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Geacht college,
Het ontwerpbestemmingsplan a lsmede de nota va n inspra a k is voor ons a a nleiding hiertoe zienswijze in te dienen.
De zienswijze va n ons zijn de volgende.
Op de verbeelding is opgenomen da t dit 15 7o ma g bedra gen. Echter, wij hebben geconsta teerd da t deze bepa ling
voorziet in 2 bouwvla kken. Er is dus een onderscheid gema a kt tussen het bouwvla k voor het chaletgedeelte en voor
het ka mpeergedeelte. Het zou voor ons wenselijker zijn da t beide bouwvla kken a a n elka a r worden gekoppeld, zoda t
dit de flexibiliteit voor ons ten goede komt. Immers, stel da t één bouwvla kgedeelte voor meer da n 15 7o bebouwd ka n
worden.
Door uw college wordt gesteld da t de bouwvla kken geen belemmering zijn voor de uitwisselba a rheid va n type
standplaats. Op zich is dit juist. Wa a r het ons om ga a t is dat a ls een bouwvla k minder da n 15 7o zou worden bebouwd
de totale hoeveelheid bebouwing da n minder zou zijn. Met na me is er vraag va n onze kla nten na a r ruimere ka vels.
Om da a r op in te kunnen spelen is het wenselijk da t er flexibiliteit in het pla n zit. Door cha lets ruimer te kunnen
plaatsen ka n volda a n worden a a n de vra a g va n onze kla nten. Echter de consequentie va n het bestemmingspla n,
zoals dit is opgesteld, brengt met zich mee da t die minder vierka nte meters in het bouwvla k bij het cha letpa rk da n niet
kunnen worden ingezet op het terreingedeelte wa a r de ka mpeermiddelen sta a n. Wij zien niet in wat voor u de
belemmering is om hier medewerking a a n te verlenen. Het tota a l te bebouwen oppervla kte is toch gefixeerd dus meer
bebouwing ka n niet worden opgericht, ten opzichte va n het vigerende pla n.
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Andere zienswijze va n ons voorziet op de bepa ling a rtikel 2 1 . 2 . 3 onder a .
Onder deze bepa ling is opgenomen da t er niet meer da n 5 0 m per ka mpeermiddel of zomerhuis ma g worden
gebouwd. Wij kunnen ons niet verenigen met deze bepa ling en wel om de volgende redenen.
In artikel 3 lid 2 van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) is bepaald da t eventueel zonder omgevingsvergunning ka n
worden gebouwd voor een recrea tief na chtverblijf mits de oppervla kte niet meer bedra a gt da n 7 0 m en niet hoger is
dan 5 meter. De ra ndvoorwa a rden om vergunningsvrij te kunnen bouwen is echter wel gelegen in het feit da t het
bestemmingsplan deze oppervla ktema a t toela a tba a r ma a kt.
Nu in de pla nvoorschriften de grens wordt gesteld op 5 0 m brengt dit met zich mee da t er voor elk ka mpeermiddel of
chalet boven de 5 0 m grens een bouwvergunning moet worden a fgegeven. Dit is onnodig bela stend en brengt
administratieve rompslomp en kosten met zich mee. Het is juist de bedoeling va n de wetgever om te voorzien in meer
algemene regels zo da t er minder a dministra tieve verwerking bij de overheid hoeft pla a ts te vinden. Nu u echter de
bepaling ha ndha a ft, brengt dit met zich mee da t wij niet een beroep kunnen doen op het vergunningvrij bouwen. Ons
is onduidelijk wa a rom da t u dit onderscheid toch a ls limiet opneemt. Weliswa a r bepa a ld het huidige vigerende
bestemmingsplan da t die oppervla ktema a t 5 0 m moet bedra gen, ma a r gelet op de gewijzigde ma a tscha ppelijke
inzichten, a lsmede wijziging in regelgeving zou u als gemeentera a d toch rekening moeten houden met die
ontwikkeling. Aa ngezien de ma ximum bebouwingspercenta ge va n 15 Zo per bouwvla k bedra a gt, ma a kt het in principe
niet uit hoe groot het ka mpeermiddel da nwel het cha let wordt gebouwd, a ltha ns dit binnen de reikwijdte va n de 7 0 m .
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Het is voor u als gemeente rela tief eenvoudig te controleren da t a ls wij een melding zouden doen va n een
vergunningvrij bouwen va n een ka mpeermiddel of een cha let da t er op da t moment door u kan worden bezien in
hoeverre de ma ximum ma a tvoering va n 15 7o za l worden overschreden. In dat geva l is er dan weigeringsgrondsla g om
vergunningsvrij het gebouw te kunnen oprichten.
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Andere zienswijze van ons voorziet in artikel 21.4.3.
Uitgaande van het feit dat het maximum oppervlakte zou kunnen worden opgehoogd naar 70 m kan in de aanhef de
bevoegdheid om af te wijken voor toestemming van een groter oppervlakte komen te vervallen. Anderzijds zijn wij van
mening dat in voornoemd artikel onder d is opgenomen, dat er een advies moet worden ingewonnen bij het
waterschap, ook niet terecht is. Op grond van de planvoorschriften en het vigerende bestemmingsplan is er sprake
van bestaand recht voor de hoeveelheid op te richten bebouwing. Wij zien niet in wat het nader in te winnen advies bij
het waterschap zou beogen. De aantasting van het waterbergingsgebied is niet aan de orde nu de hoeveelheid op te
richten bebouwing is gekoppeld aan het bebouwingspercentage. Om advies in te moeten winnen bij het verlenen van
ontheffing bij het toestaan van een grotere oppervlaktemaat is dan ook overbodig. Wij zien deze bepaling als een
"détournement de pouvoir", aangezien de bepaling niet beoogt wat zou worden nagestreefd. Wij verzoeken u dan ook
de bepaling artikel 21.4.3. in aanhef te corrigeren en hetgeen in lid d is vermeld te schrappen.
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Wij zoeken u het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen rekening houdend met onze opmerkingen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke g r o e t ^
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