
Vragen en antwoorden n.a.v. presentatie Pannenschuur 28 september 2012 

 

Wij proberen zo goed mogelijk al uw vragen te beantwoorden. Wij zijn echter nog niet in het definitieve stadium van de 

planvorming aangekomen. Dit impliceert dat wij onze uiterste best doen om conform deze antwoorden te handelen, 

maar de realiteit kan hier en daar voor verandering zorgdragen. U kunt aan de antwoorden dus nog geen definitieve 

status toekennen, wij behouden ons wijzigingen voor. 

 

1. Worden de chalets op de Boshoeve verplaatst of zijn hier wijzigingen voorzien? Wat gebeurt er met het 

gebied oude tennisbanen, voetbalveld en toiletgebouw? Welke plaatsen moeten weg en wanneer hoort men 

dat? Hoeveel caravans komen er op het blauwe plangebied? Wat komt er achter de Boshoeve? Wat gebeurd 

met Ribzand, 520 plaatsen? Wat gebeurd er met het gebied naast de recreatieweide? 

Getracht wordt het definitieve ontwerp inclusief wijzigingen op 12 januari 2013 te presenteren. Tevens 

proberen we dan 80% van de wijzigingen voor de individuele jaarplaatsen inzichtelijk te hebben. 

 

2. Moet iedereen in Hof ter Wilgen verplaatst worden? 

Ja. 

 

3. Waar gaan de jaarplaatshouders van "D'ouwe Ree" naar toe (170 plaatsen), het blauwe gekleurde gedeelte 

van de Pannenschuur staat al vol?  

Voor alle jaarplaatshouders die door de ontwikkeling verplaatst moeten worden, wordt een alternatieve 

locatie aangeboden. 

 

4. Worden de kavelgroottes van Wandelaar aangepast?  Gaat in toekomst gebied 'Wandelaar' ook op de 

schop? 

Wijzigingen van kavelafmetingen op de wandelaar zullen incidenteel voor kunnen komen. Ook vertrek van 

bestaande huurders kunnen mogelijk aanleiding geven tot het aanpassen van naastgelegen kavels. 

Aanpassingen door verbetering van de infrastructuur kunnen voorkomen. 

 

5. Worden jaarplaatsen groter? Hoe groot mag/moet een nieuwe staanplaats zijn in m2? 

De afmetingen van de nieuw te vervaardigen jaarplaatsen zullen variëren. Het merendeel van de nieuwe 

plaatsen zal groter zijn. De afmetingen zullen marktconform zijn.  

 

6. Moeten er definitief jaarplaatsen weg? 

Voor alle jaarplaatshouders die door de ontwikkeling verplaatst moeten worden, wordt een alternatieve 

locatie aangeboden. 

 

7. Waar komt de ingang van de Boshoeve? 

In het huidige ontwerp wordt de bestaande ingang van de Boshoeve niet verplaatst. 

 

8. Zal Roompot de kavels inrichten (terras, gras en omheining)? 

Nee, Roompot zal caravan/chalet en schuurtje verhuizen, verder niet, e.e.a. conform Recron voorwaarden. 

 

9. Verdwijnt bestaande toilet/douchegebouw Boshoeve? 

Eind 2012 wordt het bestaande toilet / douchegebouw al verwijdert. Een oplossing voor een wasserettelocatie 

wordt gezocht. Deze wijziging is geen onderdeel van de herstructurering. 

 



10. Wordt achterstallig onderhoud van Boshoeve aangepakt (weg vol gaten, kapotte verlichting, heggen)? 

Een en ander wordt meegenomen tijdens het onderhoud door het huidige parkbeheer. 

 

11. Wat zijn de kosten van de verhuizing? Wie betaalt de nieuwe rioolaansluitingen? Moeten aansluitingen als 

aardgas en elektriciteit door eigenaar zelf betaald worden? Wordt alles terug geplaatst (b.v. vlonders en 

tuinhuisjes)? 

Conform Recron worden de verplaatsing van het kampeermiddel en 1 schuurtje/berging door Roompot 

verzorgt. Bij deze verplaatsing hoort ook het opnieuw aansluiten van gas, water, elektra (CAI indien van 

toepassing) en riool. Aanpassingen van de caravan naar aardgas, indien van toepassing, zijn voor rekening van 

de gast. 

 

12. Welke wettelijke procedures worden gevolgd? Wat zijn de termijnen hiervoor en waar kan men reageren? 

Getracht wordt het ontwerpbestemmingsplan samen met de MER-rapportage nog eind dit jaar ter inzage te 

leggen. De reactieperiode op het ontwerpbestemmingsplan en de MER-rapportage is 6 weken na publicatie. 

Op het bestemmingsplan en de MER-rapportage kan gereageerd worden bij de gemeente. Specifieke 

huurderszaken kunt u vragen via secretariaat@roompot.nl. 

 

13. Wat kosten straks de nieuwe jaarplaatsen voor stacaravans? Gaat de huurjaarplaats omhoog tijdens 

aanpassing nieuwe concept? 

De standplaatsprijzen voor 2014 zullen uiterlijk in april 2013 bekend worden gemaakt. Deze prijslijst omvat 

zowel de bestaande als de nieuwe standplaatsen. 

 

14. Kan er straks nog steeds gekampeerd worden? 

Ja. 

 

15. Kan het water niet blijven, of zijn er nu veel klachten over wateroverlast? 

De huidige afwatering van het terrein zorgt voor overlast. Er zijn hierover klachten gekomen.  

 

16. Zullen alle voorzieningen/infrastructuur in orde zijn wanneer men naar een nieuwe plaats verhuisd? 

Ja. 

 

17. Wanneer wordt een nieuwe plaats toegewezen? 

U zult medio 2013 een alternatieve locatie aangeboden krijgen. Tijdens de bijeenkomst van januari 2013 zullen 

we de toewijzingsprocedure toelichten. 

 

18. Hoeveel caravans zijn er nu op 27Ha? 

Momenteel zijn er 1.165 plaatsen vergund. 

 

19. Moet het stageld voor 2013 volledig betaald worden? 

Ja. 

 

20. Wat biedt u de bestaande klanten die straks het stageld niet meer kunnen betalen? 

Bij vertrek zijn de Recronvoorwaarden van toepassing. 

 

21. D'ouwe Ree biedt strandbeleving en is daardoor meer waard, de verhuizing naar Boshoeve biedt mindere 

beleving wordt dit financieel gecompenseerd? Bedrag €1350 voor tuinaanleg is niet toereikend. 

Van compensatie voor belevingswaarde is geen sprake. Er is geen sprake van een vergoeding voor tuinaanleg. 

Roompot zal cf. de Recronvoorwaarden handelen. 

 



22. Wat is de opzegtermijn voor een recreatieondernemer? Worden regels Recron gehanteerd t.a.v. 

opzegtermijn.  

De opzegtermijn van Recron wordt nageleefd.  

 

 

23. Waarom stacaravans niet verplaatsen die 15 jr. of ouder zijn? Oud voor stacaravan is 25-30 jr. Waarom en 

wanneer worden leeftijdsregels chalets en caravans gehanteerd? 

Leeftijdsgrenzen zullen niet meer gehanteerd worden, uitsluitend een nader vast te leggen technische keuring 

zal hierin bepalend worden. Dus bouwtechnisch, elektrotechnisch en gas technisch inclusief de algemene staat 

van onderhoud. 

 

 


