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AMENDEMENT 
Raadsvergadering van: 10 juli 2014. 
Agendapunt  13,  “Nota  van  uitgangspunten  Verblijfsrecreatieterreinen  (2014-017)” 
 
Gezien: 

- Raadsvoorstel van het College van Burgenmeester en Wethouders d.d. april 2014. 

Overwegende dat: 
- Per recreatieterrein een bebouwingspercentage wenselijk is; 
- Door aanwezige recreanten ontspanning gezocht en gevonden dient te worden op het 

recreatieterrein; 
- Dat vooral in de EHS voorzichtig dient omgegaan te worden met verhardingen  
- Dat met bebouwing en voorzieningen voorzichtig moet worden omgesprongen maar dat een 

rigide verbod tot het aanbrengen van bepaalde voorzieningen niet altijd gewenst is, of niet 
gewenst kan zijn in specifieke gebvallen (mogelijk maken van maatwerk). 

Besluit: het volgende in de  “Nota  van  uitgangspunten  Verblijfsrecreatieterreinen”  
op te nemen: 
 

Per recreatieterrein wordt door het College, na overleg met de exploitant en de recreanten 
(vertegenwoordiging) een bebouwingsmaximum vastgesteld. 
 
Per recreatieterrein wordt door het College, na aanvrage en in overleg met de exploitant en de 
recreanten (vertegenwoordiging) goedkeuring verleend over de aanleg van eenvoudige en 
kleine ontspannings- en spelvoorzieningen, welke alleen bedoeld zijn voor het gebruik van de 
verblijfsrecreanten. Het aanleggen van dergelijke voorzie3ningen zonder toestemming van het 
college is niet toegestaan. 
 

Besluit de volgende wijzigingen in “Nota  van  uitgangspunten  Verblijfsrecreatieterreinen”  aan te brengen: 
 

5.2.5.7 Verharding  
Voor ontsluitingswegen breder dan 2,5 meter dient een omgevingsvergunning voor het uitvoeren 
van werken (geen bouwwerken zijnde) of van werkzaamheden te worden aangevraagd. Dit is 
opgenomen om binnen de EHS de natuurwaarden te behouden. 
 
5.2.5.1 Bedrijfswoningen  
Binnen de bestemming zijn bestaande bedrijfswoningen toegestaan. Deze worden door middel 
van een aanduiding op de verbeelding aangegeven. Het wijzigen van het gebruik van een 
bedrijfswoning naar een recreatieve functie is onder voorwaarden mogelijk. Het toevoegen van 
nieuwe bedrijfswoningen is uitsluitend in bijzondere gevallen, ter beoordeling en alleen 
onder voorwaarden gesteld door het College toegestaan. 
 
5.2.5.3 Zwembaden  
Binnen de bestemming worden bestaande zwembaden met een aanduiding aangegeven. 
Nieuwe zwembaden zijn uitsluitend onder door het College te stellen bijzondere 
voorwaarden toegestaan. 
 
5.2.5.5 Horeca en detailhandel  
Ondergeschikte detailhandel en horeca is toegestaan. Reeds vergunde horeca en detailhandel 
wordt met een aanduiding aangegeven. De functies dienen ondergeschikt te zijn aan de 
recreatieve bestemming. Nieuwe horeca en detailhandel zijn uitsluitend onder door het 
College te stellen bijzondere voorwaarden toegestaan. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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