Schriftelijke vragen op basis van artikel 36 RvO
Datum: 09-03-2020
Steller van de vragen: Hans de la Mar, fractie Progressief Westerveld
Onderwerp: aantal standplaatsen campercamping

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1. Klopt het dat de campercamping 60 plaatsen met bijbehorende voorzieningen gaat tellen?
2. Worden de camperplaatsen met bijbehorende voorzieningen aangelegd binnen de grenzen
die hiervoor in het bestemmingsplan Dwingeloo – Lhee 78 zijn vastgelegd?
3. Worden de regels voor behoud van de bestaande beplanting en het aanbrengen van nieuwe
beplanting uit het landschappelijk inpassingsplan gevolgd?
4. Mochten de drie bovenstaande vragen bevestigend worden beantwoord, Is het dan niet
verstandig om voortaan weer het maximum aantal plaatsen in de bestemmingsplan
voorschriften op te nemen, als de realisatie zoveel (plus 70%) af kan wijken van het
voorgespiegelde plan?

Toelichting
Op 28 mei 2029 heeft de raad het bestemmingsplan Dwingeloo – Lhee 78 vastgesteld. Volgens de
verkeerskundige analyse, de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.- beoordeling en de toelichting op
het bestemmingsplan biedt het plan ruimte voor een camping van 0,5 hectare voor ongeveer 35
camperplaatsen met bijbehorende voorzieningen. In het bestemmingsplan zelf is het aantal plaatsen
niet vastgelegd, daar zijn alleen de grenzen van het terrein dat gebruikt mag worden voor de aanleg
van kampeerplaatsen uitsluitend te gebruiken voor campers en de bijbehorende voorzieningen
omschreven. Het terrein waarop de camperplaatsen en de bijbehorende voorzieningen mogen
komen meet ongeveer 0,5 hectare.
In de verschillende publicaties die in verband met de naderende opening van de camping zijn
verschenen, wordt door de eigenaar verteld dat er 60 plaatsen zijn aangelegd. Dat wekt enige
verbazing. In de schets die bij de toelichting op het bestemmingsplan is opgenomen, staan 35
plaatsen. Het is niet in te zien hoe, met behoud van de bestaande beplanting en de aanleg van de
voorgeschreven nieuwe beplanting, er binnen de plangrenzen zoveel meer plaatsen kunnen worden
aangelegd.

