
Figuur 2: Luchtfoto initiatiefnemer met 15 kampeermiddelen, 

rood omkaderd. 

  

Figuur 3: Bestaande camping met ruimte voor 15 

kampeermiddelen. Er bevinden zich parkeerplekken op het 

terrein (aangegeven met P), circa 14 plaatsen en nog 5 

kampeerplaatsen ter plaatse van P+K. 

Minicamping Huis in ’t Veld, 
Oosterdallaan 2 Paasloo 

Eigenaar: A.G.J. Huis in ‘t Veld  
 

Verzoek, ingekomen 4 april 2018, behelst een vergunning van het aantal 

kampeerplaatsen van 15 stuks. De mini-camping is opgericht bij een 

woning, als zodanig bestemd in de beheersverordening Buitengebied 

2014. Er ligt een tuinbestemming op het achtererf, waarbinnen de gehele 

camping gelegen is. De omvang van het kampeerterrein beslaat minder 

dan 50% van het (bouw)perceel. 

 

Er hoeft geen ruimtelijke kwaliteitsverbetering te worden geleverd. De 

bestaande mini-camping dient te worden vergund. Het verstrekken van 

kampeergelegenheid vindt alleen plaats in de periode van 15 maart tot 

en met 31 oktober en betreft enkel toeristische plaatsen en dus geen 

jaarplaatsen. Hierbij zijn enkel kampeermiddelen toegestaan, waaronder 

geen stacaravans of (andere) bouwwerken ten behoeve van recreatief 

nachtverblijf worden verstaan. De omvang van de kampeerplaatsen 

bedraagt circa 80m2. 

 

Er zal een verkeer aantrekkende werking van de uitbreiding van de mini-

camping uitgaan. Echter gezien de bestaande verkeersbewegingen zal 

dat geen significante effecten geven. De parkeergelegenheid voor gasten 

bevindt zich op eigen erf, zie figuur 2. Hierbij moet worden voldaan aan 

datgene gesteld in de Parkeernota, namelijk 1,1 parkeerplaats per 

standplaats, voor in totaal 16 parkeerplaatsen. Er zijn circa 14 

parkeerplaatsen op het terrein waarbij nog eens vijf parkeerplaatsen 

direct bij kampeerplaatsen zijn gesitueerd.  

 

Voor het onderdeel milieu kan aangesloten worden bij de planMER voor 

het omgevingsplan Buitengebied waarin deze ontwikkeling mogelijk 

wordt gemaakt. De camping leidt niet tot een wijziging van de situatie 

vanuit milieu-optiek. De meest nabijgelegen woning ligt op een afstand 

van circa 25 meter van de mini-camping. Het toestaan van het aantal 

kampeerplaatsen van 15 leidt niet tot aantasting van het woon- & 

leefklimaat. Nabijgelegen agrarische ondernemingen zijn meer dan 250m 

verwijderd van de planlocatie. 

 

De economische uitvoerbaarheid van het plan is voldoende aangetoond. 

De maatschappelijke uitvoerbaarheid wordt vorm gegeven door het 

bieden van inspraak op het ontwerp besluit. Het betreft een legalisatie 

van de bestaande mogelijkheden op het perceel, t.b.v. 15 

kampeerplaatsen. De toelaatbaarheid van de uitbreiding is passend 

binnen het afwijkingsstelsel van het ontwerp Omgevingsplan 

Buitengebied.  

Figuur 1: Beheersverordening Buitengebied 2014 tuinbestemming, 

met een woonbestemming op de bebouwing. 
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Samenvatting van de watertoets

De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Drents Overijsselse Delta. Voor
algemene informatie over de watertoets van Drents Overijsselse Delta kunt u ook terecht op onze website www.wdodelta.nl.
Mocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088 - 2331200.
U kunt ook een email sturen naar watertoets@wdodelta.nl.

Uit deze toets volgt de normale procedure.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

_______________________________________________________________________________________________

Plangegevens Camping Huis in 't Veld:

"Exploitatie mini camping"

Ligging plan:
Oosterdallaan 2
8378GG
Paasloo

Uw gegevens:

AGJ Huis in 't Veld
Camping Huis in 't Veld
info@campinghuisintveld.nl

Oosterdallaan 2 2
8378 GG
Paasloo

Gegevens gemeente:

Steenwijkerland
AGJ Huis in 't Veld
0615343347
g.huisintveld@me.com

_______________________________________________________________________________________________

Samenvatting resultaat

Kaartlagen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja



Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Steenwijkerland

Vragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

Is er sprake van een uitbreiding van de lozing van huishoudelijk afvalwater in het landelijk gebied groter dan 9
vervuilingseenheden (ve) of in het stedelijk gebied van 30 ve?
nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?
nee

Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500m2?
nee

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?
nee

Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt?
nee

Heeft het plan een permanente waterpeilverandering van 10cm of meer tot gevolg?
nee

Aanvullende vragen ten behoeve van de normale procedure

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):

● een gemengd stelsel
● een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd

ja
● een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater
● een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool

Wat is de toename of afname van het verharde oppervlak in m2?
geen

Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?
nee

Vindt er een lozing plaats in oppervlaktewater?
nee

Vinden er binnen het plan agrarische activiteiten of glastuinbouw plaats?
nee

Vindt er een tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats?
nee



_____________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.
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