
Wijzigingsplan conform de artikel 3.6 en 3.9a Wet ruimtelijke
ordening

Burgemeester en Wethoudors van de gemeente Vlieland

beschikkende op do aanvraag van
De Stichting Recreatiebelangon Vlieland

wonende/gevostigd Kampweg 1
To 8899 BX Vlieland

om op hot perceel, kadastraal bokend Gemeento Vlieland
Soctie sectie B nr. 00839 god.

tussen Kampweg en het kampeertorrein ten
westen van do toegangsweg naar do
bedrijfswoning Kampweg 5

Voor hot wijzigon van do aangeduide gronden voor do uitbreiding van hot bostaande kampeerterrein voor do
bouw van 20 eilandlodges (fases 1)

Overwegende dat:
In hot bestemmingsplan Recroatievo Voorzieningen, vastgestold op 30 juni 2014 in artikel 13 wijzigingsrogols
zijn opgenomen voor hot bouwon van 50 eilandlodges.
Van doze bevoegdheid in twee fason gebruik wordt gomaakt.

- Fase 1 het gebied botreft tussen de Kampweg en hot kampeerterrein ton weston van do toegangsweg naar do
bedrijfswoning Kampwog 5.

- De boddon voor doze eilandlodges gocomponsoerd worden op hot kampoortorroin, in zoverre dat het
maximum aantal bodden niel meor mag bodragon dan 3500.
Do maximalo oppendakte van do oilandlodgos niet meer mag bodragon dan 65 m2.
Do hoogto van do eilandlodgos niot moor mag bedragon dan 4 motor.

- Bij afwijking maximaal 20 oilandlodges, van hot totalo bostand van 50 lodges, eon maximale oppervlakte
mogen hobbon van 75 m1.

- Bij afwijking maximaal 20 eilandlodges, van hot totalo bestand van 50 lodgos, eon hoogte mogen hebbon van
6,5 meter
Ondergronds bouwon, mot uitzonderling van eon grijswaterkelder van maximaal 100 m2, niet is toegestaan.

- Er maximaal èèn gobouw voor de nutsvoorzioningon mag worden gobouwd van maximaal 30 it2.

Het voornomon is gopubliceerd in do Staatscourant van 15 moi 2015 on in Uit hot Kastje van 16 moi 2015 on tor
inzago hooft gologon tot 29 juni 2015.
Tegen hot voornomon om moe te workon van do bouw van 20 oilandlodgos (fase 1) zijn binnen dezo tomiijn
geen zionswijzon zijn ontvangen, waardoor hot plan ongewijzigd kan wordon vastgesteld.

bosluiten:

vast to stellen het wijzigingsplan voor de eilandlodgos Ease I voor de bouw van 20 oilandlodges op hot perceel
gemeente VIleland Soctio B, nummer 00839 godooltolijk en plaatselijk bokond ton weston van do toegangswog
naar Kampwog 5 tusson de Kampweg en hot kampoorterrein.
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Inleiding

Het bestemmingsplan Recreatieve Voorzieningen is vastgesteld op 30 juni 2014.

- Wijzigingsregels zijn opgenomen voor het bouwen van 50 eilandlodges.
- De bedden voor deze eilandlodges moeten worden gecompenseerd op het kampeerterrein.
- De maximale oppervlakte van de eilandlodges mag niet meer bedragen dan 65 m2.
- De hoogte van de eilandlodges mag niet meer bedragen dan 4 meter.
- Bij afwijking mogen maximaal 20 eilandlodges, van het totale bestand van 50 lodges1 een maximale

oppeMakte hebben van 75 ma.

- Bij afwijking mogen maximaal 20 eilandlodges, van bet totale bestand van 50 lodges, een hoogte hebben
van 6,5 meter.

- Ondergrondsbouwen met uitzondering van een grijswaterkelder van maximaal 100 m2 niet is toegestaan.
- Er mag maximaal één gebouw voor de nutsvoorzieningen worden gebouwd van maximaal 30 m2.

Argumenten

De stichting Recreatiebelangen Vlieland heeft het voornemen dit plan uit te voeren in fases en heeft het verzoek
gedaan om voor fase 1 een wijzigingsbesluit te nemen.

Fase 1 betreft bet gebiedt tussen de Kampweg en het kampeerterrein ten westen van de toegangsweg naar de
bedrijfswoning Kampweg 5.
Door Rho is een wijzigingsplan gemaakt dat is gepubliceerd op 15 mei 2015 in de Staatscourant en 15 mei 2015
in Uit het Kastje.
Het plan heeft ter inzage gelegen tot 29 juni 2015. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingekomen.
Dit betekent dat u het plan voor fase 1 ongewijzigd kunt vaststellen.

Van de Provincie Fryslan is na deze peñode een zienswijze ingekomen (per mail op 29 juni 2015), deze is dus
niet ontvankelijk. Per post nog later. Formeel kunnen geen zienswijzen per mail worden ingediend.
de reactie van de provincie betreft bet volgende:.
- EHS: er mogen geen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die leiden tot een significante aantasting van

de wezenlijke kernmerken en waarden of tot een significante vermindering van de oppeMakte.
- Het bosgebied de bestemming geven van bosgebied met daarin 20 vlakjes voor de eilandlodges
- In bet besluit opnemen dat bet maximum aantal bedden niet meer bedraagt dan 3500.
Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat de ontwikkeling niet leidt tot een significante aantasting van kenmerken en
waarden van de EHS.
Het verlies aan areaal is reeds bij de vaststelling van het bestemmingsplan op 30 juni 2014 geregeld.
Daarnaast is door de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan zeker gesteld dat de natuurwaarden van bet
betreffende gebied zo veel mogelijk worden gerespecteerd. Dit kan ook binnen een bestemming recreatie.
In het besluit worden de 3500 bedden opgenomen.

Advies
Een wijzigingsbesluit nemen voor 20 eilandlodges (fase I).
Dit op de voorgeschreven wijzen affiandelen en publiceren
Het wijzigingsbesluit ter kennis brengen aan de raad.
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