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Onderwerp:  Schelfhorst 

 

 

 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

 

 

Enige tijd geleden werd het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan camping Schelfhorst in 

Paterswolde door de gemeenteraad van Tynaarlo vastgesteld. 

In beide plannen staat beschreven dat de historische houtwallen binnen dit terrein 

gerespecteerd zouden worden en dus zouden blijven bestaan. 

In navolging op het vaststellen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan hebben de 

initiatiefnemers een tweetal aansluitende percelen grond verworven. Deze percelen dienen 

dienst te doen als waterbuffer voor het campingterrein.  

De initiatiefnemers zijn daarom van start gegaan met het graven van een vijver van een 

aanzienlijke omvang. De grond die door het graven van de vijver vrij is gekomen, werd 

gebruikt om de waterbuffer , welke gelegen was op het voormalig campingterrein, te dichten. 

Is het correct dat de initiatiefnemer nimmer een schone grondverklaring verworven heeft voor 

de grond, welke afkomstig is uit de nieuw gegraven vijver? 

Wanneer dit correct is, klopt het dan dat de initiatiefnemer illegaal grond van de ene plek naar 

de andere plek heeft verplaatst?  

Als dit het geval is, op welke manier gaat uw College er voor zorgen dat hieromtrent 

handhavend opgetreden wordt? 

Wanneer voornoemde situatie correct is,  kan het College dan aangeven of de initiatiefnemer 

inmiddels wel een aanvraag ingediend heeft voor een verklaring van schone grond, dan wel 

deze verklaring reeds heeft verworven? 

 

Het graven van de vijver is met name stopgezet, doordat de initiatiefnemer niet in het bezit 

was van de benodigde vergunning. De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo is op de 

hoogte gebracht van het feit dat er inmiddels een aanvraag voor de benodigde vergunning is 

ingediend bij waterschap Noorderzijlvest. Bij het indienen van de aanvraag is een kaartje 

toegevoegd van het gebied waar de vijver aangelegd dient te worden, alsmede het gebied van 

voormalig campingterrein Schelfhorst. 

Het vreemde is dat op het kaartje, dat aan de vergunningsaanvraag is toegevoegd, de 

voornoemde historische houtwallen weggelaten zijn. 

Graag vernemen wij of het college op de hoogte is gesteld van de vergunningsaanvraag, 

welke is ingediend bij waterschap Noorderzijlvest. 
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Zo ja, hoe kijkt het College aan tegen deze incorrecte verbeeldingskaart van het 

vergunningsgebied? 

Wanneer uw College niet op de hoogte is van de vergunningsaanvraag, en dus ook niet op de 

hoogte was van de foutieve verbeeldingskaart, is uw College dan van plan om stappen te 

ondernemen in de richting van het waterschap, omtrent deze al dan niet opzettelijk foutief 

ingediende verbeeldingskaart? 

Kan uw college aangeven wat de rechtsgeldigheid is van de vergunning, wanneer deze 

afgegeven mocht worden op basis van een incorrect voorgespiegelde situatie op de 

verbeeldingskaart? 

 

De vergunningsaanvraag is ingediend onder de titel Schelfhorst nabij Haren. 

Gemeentebelangen Tynaarlo kan zich niet aan de indruk onttrekken dat deze titel enigszins 

misleidend is, aangezien onder deze titel de vergunningsaanvraag minder snel gevonden kan 

worden, aangezien Haren bij een andere gemeente hoort en zelfs onder een andere provincie 

valt dan waar het vergunninsgebied werkelijk toe behoort. 

Is uw College dezelfde mening toegedaan dat dit enigszins misleidend is?  

Of is uw College van mening dat dit de normale gang van zaken is? 

 

Wij hebben begrepen dat het graven van de omvangrijke vijver ook met name stopgezet is 

met betrekking tot het verrichten van eventueel archeologisch onderzoek.  

Heeft het College er zicht op op welk termijn deze onderzoeken uitgevoerd zullen gaan 

worden? 

 

De initiatiefnemers hebben bordjes met verboden toegang geplaatst rondom het natuurgebied. 

Gemeentebelangen was in de veronderstelling dat het natuurgebied een openbaar toegankelijk 

natuurgebied was en zou blijven. 

Klopt het dat het een openbaar gebied is? 

Kan uw college aangeven wat de rechtsgeldigheid is van de geplaatste bordjes met verboden 

toegang? 

 

Met belangstelling wachten wij uw beantwoording op onze bovengenoemde vragen af. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens Gemeentebelangen Tynaarlo 

 

Hilde Kamminga 

Raadslid. 

 

 


