Wijziging Welstandsnota 2004 (12e wijziging)
Lemsterweg 20 te Langelille (camping De Driesprong)
Aanleiding
In het landelijk gebied ten noorden van Langelille aan de oostoever van de Tsjonger, ter hoogte van
Het Wijd, ligt recreatiepark de Driesprong. Het terreingedeelte ten zuiden van het Krompad is in een
laatste fase van een herontwikkeling. Deze bestaat uit het vervangen van stacaravans voor
recreatiewoningen en een herinrichting van het terrein. Nu dit deel bijna gereed is, heeft de eigenaar
van het recreatiepark een vergelijkbaar plan voor het terrein ten noorden van het Krompad. Om ook
die herontwikkeling mogelijk te maken moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.
Het bestemmingsplan kan de gewenste beeldkwaliteit van het terrein niet waarborgen. De
e
welstandsnota uit 2004 is daarvoor het toetsingskader. Voor het zuidelijk plangedeelte is de 10
wijziging van de welstandsnota al doorgevoerd. In die wijzing zijn de oude welstandscriteria voor
‘landelijk gebied’ vervangen voor de beter bij het terrein passende criteria voor recreatieparken. Met
e
deze 12 wijziging wordt nu voor het noordelijk plangedeelte hetzelfde gedaan.

Plangebied
De Driesprong

Figuur 1: Ligging plangebied op de welstandsbeleidskaart

Figuur 1 Welstandsbeleidskaart gemeente Weststellingwerf
Wijziging
De na te streven beeldkwaliteit in het gebied wijkt niet af van overige recreatiegebieden in de
gemeente. Daarom krijgt het plangebied dezelfde welstandscriteria zoals die ook al voor de andere
recreatieparken gelden. Daarvoor wordt gebiedsnummer 9 (gebiedsnaam: Recreatieparken) van de
gemeentelijke Welstandsnota (juni 2004) op deze herinrichting van toepassing verklaard. Deze
wijziging geldt voor het gehele gebied aan de noordzijde van het Krompad waarop de herontwikkeling
met recreatiewoningen is voorzien. De woning op adres Lemsterweg 24 en de horecavoorziening op
Lemsterweg 22 blijven buiten de wijziging. Ook De jachthaven en de chalets ten noorden daarvan
blijven erbuiten, aangezien de daar onderliggende bestemming nu niet gewijzigd wordt en de

planherziening bovendien niet op initiatief is van de eigenaren van de chalets. In figuur 2 is de
aanpassing in beeld gebracht. De van toepassing verklaarde gebiedsbeschrijving en criteria zijn
weergegeven in figuur 3 en 4.
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Legenda
e

Gebied dat met deze 12 wijziging naar
welstandsgebied 9, recreatieparken wijzigt.
e

Gebied dat met de 10 wijziging al gewijzigd
was naar welstandsgebied 9
Figuur 2: Welstandsgebied 9 van toepassing op grootste deel plangebied

Figuur 3 Gebiedsbeschrijving recreatieparken uit welstandsnota

Figuur 4 Criteria recreatieparken uit welstandsnota

