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De gemeente Tynaarlo heeft in Eelde aan de Eskampenweg en in Zuidlaren aan de Wam 
woonwagenstandplaatsen. Aan de Eskampenweg gaat het om één standplaats met woonwagen beide in 
eigendom van de gemeente. Aan de Wam gaat het om twee standplaatsen waarbij de woonwagens in 
eigendom zijn van de bewoners. Aan de Wam is een standplaats vrijgekomen. 
 
In de Structuurvisie Wonen 2013 wordt uitgegaan van een afbouwbeleid aangaande 
woonwagenstandplaatsen. Dit beleid is verouderd en dient gewijzigd te worden. Hierbij sluiten we aan bij 
opgestelde beleidskaders van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze zijn ook opgenomen in de 
onlangs door het college vastgestelde concept Woonvisie.  
 
Conform het landelijke beleidskader is tevens in de concept Woonvisie opgenomen om de behoefte voor 
het aantal standplaatsen in kaart te brengen.  
 
Gebaseerd op de ervaringen van afgelopen jaren, zijn wij van mening dat twee standplaatsen aan de 
Wam, waarvan nu een is vrijgekomen, op dit moment toereikend is. Afhankelijk van het behoefte 
onderzoek wordt overwogen of het aantal standplaatsen toereikend is of dat het moet worden uitgebreid. 
De twee opgeruimde standplaatsen aan de Wam in Zuidlaren worden hiervoor achter de hand gehouden. 
Op termijn gaan wij de standplaats aan de Eskampenweg opruimen omdat dit een solitaire standplaats 
betreft. Het wonen in familieverband vormt een belangrijk onderdeel voor de cultuur van 
woonwagenbewoners. Een solitaire standplaats vinden wij daarom niet passend en een eventuele 
uitbreiding van standplaatsen is, zoals reeds aangegeven, mogelijk op de locatie de Wam.  
 
Vooruitlopend op vaststelling Woonvisie en conform het landelijk beleidskader gaan wij de standplaats 
aan de Wam opnieuw verhuren door middel van inschrijving.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
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