouden of terug te brengen.

Wij doen daarom het voorstel de toegestane extra 5 huizen achter de boerderij te plaatsen, 
aansluitend aan het erfgedeelte, op de plek waar nu ruimte gereserveerd is voor 15 
kampeerplaatsen. Daar is qua indeling een goede inpassing met beplanting mogelijk. 
Ook zal de aanleg van de basisvoorzieningen daar goedkoper zijn door de centrale ligging. 
Voor initiatiefnemer  heeft deze verandering daarom geen bedrijfsmatige nadelen.
Door de localisatie van kampeerterrein en huisjespark op afgescheiden gedeelten, kan 
Camping Buiten tevens het predikaat “Natuurcamping” behouden, wat in het huidige 
voorstel niet mogelijk is. 
Tenslotte stellen wij voor dat in het bestemmingsplan wordt opgenomen dat  Buiten als één 
park beheerd zal worden. Verkoop van individuele huizen kan dan niet leiden tot 
verrommeling van het terrein.

Wij hopen dat onze zienswijze zal bijdragen aan het behoud en de versterking van de 
unieke landschappelijke kwaliteit van het gebied rond het Wildeveen en de Vijftig bunder.

Hoogachtend,

voorzitter




