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GEMEENTE OPSTERLAND  05-55-06 / 01-03-07 
THEMATISCHE HERZIENING BESTEMMINGSPLANNEN 
DEELPLAN BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 
 
 
VOORSCHRIFTEN 
 
Artikel 28 
 
Aan de tekst van artikel 28 lid 1 sub a wordt de volgende zinsnede 
toegevoegd: 
 
met dien verstande dat permanente bewoning is toegestaan; 
 
 
Artikel 39 
 
Aan de tekst van artikel 39 lid 3 sub a wordt de volgende zinsnede 
toegevoegd: 
 
, tenzij het de woningen aan de Tolheksleane 62 te Frieschepalen, 
de Bûtewei 6 te Terwispel en de Domela Nieuwenhuisweg 92 te 
Nij Beets betreft, in welk geval de bepalingen ten aanzien van 
kamperen bij de boer van toepassing zijn, die zijn opgenomen on-
der c en in lid 4.1.  
 
De tekst van artikel 39 lid 4 wordt vervangen door de volgende 
tekst: 
 
4. Het in lid 3 onder c. opgesomde maximale toegestane aantal 

van vijf kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nacht-
verblijf op een erf van een agrarisch bedrijf kan, indien en voor 
zover burgemeester en wethouders terzake vrijstelling hebben 
verleend, worden verhoogd tot ten hoogste vijftien kampeer-
middelen; dit betekent dat dan voor “ten hoogste vijf kam-
peermiddelen” als omschreven in lid c. moet worden gelezen 
“ten hoogste vijftien kampeermiddelen”. 

 
Na artikel 39 lid 4 wordt een nieuw lid 4.1. toegevoegd met de 
volgende tekst: 
 
4.1. Algemene voorwaarden bij het toepassen van de in lid 3 on-

der c en d en lid 4 genoemde vrijstellingen zijn dat: 
• geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 

landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden 
van een gebied; 

• geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woon- of 
bedrijfssituatie op nabijgelegen percelen; 

• het kamperen niet binnen de periode van 1 november - 15 
maart zal plaatsvinden; 
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• het kamperen direct aansluitend op de erven van de agra-
rische percelen zal plaatsvinden; 

• sanitaire voorzieningen zoveel mogelijk zullen worden on-
dergebracht in de bestaande (agrarische) bebouwing; 

• het perceel waarop gekampeerd zal worden op een af-
stand van ten minste 50 meter van geluidgevoelige ge-
bouwen is gelegen; 

• het kamperen inpasbaar zal zijn in het landschap door 
eventueel (afhankelijk van het landschapstype, open dan 
wel besloten) gebruik te maken van afschermende erfbe-
planting, waarbij de breedte van de erfbeplanting ten min-
ste 5 m zal bedragen; 

• de situering, de omvang en het gebruik de kleinschaligheid 
van het kamperen beogen. 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2007, ter aan-
vulling op het bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente 
Opsterland (vastgesteld op 1 oktober 1990) 
 
 
 
De voorzitter, 
 
 
 
...................... 

De griffier, 
 
 
 

...................... 
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