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Vragen aan het college over ontwikkelingen Engbergseweg 1A 

 

In de commissievergadering van 14 september jl. zijn er door de fractie van 
DorpEnPlattelandBeweging vragen gesteld over de ontwikkeling van een aanvraag voor een 
camping aan de Engbergseweg 1A. 
 

Wethouder Hiddinga werd gevraagd of het College de brieven kent, waarin de buurt hun zienswijze 
geeft over de aanvraag voor een groepsaccommodatie en camping en waarin gevraagd werd om 
een gesprek met de wethouders (data brieven aan het College: 1 september 2021 en 15 en 22 
maart j.l.) Een laatste brief van 19 augustus j.l., is verzonden aan de heer Krabben met in de cc het 
College en Afdeling Vergunningen. De wethouder gaf aan hiervan niet op de hoogte te zijn. In dit 
schrijven een herinnering omdat daar navraag naar zou worden gedaan. 
 

Ook kwam de vraag naar voren of er nog een Bestemmingsplanwijziging moet plaatsvinden. In het 
verleden is er al wel een vergunning afgegeven voor een groepsaccommodatie. In oktober vorig 
jaar is na overleg met een aantal wethouders en de heer Krabben besloten om alleen vergunning 
te geven voor de verbouwing van de schuur tot groepsaccommodatie. Toen is door de 
projectontwikkelaar de aanvraag voor een camping weer ingetrokken. (Het perceel heeft op dit 
moment gedeeltelijk bestemming Wonen en het weiland waar de camping moet komen heeft 
bestemming Agrarisch met waarden) 
 

Echter, afgelopen voorjaar is opnieuw een plan ingediend voor een camping. Dit keer i.p.v. 16 
plaatsen een aanvraag voor 14 plaatsen, met het verschil dat er nu wordt aangevraagd voor vaste 
seizoenplaatsen. De buurt heeft vele malen contact proberen te krijgen met de gemeente via 
telefoon en de email. Na lang aandringen is dit gelukt in juli, zij het niet met een wethouder, maar 
met de heer Krabben, Sonja Vink en Dennis Ankersmit. Volgens de omwonenden is de gemeente 
nu van mening dat een camping wel kan. De vraag blijft echter wat is het verschil met de vorige 
aanvraag dat er nu wel mogelijkheden zijn om een camping te beginnen op Engbergseweg 1A? 
 
De gemeente gaat nu de aanvraag aan de wettelijke kaders toetsen, maar vooraf moeten we ons 
afvragen of we op die plek wel een camping willen. Als er een groepsaccommodatie wordt opgezet 
en ook nog een camping erbij, dan kan dat een negatieve invloed hebben op de rust in de natuur 
van Engbergen. Het is maar een vrij klein stukje natuur met veel vogels, waar bovendien door veel 
wandelaars van de rust wordt genoten. Wandelaars lopen er doorheen, maar eventuele 
campinggasten verblijven er continue, wat een veel grotere druk op de natuur geeft. 
 

Ook komt de camping tegen de stankcirkel aan van een boer in de buurt. Dit zal waarschijnlijk op 
papier en in het begin geen problemen geven. Zoals echter in krantenberichten van de afgelopen 
tijd gelezen kan worden, kan men tegenwoordig ook al bezwaar maken tegen geuroverlast van een 
boerderij, waar wij dan op den duur ook voor vrezen, met alle gevolgen van dien.  
 

Graag een spoedig antwoord op mijn vragen voor er verder actie wordt ondernomen voor het 
stichten van een camping en eerst een gesprek tussen de betreffende wethouders en de buurt 
zoals zij dit al verschillende keren hebben gevraagd. 
 

In afwachting van een spoedige beantwoording op deze brief.  
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