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Frank heeft overleg gehad met wethouder René Kraaijenbrink over het initiatief van Mark Pieter 

Bakker voor Recreatieterrein Buiten Midlaren. De portefeuillehouder is bereid om nog één maal een 

procedurestap te doen om dit plan mogelijk te maken. De gemeente wil hier medewerking aan 

verlenen onder de voorwaarde dat het plan nu tegemoet komt aan de ingediende zienswijze en er 

verder geen aanpassingen meer aan het plan worden doorgevoerd. 

Er is n.a.v. het ontwerpbestemmingsplan (voorjaar 2017) voor Camping Buiten Midlaren door 

verschillende partijen gezamenlijk een zienswijze ingediend. Wij bespreken de inhoud van deze 

zienswijze en hoe hier in het plan aan tegemoet kan worden gekomen. Dhr. en mevr. Boucher treden 

op namens alle ondertekenende partijen van de zienswijze. 

Afspraken 

Situering huisjes 

• Het bouwvlak aan de bosrand komt te vervallen; 

• Er komt een nieuw bouwvlak op het zogenaamde erf (zie bijlage ) waarin de 5 nieuwe 

recreatiewoningen geplaatst worden; 

• De woningen zijn vrij te situeren in dit woonvlak met een van te voren vastgestelde 

onderlinge afstand. Deze afstand moet nog worden bepaald. 

Beekdalrand 

• Deze mag geen schade ondervinden; 

• De beekdalrand krijgt een instandhoudingsplicht in het bestemmingsplan. De inheemse 

soorten in de onderbeplanting kunnen worden vervangen door een meer gebiedseigen 

beplanting. Verder wordt afgesproken dat Robinia/Acacia wel behouden blijven, omdat dit 

maar meer als boom wordt gezien. 

Actie:  

Philip Boucher stuurt Mark Elshof een lijst met inheemse planten die geschikt zijn voor de 

onderbeplanting.  

Beeldkwaliteit 

• In het plan staat dat de nieuwbouw qua karakter moet passen bij de bedrijfswoning. 

Inmiddels is de bedrijfswoning echter wit geschilderd. Voor de recreatiewoningen is in het 

ontwerp echter uitgegaan van meer natuurlijke materialen en kleuren.  Dit wordt in het plan 

aangepast. 



• In het plan opnemen dat de recreatiewoningen in gedekte tinten en natuurlijke materialen 

gerealiseerd moeten worden. 

Natuurpaden en wegen 

• Fysieke situatie: het fietspad is inmiddels iets opgeschoven.  

Zoals de situatie nu is, is dit geen belemmering voor de indieners van de zienswijzen.  

Op de tekening staat echter nog een verschuiving van het fietspad.  

• Frank Rozema geeft aan dat verplaatsing van het fietspad niet is toegestaan, echter betreft 

dit feitelijk een handhavingszaak, mocht dhr. Bakker het pad zonder vergunning verplaatsen. 

We beperken ons hier tot het plangebied van het bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten 

Midlaren.  

Gecheckt in het bestemmingsplan; Begrenzing van dit bestemmingsplan ligt aan de grens van 

het perceel van de heer Bakker. Het fietspad ligt in bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo 

Exploitatie  

• Afgesproken wordt 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; 

• Permanente bewoning is niet mogelijk; 

Actie: 

Frank stuurt hiervoor het op te nemen e voorschriften naar Mark Elshof.  

Keurmerk “Natuurcamping” 

• In het bestemmingsplan zijn 15 seizoensgebonden kampeerplekken opgenomen; 

• De gemeente gaat niet over de toekenning van het keurmerk “natuurcamping”.  

 

Conclusie 

• Alle aanwezigen gaan akkoord met hetgeen vandaag besproken is. 

• Er zijn geen belemmeringen meer om het bestemmingsplan vast te laten stellen. 

• De afspraken zijn in dit verslag vastgelegd. 

• De indieners van de zienswijze zijn niet voornemens in te spreken in de gemeenteraad. Ook 

zullen zij geen beroep tegen het bestemmingsplan indienen. 

• Eelderwoude zal de stukken aanpassen conform afspraken.  

• Na de zomervakantie gaat dit voorstel ter vaststelling naar college en gemeenteraad.  

 

 


