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Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 18 december 2018 
 

Portefeuillehouder: R.A. Kraaijenbrink 

Behandelend ambtenaar: F.A. Rozema 
Doorkiesnummer: 812 
E-mail adres: f.rozema@tynaarlo.nl 

Bijlage(n): 2 

 
Onderwerp 
vaststelling bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren 

 
Gevraagd besluit 

1. Instemmen met de inhoud van de Reactienota zienswijze, bestemmingsplan 
Recreatieterrein Buiten Midlaren, d.d. 12-12-2018; 

2. het bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren, als vervat in de bestandenset met 
de planidentificatie NL.IMRO.1730BPcampingBuiten-0401 gewijzigd vaststellen 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Reeds eerder heeft uw raad zich positief uitgesproken over de herontwikkeling van de bestaande camping aan 
de Vijftig Bunder in Midlaren. Het plan sluit goed aan bij het Landschapsontwikkelingsplan en het 
recreatiebeleid van de gemeente Tynaarlo. Enerzijds geeft het plan de mogelijkheid om de natuur- en 
landschappelijke waarden in het gebied te vergroten en anderzijds ontstaat een nieuw recreatief segment. 
 
Waarom doen we dit? 
 

1. Het plan betekent een versterking van de landschappelijke inpassing van deze camping in 
het gebied van de Drentsche Aa. 

 Dit initiatief biedt de mogelijkheid de natuurwaarden en landschappelijke waarden in het 
gebied te vergroten en past daarmee binnen de doelstelling en kaders van het 
landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo. De landschappelijke inpassing van het 
Recreatieterrein Buiten Midlaren wordt verbeterd. Het plan komt de kwaliteit en 
herkenbaarheid van de verschillende hoogteovergangen ten goede. Er is in de nieuwe 
situatie sprake van een heldere indeling van het terrein en de ligging binnen het omringende 
landschap.  

  
 Wij zijn van mening dat compenserende maatregelen (verbetering landschappelijke 

inpassing en vergroting van de natuurwaarden) opwegen tegen de toename van het aantal 
recreatiewoningen en daarmee het aantal overnachtingen in het gebied. 

 
2. Het plan draagt bij aan de gemeentelijke (en provinciale) doelstelling om te komen tot een 

kwalitatieve verbetering en verbreding van het verblijfsrecreatieve aanbod 
 In ons recreatiebeleid streven we naar een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod 

aan verblijfsmogelijkheden. In onze gemeente kennen wij veel huisjes- en 
stacaravanterreinen. Een hoogwaardige natuurcamping is een nieuw segment en verbreedt 
het toeristisch aanbod binnen onze gemeente. Dit plan levert hiermee een bijdrage aan 
gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van recreatie & toerisme. 



 
 
 

 
 De bestaande camping had een verlopen en rommelige uitstraling. Het plan behelst 

ondermeer de verbetering van de landschappelijke inpassing van de bestaande camping, 
het verwijderen van vele (deels illegaal geplaatste) bebouwing, gebiedsvreemde beplanting 
op de camping en het behoud van de natuurwaarden ter plaatse. Dit alles geeft deze camping 
een duidelijke kwaliteitsimpuls.  

 
3. Het bestemmingsplan voldoet aan de regels van een goede ruimtelijke ordening.  

Door diverse omstandigheden is de doorlooptijd van dit bestemmingsplan ernstig vertraagd. 
De eerdere ruimtelijke onderzoeken zijn echter nog voldoende actueel en geldig. Er is in 
tussentijd tevens geen sprake geweest van belangwekkende ruimtelijke of beleidsmatige 
veranderingen die een volledig nieuwe ruimtelijke procedure noodzakelijk maken.     

 

 
Wat ging er aan vooraf 
In het kader van de formele voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) is het 
ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren gepubliceerd en heeft vanaf 24 maart 
2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Iedereen is in de gelegenheid gesteld om tijdens 
deze periode een zienswijze in te dienen. Uiteindelijk heeft dit tot één gezamenlijke negatieve 
zienswijze geleidt van belanghebbenden en omwonenden. Er heeft medio juni 2018 een overleg 
plaatsgevonden tussen initiatiefnemer, gemeente en indieners van de zienswijze. Hierbij is 
overeengekomen dat het plan wordt aangepast aan de ingediende zienswijze, waarmee de 
inhoudelijke bezwaren tegen dit plan komen te vervallen. Van dit overleg is een verslag opgemaakt 
die als bijlage bij de stukken is gevoegd. De ontvangen zienswijze wordt in de bijgevoegde 
reactienota kort behandeld. 
 
De provincie heeft eerder reeds aangegeven dat op een goede manier met de provinciale belangen 
is omgegaan en er dus geen bezwaren tegen dit bestemmingsplan zijn. Ook het waterschap kan 
instemmen met dit bestemmingsplan. 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
Na vaststelling van het bestemmingsplan door uw raad zal dit binnen twee weken op de 
voorgeschreven wijze worden bekendgemaakt. Na bekendmaking kan door de indiener van de 
zienswijze gedurende zes weken nog beroep bij de Raad van State worden ingediend. Indien geen 
beroep wordt ingesteld dan zal het bestemmingsplan de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt in werking treden.  

 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De verwachting is dat de initiatiefnemer na definitief worden van dit bestemmingsplan in 2019 de 
recreatiewoningen daadwerkelijk zal realiseren 

 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De initiatiefnemer is voor zowel dit bestemmingsplan, als ook hierna de bouwaanvraag legeskosten 
verschuldigd overeenkomst de gemeentelijke legesverordening. 
 
 

 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 



 
 
 

Raadsbesluit nr. 12 
 
Betreft:  
 
Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
Gelezen, het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2018. 
 
Overwegende, 

 dat het ontwerpbestemmingsplan vanaf 24 maart 2017 gedurende een periode van zes weken voor een 
ieder ter inzage heeft gelegen, 

 dat naar aanleiding van de ter inzage legging één gezamenlijke zienswijze is ingediend tegen het plan, 

 dat naar aanleiding van deze zienswijze een overleg heeft plaatsgevonden tussen initiatiefnemer, 
gemeente en indieners van de zienswijze, 

 dat de ingediende zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan en de hieruit 
voortkomende gebruiks- en bouwmogelijkheden, 

 dat hiermee de inhoudelijke bezwaren tegen dit plan zijn komen te vervallen, 

 dat de inhoud van de zienswijze en de gemotiveerde reactie daarop zijn verwoord in de Reactienota 
zienswijze, bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren, d.d. 12-12-2018. 

 
 
gelet op artikel 3.1 en artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht; 
 
 
 
B E S L U I T: 
 

1. Instemmen met de inhoud van de Reactienota zienswijze, bestemmingsplan Recreatieterrein 
Buiten Midlaren, d.d. 12-12-2018; 

2. het bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren, als vervat in de bestandenset met de 
planidentificatie NL.IMRO.1730BPcampingBuiten-0401 gewijzigd vaststellen, conform het in 
de reactienota gestelde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vries, 22 januari 2019 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 
 
 

Voorzitter 
 

P. Koekoek, 
 
 
 

griffier 
 

  


