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Bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren

Gemeente Tynaarlo, 12-12-2018

Inleiding

Het ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren met ingang van 24 maart 2017 gedurende zes 

weken ter inzage gelegen. Een ieder is in de gelegenheid gesteld om gedurende de ter inzage periode een 

zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Er is één gezamenlijke zienswijze ontvangen van 

enkele omwonenden en belangengroeperingen Deze zienswijze wordt in deze reactienota kort samengevat en 

beantwoord.

Inhoudelijke beantwoording zienswijze

1. Toename recreatiedruk

Zienswijze

Hoewel in de presentatie van ‘Plan Buiten’ de nadruk gelegd wordt op de kleinschaligheid van
het project, het verwijderen van veel oude (sta)caravans en de ‘beperkte’ nieuwbouw, vormt het
plan in zijn totaliteit toch een forse uitbreiding van de bestaande (legale) situatie. Het bestand
aan vakantiehuisjes wordt vergroot van 3 tot 7. Het aantal kampeerplaatsen mag worden uitgebreid
van 10 naar 15. Het toegestane grondoppervlak van de vijf nieuw te bouwen vakantie
huizen is volgens het bestemmingsplan 60m2. De toegestane hoogte is 6m. Door optimaal
gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheden van de gemeente is in de praktijk echter een
netto grondoppervlak tot 72m2 mogelijk, waarmee ruimte is geschapen voor een aantal forse
recreatiewoningen, die aanmerkelijk groter zijn dan elders in het gebied is toegestaan. Zelfs
wanneer wordt vastgehouden aan het gewone kampeerseizoen, zal dit (mede door de capaciteit 
van de woningen), zorgen voor een toenemend aantal bezoekers.

Beantwoording

Door indieners van de zienswijze wordt terecht geconstateerd dat met de uitbreiding van het aantal toegestane 

recreatiewoningen van 3 naar 7, alsmede een uitbreiding van het aantal kampeerplaatsen van 10 naar 15 er 

sprake is van een toename van de planologisch toegestane recreatieve overnachtingsmogelijkheden. Echter 

hoewel niet alle bestaande activiteiten op de camping als legaal konden worden bestempeld, zorgen deze 

activiteiten in de praktijk wel degelijk voor (recreatie)druk op de omgeving. In het kader van beperking van de 

recreatiedruk hebben het beëindigen van huifkarverhuur en illegale bewoning van enkele onderkomens in het 

winterseizoen in de praktijk een positief effect. De toename van de recreatieve druk is dan ook beperkt als 

wordt uitgegaan van de feitelijke bestaande situatie.

2. Uitbreiding en landschappelijke inpassing

Zienswijze

De gemeenteraad van Tynaarlo is van mening dat het voorliggende plan qua landschappelijke inpassing en 
kwaliteit van de accommodaties voldoet aan de gemeentelijke en provinciale eisen. Over de kwaliteit maken we 
ons geen zorgen, de opzet ziet er goed en verzorgd uit, maar wat de landschappelijke inpassing betreft hebben 
we echter wel bedenkingen. Op pagina 17 van het voorliggende bestemmingsplan wordt onder het kopje 
‘Kernkwaliteit Landschap’ aangehaald wat het provinciale beleid op dit onderdeel beoogt:



Het provinciale beleid is gericht op het behoud van het onbebouwde karakter en het versterken van 
karakteristieke beekdal(rand)beplanting. In onze optiek is de plaatsing van de nieuw te bouwen 
recreatiewoningen in de verhoogde boswal aan de zuidzijde van Landgoed Buiten in strijd met dit beleidsdoel. 
Nu de bestaande rommelige camping ‘De Bult’ is opgeheven, doet zich de unieke gelegenheid voor om het 
landschapselement ‘Wildeveen’ eindelijk voorgoed te ontdoen van ontsierende bebouwing langs de rand van 
het beekdal. Het nieuwe plan van de heer Bakker omvat echter de plaatsing van zes recreatiewoningen (twee 
bestaande en vier nieuwe) in deze hoog gelegen bosrand. Verder is er nog een recreatiewoning gepland achter 
op het erf (zie figuur 2). Zelfs als deze vakantiehuizen gedeeltelijk tussen de bomen verscholen staan, blijven ze 
het beeld van een ‘ongerept’ beekdal verstoren, net als de huisjes en caravans aan de zuidzijde van het 
Wildeveen dat doen. Wat ons betreft zou er een oplossing gezocht moeten worden waarin er vanaf de zandweg 
die langs het terrein voert geen huizen of caravans te zien zijn. Dit geldt zowel voor de zuidkant als de noordkant  
van het Wildeveen.

Noordkant: Aan de noordkant van het Wildeveen vormen de nieuw te bouwen recreatiewoningen van het
plan Buiten een bedreiging voor de landschappelijke waarden. Omdat voor dit terrein nu een
nieuw bestemmingsplan voorligt, is dat de gelegenheid om hier het landschap voor de toekomst te beschermen.

Zuidkant: Aan de zuidkant zijn het de caravans van de vereniging TOG die het beeld verstoren. Ook hier zou de 
gemeente een rol kunnen spelen bij het bewaren van het originele landschap, door in de toekomst bij het 
plaatsen van nieuwe caravans of huisjes, of bij verandering van pachter, voorwaarden te stellen aan de 
bebouwing. (verder naar achteren, geen wit e.d.) De Vereniging TOG, zou daarbij aangesproken kunnen worden 
op haar verantwoordelijkheid als uitbater.

In het door Bakker ingediende plan wordt een onderscheid gemaakt tussen drie deelgebieden: ‘Erf’, ‘Plateau’ en 
‘Beekdal’. Het erf heeft een rechthoekige vorm en bevat de entrée van het plangebied, met o.a. het
woongedeelte, de boomgaard en de bij het huis behorende bijgebouwen. Het Plateau bestaat uit een vrij open 
laag gelegen weide, die aan de zuidkant omzoomd wordt door een hoger gelegen zandrug met bomen en 
struiken. Aan de buitenzijde van deze bosrand loopt de zandweg, die vanaf de Tienelsweg aansluit op de 
Westertseweg. Het Beekdal wordt gevormd door het ‘Wildeveen’, vanouds een laag gelegen moerassige
zijarm van de Drentsche Aa, die doorloopt tot in het bosje aan de oostkant van de zandweg, dat eigendom is 
van de kampeervereniging ‘Vijftig Bunder’.

Ons commentaar: Bovenstaande beschrijving is geheel ontsproten aan een gezichtspunt, gelegen op het plateau  
zelf. Van binnenuit gezien behoudt het terrein inderdaad zijn besloten karakter. Er worden alleen enkele 
zichtlijnen richting het Wildeveen gecreëerd, die het ‘magnifieke hoogteverschil’ zichtbaar moeten maken. De 
natuurbeleving die hier beschreven wordt, is echter slechts mogelijk vanaf het Plateau en de bosrand, en geldt 
in het huidige plan dus alleen voor degenen die zich binnen het terrein van Landgoed Buiten bevinden. 
Wandelaars of voorbijgangers krijgen een geheel andere ‘beleving’, namelijk een bosrand met gaten, 
waardoorheen men zicht heeft op een stuk of zes recreatiewoningen van 6 meter hoog.
De mooie beschrijving in dit plan is dus misleidend, omdat hij alleen geldt voor de klanten en bewoners van 
Landgoed Buiten en de beleving van het ‘magnifieke hoogteverschil’ is met name gereserveerd voor de  
huurders van een vakantiewoning die in de bosrand gesitueerd is. Gezien vanaf de zandweg biedt op dit 
moment het lagere struikgewas in de bosrand een zekere visuele afscherming van de recreatiewoningen die 
daarachter gepland zijn. Omdat dit struikgewas echter grotendeels bestaat uit Amerikaanse vogelkers, laat zich 
raden wat het effect van het weghalen van deze ‘exoten’ betekent voor het landschapsbeeld. Ook eventuele 
lage zijtakken van eiken kunnen regelmatig weg gesnoeid worden. De huizen zullen vanaf de weg duidelijk 
zichtbaar zijn, mede door hun hoogte, zelfs als ze iets meer naar achteren geplaatst worden. 

In het plan zijn alle visualisaties gericht op het schetsen van een mooi beeld op het terrein zelf; men ziet een 
groepering van huisjes half verscholen tussen wat opgroeiende heesters. Wat ontbreekt is een goede 
visualisatie van buitenaf, waarbij het effect op het aanzicht van de bosrand zichtbaar wordt gemaakt. Er wordt 
nu ten onrechte gesuggereerd dat er vanaf de weg niets te zien zou zijn. De oude bomen die op de zandwal 
staan hebben niet het eeuwige leven. Onlangs is er een grote eik gekapt omdat hij gescheurd was. Door deze 
ingreep is het bestaande vakantiehuis naast de boerderij nu veel duidelijker in het zicht gekomen (zie de foto’s 
hieronder). Ook elders langs deze rand kunnen er bomen sneuvelen. Daarmee zal het zicht op de 
recreatiewoningen die in die rand gepland zijn alleen maar duidelijker worden.



Zowel door het verloren gaan van oude bestaande bomen als door het snoeien van opschietend struikgewas, 
zullen recreatiewoningen die op de zandwal geplaatst zijn meer in het zicht komen. Dit is een proces, waarop 
geen controle meer mogelijk is, wanneer de huizen eenmaal gebouwd zijn. Ook bij eventuele latere verkoop aan  
particuliere eigenaren (een mogelijkheid die in dit bestemmingsplan niet wordt uitgesloten), kan deze 
landschappelijke inpassing onder druk komen te staan (denk aan verhardingen, schuttingen, veranda’s, 
verlichting e.d.). Om dit te voorkomen, zou het daarom goed zijn als in het bestemmingsplan wordt opgenomen,  
dat ‘Landgoed Buiten’ in de toekomst altijd als ‘Park’ beheerd zal worden, ook wanneer de vakantiehuizen in 
particulier eigendom mochten overgaan.

Beantwoording

Wij zijn van mening dat de door indieners in hun zienswijze gedane suggesties ten aanzien van het verbeteren 
van de landschappelijke inpassing en het behoud van de bestaande bosrand ook daadwerkelijk een verbetering 
van dit plan behelzen. In een gezamenlijk overleg op 25 juni 2018  tussen initiatiefnemer, indieners van de 
zienswijze en gemeente Tynaarlo is daarom afgesproken dat het (bestemmings)plan zodanig zal worden 
aangepast dat deze suggesties in het plan worden verwerkt en inhoudelijk dus aan de zienswijze wordt 
tegemoet gekomen.

De concrete afspraken zijn het bestemmingsplan zodanig wordt aangepast dat de beekdalranden aan noord- en 
zuidzijde van het recreatieterrein Buiten Midlaren geen schade zullen ondervinden van deze ontwikkeling.  
De beekdalrand krijgt een instandhoudingsplicht in het bestemmingsplan. De inheemse soorten in de 
onderbeplanting kunnen hierbij worden vervangen door een meer gebiedseigen beplanting. Verder is 
afgesproken dat beplanting van de soorten Robinia/Acacia wel behouden blijven, omdat deze meer als boom 
worden beschouwd.

Verder is afgesproken dat exploitatie van de recreatiewoningen uitsluitend als geheel park zal worden 
toegestaan. Verkoop van individuele woningen is in beginsel wel mogelijk, echter zal het beheer en exploitatie 
dan wel als geheel gehandhaafd moeten blijven. Ook bij mogelijke particuliere verkoop blijven het 
bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van kracht, waardoor de eenheid geborgd is.

3. Locatie vakantiehuizen en kampeerplaatsen omwisselen:

Zienswijze

Omdat de plaatsing van de vakantiehuizen in of vlak achter de bosrand het nu nog ongeschonden
aanzicht van de boswal dreigt aan te tasten, pleiten we nadrukkelijk voor een andere locatie
voor de te bouwen woningen. Geen lineaire bouw in oost-westrichting, maar een groepering
van huizen, als onderdeel van een vergroot woonerf, daar waar nu ruimte gereserveerd is voor
15 kampeerplaatsen. Ook daar kan men door de aanleg van heestergroepen de nodige afscheiding
creëren.
De kampeerplaatsen kunnen dan verplaatst worden tot vlakbij of laag in de bosrand. Tenten en
kampeerwagens zijn tijdelijk en seizoensgebonden. Ze zijn bovendien geen 6 meter hoog.
In de winter, wanneer de bomen kaal zijn, zal dan de bosrand niet ontsierd worden door
bebouwing. Want zelfs al is er geen winterrecreatie, de recreatiewoningen zelf blijven in de
winter wel staan en zullen dan juist extra zichtbaar zijn tussen de kale bomen.
Door het erfgedeelte met daarin de recreatiewoningen ruimtelijk en visueel te scheiden van het
plateau is het bovendien mogelijk de status van natuurkampeerterrein in de nieuwe situatie te
behouden. Bij het bouwen van woningen op het plateau vervalt deze status. We begrijpen dat de exploitanten 
van Landgoed Buiten hun klanten graag een optimale natuurbeleving willen bieden, maar is die niet net zo goed  
of zelfs beter te realiseren door boven langs de bosrand een bospad aan te leggen, van waaruit álle gasten van 
Landgoed Buiten al wandelend het uitzicht op het Wildeveen kunnen beleven in plaats alleen de huurders of 
eigenaren van de vakantiewoningen?
Om de voor het landschap zo typerende hoger gelegen bosrand beter te beschermen, stellen we voor om in het 
bestemmingsplan een clausule op te nemen, waarin voorschriften zijn opgenomen over het beheer van deze 
bosrand, waarin de natuurlijke begroeiing wordt veilig gesteld. Tenslotte vormt deze rand een natuurlijke 
begrenzing van een beschermd beekdal, gelegen in natura 2000 gebied.



Beantwoording
Wij zijn van mening dat de door indieners in hun zienswijze gedane suggesties ten aanzien van het verbeteren 
van de situering van de recreatiewoningen en kampeerplaatsen ook daadwerkelijk een verbetering van dit plan 
behelzen. In een gezamenlijk overleg op 25 juni 2018  tussen initiatiefnemer, indieners van de zienswijze en 
gemeente Tynaarlo is daarom afgesproken dat het (bestemmings)plan zodanig zal worden aangepast dat deze 
suggesties in het plan worden verwerkt en inhoudelijk dus aan de zienswijze wordt tegemoet gekomen.

De concrete afspraken zijn dat het bestemmingsplan zodanig wordt aangepast dat de situering van het 
bouwvlak aan de bosrand komt te vervallen. Er komt een nieuw bouwvlak op het zogenaamde erf achter de 
bestaande woonboerderij waarin de 5 nieuwe recreatiewoningen geplaatst mogen worden. De woningen zijn 
vrij te situeren in dit woonvlak met een vastgestelde onderlinge afstand. 

Ten aanzien van de afspraken aangaande de bosrand wordt verwezen naar de beantwoording onder punt 2.

Eindconclusie

In een gezamenlijk overleg op 25 juni 2018  tussen initiatiefnemer, indieners van de zienswijze en gemeente 
Tynaarlo is de ingediende zienswijze besproken. In dit overleg is afgesproken dat het (bestemmings)plan 
zodanig zal worden aangepast dat inhoudelijk aan de belangrijkste opmerkingen en suggesties uit de zienswijze 
wordt tegemoet gekomen. De afspraken zijn in een verslag vastgelegd en in het vast te stellen bestemmingsplan 
verwerkt. De indieners van de zienswijze hebben aangegeven hiermee met het voorliggende plan te kunnen 
instemmen.  

De zienswijze is in deze reactienota inhoudelijk kort behandeld. Er zijn geen belemmeringen meer om het 
bestemmingsplan definitief vast te stellen.

Bijlagen:

- Zienswijze Natuurplatform Drentsche Aa
- Verslag overleg 25 juni 2018


