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Geachte leden van de raad,

Op 3 augustus 2020 heeft u een brief ontvangen over de ontwikkelingen op Camping De Otter in 
Steendam. In deze raadsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen, geven antwoord op de 
gestelde vragen en geven een uitleg over de (on)mogelijkheden van het bestemmingsplan.

Ontwikkelingen
Op 1 juli 2020 is Camping De Otter verkocht aan Hofparken BV te Amsterdam. Sindsdien ligt het 
beheer van de camping in handen van Recreatiepark De Groningse Meren BV.
De jaarstandplaatshouders zijn hierover per brief van 9 juli 2020 geïnformeerd. In deze brief geeft 
Recreatiepark De Groningse Meren BV tevens de toekomstplannen voor de camping aan. Zij willen 
Camping De Otter binnen de maatstaven en visie van Hofparken gaan herontwikkelen. 
De kans is heel groot dat de camping per seizoen 2021 geheel op de schop zal gaan en dat 
jaarstand- en campingplaatsen helaas komen te vervallen. Uiterlijk 15 september aanstaande 
zullen de standplaatshouders bericht krijgen over het definitieve besluit per 2021.

In april 2020 hebben de nieuwe eigenaren een gesprek gehad met het Contactplein en de 
beleidsmedewerker die over recreatie en toerisme gaat. Zij hebben hun plannen toen globaal 
voorgelegd aan de medewerkers. De nieuwe eigenaar is toen meegedeeld wat er volgens het 
bestemmingsplan mogelijk is. De globaal voorgelegde plannen pasten hierbinnen waren niet in 
strijd met het bestemmingsplan. 
Tot op heden hebben wij geen officieel bericht gehad van de nieuwe eigenaren/exploitant. Dat 
hoeft ook niet. Zolang zij zich houden aan het bestemmingsplan is contact ook niet nodig. Pas als 
zij iets anders willen of als een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd voor de bouw van 
recreatiewoningen o.i.d. komt de gemeente in beeld. 

Gesprek met de standplaatshouders
Op 25 augustus heeft een gesprek plaatsgevonden met de beide briefschrijvers. Zij spreken namens
ongeveer 35 standplaatshouders/bewoners van chalets. De standplaatshouders hebben hun brief 
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toegelicht en hun zorgen uitgesproken. Vanuit de gemeente snappen we zeker de zorgen en de 
onrust en hebben dit ook aangegeven. Wij hebben de vragen van beide heren beantwoord en het 
bestemmingsplan uitgelegd en de (on)mogelijkheden aangegeven. Een gespreksverslag en een 
memo met de beantwoording van de vragen zal nog naar de beide standplaatshouders worden 
gezonden. 

Bestemmingsplan
Het grootste deel van het perceel van Camping De Otter heeft de bestemming “Recreatie – 
Verblijfsrecreatie – 1”. De voor “Recreatie – Verblijfsrecreatie – 1” aangewezen gronden zijn onder 
andere bestemd voor kampeerterreinen voor mobiele kampeermiddelen en plaatsgebonden 
kampeermiddelen en recreatiewoningen.

Op grond van het bestemmingsplan mogen de volgende recreatieobjecten worden gebouwd:
a. mobiele  kampeermiddelen  (tent,  tentwagen,  camper  of  caravan)  en  plaatsgebonden

kampeermiddelen (chalet,  stacaravan, tenthuisje of  trekkershut)  geplaatst  worden. Aan
beide soorten kampeermiddelen is geen maximum aantal verbonden.

b. maximaal 50 recreatiewoningen

Kampeerterreinen en recreatiewoningen mogen gelijktijdig worden geëxploiteerd. 
Gebouwen zijn alleen toegestaan binnen een bouwvlak, dit  geldt ook voor alle plaatsgebonden
kampeermiddelen (stacaravans, chalets) en recreatiewoningen. Het bouwvlak omvat het grootste
deel van het recreatieterrein.
Het  aantal  kampeermiddelen  dat  is  toegestaan  is  bewust  niet  geregeld,  dit  sluit  aan  bij  de
Beleidsregels Kamperen. Het aantal recreatiewoningen dat is toegestaan is wel vastgelegd. Er zijn
tevens  regels  opgenomen  over  de  oppervlakte,  hoogtes  en  afstanden  tussen  de  diverse
kampeermiddelen. 

Integrale visie Steendam Tjuchem 2040
Wij  hebben  een  start  gemaakt  met  het  opstellen  van  een  integrale  visie  voor  Steendam  en
Tjuchem.  Een  vergezicht  waarbij  de  ligging  aan  het  Schildmeer  en  het  Afwateringskanaal  een
prominente  rol  speelt.  Vanaf  de  start  betrekken  wij  de  inwoners,  ondernemers  andere
belanghebbenden zoals recreanten om een goede invulling te geven aan het streefbeeld. 
De inventarisatiefase is nagenoeg afgerond. Wij hebben een goed beeld van wat er bij de inwoners
en ondernemers leeft. Vele plannen hebben al een hoge mate van concreetheid.

In  de  komende  maanden  gaan  wij  de  haalbaarheid  van  het  vergezicht  en  de  plannen  van  de
inwoners en ondernemers toetsten aan (gemeentelijk)beleid en mogelijke financieringsbronnen. De
uitkomsten  vertalen  wij  naar  een  strategische  uitvoeringsparagraaf  met  raming.  Ook  bij  deze
verdiepingsslag  betrekken  wij  de  inwoners,  ondernemers  en  andere  belanghebbenden  zoals  de
recreanten.

De integrale visie vormt een belangrijke bouwsteen voor het op te stellen Recreatiebeleid. Het
Schildmeer en Zuidlaardermeer zijn recreatieve ‘hotspots’. Het laten ontwikkelen van een breed
pallet aan mooi- en slechtweervoorzieningen vormt daarbij een belangrijk thema.

Ontvangen reacties
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De ontwikkelingen bij Camping De Otter hebben veel onrust veroorzaakt bij de vaste 
jaarstandplaatshouders op de camping. Twee jaarstandplaatshouders hebben dan ook diverse 
brieven met vragen geschreven naar de gemeente; naar drie wethouders, het college, de raad en 
naar het algemene emailadres van de gemeente. Alle brieven zijn van dezelfde strekking.

Daarnaast is er een mail binnen gekomen van een inwonerster uit Steendam. Ook zij geeft haar 
verontrusting van de ontwikkelingen aan in haar mail. 

Als derde zijn er via de griffie informele vragen van D66 binnengekomen bij wethouder Boersma. 
Ook deze vragen hebben dezelfde strekking. Wij hebben op 28 augustus een gesprek gevoerd met 
de indiener van de vragen. 

Samenvatting van gestelde vragen
De vragen van de hierboven genoemde schrijvers hebben nagenoeg allemaal dezelfde strekking. De 
vragen zijn dan ook gebundeld en samengevat. Hieronder vindt u de gestelde vragen en 
antwoorden hierop.

- Schrijvers zijn van mening dat door het opheffen van jaarplaatsen en de camping wordt 
afgeweken van het bestemmingsplan.

Dit  is  niet  het  geval.  Kampeerterreinen  en  recreatiewoningen  mogen gelijktijdig  worden
geëxploiteerd.  De  gemeente  kan  echter  niet  dwingen  dat  (een  van)  beide  activiteiten  ook
daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit is de keuze van de eigenaar/exploitant.
Zolang de exploitant zich houdt aan de regels van het bestemmingsplan kan de gemeente niets
doen. 
De eigenaar/exploitant heeft na april geen contact gezocht met de gemeente. Dat hoeft ook niet.
Er ligt ook nog geen verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan, dus vooralsnog moeten wij
er van uit gaan dat de exploitant zich houdt aan het bestemmingsplan.

Als er een verzoek komt voor afwijking van het bestemmingsplan, kunnen wij het gesprek aangaan
met de exploitant om te kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn en proberen de belangen
voor het dorp en de overige campinggasten zoveel mogelijk te behartigen. 

- Wat kunnen wij doen om te voorkomen dat we allemaal van de camping moeten?
De overeenkomst tussen de standplaatshouders en de eigenaar/exploitant is puur privaatrechtelijk.
Hier zijn wij als gemeente geen partij in. 
Dit geldt ook voor het al dan niet rendabel zijn van de ontwikkeling van een vakantiepark en het 
risico dat de eigenaar/exploitant hiermee loopt. Hier hebben wij geen zeggenschap over. Dit valt 
onder het ondernemersrisico.

Natuurlijk hebben wij als gemeente wel een belang in een goede recreatieve voorziening rondom 
het Schildmeer en het dorp Steendam. Daarom zal er bij het visietraject 
Steendam/Schildmeer/Tjuchem dat binnenkort wordt opgestart nadrukkelijk aandacht besteed 
worden aan de recreatie rondom het Schildmeer. Alle belanghebbenden kunnen hier over mee 
praten. De nieuwe eigenaren/exploitanten zullen hier ook voor benaderd worden. 

- Wat mag en mag niet op de diverse percelen van de camping?
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De genoemde percelen vallen onder de bestemming “Recreatie – Verblijfsrecreatie – 1”. Onder het 
kopje ‘bestemmingsplan’ is al globaal aangegeven wat daar mogelijk is. Op het perceel mogen 
tevens een recreatiewoning en recreatieve voorzieningen gerealiseerd worden. Dit is ook mondeling
toegelicht. De volledige bestemmingsplanregels worden aan de memo naar de briefschrijvers 
toegevoegd. Op het perceel mogen maximaal 50 recreatiewoningen worden gebouwd. Dit is een 
bestaand recht. Deze zijn nog niet allemaal gerealiseerd. De ontwikkelaar mag dus bij recht nog 
het aantal recreatiewoningen bouwen tot een maximum van 50. 

- In 13.2.3 staat dat de oppervlakte van een chalet ten hoogste 50 m² mag zijn. Als men er een 
uitbouw bij heeft komt men op 65 m². Is het dan een recreatiewoning?

Op grond van het bestemmingsplan mag de oppervlakte van een chalet maximaal 50 m² bedragen. 
Er is geen uitbreiding van een chalet mogelijk. Er mag alleen een bijgebouw van 9 m² bijgeplaatst 
worden. Als er op termijn toch een dergelijk verzoek tot uitbreiding van een chalet wordt gedaan, 
zal het verzoek op dat moment beoordeeld worden en zal gekeken worden of het aangemerkt kan 
worden als recreatiewoning. Dit hangt mede af van het aantal recreatiewoningen dat al 
gerealiseerd is tot een maximum van 50.  

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


