
  

Verzonden: 25-10-2017 
 

 
 

Camping De Slangenbult 
t.a.v. de heer R. Wijnands 
St. Isidorusstraat 12 
7039 CW  STOKKUM 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Geachte heer Wijnands, 
 
Op 21 december 2016 heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een 
centrum voorziening bij Camping “de Slangenbult” te Stokkum. De aanvraag gaat over  
St. Isidorusstraat 10a te Stokkum. Wij hebben besloten om u deze vergunning te verlenen. De  
vergunning zit bij deze brief.   
 
Regels 
U heeft bij uw activiteit(en) een aantal regels na te leven:  
1. de voorschriften die zijn verbonden aan de vergunning; 
2. als u bij het graven in de bodem zaken vindt die wijzen op archeologie, dan moet u dit direct 

melden bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed via 
http://archeologieinnederland.nl/vondstmeldingsformulier. Ook vragen wij u dit te melden bij de 
gemeente Montferland via gemeente@montferland.info met de vermelding ‘vondst archeologie’. 

3. de meldingsplicht bomenkap. Het vellen van de bomen valt onder de Wet natuurbescherming. De 
bomen maken onderdeel uit van een boscomplex dat groter is dan 10 are. Het gaat hier om 
gedeeltelijke kap. De eigenaar van de bomen zal een melding moeten doen bij Gedeputeerde 
Staten voor het kappen van een deel van het bos. 

  
Procedure 
Dit besluit wordt bekend gemaakt in het Montferland Nieuws en op www.montferland.info. Tegen het  
besluit kan door u en door anderen bezwaar worden gemaakt. De wijze waarop u dit kunt doen staat in 
de vergunning.  
 
Let op 
Omdat uw omgevingsvergunning de uitgebreide procedure heeft doorlopen kunt u pas gebruik maken  
van deze vergunning na afloop van de bezwaartermijn van zes weken. Binnen deze termijn kan  
eventueel ook een verzoek om voorlopige voorziening of schorsing worden ingediend. In dat geval 
kunt u pas beginnen nadat hierover is beslist.  
 

Behandeld door: J.B. Hesselink Telefoonnummer: 0316-291625 
Ons kenmerk: 20160386/17uit04936 Behorend bij:  
Uw kenmerk:  Uw brief van:  
Bijlage(n): diversen   
    
Onderwerp: Brief verlening omgevingsvergunning 



 
 

  

 

 
Kosten 
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag moet u € 32.518,65 betalen. Het overzicht, de 
wijze van betalen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken leest u in de rekening/aanslag.  
 
Vragen 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer J.B. Hesselink. Dit kan via 0316-291625 of  
via j.hesselink@montferland.info. Vermeld hierin dan het kenmerknummer dat boven in deze brief  
is opgenomen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van Montferland, 
 
E.G.H. (Egon) Janssen 
Senior Cluster Vergunning 
 
 
 
Kopie aan: Giesen Architektuur B.V. 

t.a.v. de heer hr. A.J.J. Giesen 
     Keppelseweg 33 
     7001 CE  Doetinchem 
   E-mail: info@giesen.nl 

 

   Brandweer Achterhoek West 
   t.a.v. de heer D. Verwer 

    brandweer@vnog.nl 
 
                                l.bosch@montferland.info (Luuk Bosch, afdeling Ontwikkeling) 
 

 
 
Bijlagen 
 Omgevingsvergunning, inclusief aanslag leges 
 Bijgevoegde documenten 
 Huisnummerbesluit 
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OMGEVINGSVERGUNNING  
 
Kenmerk 20160386/17uit04937 
 
 
 
 
  
 
 
Besluit: 
Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verlenen wij u een omgevingsvergunning  
voor het realiseren van een centrumvoorziening bij Camping “de Slangenbult” te Stokkum. Deze 
vergunning verlenen wij voor de volgende activiteiten:  
- bouwen; 
- handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 
 
De documenten, voorschriften en overwegingen zoals aangegeven in de bijlagen maken onderdeel uit 
van deze omgevingsvergunning. 
 
Vergunninghouder: 
Naam      : Camping De Slangenbult 
Adres       : St. Isidorusstraat 12 
Postcode  : 7039 CW   
Plaats      : STOKKUM 
 
Locatie: 
St. Isidorusstraat 10a te Stokkum 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van Montferland, 
 
E.G.H. (Egon) Janssen 
Senior Cluster Vergunning 
 
 
 
 
 
 
 
Bent u het niet eens met het besluit?  
U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een beroepschrift indienen bij het Team 
bestuursrecht van de Rechtbank Gelderland. Het adres is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het 
beroepschrift kan ook digitaal worden ingediend, u moet dan inloggen met DigiD. Hou er rekening mee 
dat u voor het indienen van een beroepschrift griffierecht moet betalen. 



 
 

  

 

Bijlagen behorende bij omgevingsvergunning, kenmerk 20160386                                       
 
De bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning. 
 
Inhoudsopgave 
 
1. Documenten 
2. Voorschriften 
3. Overwegingen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

1. Documenten 
De volgende documenten zijn onderdeel van en worden meegezonden met deze vergunning: 

1. 87909_V-01_A3_211216_pdf (detail fundering); 
2. 87909_V-02_A3_211216_pdf (detail wand en begane grond); 
3. 87909_DO-01_plat_A0_211216_pdf (plattegronden); 
4. 87909_DO02_060217_pdf(gevels); 
5. 87909_DO00_060217_pdf (gemaatvoerde situatie); 
6. 87909_V_01_02_060217_pdf (detail fundatie); 
7. 87909_V_04_060217_pdf (detail); 
8. 87909_BouwbesluitV1_180117_pdf; 
9. 87909_H_01_060217_pdf (detail); 
10. 87909_V_03_060217_pdf (detail); 
11. 87909_DO03_060217_pdf (doorsnedes); 
12. 87909_V_06_060217_pdf (detail); 
13. 87909_DO01_060217_pdf (begane grond enkelder); 
14. 20170203_16170 berekening Qbuz_pdf; 
15. fasda_brandveiligheid_rapport_pdf; 
16. 20170203_16170_BA100_overzbeggrond_pdf (constructieoverzicht); 
17. 20170203_16170_BA101_overzicht dak_pdf; 
18. 20170203_16170_BA300_impressie;_pdf 
19. 20170203_16170_BA001_overzichtkelder_pdf; 
20. fiw_warmtegeleiding_rapport_pdf; 
21. tuwien_brandveiligheid_rapport; 
22. Advies brandveiligheid St. Isidorusstraat 12 te Stokkum (VNOG-zaaknummer 17-33439); 
23. Melding Activiteitenbesluit; 
24. Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 06-09-2017, met als bijlagen daarbij: 

a. Inrichtingsplan de Slangenbult te Stokkum d.d. 22 september 2015; 
b. Verkennend bodemonderzoek St. Isidorusstraat 12 te Stokkum d.d. 20 juli 2015; 
c. Quickscan Natuurwetgeving St. Isidorusstraat 12 te Stokkum d.d. 6 juli 2015; 

25. Camping De Slangenbult (aanvraagformulier); 
26. Vooroverlegreactie provincie d.d. 26 april 2016; 
27. Verklaring van geen bedenkingen d.d. 28 september 2017 (inclusief bijbehorende 

stukken); 
28. Zienswijzeverslag d.d. 3 oktober 2017. 

 
 



 
 

  

 

2. Voorschriften 
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 
 
Activiteit  bouwen/handelen in strijd regels ruimtelijke ordening 
 
Algemeen 
 U moet: 

- het project uitvoeren volgens de voorschriften van het Bouwbesluit, de gemeentelijke 
bouwverordening en de in die verordening genoemde bijlagen; 

- het project uitvoeren volgens de bij deze vergunning gevoegde (bouw)tekeningen, gegevens 
en de aan deze vergunning verbonden voorschriften; 

- ervoor zorgen dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en deze 
laten zien op verzoek aan één van onze medewerkers; 

- het starten van de bouwwerkzaamheden met ontgravingswerkzaamheden tijdig melden en 
      het beëindigen van de bouwwerkzaamheden direct melden.  

Dit moet u digitaal doorgeven via ‘melding start bouw’ en ‘gereedmelding bouw’ op 
www.montferland.info. 

 -   ook het volgende melden (indien van toepassing): 
 het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen 

(tenminste twee dagen van tevoren); 
 de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden (tenminste twee dagen van tevoren); 
 de aanvang van het storten van beton (tenminste één dag van tevoren). 
 

Constructie:  
 De volgende gegevens moeten uiterlijk drie weken vóór aanvang van die werkzaamheden worden  

 aangeleverd:  
- de sonderingen en het funderingsadvies; 
- de wapeningsberekening van de keldervloeren en –wanden; 
- de berekening en detaillering van de stabiliteitswanden; 
- de berekening en tekeningen van de dragende HSB/Strobalenwand en de houten  

       kolommen/strobalenwand-berekening op wind (loodrecht op de wand); 
- de berekening verbindingen in de stabiliteitswand; 
- de berekening en tekeningen van wapening van het kelderdek; 
- de controleberekening krachten in de gordingen; 
- de controleberekening van de gelamineerde liggers. 
Met die werkzaamheden mag niet worden begonnen voor de gegevens zijn goedgekeurd door ons. 

 
Brandpreventieve maatregelen: 
 In het onderhavige pand moet, voor ingebruikname van dit pand, een brandmeldinstallatie met niet 

automatische bewaking aanwezig zijn. Dit conform artikel 6.20 van het Bouwbesluit 2012. De tekening 
van de brandmeldinstallatie moet minimaal vier weken voor het aanbrengen van deze installatie, aan 
ons ter goedkeuring worden overlegd. 

 De aanvrager moet aannemelijk maken dat alle deuren die zijn voorzien van vluchtroute-aanduidingen 
ook aan de voorschriften van een vluchtdeur voldoen (hoofdstuk 6 & 7 Bouwbesluit 2012). Dit 
minimaal vier weken voordat het pand in gebruik wordt genomen ter goedkeuring aan ons worden 
overlegd. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 

 

Voorwaardelijke verplichtingen in kader van Ruimtelijke Ordening  
De centrumvoorziening mag uitsluitend worden gebouwd onder de voorwaarde dat: 
 Voor wat betreft het gebruik van de voorziening volledig wordt gehandeld overeenkomstig 

paragraaf 2.2 “Nieuwe situatie” (Gebruik) van de van deze vergunning onderdeel uitmakende 
ruimtelijke onderbouwing “Omgevingsvergunning Voorziening Camping De Slangenbult”  

 d.d. 6 september 2017, en (indachtig hetgeen daar vermeld staat) geen sprake is van een     
 zelfstandig gebruik van de voorziening (o.a. voor feesten en partijen); 

 het van de ruimtelijke onderbouwing en van deze omgevingsvergunning onderdeel uitmakende 
“Inrichtingsplan De Slangenbult te Stokkum”, dient te zijn uitgevoerd binnen 1,5 jaar na start van 
de bouw voor zover het betreft de inpassing van het terrein waarop de centrumvoorziening wordt 
gebouwd en binnen 2,5 jaar na start van de bouw voor zover het betreft de compenserende 
maatregelen; 

 



 
 

  

 

3. Overwegingen 
 
Inhoudsopgave 

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend aan  
De heer Wijnands voor het  realiseren van een centrum voorziening bij Camping “de Slangenbult” te 
Stokkum. De aanvraag gaat over St. Isidorusstraat 10a te Stokkum. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer 20160386.  
 
Overwegingen. 
Aan het besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 
 
Bevoegd gezag 
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale 
omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk 
dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke 
leefomgeving. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden 
voorschriften op elkaar zijn afgestemd.  
 
Ontvankelijkheid 
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning moeten worden gevoegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De 
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (Mor).  
 
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. 
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de 
gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is, na aanvulling, ontvankelijk 
en in behandeling genomen. 

 
 
Activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
 
Bestemmingsplan 
Het plan valt in het  bestemmingsplan “Buitengebied”, zoals dat geldt na de inwerkingtreding van de 
derde herziening van dit bestemmingsplan op 23 maart 2017. De aanvraag is strijdig met dit 
bestemmingsplan nu de ter plaatse geldende bestemmingen “Bos” en “Agrarisch met waarden” de  
bouw van de gevraagde centrumvoorziening niet mogelijk maken. Eveneens wordt de inrichting van de 
bij de centrumvoorziening behorende buitenruimte op grond van het bestemmingsplan niet mogelijk 
gemaakt. 
 
Op grond van artikel 2.10, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de 
aanvraag daarom mede aangemerkt als een aanvraag om vergunning voor een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder c (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening). 

 
Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo, kan geen omgevingsvergunning 
worden verleend voor de voornoemde strijdigheid, omdat er niet wordt voldaan aan de regels inzake 
afwijking in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 
 
Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo, kan geen omgevingsvergunning 
worden verleend voor de voornoemde strijdigheid, omdat er niet wordt voldaan aan de regels inzake 
buitenplanse afwijking in de bij algemene maatregel van bestuur (AmvB) aangewezen gevallen. 



 
 

  

 

 
Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan medewerking worden verleend aan het verlenen van de omgevingsvergunning, 
omdat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Op 3 februari 2015 heeft het 
college van burgemeester en wethouders reeds besloten in principe medewerking te willen verlenen 
aan een nieuwe horeca- en wellnessvoorziening op het voorterrein van Camping “de Slangenbult”. 
 
Ten behoeve hiervan is in oktober 2015 reeds de ruimtelijke onderbouwing ingediend. Mede naar 
aanleiding van de vooroverlegreactie van de provinciale afdelingen is de ruimtelijke onderbouwing 
aangepast. De definitieve ruimtelijke onderbouwing d.d. 6 september 2017 maakt integraal onderdeel 
uit van de omgevingsvergunning. Deze wijst uit dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Ruimtelijke onderbouwing 
Ruimtelijk en milieutechnisch zijn er geen belemmeringen welke zich tegen het bouwplan verzetten: 

a. Het aangevraagde bouwplan vormt zowel qua vormgeving als materiaalgebruik een eenheid 
met (en gaat op in) de omgeving (gedeeltelijke bouw in de boshelling) met respect voor de 
landschap(cultuurhistorische)waarden, de natuurwaarden en de beleving van die waarden; 

b. De gehele centrumvoorziening met sauna, bowling en horeca (bar/keuken/restaurant) is 
ondersteunend aan de camping en daarmee uitsluitend toegankelijk ten behoeve van de 
nachtverblijf houdende campinggasten, waarbij de (niet-openbaar toegankelijke) voorziening 
uitsluitend bereikbaar zal zijn via het campingterrein en qua openingstijd is gekoppeld aan de 
bedrijfs- en stiltetijden van de camping; 

c. De exploitatie van de centrumvoorziening is direct gekoppeld aan de camping. Van een 
zelfstandige exploitatie en van een zelfstandig gebruik is geen sprake; 

d. Gelet op de gebruiksbeperking op de centrumvoorziening (kamperende of nachtverblijf 
houdende campinggasten) zal van een onaanvaardbare verkeersaantrekkende werking, c.q. 
een toenemende druk op het gebied geen sprake zal zijn. De rust en het landelijke karakter 
van de omgeving zullen ten opzichte van de bestaande situatie geen wezenlijke wijziging 
ondergaan;  

e. Het bouwplan is gelet op de omvang en de beperkte gebruiksmogelijkheden niet strijdig met 
de ladder voor duurzame verstedelijking. Er is geen sprake van een stedelijke ontwikkeling.  
De vraag van de campinggasten maakt dat een situering van het gebouw juist direct bij de 
camping essentieel is. Het ruimtelijk initiatief is afgestemd op de kwaliteiten van de locatie en 
benut en versterkt deze. Ook anderszins is geen sprake van strijd met wetgeving, hoger 
overheidsbeleid en gemeentelijk beleid; 

f. Inrichtingsplan de Slangenbult (bijlage) voorziet in uitgebreide investeringen in de kwaliteit 
van het typerende landschap op en rondom de locatie een en ander als compensatie gelet op 
de directe ligging nabij het Gelders Natuurnetwerk. Hiermee wordt tevens voldaan aan het 
landschapsontwikkelingsplan en het beeldkwaliteitsplan; 

g. De aspecten bodem, archeologie, flora en fauna, water, geluid, luchtkwaliteit, externe 
veiligheid, kabels en leidingen, en verkeer/parkeren vormen geen belemmering voor de 
voorgenomen ontwikkeling; 

h. De meest nabij gelegen woning bevindt zich op een afstand van circa 48 meter van de 
centrumvoorziening. De activiteiten welke geluid met zich kunnen brengen worden in de 
centrumvoorziening beneden het maaiveld gerealiseerd. Voor de functies boven maaiveld geldt 
een grootst aan te houden richtafstand van 10 meter. Met het buitenterras zal de afstand tot 
de meest nabijgelegen woning wat verder worden verkleind, maar wordt nog ruimschoots 
voldaan aan de richtafstand en zal van overlast door stemgeluid ook geen sprake zijn.  

 
 
 



 
 

  

 

De ruimtelijke en milieutechnische overwegingen geven aanleiding tot het koppelen van de volgende  
ruimtelijke voorwaarden (voorwaardelijke verplichtingen) aan de omgevingsvergunning. 
 
De centrumvoorziening mag uitsluitend worden gebouwd onder de voorwaarde dat: 

- Voor wat betreft het gebruik van de voorziening volledig wordt gehandeld overeenkomstig 
paragraaf 2.2 “Nieuwe situatie” (Gebruik) van de van deze vergunning onderdeel uitmakende 
ruimtelijke onderbouwing “Omgevingsvergunning Voorziening Camping De Slangenbult”  
d.d. 6 september 2017, en (indachtig hetgeen daar vermeld staat) geen sprake is van een 
zelfstandig gebruik van de voorziening (o.a. voor feesten en partijen); 

- het van de ruimtelijke onderbouwing en van deze omgevingsvergunning onderdeel uitmakende 
“Inrichtingsplan De Slangenbult te Stokkum”, dient te zijn uitgevoerd binnen 1,5 jaar na start 
van de bouw voor zover het betreft de inpassing van het terrein waarop de centrumvoorziening 
wordt gebouwd en binnen 2,5 jaar na start van de bouw voor zover het betreft de 
compenserende maatregelen; 

 
Voorts wordt u gewezen op de meldingsplicht bij Gedeputeerde staten met betrekking tot de door u 
voorgestane kap van een aantal bomen ter plaatse van de te bouwen voorziening, nu een en ander 
valt onder Wet Natuurbescherming. Onevenredige verstoring door lichthinder naar de omgeving wordt 
bij de ontwikkeling en na realisatie van het bouwproject door u voorkomen (zorgplicht). 
 
De activiteit is derhalve niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Er kan voorts worden 
voldaan aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. De ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende 
onderzoeken maakt inherent en onlosmakelijk onderdeel uit van dit  besluit. 
 
Vooroverleg ex artikel 6.18 Bro 
Artikel 6.18 Besluit omgevingsrecht bepaalt dat op de voorbereiding van een omgevingsvergunning die 
wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo artikel 3.1.1 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) van overeenkomstige toepassing is. Artikel 3.1.1. Bro voorziet in het 
vooroverleg. Het verzoek om vooroverleg is op 8 februari 2016 toegezonden aan het Waterschap Rijn 
en IJssel en de provinciale afdelingen. Op dat moment was de ontwikkeling nog onderdeel van het 
voorontwerp bestemmingsplan “Buitengebied, derde herziening”. 
In de reactie d.d. 26 april 2016 met zaaknummer 2016-002457 merken de provinciale afdelingen op 
dat voor de onderbouwing die is opgesteld voor de horeca- en wellness voorziening bij Camping de 
Slangenbult de “ladder voor duurzame verstedelijking” nog onvoldoende gemotiveerd is en dat 
landschappelijke inpassing en de herplantplicht nog niet juridisch is geborgd in het bestemmingsplan. 
Een en ander is nadien aangepast, hetgeen de provincie geen aanleiding heeft gegeven om opnieuw te 
reageren (zowel niet in het kader van het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied, derde herziening” 
als in het kader van het ontwerpbesluit op deze aanvraag).  
De toegezonden stukken hebben het Waterschap geen aanleiding gegeven tot het maken van op- 
en/of aanmerkingen. De watertoetstabel is volledig opgenomen en de relevante waterthema’s zijn 
voldoende uitgewerkt. Waterhuishoudkundige problemen zijn niet te verwachten. Ook de toezending 
van de ontwerpvergunning heeft geen aanleiding gegeven om opmerkingen te maken. 
 
Procedure 
Aangezien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, is toepassing gegeven aan 
genoemde afwijkingsbevoegdheid ten einde planologische medewerking te kunnen verlenen aan het 
plan. Daarbij is de procedure gevolgd overeenkomstig paragraaf 3.3 van de Wabo juncto afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht. 
 



 
 

  

 

Verklaring van geen bedenkingen 
Artikel 6.5 Bor bepaalt dat voor zover een aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid onder c Wabo, waarbij met toepassing van 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° 
Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning niet wordt verleend dan 
nadat de gemeenteraad van de gemeente waar het project geheel of in hoofdzaak zal worden of wordt 
uitgevoerd, heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De verklaring kan slechts 
worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Deze verklaring is afgegeven 
door de gemeenteraad op 28 september 2017.  
 
Exploitatieplan 
Een exploitatieplan behoeft niet te worden vastgesteld nu het verhaal van kosten van de 
grondexploitatie over de in de vergunning begrepen gronden anderszins verzekerd is. Eventuele 
planschade komt voor rekening van aanvrager om de omgevingsvergunning, waartoe een 
planschadeovereenkomst is afgesloten. 
 
Archeologie 
Gewezen wordt op de wettelijke meldingsplicht bij vondsten archeologie. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar het bijgevoegde begeleidend schrijven. 
 
Bouwverordening  
De aanvraag is getoetst en voldoet aan de gemeentelijke “Bouwverordening Montferland”. 
Op basis van de beoordeelde gegevens bestaan er geen milieuhygiënische belemmeringen voor de 
voorgenomen nieuwbouwlocatie. 
 
Hemel- en vuilwaterafvoer 
Het hemelwater wordt deels verwerkt op het sedumdak en vloeit verder af naar de infiltratie-units. De 
afvoercapaciteit lijkt met slechts drie aansluitingen aan de krappe kant. 
Het vuilwater wordt op kelderniveau onder vrij verval afgevoerd naar de huisaansluiting van de 
camping. Geadviseerd wordt de hoogtes van de riolering goed uit te zoeken, om er zeker van te zijn 
dat dit onder voldoende afschot mogelijk is.  
Verder wordt de vetvangput op maaiveldniveau geplaatst en met een standleiding aangesloten op de 
ruim 3 meter dieper gelegen verzamelleiding. Bij problemen met de vetvangput kan dit voor een 
verstopping zorgen in de diepgelegen verzamelleiding. Geadviseerd wordt om hier kritisch naar te 
kijken. Voor inhoudelijke informatie hierover wordt geadviseerd om contact op te nemen met de heer  
Peter Borkus. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0316-291660 of p.borkus@montferland.info. 

 
Bouwbesluit 
De aanvraag is getoetst en voldoet, onder voorwaarden aan het Bouwbesluit. 
 
Brandveiligheid 
Op 20 februari 2017 heeft de Brandweer Achterhoek West advies uitgebracht over de (brand)veiligheid 
van de onderhavige aanvraag omgevingsvergunning. Dit advies (zaaknummer VNOG 17-33439) geeft 
aan dat het bouwplan onder voorwaarden voldoet aan de brandveiligheid aspecten en maakt onderdeel 
uit van dit besluit en is bijgevoegd. Wij nemen het advies van de brandweer over om de 
omgevingsvergunning onder voorwaarden te verlenen en adviseren u risico-reducerende maatregelen 
te treffen zoals in het brandweeradvies is aangegeven. 
 
Welstand 
In de welstandsnota is verklaard dat bouwwerken die niet vallen binnen de historische kern van  
’s-Heerenberg, welstandsvrij zijn. Dit is bij uw aanvraag het geval. 

 



 
 

  

 

Ter inzagelegging 
Het voornemen tot afwijking van de in het bestemmingsplan opgenomen regels heeft met ingang van 
20 april 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen (tot en met 31 mei 2017). Gedurende deze 
termijn zijn twee zienswijzen ingediend welke zijn samengevat en van een reactie zijn voorzien in het 
van deze vergunning onderdeel uitmakende zienswijzenverslag.  
De zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot een aanpassing van de ruimtelijke onderbouwing, 
waarvoor wordt verwezen naar de verklaring van geen bedenkingen d.d. 28 september 2017 en de 
daarbij gevoegde stukken. In de ruimtelijke onderbouwing d.d. 6 september 2017 is door aanvrager 
nader beschreven dat sprake is van een aan de camping ondersteunende centrumvoorziening (dus 
geen zelfstandige voorziening) welke uitsluitend toegankelijk is voor de kamperende campinggasten en 
St. Isidorusstraat 10a dat geen sprake is van een openbare toegankelijkheid van de 
centrumvoorziening of een zelfstandig gebruik van de centrumvoorziening. Tevens is beschreven op 
welke wijze daar inhoud aan wordt gegeven met de inrichting van de voorziening en het terrein.  
 
Wij zijn van mening dat gemeenteraad terecht heeft geoordeeld dat hiermee sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening, waarmee de raad de verklaring van geen bedenkingen aan ons heeft kunnen 
afgeven. 
 
Daarom verlenen wij met gebruikmaking van deze verklaring van geen bedenkingen u de gevraagde 
omgevingsvergunning. 



 
 

  

 

Rekening/aanslag                                 
Kenmerk 20160386           
           
             
             
 
Naam      : Camping De Slangenbult 
Adres       : St. Isidorusstraat 12 
Postcode  : 7039 CW   
Plaats      : STOKKUM 
             
             
      
            
          
             
             
             
  
 
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag moet u betalen. 
 
 
KOSTEN  
Onderdeel Bedrag 

 
bouwactiviteit €  32.475,00 
ontheffing art. 2.12 lid 1.a.3 (buitenplans) €  4.416,15 
reeds betaald op 31-03-2016  
(conform onze brief ban 21-12-2015) 

€ -4.372,50 

   
Totaal te betalen €  32.518,65 

 
  
 Kosten bouwen                  (exclusief BTW)         € 1.050.000,00 
 

 

 
BETALEN 
Het totaalbedrag van deze rekening moet u betalen binnen 30 dagen na verzending van deze rekening. 
Voor het betalen gebruikt u bankrekening: 
 
Bank Nederlandse Gemeente  
Gemeente Montferland, rekening belasting 
IBAN: NL64BNGH0285114212 (BIC-code: BNGHNL2G)  
 
Daarbij ook het volgende kenmerk aangeven: 20160386 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de heffingsambtenaar van Montferland 
 
E.G.H. (Egon) Janssen 
Senior cluster Vergunning 
 
 
 

 



 
 

  

 

 
Bent u het niet eens met de rekening/aanslag?  
Als u het niet eens bent met de rekening/aanslag dan kunt een bezwaarschrift indienen. Voordat u een 
bezwaarschrift indient kunt u ook bellen met de heer J.B. Hesselink, telefoonnummer: 0316-291625. 
Samen kunt u dan kijken of het indienen van een bezwaarschrift echt nodig is. Misschien kan het ook 
op een andere manier worden opgelost. 
 
Mocht u toch een bezwaarschrift in willen dienen dan moet u dat binnen zes weken na bekendmaking 
van deze rekening doen. U kunt dat doen via onze website: www.montferland.info/bezwaarmaken. 
Op deze pagina staat ook de informatie voor het indienen van een voorlopige voorziening. 
 
Als u het bezwaarschrift liever per post indient dan kan dat ook. Schrijf dan in ieder geval uw naam en 
adres, de datum, uw handtekening en de reden waarom u bezwaar maakt op. 
 
Met het indienen van een bezwaarschrift schuift de betalingstermijn niet op. Indien u uitstel van 
betaling wenst, kunt u dit in het bezwaarschrift kenbaar maken.  
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 Besluit nummeraanduiding 
 

Aanleiding: nieuwbouw 
 
 
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; 
 
Gelet op 
- artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Verordening naamgeving en nummering 

Montferland 2010; 
- artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen waarin gemeenten onder andere 

wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het grondgebied van de 
gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen; 

 
Besluiten: 
 

1. tot vaststelling van de nummeraanduiding: 
 

St. Isidorusstraat 10a te Stokkum (bijeenkomst-, sportfunctie en overige) 
 

met ingang van 25-10-2017 overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening; 
 
2. dat de vastgestelde nummeraanduiding(en) wordt (worden) aangebracht overeenkomstig 

de gemeentelijke verordening; 
 
3. dat aan deze beschikking geen overige rechten kunnen worden ontleend dan het voeren 

van de nummeraanduiding. 
 

Didam, 25-10-2017. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van Montferland, 
 
E.G.H. (Egon) Janssen 
Senior Cluster Vergunning  
 

 

Bent u het niet eens met het besluit? 
Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Voordat u een 
bezwaarschrift indient kunt u ook even bellen met Bob Bourgondiën, telefonisch te bereiken via 
(0316) 291677. Samen kunt u dan kijken of het indienen van een bezwaarschrift echt nodig is. 
Misschien kan het ook op een andere manier worden opgelost. 
 
Mocht u toch een bezwaarschrift in willen dienen dan moet u binnen zes weken na bekendmaking 
van dit besluit doen. U kunt  dat doen via onze website: www.montferland.info/bezwaarmaken. Op 
deze pagina staat ook de informatie voor het indienen van een voorlopige voorziening. 
 
Als u het bezwaarschrift liever per post indient dan kan dat ook. Schrijf dan in ieder geval uw naam 
en adres, de datum, uw handtekening en de reden waarom u bezwaar maakt op. 
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2016.03 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2717859

Aanvraagnaam Camping De Slangenbult

Uw referentiecode 87909

Ingediend op 21-12-2016

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving centrum voorziening bij camping de Slangenbult te Stokkum

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen constructieve berekening / tekeningen, bouwbesluit-toets,
EPN, dachtlicht & ventilatie, diversen attesten

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Montferland

Bezoekadres: Bergvredestraat 10
6942 GK  Didam

Postadres: Postbus 47
6940 BA  DIDAM

Telefoonnummer: 0316-291391

E-mailadres: gemeente@montferland.info

Website: www.montferland.info
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Bijlagen
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Formulierversie
2016.03 Locatie

1 Adres

Postcode 7039CW

Huisnummer 12

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam St.Isidorusstraat

Plaatsnaam Stokkum

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Formulierversie
2016.03 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting centrum voorziening voor camping de Slangenbult

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

1010

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

2180

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

640

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

camping / recreatie

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

centrumvoorziening voor camping de Slangenbult

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst 70 1073 891

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels zie renvooi zie renvooi

- Plint gebouw zie renvooi zie renvooi

- Gevelbekleding zie renvooi zie renvooi

- Borstweringen zie renvooi zie renvooi

- Voegwerk zie renvooi zie renvooi

Kozijnen zie renvooi zie renvooi

- Ramen zie renvooi zie renvooi

- Deuren zie renvooi zie renvooi

- Luiken zie renvooi zie renvooi

Dakgoten en boeidelen zie renvooi zie renvooi

Dakbedekking zie renvooi zie renvooi

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2016.03 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

87909_DO-01_plat_A0-
_211216_pdf

87909_DO-01_pl-
at_A0_211216.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2016-12-21 In
behandeling

87909_DO-02_drsnd_A-
1_211216_pdf

87909_DO-02_dr-
snd_A1_211216.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2016-12-21 In
behandeling

87909_DO-03_gevel_A-
1_211216_pdf

87909_DO-03_ge-
vel_A1_211216.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2016-12-21 In
behandeling

87909_V-01_A3_21121-
6_pdf

87909_V-01_A3_-
211216.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2016-12-21 In
behandeling

87909_V-02_A3_21121-
6_pdf

87909_V-02_A3_-
211216.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2016-12-21 In
behandeling
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2161507 - Recreatiecentrum St. Isidorusstraat 12 te Stokkum 
alternatief 1 1,00

Algemene gegevens

projectomschrijving Recreatiecentrum St. Isidorusstraat 12 te Stokkum
variant alternatief 1
straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats

bouwjaar 2016
renovatiejaar

categorie Energieprestatie Utiliteitsbouw
datum

opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving massa vloer type plafond

verwarmde zone Recreatiecentrum > 400 kg/m² gesloten plafond

Gebruiksfuncties per rekenzone Recreatiecentrum

gebruiksfunctie Ag [m²] open verbinding 80% regel aangesloten op gem. ruimte int;set;H [ ] qg;spec [dm³/sm²] EPC eis

bijeenkomst overig 467,92 nee nee ja 20,00 1,71 1,10

sportfunctie overig 262,74 nee nee ja 20,00 0,46 0,90

gemeenschappelijke ruimte 165,71 nee nee n.v.t. 0,00 0,00 0,00

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja
lengte van het gebouw 41,04 m
breedte van het gebouw 26,65 m
hoogte van het gebouw 9,51 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

Recreatiecentrum grondgebonden gebouw, vrijstaand, plat dak of geen dak 0,60

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone Recreatiecentrum

Recreatiecentrum St. Isidorusstraat 12 te Stokkum Deveron Goetheer, S&W Consultancy

Uniec v2.2.9 Pagina 1/8 Printdatum: 18-1-2017 12:28



constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Voorgevel - buitenlucht, ZW - 105,9 m² - 90
Gevel 2,48 8,30 minimale belem.

Raam/vliesgevel 45,80 1,29 0,55 nee volledige belem.

Raam/vliesgevel 57,62 1,29 0,55 nee constante overstek ho  1,0

Rechterzijgevel - buitenlucht, ZO - 67,7 m² - 90
Gevel 14,06 8,30 minimale belem.

Kelderwand 19,97 6,00 volledige belem.

Raam/vliesgevel 31,28 1,29 0,55 nee volledige belem.

Deur 2,40 1,65 0,00 nee volledige belem.

Rechterzijgevel dak - buitenlucht, ZO - 222,0 m² - 6
Dak 219,36 8,30 minimale belem.

Lichtkoepel 2,67 1,64 0,60 nee volledige belem.

Rechterzijgevel dak - buitenlucht, ZO - 126,6 m² - 8
Dak 123,89 8,30 minimale belem.

Lichtkoepel 2,67 1,64 0,60 nee volledige belem.

Achtergevel - buitenlucht, NO - 96,3 m² - 90
Gevel 75,80 8,30 minimale belem.

Raam/vliesgevel 1,52 1,29 0,55 nee constante overstek 0,5  ho  1,0

Raam/vliesgevel 1,52 1,29 0,55 nee constante overstek 0,5  ho  1,0

Raam/vliesgevel 1,52 1,29 0,55 nee constante overstek 0,5  ho  1,0

Raam/vliesgevel 15,97 1,29 0,55 nee volledige belem.

Linkerzijgevel - buitenlucht, NW - 75,1 m² - 90
Gevel 45,23 8,30 minimale belem.

Raam/vliesgevel 19,00 1,29 0,55 nee volledige belem.

Raam/vliesgevel 10,86 1,29 0,55 nee volledige belem.

Linkerzijgevel dak - buitenlucht, NW - 36,1 m² - 6
Dak 36,05 8,30 minimale belem.

Wand sterk geventileerd - sterk geventileerd, wand - 50,9 m²
Wand sterk geventileerd 45,13 8,30

Deur 3,36 1,65 0,00 nee

Deur 2,40 1,65 0,00 nee

Vloer sterk geventileerd - sterk geventileerd, HOR, vloer - 44,6 m²
Vloer sterk geventileerd 44,63 6,00

Keldervloer -/wand - vloer onder mv; boven grond/spouw (z  0,3) - 602,8 m²
Kelderwand 602,80 6,00

Kelderwand 312,88 6,00

Dak kelder/terrasvloer - buitenlucht, HOR, dak - 172,3 m² - 0
Begane grondvloer 172,34 6,00 minimale belem.

Recreatiecentrum St. Isidorusstraat 12 te Stokkum Deveron Goetheer, S&W Consultancy

Uniec v2.2.9 Pagina 2/8 Printdatum: 18-1-2017 12:28



constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 11,6 m²
Begane grondvloer 11,56 6,00

Rechterzijgevel - buitenlucht, ZO - 67,7 m² - 90
Gevel 14,06 8,30 minimale belem.

Kelderwand 19,97 6,00 volledige belem.

Raam/vliesgevel 31,28 1,29 0,55 nee volledige belem.

Deur 2,40 1,65 0,00 nee volledige belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone Recreatiecentrum

constructie l [m] [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

Voorgevel - buitenlucht, ZW - 105,9 m² - 90
8. kozijnen 43,64 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

13. binnenblad op gevel uitw forf. 11,69 0,150 13. binnensp. op ge n.v.t.

14. binnenblad op gevel inw 4,60 -0,150 14. binnensp. op ge n.v.t.

Rechterzijgevel - buitenlucht, ZO - 67,7 m² - 90
8. kozijnen 23,14 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

Rechterzijgevel dak - buitenlucht, ZO - 222,0 m² - 6
1. plat dak 91,59 0,150 1. dakrand plat dak n.v.t.

4. dakvoet 19,63 0,200 4a. dakvoet n.v.t.

4. zakgoot/kilkeper 12,22 0,100 4b. zakgoot / kilke n.v.t.

8. kozijnen 5,79 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

Achtergevel - buitenlucht, NO - 96,3 m² - 90
8. kozijnen 27,94 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

13. binnenblad op gevel uitw forf. 9,65 0,150 13. binnensp. op ge n.v.t.

14. binnenblad op gevel inw 2,56 -0,150 14. binnensp. op ge n.v.t.

Linkerzijgevel - buitenlucht, NW - 75,1 m² - 90
8. kozijnen 21,86 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

Linkerzijgevel dak - buitenlucht, NW - 36,1 m² - 6
1. plat dak 5,90 0,150 1. dakrand plat dak n.v.t.

Wand sterk geventileerd - sterk geventileerd, wand - 50,9 m²
8. kozijnen 14,36 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

Keldervloer -/wand - vloer onder mv; boven grond/spouw (z  0,3) - 602,8 m²
vloer overig 87,70 0,500 perimeter n.v.t.

13. binnenblad op gevel uitw forf. 14,40 0,150 13. binnensp. op ge n.v.t.

Dak kelder/terrasvloer - buitenlucht, HOR, dak - 172,3 m² - 0
vloer overig 49,96 0,500 perimeter n.v.t. dak kelder-vloer te

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 11,6 m²
vloer overig 97,85 0,500 perimeter n.v.t.
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone Recreatiecentrum

constructie l [m] [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

Rechterzijgevel - buitenlucht, ZO - 67,7 m² - 90
8. kozijnen 23,14 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Keldervloer -/wand - vloer onder mv; boven grond/spouw (z  0,3)

gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv) 3,60 m
omtrek van het vloerveld (P) 87,70 m
grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,49 m

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 97,85 m
omtrek van het vloerveld (P) 97,85 m
grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,53 m
gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 3,60 m
kruipruimteventilatie ( ) 0,0012 m²/m¹
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 8,30 m²K/W
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 6,00 m²K/W
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 6,00 m²K/W
grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,53 m

Verwarmingsystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker individueel cv-toestel, binnen EPC begrenzing
indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur
type CV-ketel HR-107 ketel
aantal opwekkers 1
transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 585 W/K
warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 83.957 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 90.276 MJ
opwekkingsrendement - CV ketel ( H;gen) 0,975

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte

type warmteafgifte positie hoogte Rc em;avg H;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand  8 m  2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

afgifterendement ( H;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

warmtetransport door water / water + lucht
koeltransport door n.v.t. (lokaal systeem of geen koeling)
individuele regeling verwarming ja
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ge soleerde leidingen en kanalen ja
distributierendement ( H;dis) 0,930

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja
hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja
werkelijk vermogen hoofdcirculatiepomp bekend nee
aanvullende circulatiepomp aanwezig nee
ondergrens van de modulatie van de brander (mmin) 0,4
aantal toestellen met waakvlam 0

Aangesloten rekenzones

Recreatiecentrum

Warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 2

Opwekking

type opwekker gasgestookt toestel
toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4, 5, 6)
toestel gasgestookt combitoestel HRww (67,5%)
aantal toestellen 1
hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 25.306 MJ
opwekkingsrendement warmtapwater - gasgestookt ( W;gen) 0,675

Kenmerken tapwatersysteem

gebruiksoppervlakte aangesloten op systeem 896,37 m²
gemiddelde lengte uittapleidingen > 3 meter
afgifterendement warmtapwater ( W;em) 0,800

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Ventilatie

ventilatie 1

Ventilatiesysteem

ventilatiesysteem Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal
systeemvariant D2 WTW-installatie zonder zonering, zonder sturing
luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,00
correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 1,00

Kenmerken ventilatiesysteem

centrale luchtbehandelingskast aanwezig nee
werkelijk ge nstalleerde ventilatiecapaciteit bekend ja
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mechanische toevoer van buiten (qvinst;1c / qve;sys;mech;e 0 dm³/s
mechanische toevoer voorbehandeld (qvinst;1d / qve;sys;mech;pre) 523 dm³/s
terugregeling / recirculatie geen terugregeling / recirculatie
luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA D

Passieve koeling

max. benutting ge nstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte nee
max. benutting ge nstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte nee
spuivoorziening geen spuivoorziening

Kenmerken warmteterugwinning

rendement warmteterugwinning forfaitair eigen waarde (overeenkomstig NEN 5138) - 90%
rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie ja
fractie lucht via bypass 1,00
toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel ge soleerd kanaal
type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend nee
lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu) 4,0m

Kenmerken ventilatoren

nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair ja
type ventilatoren (vermogen forfaitair) gelijkstroom
extra circulatie op ruimteniveau nee
ventilatoren met constant-volumeregeling nee

Aangesloten rekenzones

Recreatiecentrum

Verlichting

verlichting Recreatiecentrum

Verlichtingssysteem

verlichtingsvermogen forfaitair nee
oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair ja

Kenmerken verlichtingssysteem

aanwezigheidsdetectie  70% van rekenzone ja
armatuurafzuiging  70% van verlichtingsvermogen nee

Eigenschappen verlichtingssysteem

regeling Pn;spec [W/m²] Azone [m²] FD

vertrekschakeling 6,0 896,37 0,90
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 92.591 MJ

hulpenergie 10.489 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 37.491 MJ

hulpenergie 0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie 0 MJ

zomercomfort ESC;P 39.117 MJ

bevochtiging Ehum;P 0 MJ

ventilatoren EV;P 40.926 MJ

verlichting EL;P 114.274 MJ

ge xporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte  verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 0 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 896,37 m²

totale verliesoppervlakte Als 1.714,31 m²

Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties 3.699 m aeq

Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties 22.223 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) 6.401 kWh

op eigen perceel opgewekte  verbruikte elektriciteit 0 kWh

ge xporteerde electriciteit 0 kWh

TOTAAL 28.623 kWh

CO2-emissie

CO2-emissie mco2 19.135 kg

Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 374 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 334.888 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 335.726 MJ

Eptot / EP;adm;tot;nb (Bouwbesluit) 1,00 -

Eptot / EP;adm;tot;nb (energielabel) 0,54 -

energielabel nieuwbouw utiliteit A+++

BENG indicatoren

energiebehoefte 51,1 kWh/m²

primair energiegebruik 103,8 kWh/m²

aandeel hernieuwbare energie 0 %

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.
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Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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BOUWBESLUIT - ALGEMEEN
Het gehele gebouw uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende
Bouwbesluit en de Bouwverordening van de gemeente Montferland

CONSTRUCTIE
- Alle dragende constructie-onderdelen volgens berekening (en tekening)
  constructeur: xx xx-xxx d.d. xx-xx-xxxx
- Alle eventueel benodigde dilataties volgens berekening constructeur of
  leverancier.

BRANDWERENDHEID
- Wanden en vloeren tussen verschillende gebruiksfuncties dienen
  een brandwerenheid met betrekkening tot bezwijken van minimaal 30 min.
  WBDBO evenals vloeren en draagconstructies volgens NEN 6068.
- Indien nodig overige draagconstructies brandwerend bekleden volgens NEN 6068.
- Verbrandingsinstallaties volgens NEN 3028.

RIOLERING
- Hemelwaterriolering, van gerecycled PVC, aansluiten op oppervlaktewater
  zoals aangegeven op het rioleringsplan K&L tracé, 87909DO-01
- Hemelwaterafvoeren te voorzien van bladvangers.
- Vuilwaterriolering, van gerecyled PVC, en aan te sluiten op het gemeentelijk
  vuilwaterriool.
- Ontstoppingstukken h.o.h. max. 10 m.
- De gehele riolering volgens de voorschriften van de gemeente Montferland

INSTALLATIES
- Alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren
  volgens de eigen gesteld in het vigerende Bouwbesluit,
  de van toepassing zijnde NEN-normen en de eisen van de plaatselijke
  nutsbedrijven.
- De indeling van de kanalen en leidingen in de leidingkoker(s) volgens
  berekening en tekening van de installateur(s).
- Afmetingen meterkast i.o.m. met plaatseljk nutsbedrijf. Ventilatie (100 cm2
  boven en onder) en uitvoering volgens vigerende Bouwbesluit en NEN 2768.
- Opstelling van aardgastoestel(len) i.o.m. plaatselijk nutsbedrijf en NEN 3082
  en NEN 1078.
- Alle installaties volgens de in het vigerende Bouwbesluit en NEN 1010.

Installaties conform S&W consultancy, zie raport: 2161507 d.d. 18-01-2017
- type opwekkingstoestel: Daalderop HP Cube Cool ketel; lucht-/water warmtepomp
- type opwekkingstoestel: Base Cube 30/35 16L; HR CV-ketel
- type verwarming: radiatoren (i.c.m.) radiatoren
- product/materiaal cv-leidingen:
- type warmtapwaterinstallatie opwerkingsrendement: 85%
- inwendige leidingdiameter warmtapwater:  <10 mm

KOZIJNEN/DEUREN
- Alle kozijnen en draaiende delen voorzien van binnenbegazing.
- Alle kozijnen dienen te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
- Alle binnendeuren die toegang bieden aan een verblijfruimte cq. -gebied
  moeten een minimale doorgang bieden van 2300 mm.
- Minimale doorgang naar een verblijfsruimte cq. -gebied is 850 mm
  (op tekening weergegeven middels de dagmaat ofwel dgm).
- Kozijnen dienen voorzien te zijn van goede naad- en kierdichting, SBR 2000.
- Toepassen veiligheidsbeglazing conform NEN 6702 (sterkte) en/of conform
  NEN 3569 (letselschade) indien beide normen van toepassing zijn op een
  kozijn, dan is NEN 6702 maatgevend.
- Geen enkele opening in de uitwendige scheidingsconstructie is breder dan 10 mm.
- Alle binnendeuren dienen aan de onderzijde te voorzien in de ventilatiebehoefte.
- Ter plaatse van een toegangsdeur maximale opstap 20 mm.

TRAPPEN/BALUSTRADES
- Conform vigerende bouwbesluit
- Optrede & aantrede: 181 & 230 mm
- Ballustrades: 1100 mm + bovenkant vloer

VENTILATIE
- Alles ventilatie technische en verwarmingstechnische voorzieningen volgens
  berekening en tekening adviseur installatietechniek, zie rapport:
  S&W consultancy 2161507 d.d. 18-01-2017
- Ventilatie volgens vigerende Bouwbesluit, NEN 1087 en NPR 1088.
- Type ventilatie:  Mechanische luchttoe- en afvoer met warmteterugwinning
(systeem D2 – NEN 8088-1). Opwekkingsrendement 90%. Toevoerkanaal tussen
buiten en wtw toestel is geïsoleerd, lengte kanaal ≤ 2,0 m. Geen recirculatie of
terugregeling. Luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen uitvoeren volgens LUKA D.

BOUWBESLUIT - ALGEMEEN

aanduiding "vluchtrichting naar links/rechts"

aanduiding "vluchtrichting naar onder"

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;
           keuken; wc   1500+

BOUWKUNDIG ALGEMEEN

aanduiding "vluchtrichting naar boven"

aanduiding "nood" uitgang

noodverlichting

brandslanghaspel 20m

poederblusser

NO

zelfsluitende deur
zelfsluitende en 30min. brandwerende deur
zelfsluitende en 60min. brandwerende deur

30min. brandwerende scheidingsconstructie
60min. brandwerende scheidingsconstructie

noodoverloop (in plattegrond)

nieuwe deur

bestaande deur

: onderkant latei t.o.v. afgewerkte vloer
: onderkant vloer (onderliggend)

: borstweringshoogte t.o.v. afgewerkte vloer
OL
OV

BH

: bovenzijde ruwbouwopening (onderliggend)BR
: dagmaatdgm

VH
DH
SZ

: vrije hoogte
: deurdrempelhoogte
: screen (tegen zonlicht)

THERMISCHE ISOLATIE

rc; begane grondvloer : Rc = 6,0 m2.K/W
deur in vluchtroute te openen zonder sleutel$

DEUR- EN RAAMKOZIJN MERKEN

: AluminiumDeurkozijn

: AluminiumBinnenRaamkozijn

: Aluminium Raamkozijn

AD

ABR

AR

: AluminiumBinnenDeurkozijnABD

: Aluminium SchuifDeurkozijnASD

: Automatische SchuifDeur, aluminiumAUSD

: Houten BinnenRaamkozijnHBR

: Houten BinnenDeur in Houten kozijnHBD

: Houten BinnenDeur in Stalen kozijnHBDS

: HoutenRaamkozijnHR

: HoutenDeurkozijnHD

: Natte Ruimte Deur

: KoelRuimte Deur

: VouwDeur

NRD

KRD

VD

: DiepVriesRuimte DeurDVRD

: VentilatieRoostersVR

: RaamTraliewerkRT

: Rooster tbv OntluchtingRO

: Rooster tbv BeluchtingRB

VENTILATIE

: Ventilatierooster Buva Topstream 50VR-1
xx dm3/s

: natuurlijke toevoer (in gevel)

: natuurlijke toevoer (deurkier)

OPGAAND WERK

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

: ontspanningsleiding, op dak aansluiten

: inspectieput

: leiding mechanische ventilatie

: onstoppings stukos

is

: muisdicht ventilatierooster

RIOLERING EN LEIDINGEN

: leiding (riool) hemelwaterafvoer

: leiding (riool) vuilwater

ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING KLEUR RAL OPMERKING

buitenwand kalkstuc glad geelgrijs - strobalenbouw
rabat gevel eikenhout verticaal naturel - -
grondkeringen hergebruik gevelsteen - donker rood - -
kozijnen hout (robinia) naturel houtkleur - -
draaiende delen hout (robinia) naturel houtkleur - -
glasdeuren hout (robinia) naturel houtkleur - -
dichte deuren hout (robinia) naturel houtkleur - -
beglazing glas transparant naturel - -
dorpels/waterslagen holonite - grijs - -
bakgoten zink naturel - - type B55
hemelwater afvoer zink naturel - - -
dakafwerking sedum - - - -
onderzijde dakdozen watervast multiplex transparant gelakt naturel - -
boeiboard eiken - naturel - -
houten spant gelijmd lariks transparant gelakt naturel - -
kolommen rondhout geschild lariks onbehandeld naturel - -
plint tot aanpeil (kelder) hergebruik gevelsteen - donker rood - alleen zichtwerk

rc; buiten gevels : Rc = 8,3 m2.K/W

: mechnische afvoer

: mechanische toevoerxx dm3/s

ca-40

gst-75

ft-50

wc-110

dp-50

wst-50

wm-75

: gootsteen; diameter 75mm

: toilet; diameter 110mm

: fontein; diameter 50mm

: douchput; diameter 50mm

: wastafel; diameter 50mm

: wasmachine; diameter 75mm

: condensafvoer; diameter 40mm

hwa-80 : hemelwaterafvoer; diameter 80mm

ug-75 : uitstort gootsteen; diameter 75mm

bp-50 : bad; diameter 50mm

stl-110 : standleiding; diameter 110mm

vw-75 : vaatwasmachine; diameter 75mm

wd-75 : wasdroogmachine; diameter 75mm

rc; dak : Rc = 8,3 m2.K/W

: triple beglazing

u-waarde; beglazing : Rc = 0,6 W/m2.K
u-waarde; kozijn : Rc = 2,4 W/m2.K
lineaire koudebruggen volgens uitgebreide methode
infiltratie : 0,600 dm3/s per m2

: Natuurlijke toevoer volgens berekening
S&W consultancy 2161507 d.d. 18-01-2017

gekoppelde rookmelder (aangesloten op lichtnet)
conform NEN 2555

ur-50 : urinoir; diameter 50mm

: strobalenwand d = 530 mm : alvon betonnen kelderwand d = 500 mm

: HSB-wand d = 200 mm : Finnjoist I-ligger 400

: keramische snelbouwstenen 150 mm : borstwering

: baksteen metselwerk d = 100 mm

: i.h.w.g. betonwand d = 200 mm

: lichte scheidingswand d = 120 mm

: isolatie

: prefab beton
: wand buiten opdracht

vp-75 : afvoer vloerput; diameter 75mm

30min. brandwerende deur
30min. brandwerende deur

rc; kelderwand : Rc = 6,0 m2.K/W

EPN
- Verwarming en warmtapwater:
  zie rapportage: S&W consultancy 2161507 d.d. 18-01-2017
- Alle glasopeningen voorzien van isolerende triple beglazing.
- Detaillering van de woning uitvoeren volgens de minimale eisen van het
  vigerende Bouwbesluit en de betreffende NEN, normbladen en minsteriele
  regelgeving.
- Goede naad- en kierdichting ter plaatste van draaiende delen.
- Kozijnaansluiting voorzien van goede naad- en kierdichting.
- Aansluiting van de dakplaten met het binnenspouwblad door middel van
  cellenband.
- Alle dakdoorvoeren goed luchtdicht afdichten.

Geluid
- Karakteristieke geluidswering van de uitwendige scheidingconstructie conform het
  vigerende bouwbesluit Afd. 3.1 Art. 3.2 met min. waarde van 20 dB volgens
  NEN5077
- Beschrerming tegen geluid van installaties conform het vigerende bouwbesluit Afd.
  3.3 Art. 3.9 met een bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van te hoogste
  30 dB volgens NEN5077
- De geluid-absorptie van gemeenschappelijke verkeersruimten conform het
  vigerende bouwbesluit Afd. 3.3 Art 3.13
- De geluidwering tussen niet gemeenschappelijke verblijfsruimten comform het
  vigerende bouwbesluit Afd. 3.4 Art. 3.17a
- De geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfunctie conform het
  vigerende bouwbesluit Afd. 3.4 Art 3.17

Oppervlakten:

Nummer Ruimte Benaming Opp. Gebruiksfuntie

-1.1 Bowlingbaan vbr 262,8 Sportfunctie
-1.2 Overloop vkr 39,2 Gemeenschappelijk
-1.3 Traphal vkr 12,6 Gemeenschappelijk
-1.4a Voorportaal toilet vkr 3,9 Gemeenschappelijk
-1.4b Toilet 1 tr 1,8 Gemeenschappelijk
-1.4c Toilet 2 tr 2,3 Gemeenschappelijk
-1.4d Toilet 3 tr 1,7 Gemeenschappelijk
-1.4e Miva Toilet tr 3,8 Gemeenschappelijk
-1.5 Kleedkamer fr 43,3 Overige gebruiksfunctie
-1.6 Opslag br 12,3 Gemeenschappelijk
-1.7 Wellness vbr 147,6 Bijeenkomstfunctie
-1.8 Bar vbr 46,0 Bijeenkomstfunctie
0.1 Keuken-/spoel vbr 41,8 Bijeenkomstfunctie
0.2 Restaurant vbr 111,5 Bijeenkomstfunctie
0.3 Bar vbr 118,7 Bijeenkomstfunctie
0.4 Hal vkr 30,2 Gemeenschappelijk
0.5a Voorportaal vkr 4,3 Gemeenschappelijk
0.5b Toilet 1 tr 1,2 Gemeenschappelijk
0.5c Toilet 2 tr 1,2 Gemeenschappelijk
0.5d Toilet 3 tr 1,5 Gemeenschappelijk
0.5e Urinoirs tr 7,0 Gemeenschappelijk
0.5f Toilet 4 tr 1,4 Gemeenschappelijk
0.6 Bergruimte br 26,0 Gemeenschappelijk
0.7 Bergruimte or 44,6 Overige gebruiksfunctie
0.8 Technische ruimte tcr 3,6 Gemeenschappelijk

Totaal gebruiksoppervlakte = 984,3 m2

Totaal gebruiksoppervlakte bijeenkomst functie = 562,7 m2

Totaal verblijfsgebied bijeenkomst functie = 388,6 m2

Totaal verblijfsgebied = 69,1 % > 55 % (voldoet)

Totaal gebruiksoppervlakte sportfunctie = 315,9 m2

Totaal verblijfsgebied sportfunctie = 260,6 m2

Totaal verblijfsgebied = 69,1 % > 55 % (voldoet)

WANDOPBOUW kelder (Bu-Bi)
(Rc = 6,0 m².K/W)

- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s
- EPS 100 isobouw; drukvaste isolatieplaat dikte 200 mm Rd=5,43
- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s
- Alvon holle wandsysteem i.h.w.g. beton d = 300 mm vlgs.ber.constr.
- stucwerk, afgew. met kwarts muurverf

DAKOPBOUW (Bi-Bu)
(Rc = 8,4 m² K/W)

- sedum dak
- EPDM folie
- multiplex beplating dikte = 22 mm
- tengels 60 x 40mm h.o.h. 260mm
- gegalvaniseerd muizengaas 5x5mm.
dakdozen:
- PAVATEX ISOLAIR geimpregneerde watervaste dampopen houtvezelplaat 20mm,
   onderling verlijmen met Pavacoll 310, def. te bevestigen dmv schroef door tengel
- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO 60 x 400 mm, v.v.
   extra regel i.v.m. rabat afwerking h.o.h. 520 mm
- multiplex beplating o.g. 20 mm verlijmd en geschroefd,
- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge 800 x 480 x 360 mm (lxbxh),
     (restruimte vullen met los stro)
- underlayment o.g. dikte = 20 mm

WANDOPBOUW vliesgevel (Bu-Bi)
(U =  0,6 W/m²K)

- geschilde lariks kolom Ø 200 mm
- 2x kozijnhout dikte 134 x 90 mm
- triple beglazing
- geschilde lariks kolom Ø 200 mm

WANDOPBOUW strobalenwand (Bu-Bi
(Rc = 8,3 m².K/W)

- 35 mm traskalk, naturel v.z.v. jute wapening
- kippengaas verzinkt (onderste halve meter buitengevel v.v. muizengaas 5x5mm)
- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO 45 x 400 mm, v.v.
  extra regel i.v.m. rabat afwerking h.o.h. 800 mm
- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge 800 x 480 x 360 mm
  (lxbxh), max  maatafwijking 3%, dichtheid 90-110 kg/m3, volledig vrij van ongedierte,
  max. vochtopname 15% en met inbouw-vochtigheid kleiner dan 15%.
- kippengaas verzinkt
- 35 mm leemstuc, basisleem naturel (binnenzijde) v.z.v. jute wapening/glasvezel

KELDER VLOEROPBOUW
(Rc = 3,5 m².K/W)

- cementdekvloer dikte =60 mm
- krimpnet
- leidingen vloerverwarming  14 mm
- geextrudeerd polystyreen dikte 40 mm
- i.h.w.g. beton dikte = 250 mm vlgs.ber.constr.
- EPS 100 isobouw; drukvaste isolatieplaat dikte 200 mm Rd=5,43

VERD. VLOEROPBOUW binnen
(Rc = 3,0 m².K/W)

- afwerkvloer vlgns. opdrachtgever dikte =20 mm
- cementdekvloer dikte =80 mm
- krimpnet
- leidingen vloerverwarming  14 mm
- geextrudeerd polystyreen dikte 100 mm Rd=2,78
- breedplaatvloer dikte = 250 mm v.z.v. oplegvilt vlgs.ber.constr.
- plafondafwerking, uitvlakken v.z.v. kwarts-muurverf

VERD. VLOEROPBOUW buiten
(Rc = 6,5 m².K/W)

- afwerkvloer vlgns. opdrachtgever dikte = 30 mm
- cementdekvloer dikte =80 mm
- krimpnet
- EPDM folie
- PIR isolatie Kingspan Therma TR27 FM dikte 160 mm Rd=6,4
- breedplaatvloer dikte = 250 mm v.z.v. oplegvilt vlgs.ber.constr.
- plafondafwerking, uitvlakken v.z.v. kwarts-muurverf

VISUALISATIE

xx dm3/s

Legenda

Giesen Architektuur bv
Keppelseweg 33  7001 CE Doetinchem  telefoon 0314 325213
email  info@giesen.nl
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BOUWBESLUIT - ALGEMEEN
Het gehele gebouw uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende
Bouwbesluit en de Bouwverordening van de gemeente xx

CONSTRUCTIE
- Alle dragende constructie-onderdelen volgens berekening (en tekening)
  constructeur: xx xx-xxx d.d. xx-xx-xxxx
- Alle eventueel benodigde dilataties volgens berekening constructeur of
  leverancier.

BRANDWERENDHEID
- Scheidende wanden dienen een brandwerendheid te bezitten van
  xx min. WBDBO evenals vloeren en draagconstructies volgens NEN 6068.
- Alle overige draagconstructies brandwerend bekleden volgens NEN 6068.
- Alle be- en ontluchtingskanalen minimaal xx min. brandwerend bekleden.
- Verbrandingsinstallaties volgens NEN 3028.
- Alle project specifieke brandwerende benodigdheden zie rapport:
  xx xx-xx d.d. xx-xx-xxxx

RIOLERING
- Hemelwaterriolering, van gerecycled PVC, aansluiten op oppervlaktewater
  zoals aangegeven op het rioleringsplan K&L tracé, 99415 DO-01 d.d. xx-xx-xxxx
- Hemelwaterafvoeren te voorzien van bladvangers.
- Vuilwaterriolering, van gerecyled PVC, en aan te sluiten op het gemeentelijk
  vuiwaterriool.
- Ontstoppingstukken h.o.h. max. 10 m.
- De gehele riolering volgens de voorschriften van de gemeente xx

INSTALLATIES
- Alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren
  volgens de eigen gesteld in het vigerende Bouwbesluit,
  de van toepassing zijnde NEN-normen en de eisen van de plaatselijke
  nutsbedrijven.
- De indeling van de kanalen en leidingen in de leidingkoker(s) volgens
  berekening en tekening van de installateur(s).
- Afmetingen meterkast i.o.m. met plaatseljk nutsbedrijf. Ventilatie (100 cm2
  boven en onder) en uitvoering volgens vigerende Bouwbesluit en NEN 2768.
- Opstelling van aardgastoestel(len) i.o.m. plaatselijk nutsbedrijf en NEN 3082
  en NEN 1078.
- Alle installaties volgens de in het vigerende Bouwbesluit en NEN 1010.

Installaties conform xx, zie raport: xx d.d. xx-xx-xxxx
- type opwekkingstoestel: Daalderop HP Cube Cool ketel; lucht-/water warmtepomp
- type opwekkingstoestel: Base Cube 30/35 16L; HR CV-ketel
- type verwarming: radiatoren (i.c.m.) radiatoren
- product/materiaal cv-leidingen:
- type warmtapwaterinstallatie opwerkingsrendement: 85%
- inwendige leidingdiameter warmtapwater:  <10 mm

KOZIJNEN/DEUREN
- Alle kozijnen en draaiende delen voorzien van binnenbegazing.
- Alle kozijnen dienen te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
- Alle binnendeuren die toegang bieden aan een verblijfruimte cq. -gebied
  moeten een minimale doorgang bieden van 2300 mm.
- Minimale doorgang naar een verblijfsruimte cq. -gebied is 850 mm
  (op tekening weergegeven middels de dagmaat ofwel dgm).
- Kozijnen dienen voorzien te zijn van goede naad- en kierdichting, SBR 2000.
- Toepassen veiligheidsbeglazing conform NEN 6702 (sterkte) en/of conform
  NEN 3569 (letselschade) indien beide normen van toepassing zijn op een
  kozijn, dan is NEN 6702 maatgevend.
- Geen enkele opening in de uitwendige scheidingsconstructie is breder dan 10 mm.
- Alle binnendeuren dienen aan de onderzijde te voorzien in de ventilatiebehoefte.
- Ter plaatse van een toegangsdeur maximale opstap 20 mm.

TRAPPEN/BALUSTRADES
- Conform vigerende bouwbesluit
- Optrede & aantrede: 181 & 230 mm
- Ballustrades: 1000 mm + bovenkant vloer

VENTILATIE
- Alles ventilatie technische en verwarmingstechnische voorzieningen volgens
  berekening en tekening adviseur installatietechniek, zie rapport:
  xx xx d.d. xx-xx-xxxx
- Ventilatie volgens vigerende Bouwbesluit, NEN 1087 en NPR 1088.
- Type ventilatie:  Natuurlijke luchtoe- en mechanische afvoer, winddrukgestuurd.
CO2 sturing in woonkamer/keuken. Luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA D

BOUWBESLUIT - ALGEMEEN

aanduiding "vluchtrichting naar links/rechts"

aanduiding "vluchtrichting naar onder"

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;
           keuken; wc   1500+

BOUWKUNDIG ALGEMEEN

aanduiding "vluchtrichting naar boven"

aanduiding "nood" uitgang

noodverlichting

brandslanghaspel 20m

poederblusser

NO

zelfsluitende deur
zelfsluitende en 30min. brandwerende deur
zelfsluitende en 60min. brandwerende deur

30min. brandwerende scheidingsconstructie
60min. brandwerende scheidingsconstructie

noodoverloop (in plattegrond)

nieuwe deur

bestaande deur

: onderkant latei t.o.v. afgewerkte vloer
: onderkant vloer (onderliggend)

: borstweringshoogte t.o.v. afgewerkte vloer
OL
OV

BH

: bovenzijde ruwbouwopening (onderliggend)BR
: dagmaatdgm

VH
DH
SZ

: vrije hoogte
: deurdrempelhoogte
: screen (tegen zonlicht)

THERMISCHE ISOLATIE

rc; begane grondvloer : Rc = 6,0 m2.K/W
deur in vluchtroute te openen zonder sleutel$

DEUR- EN RAAMKOZIJN MERKEN

: AluminiumDeurkozijn

: AluminiumBinnenRaamkozijn

: Aluminium Raamkozijn

AD

ABR

AR

: AluminiumBinnenDeurkozijnABD

: Aluminium SchuifDeurkozijnASD

: Automatische SchuifDeur, aluminiumAUSD

: Houten BinnenRaamkozijnHBR

: Houten BinnenDeur in Houten kozijnHBD

: Houten BinnenDeur in Stalen kozijnHBDS

: HoutenRaamkozijnHR

: HoutenDeurkozijnHD

: Natte Ruimte Deur

: KoelRuimte Deur

: VouwDeur

NRD

KRD

VD

: DiepVriesRuimte DeurDVRD

: VentilatieRoostersVR

: RaamTraliewerkRT

: Rooster tbv OntluchtingRO

: Rooster tbv BeluchtingRB

VENTILATIE

: Ventilatierooster Buva Topstream 50VR-1
xx dm3/s

: natuurlijke toevoer (in gevel)

: natuurlijke toevoer (deurkier)

OPGAAND WERK

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

EPN
- Verwarming en warmtapwater:
  zie rapportage: xx xxxxx d.d. xx-xx-xxxx
- Alle glasopeningen voorzien van isolerende triple beglazing.
- Detaillering van de woning uitvoeren volgens de minimale eisen van het
  vigerende Bouwbesluit en de betreffende NEN, normbladen en minsteriele
  regelgeving.
- Goede naad- en kierdichting ter plaatste van draaiende delen.
- Kozijnaansluiting voorzien van goede naad- en kierdichting.
- Aansluiting van de dakplaten met het binnenspouwblad door middel van
  cellenband.
- Alle dakdoorvoeren goed luchtdicht afdichten.

Geluid
- Karakteristieke geluidswering van de uitwendige scheidingconstructie conform het
  vigerende bouwbesluit Afd. 3.1 Art. 3.2 met min. waarde van 20 dB volgens
  NEN5077
- Beschrerming tegen geluid van installaties conform het vigerende bouwbesluit Afd.
  3.3 Art. 3.9 met een bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van te hoogste
  30 dB volgens NEN5077
- De geluid-absorptie van gemeenschappelijke verkeersruimten conform het
  vigerende bouwbesluit Afd. 3.3 Art 3.13
- De geluidwering tussen niet gemeenschappelijke verblijfsruimten comform het
  vigerende bouwbesluit Afd. 3.4 Art. 3.17a
- De geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfunctie conform het
  vigerende bouwbesluit Afd. 3.4 Art 3.17

Woning:

Nummer Ruimte Benaming Oppervlakte

0.1 keuken verblijfsruimte 62 m2

0.2 restaurant toiletruimte 116 m2

0.3 bar technische ruimte 129 m2

0.4 hal kastruimte 24 m2

0.5 toiletgroep toiletruimte 16 m2

0.6 bergruimte toiletruimte 7 m2

0.7 opslag toiletruimte 42 m2

0.8 installatie ruimte toiletruimte 4 m2

 1.1 kantoor verblijfsruimte x,x m2

 1.2 technische ruimte technische ruimte x,x m2

Totaal gebruiksoppervlakte = xx m2

Eis verblijfsgebied 55% van xx m2 = xx m2

Totaal verblijfsgebied = xx m2 > x m2 (voldoet)

bruto vloer oppervlakte = xx m2

totale inhoud = xx m3

wandlichtpunt

bel

plafondlichtpunt

ptt-aansluiting

cai-aansluitingdubbele wandcontactdoos geaard

enkele wandcontactdoos geaard

enkelpolige schakelaar

wisselschakelaar

dubbelpolige schakelaar

wm

kamerthermostaat

gas (keuken)

loze leiding wasdroger

internet aansluiting

aansluiting wasmachine

aansluiting koelkast

schakelaars op 1050+ / wcd op 300+

aansluiting afzuigkap

aansluiting cv-ketel

aansluiting mechanische ventilatie

wandlichtpunt waterdicht

1 wcd per vertrek op 1050+

loze leiding div.

loze leiding ptt-aansluiting

loze leiding cai-aansluitinggekoppelde rookmelder (aangesloten op lichtnet)
conform NEN 2555

ELECTRA (NEN 1010)

wd

enkele wandcontactdoos geaard

enkele wandcontactdoos geaard

mechanische ventilatie-unit

HR-combiketel

warmte-terug-win-unit

plaats koelkast

radiator

bepalen volgens berekening installateur
plaats en capaciteit radiatoren nader te

is uitgevoerd met videofooninstallatie
beldrukker hoofdingang appartementen

: ontspanningsleiding, op dak aansluiten

: inspectieput

: leiding mechanische ventilatie

: onstoppings stukos

is

: muisdicht ventilatierooster

RIOLERING EN LEIDINGEN

: leiding (riool) hemelwaterafvoer

: leiding (riool) vuilwater

ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING KLEUR RAL OPMERKING

buitenwand kalkstuc glad geelgrijs - strobalenbouw
rabat gevel eikenhout verticaal naturel - -
grondkeringen hergebruik gevelsteen - donker rood - -
kozijnen hout (robinia) naturel houtkleur - -
draaiende delen hout (robinia) naturel houtkleur - -
glasdeuren hout (robinia) naturel houtkleur - -
dichte deuren hout (robinia) naturel houtkleur - -
beglazing glas transparant naturel - -
dorpels/waterslagen holonite - grijs - -
bakgoten zink naturel - - type B55
hemelwater afvoer zink naturel - - -
dakafwerking sedum - - - -
onderzijde dakdozen watervast multiplex transparant gelakt naturel - -
boeiboard eiken - naturel - -
houten spant gelijmd lariks transparant gelakt naturel - -
kolommen rondhout geschild lariks onbehandeld naturel - -
plint tot aanpeil (kelder) hergebruik gevelsteen - donker rood - alleen zichtwerk

rc; buiten gevels : Rc = 8,3 m2.K/W

: mechnische afvoer

: mechanische toevoerxx dm3/s

ca-40

gst-75

ft-50

wc-110

dp-50

wst-50

wm-75

: gootsteen; diameter 75mm

: toilet; diameter 110mm

: fontein; diameter 50mm

: douchput; diameter 50mm

: wastafel; diameter 50mm

: wasmachine; diameter 75mm

: condensafvoer; diameter 40mm

hwa-80 : hemelwaterafvoer; diameter 80mm

ug-75 : uitstort gootsteen; diameter 75mm

bp-50 : bad; diameter 50mm

stl-110 : standleiding; diameter 110mm

vw-75 : vaatwasmachine; diameter 75mm

wd-75 : wasdroogmachine; diameter 75mm

rc; dak : Rc = 8,3 m2.K/W

VISUALISATIE

: triple beglazing

u-waarde; beglazing : Rc = 0,6 W/m2.K
u-waarde; kozijn : Rc = 2,4 W/m2.K
lineaire koudebruggen volgens uitgebreide methode
infiltratie : 0,600 dm3/s per m2

: Natuurlijke toevoer volgens berekening
S&W consultancy 215115 d.d. 26-11-2015

gekoppelde rookmelder (aangesloten op lichtnet)
conform NEN 2555 dubbelpolige wisselschakelaar

convector

bewegingsmelder

tl-lamp

ur-50 : urinoir; diameter 50mm

: strobalenwand : woningscheidende HSB-wand

: HSB-wand : Finnjoist I-ligger

: keramische snelbouwstenen : borstwering

: baksteen metselwerk

: i.h.w.g. betonwand

: lichte scheidingswand

: isolatie : HSB-wand

: prefab beton

: bestaande wand / vloer

: wand buiten opdracht

vp-75 : afvoer vloerput; diameter 75mm

30min. brandwerende deur
30min. brandwerende deur

rc; kelderwand : Rc = 6,0 m2.K/W

xx dm3/s

Legenda

Giesen Architektuur bv
Keppelseweg 33  7001 CE Doetinchem  telefoon 0314 325213
email  info@giesen.nl

schaal

datum

formaat

bladnummer

bouwnummer

projectomschr.

opdrachtgever

tekeningomschr.

Camping de Slangenbult

dhr. R. Wijnands
St. Isidorusstraat 12
7093 CW Stokkum

Definitief ontwerp

09-12-2016

87909

SITUATIE

1:100, 1:1000

gewijzigd xx-xx-2015

- xxxxxxxx
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BOUWBESLUIT - ALGEMEEN

Het gehele gebouw uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende

Bouwbesluit en de Bouwverordening van de gemeente Montferland

CONSTRUCTIE

- Alle dragende constructie-onderdelen volgens berekening (en tekening)

  constructeur: xx xx-xxx d.d. xx-xx-xxxx

- Alle eventueel benodigde dilataties volgens berekening constructeur of

  leverancier.

BRANDWERENDHEID

- Wanden en vloeren tussen verschillende gebruiksfuncties dienen

  een brandwerenheid met betrekkening tot bezwijken van minimaal 30 min.

  WBDBO evenals vloeren en draagconstructies volgens NEN 6068.

- Indien nodig overige draagconstructies brandwerend bekleden volgens NEN 6068.

- Verbrandingsinstallaties volgens NEN 3028.

RIOLERING

- Hemelwaterriolering, van gerecycled PVC, aansluiten op oppervlaktewater

  zoals aangegeven op het rioleringsplan K&L tracé, 87909DO-01

- Hemelwaterafvoeren te voorzien van bladvangers.

- Vuilwaterriolering, van gerecyled PVC, en aan te sluiten op het gemeentelijk

  vuilwaterriool.

- Ontstoppingstukken h.o.h. max. 10 m.

- De gehele riolering volgens de voorschriften van de gemeente Montferland

INSTALLATIES

- Alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren

  volgens de eigen gesteld in het vigerende Bouwbesluit,

  de van toepassing zijnde NEN-normen en de eisen van de plaatselijke

  nutsbedrijven.

- De indeling van de kanalen en leidingen in de leidingkoker(s) volgens

  berekening en tekening van de installateur(s).

- Afmetingen meterkast i.o.m. met plaatseljk nutsbedrijf. Ventilatie (100 cm2

  boven en onder) en uitvoering volgens vigerende Bouwbesluit en NEN 2768.

- Opstelling van aardgastoestel(len) i.o.m. plaatselijk nutsbedrijf en NEN 3082

  en NEN 1078.

- Alle installaties volgens de in het vigerende Bouwbesluit en NEN 1010.

Installaties conform S&W consultancy, zie raport: 2161507 d.d. 18-01-2017

- type opwekkingstoestel: Daalderop HP Cube Cool ketel; lucht-/water warmtepomp

- type opwekkingstoestel: Base Cube 30/35 16L; HR CV-ketel

- type verwarming: radiatoren (i.c.m.) radiatoren

- product/materiaal cv-leidingen:

- type warmtapwaterinstallatie opwerkingsrendement: 85%

- inwendige leidingdiameter warmtapwater:  <10 mm

KOZIJNEN/DEUREN

- Alle kozijnen en draaiende delen voorzien van binnenbegazing.

- Alle kozijnen dienen te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

- Alle binnendeuren die toegang bieden aan een verblijfruimte cq. -gebied

  moeten een minimale doorgang bieden van 2300 mm.

- Minimale doorgang naar een verblijfsruimte cq. -gebied is 850 mm

  (op tekening weergegeven middels de dagmaat ofwel dgm).

- Kozijnen dienen voorzien te zijn van goede naad- en kierdichting, SBR 2000.

- Toepassen veiligheidsbeglazing conform NEN 6702 (sterkte) en/of conform

  NEN 3569 (letselschade) indien beide normen van toepassing zijn op een

  kozijn, dan is NEN 6702 maatgevend.

- Geen enkele opening in de uitwendige scheidingsconstructie is breder dan 10 mm.

- Alle binnendeuren dienen aan de onderzijde te voorzien in de ventilatiebehoefte.

- Ter plaatse van een toegangsdeur maximale opstap 20 mm.

TRAPPEN/BALUSTRADES

- Conform vigerende bouwbesluit

- Optrede & aantrede: 181 & 230 mm

- Ballustrades: 1100 mm + bovenkant vloer

VENTILATIE

- Alles ventilatie technische en verwarmingstechnische voorzieningen volgens

  berekening en tekening adviseur installatietechniek, zie rapport:

  S&W consultancy 2161507 d.d. 18-01-2017

- Ventilatie volgens vigerende Bouwbesluit, NEN 1087 en NPR 1088.

- Type ventilatie:  Mechanische luchttoe- en afvoer met warmteterugwinning

(systeem D2 – NEN 8088-1). Opwekkingsrendement 90%. Toevoerkanaal tussen

buiten en wtw toestel is geïsoleerd, lengte kanaal ≤ 2,0 m. Geen recirculatie of

terugregeling. Luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen uitvoeren volgens LUKA D.

BOUWBESLUIT - ALGEMEEN

aanduiding "vluchtrichting naar links/rechts"

aanduiding "vluchtrichting naar onder"

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;

           keuken; wc   1500+

BOUWKUNDIG ALGEMEEN

aanduiding "vluchtrichting naar boven"

aanduiding "nood" uitgang

noodverlichting

brandslanghaspel 20m

poederblusser

NO

zelfsluitende deur

zelfsluitende en 30min. brandwerende deur

zelfsluitende en 60min. brandwerende deur

30min. brandwerende scheidingsconstructie

60min. brandwerende scheidingsconstructie

noodoverloop (in plattegrond)

nieuwe deur

bestaande deur

: onderkant latei t.o.v. afgewerkte vloer

: onderkant vloer (onderliggend)

: borstweringshoogte t.o.v. afgewerkte vloer

OL

OV

BH

: bovenzijde ruwbouwopening (onderliggend)BR
: dagmaatdgm

VH

DH

SZ

: vrije hoogte

: deurdrempelhoogte

: screen (tegen zonlicht)

THERMISCHE ISOLATIE

rc; begane grondvloer : Rc = 6,0 m2.K/W
deur in vluchtroute te openen zonder sleutel$

DEUR- EN RAAMKOZIJN MERKEN

: AluminiumDeurkozijn

: AluminiumBinnenRaamkozijn

: Aluminium Raamkozijn

AD

ABR

AR

: AluminiumBinnenDeurkozijnABD

: Aluminium SchuifDeurkozijnASD

: Automatische SchuifDeur, aluminiumAUSD

: Houten BinnenRaamkozijnHBR

: Houten BinnenDeur in Houten kozijnHBD

: Houten BinnenDeur in Stalen kozijnHBDS

: HoutenRaamkozijnHR

: HoutenDeurkozijnHD

: Natte Ruimte Deur

: KoelRuimte Deur

: VouwDeur

NRD

KRD

VD

: DiepVriesRuimte DeurDVRD

: VentilatieRoostersVR

: RaamTraliewerkRT

: Rooster tbv OntluchtingRO

: Rooster tbv BeluchtingRB

VENTILATIE

: Ventilatierooster Buva Topstream 50VR-1

xx dm3/s

: natuurlijke toevoer (in gevel)

: natuurlijke toevoer (deurkier)

OPGAAND WERK

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

: ontspanningsleiding, op dak aansluiten

: inspectieput

: leiding mechanische ventilatie

: onstoppings stukos

is

: muisdicht ventilatierooster

RIOLERING EN LEIDINGEN

: leiding (riool) hemelwaterafvoer

: leiding (riool) vuilwater

ONDERDEEL  MATERIAAL AFWERKING KLEUR  RAL OPMERKING

buitenwand  kalkstuc  glad  geelgrijs  - strobalenbouw

rabat gevel  eikenhout  verticaal  naturel  - -

grondkeringen  hergebruik gevelsteen-  donker rood - -

kozijnen   hout (robinia) naturel  houtkleur  - -

draaiende delen  hout (robinia) naturel  houtkleur  - -

glasdeuren  hout (robinia) naturel  houtkleur  - -

dichte deuren  hout (robinia) naturel  houtkleur  - -

beglazing   glas  transparant naturel  - -

dorpels/waterslagen  holonite  -  grijs  - -

bakgoten   zink  naturel  -  - type B55

hemelwater afvoer  zink  naturel  -  - -

dakafwerking  sedum  -  -  - -

onderzijde dakdozen  watervast multiplex transparant gelakt naturel  - -

boeiboard   eiken   -  naturel  - -

houten spant  gelijmd lariks transparant gelakt naturel  - -

kolommen rondhout  geschild lariks onbehandeld naturel  - -

plint tot aanpeil (kelder) hergebruik gevelsteen-  donker rood - alleen zichtwerk

rc; buiten gevels : Rc = 8,3 m2.K/W

: mechnische afvoer

: mechanische toevoerxx dm3/s

ca-40

gst-75

ft-50

wc-110

dp-50

wst-50

wm-75

: gootsteen; diameter 75mm

: toilet; diameter 110mm

: fontein; diameter 50mm

: douchput; diameter 50mm

: wastafel; diameter 50mm

: wasmachine; diameter 75mm

: condensafvoer; diameter 40mm

hwa-80 : hemelwaterafvoer; diameter 80mm

ug-75 : uitstort gootsteen; diameter 75mm

bp-50 : bad; diameter 50mm

stl-110 : standleiding; diameter 110mm

vw-75 : vaatwasmachine; diameter 75mm

wd-75 : wasdroogmachine; diameter 75mm

rc; dak : Rc = 8,3 m2.K/W

: triple beglazing

u-waarde; beglazing : Rc = 0,6 W/m2.K

u-waarde; kozijn : Rc = 2,4 W/m2.K

lineaire koudebruggen volgens uitgebreide methode

infiltratie  : 0,600 dm3/s per m2

: Natuurlijke toevoer volgens berekening

S&W consultancy 2161507 d.d. 18-01-2017

gekoppelde rookmelder (aangesloten op lichtnet)

conform NEN 2555

ur-50 : urinoir; diameter 50mm

: strobalenwand d = 530 mm : alvon betonnen kelderwand d = 500 mm

: HSB-wand d = 200 mm : Finnjoist I-ligger 400

: keramische snelbouwstenen 150 mm : borstwering

: baksteen metselwerk d = 100 mm

: i.h.w.g. betonwand d = 200 mm

: lichte scheidingswand d = 120 mm

: isolatie

: prefab beton

: wand buiten opdracht

vp-75 : afvoer vloerput; diameter 75mm

30min. brandwerende deur

30min. brandwerende deur

rc; kelderwand : Rc = 6,0 m2.K/W

EPN

- Verwarming en warmtapwater:

  zie rapportage: S&W consultancy 2161507 d.d. 18-01-2017

- Alle glasopeningen voorzien van isolerende triple beglazing.

- Detaillering van de woning uitvoeren volgens de minimale eisen van het

  vigerende Bouwbesluit en de betreffende NEN, normbladen en minsteriele

  regelgeving.

- Goede naad- en kierdichting ter plaatste van draaiende delen.

- Kozijnaansluiting voorzien van goede naad- en kierdichting.

- Aansluiting van de dakplaten met het binnenspouwblad door middel van

  cellenband.

- Alle dakdoorvoeren goed luchtdicht afdichten.

Geluid

- Karakteristieke geluidswering van de uitwendige scheidingconstructie conform het

  vigerende bouwbesluit Afd. 3.1 Art. 3.2 met min. waarde van 20 dB volgens

  NEN5077

- Beschrerming tegen geluid van installaties conform het vigerende bouwbesluit Afd.

  3.3 Art. 3.9 met een bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van te hoogste

  30 dB volgens NEN5077

- De geluid-absorptie van gemeenschappelijke verkeersruimten conform het

  vigerende bouwbesluit Afd. 3.3 Art 3.13

- De geluidwering tussen niet gemeenschappelijke verblijfsruimten comform het

  vigerende bouwbesluit Afd. 3.4 Art. 3.17a

- De geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfunctie conform het

  vigerende bouwbesluit Afd. 3.4 Art 3.17

Oppervlakten:

Nummer Ruimte  BenamingOpp. Gebruiksfuntie

-1.1  Bowlingbaan  vbr  262,8  Sportfunctie

-1.2  Overloop  vkr  39,2  Gemeenschappelijk

-1.3  Traphal   vkr  12,6  Gemeenschappelijk

-1.4a  Voorportaal toilet vkr  3,9  Gemeenschappelijk

-1.4b  Toilet 1   tr  1,8  Gemeenschappelijk

-1.4c  Toilet 2   tr  2,3  Gemeenschappelijk

-1.4d  Toilet 3   tr  1,7  Gemeenschappelijk

-1.4e  Miva Toilet  tr  3,8  Gemeenschappelijk

-1.5  Kleedkamer  fr  43,3  Overige gebruiksfunctie

-1.6  Opslag   br  12,3  Gemeenschappelijk

-1.7  Wellness   vbr  147,6 Bijeenkomstfunctie

-1.8  Bar   vbr  46,0  Bijeenkomstfunctie

0.1  Keuken-/spoel  vbr  41,8  Bijeenkomstfunctie

0.2  Restaurant  vbr  111,5  Bijeenkomstfunctie

0.3  Bar   vbr  118,7  Bijeenkomstfunctie

0.4  Hal   vkr  30,2  Gemeenschappelijk

0.5a  Voorportaal  vkr  4,3  Gemeenschappelijk

0.5b  Toilet 1   tr  1,2  Gemeenschappelijk

0.5c  Toilet 2   tr  1,2  Gemeenschappelijk

0.5d  Toilet 3   tr  1,5  Gemeenschappelijk

0.5e  Urinoirs   tr  7,0  Gemeenschappelijk

0.5f  Toilet 4   tr  1,4  Gemeenschappelijk

0.6  Bergruimte  br  26,0  Gemeenschappelijk

0.7  Bergruimte  or  44,6  Overige gebruiksfunctie

0.8  Technische ruimte tcr  3,6  Gemeenschappelijk

Totaal gebruiksoppervlakte = 984,3 m2

Totaal gebruiksoppervlakte bijeenkomst functie = 562,7 m2

Totaal verblijfsgebied bijeenkomst functie = 388,6 m2

Totaal verblijfsgebied = 69,1 % > 55 % (voldoet)

Totaal gebruiksoppervlakte sportfunctie = 315,9 m2

Totaal verblijfsgebied sportfunctie = 260,6 m2

Totaal verblijfsgebied = 69,1 % > 55 % (voldoet)

WANDOPBOUW kelder (Bu-Bi)

(Rc = 6,0 m².K/W)

- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s

- EPS 100 isobouw; drukvaste isolatieplaat dikte 200 mm Rd=5,43

- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s

- Alvon holle wandsysteem i.h.w.g. beton d = 300 mm vlgs.ber.constr.

- stucwerk, afgew. met kwarts muurverf

DAKOPBOUW (Bi-Bu)

(Rc = 8,4 m² K/W)

- sedum dak

- EPDM folie

- multiplex beplating dikte = 22 mm

- tengels 60 x 40mm h.o.h. 260mm

- gegalvaniseerd muizengaas 5x5mm.

dakdozen:

- PAVATEX ISOLAIR geimpregneerde watervaste dampopen houtvezelplaat 20mm,

   onderling verlijmen met Pavacoll 310, def. te bevestigen dmv schroef door tengel

- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO 60 x 400 mm, v.v.

   extra regel i.v.m. rabat afwerking h.o.h. 520 mm

- multiplex beplating o.g. 20 mm verlijmd en geschroefd,

- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge 800 x 480 x 360 mm (lxbxh),

     (restruimte vullen met los stro)

- underlayment o.g. dikte = 20 mm

WANDOPBOUW vliesgevel (Bu-Bi)

(U =  0,6 W/m²K)

- geschilde lariks kolom Ø 200 mm

- 2x kozijnhout dikte 134 x 90 mm

- triple beglazing

- geschilde lariks kolom Ø 200 mm

WANDOPBOUW strobalenwand (Bu-Bi

(Rc = 8,3 m².K/W)

- 35 mm traskalk, naturel v.z.v. jute wapening
- kippengaas verzinkt (onderste halve meter buitengevel v.v. muizengaas 5x5mm)

- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO 45 x 400 mm, v.v.
  extra regel i.v.m. rabat afwerking h.o.h. 800 mm

- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge 800 x 480 x 360 mm

  (lxbxh), max  maatafwijking 3%, dichtheid 90-110 kg/m3, volledig vrij van ongedierte,

  max. vochtopname 15% en met inbouw-vochtigheid kleiner dan 15%.

- kippengaas verzinkt

- 35 mm leemstuc, basisleem naturel (binnenzijde) v.z.v. jute wapening/glasvezel

KELDER VLOEROPBOUW

(Rc = 3,5 m².K/W)

- cementdekvloer dikte =60 mm

- krimpnet

- leidingen vloerverwarming ∅ 14 mm

- geextrudeerd polystyreen dikte 40 mm

- i.h.w.g. beton dikte = 250 mm vlgs.ber.constr.

- EPS 100 isobouw; drukvaste isolatieplaat dikte 200 mm Rd=5,43

VERD. VLOEROPBOUW binnen

(Rc = 3,0 m².K/W)

- afwerkvloer vlgns. opdrachtgever dikte =20 mm

- cementdekvloer dikte =80 mm

- krimpnet

- leidingen vloerverwarming ∅ 14 mm

- geextrudeerd polystyreen dikte 100 mm Rd=2,78

- breedplaatvloer dikte = 250 mm v.z.v. oplegvilt vlgs.ber.constr.

- plafondafwerking, uitvlakken v.z.v. kwarts-muurverf

VERD. VLOEROPBOUW buiten

(Rc = 6,5 m².K/W)

- afwerkvloer vlgns. opdrachtgever dikte = 30 mm

- cementdekvloer dikte =80 mm

- krimpnet

- EPDM folie

- PIR isolatie Kingspan Therma TR27 FM dikte 160 mm Rd=6,4

- breedplaatvloer dikte = 250 mm v.z.v. oplegvilt vlgs.ber.constr.

- plafondafwerking, uitvlakken v.z.v. kwarts-muurverf

VISUALISATIE

xx dm3/s

Legenda

Giesen Architektuur bv
Keppelseweg 33  7001 CE Doetinchem  telefoon 0314 325213

email  info@giesen.nl

schaal

datum

formaat

bladnummer

bouwnummer

projectomschr.

opdrachtgever

tekeningomschr.

Camping de Slangenbult

dhr. R. Wijnands

St. Isidorusstraat 12

7093 CW Stokkum

Definitief ontwerp

09-12-2016

87909

SITUATIE

1:100, 1:1000

gewijzigd 31-01-2017

constructieve gegevens

- aanpassingen a.d.h.v.

bouwbesluittoetsing &

G D B AF E C

27.000

3.000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

+6.300 b.k. dakrand

+6.200 o.k. goot

+2.680+2.680 o.k. goot

peil = 0

-4.100-4.100 o.k. plafond

-3.400 o.k. plafond

+5.050 o.k. ligger

+5.900 o.k. goot

+1.100+1.100 o.k. ballustrade

-1.075-1.075 o.k. ballustrade

totaalmaat

stramienmaat

NOORD GEVEL

merk - A

wassumkap

afvoer leemhaard afvoer buitenhaard

ventilatie afvoer

rioolbeluchting

electronisch te bedienen

lichtkoepel

vliesgevel

geschilde lariks kolommen

triple beglazing

zinken bakgoot

sedumdak

EPDM waterkering

strowanden afw. traskalk

zinken HWA

grondkering

gelamineerde liggers / spant

180 x 500 mm

kelder

strobalen dakdozen +

ventilaite spouw aan

bovenzijde

gezaagd lariks boeiboard

geschilde lariks kolom

gezaags lariks

rabat d = 30 mm verticaal

re-used metselstenen

ballustrade

merk - Amerk - B merk - Bmerk - C merk - C
kelderwand stuccen

1 32

12.400

6.200 6.200

+6.300 b.k. dakrand

+6.200 o.k. goot

+2.680+2.680 o.k. goot

peil = 0

-4.100-4.100 o.k. kelder vl.

-3.400 b.k. kelder vl.

+5.050 o.k. ligger

+5.900 o.k. goot

+1.100+1.100 o.k. ballustrade

-1.075-1.075 o.k. ballustrade

totaalmaat

stramienmaat

OOST GEVEL

wassumkap

afvoer leemhaardafvoer buitenhaard

electronisch te bedienen

lichtkoepel

vliesgevel

geschilde lariks kolommen

triple beglazing

zinken bakgoot

sedumdak

EPDM waterkering

strowanden afw. traskalk

zinken HWA

grondkering

gelamineerde liggers / spant

180 x 500 mm

kelder

strobalen dakdozen +

ventilaite spouw aan

bovenzijde

gezaagd lariks boeiboard

geschilde lariks kolom

gezaags lariks

rabat d = 30 mm verticaal

re-used metselstenen

ballustrade

grindgoot

A B D GC E F

27.000

+6.300 b.k. dakrand

+6.200 o.k. goot

+2.680+2.680 o.k. goot

peil = 0

-4.100-4.100 o.k. keldervl.

-3.400 b.k. keldervl.

4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 3.000

+5.050 o.k. ligger

+5.900 o.k. goot

+1.100+1.100 o.k. ballustrade

-1.075-1.075 o.k. ballustrade

totaalmaat

stramienmaat

ZUID GEVEL

sedumdak

EPDM waterkering

zinken bakgoot

vliesgevel

geschilde lariks kolommen

triple beglazing

strowanden afw. traskalk

zinken HWA

grondkering

gelamineerde liggers / spant

180 x 500 mm

kelder

ventilatie afvoer

rioolbeluchting

wassumkap

afvoer buitenhaard
electronisch te bedienen

lichtkoepel

afvoer binnenhaard

vliesgevel A vliesgevel Bvliesgevel D

strobalen dakdozen +

ventilaite spouw aan

bovenzijde

gezaagd lariks boeiboard

geschilde lariks kolom

rvs bekleding

gezaags lariks

rabat d = 30 mm verticaal

re-used metselstenen

ballustrade V6
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9m +
straatniveau

56

8

4
3

2

1

Te boren bron te

slaan t.b.v. brandput,

indien de

dichtstbijzijnde

brandblusvoorziening

meer dan 80m is

verwijdert.

opstelplaats

brandweerauto

10.000mm X

4.000mm

fietsstalling

minimaal 13,8 m2

3 12

12.400

6.200 6.200

+6.300 b.k. dakrand

+6.200 o.k. goot

+2.680+2.680 o.k. goot

peil = 0

-4.100-4.100 o.k. plafond

-3.400 o.k. plafond

+5.050 o.k. ligger

+5.900 o.k. goot

+1.100+1.100 o.k. ballustrade

-1.075-1.075 o.k. ballustrade

totaalmaat

stramienmaat

WEST GEVEL

afvoer buitenhaardafvoer leemhaard

rvs bekleding

vliesgevel

geschilde lariks kolommen

triple beglazing

zinken bakgoot

sedumdak

EPDM waterkering

strowanden afw. traskalk

zinken HWA

grondkering

gelamineerde liggers / spant

180 x 500 mm

kelder

strobalen dakdozen +

ventilaite spouw aan

bovenzijde

gezaagd lariks boeiboard

geschilde lariks kolom

gezaags lariks

rabat d = 30 mm verticaal

re-used metselstenen

ballustrade

electronisch te bedienen

lichtkoepel

A0

DO-03
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BOUWBESLUIT - ALGEMEEN
Het gehele gebouw uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerende
Bouwbesluit en de Bouwverordening van de gemeente Montferland

CONSTRUCTIE
- Alle dragende constructie-onderdelen volgens berekening (en tekening)
  constructeur: xx xx-xxx d.d. xx-xx-xxxx
- Alle eventueel benodigde dilataties volgens berekening constructeur of
  leverancier.

BRANDWERENDHEID
- Wanden en vloeren tussen verschillende gebruiksfuncties dienen
  een brandwerenheid met betrekkening tot bezwijken van minimaal 30 min.
  WBDBO evenals vloeren en draagconstructies volgens NEN 6068.
- Indien nodig overige draagconstructies brandwerend bekleden volgens NEN 6068.
- Verbrandingsinstallaties volgens NEN 3028.

RIOLERING
- Hemelwaterriolering, van gerecycled PVC, aansluiten op oppervlaktewater
  zoals aangegeven op het rioleringsplan K&L tracé, 87909DO-01
- Hemelwaterafvoeren te voorzien van bladvangers.
- Vuilwaterriolering, van gerecyled PVC, en aan te sluiten op het gemeentelijk
  vuilwaterriool.
- Ontstoppingstukken h.o.h. max. 10 m.
- De gehele riolering volgens de voorschriften van de gemeente Montferland

INSTALLATIES
- Alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren
  volgens de eigen gesteld in het vigerende Bouwbesluit,
  de van toepassing zijnde NEN-normen en de eisen van de plaatselijke
  nutsbedrijven.
- De indeling van de kanalen en leidingen in de leidingkoker(s) volgens
  berekening en tekening van de installateur(s).
- Afmetingen meterkast i.o.m. met plaatseljk nutsbedrijf. Ventilatie (100 cm2
  boven en onder) en uitvoering volgens vigerende Bouwbesluit en NEN 2768.
- Opstelling van aardgastoestel(len) i.o.m. plaatselijk nutsbedrijf en NEN 3082
  en NEN 1078.
- Alle installaties volgens de in het vigerende Bouwbesluit en NEN 1010.

Installaties conform S&W consultancy, zie raport: 2161507 d.d. 18-01-2017
- type opwekkingstoestel: Daalderop HP Cube Cool ketel; lucht-/water warmtepomp
- type opwekkingstoestel: Base Cube 30/35 16L; HR CV-ketel
- type verwarming: radiatoren (i.c.m.) radiatoren
- product/materiaal cv-leidingen:
- type warmtapwaterinstallatie opwerkingsrendement: 85%
- inwendige leidingdiameter warmtapwater:  <10 mm

KOZIJNEN/DEUREN
- Alle kozijnen en draaiende delen voorzien van binnenbegazing.
- Alle kozijnen dienen te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
- Alle binnendeuren die toegang bieden aan een verblijfruimte cq. -gebied
  moeten een minimale doorgang bieden van 2300 mm.
- Minimale doorgang naar een verblijfsruimte cq. -gebied is 850 mm
  (op tekening weergegeven middels de dagmaat ofwel dgm).
- Kozijnen dienen voorzien te zijn van goede naad- en kierdichting, SBR 2000.
- Toepassen veiligheidsbeglazing conform NEN 6702 (sterkte) en/of conform
  NEN 3569 (letselschade) indien beide normen van toepassing zijn op een
  kozijn, dan is NEN 6702 maatgevend.
- Geen enkele opening in de uitwendige scheidingsconstructie is breder dan 10 mm.
- Alle binnendeuren dienen aan de onderzijde te voorzien in de ventilatiebehoefte.
- Ter plaatse van een toegangsdeur maximale opstap 20 mm.

TRAPPEN/BALUSTRADES
- Conform vigerende bouwbesluit
- Optrede & aantrede: 181 & 230 mm
- Ballustrades: 1100 mm + bovenkant vloer

VENTILATIE
- Alles ventilatie technische en verwarmingstechnische voorzieningen volgens
  berekening en tekening adviseur installatietechniek, zie rapport:
  S&W consultancy 2161507 d.d. 18-01-2017
- Ventilatie volgens vigerende Bouwbesluit, NEN 1087 en NPR 1088.
- Type ventilatie:  Mechanische luchttoe- en afvoer met warmteterugwinning
(systeem D2 – NEN 8088-1). Opwekkingsrendement 90%. Toevoerkanaal tussen
buiten en wtw toestel is geïsoleerd, lengte kanaal ≤ 2,0 m. Geen recirculatie of
terugregeling. Luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen uitvoeren volgens LUKA D.

BOUWBESLUIT - ALGEMEEN

aanduiding "vluchtrichting naar links/rechts"

aanduiding "vluchtrichting naar onder"

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;
           keuken; wc   1500+

BOUWKUNDIG ALGEMEEN

aanduiding "vluchtrichting naar boven"

aanduiding "nood" uitgang

noodverlichting

brandslanghaspel 20m

poederblusser

NO

zelfsluitende deur
zelfsluitende en 30min. brandwerende deur
zelfsluitende en 60min. brandwerende deur

30min. brandwerende scheidingsconstructie
60min. brandwerende scheidingsconstructie

noodoverloop (in plattegrond)

nieuwe deur

bestaande deur

: onderkant latei t.o.v. afgewerkte vloer
: onderkant vloer (onderliggend)

: borstweringshoogte t.o.v. afgewerkte vloer
OL
OV

BH

: bovenzijde ruwbouwopening (onderliggend)BR
: dagmaatdgm

VH
DH
SZ

: vrije hoogte
: deurdrempelhoogte
: screen (tegen zonlicht)

THERMISCHE ISOLATIE

rc; begane grondvloer : Rc = 6,0 m2.K/W
deur in vluchtroute te openen zonder sleutel$

DEUR- EN RAAMKOZIJN MERKEN

: AluminiumDeurkozijn

: AluminiumBinnenRaamkozijn

: Aluminium Raamkozijn

AD

ABR

AR

: AluminiumBinnenDeurkozijnABD

: Aluminium SchuifDeurkozijnASD

: Automatische SchuifDeur, aluminiumAUSD

: Houten BinnenRaamkozijnHBR

: Houten BinnenDeur in Houten kozijnHBD

: Houten BinnenDeur in Stalen kozijnHBDS

: HoutenRaamkozijnHR

: HoutenDeurkozijnHD

: Natte Ruimte Deur

: KoelRuimte Deur

: VouwDeur

NRD

KRD

VD

: DiepVriesRuimte DeurDVRD

: VentilatieRoostersVR

: RaamTraliewerkRT

: Rooster tbv OntluchtingRO

: Rooster tbv BeluchtingRB

VENTILATIE

: Ventilatierooster Buva Topstream 50VR-1
xx dm3/s

: natuurlijke toevoer (in gevel)

: natuurlijke toevoer (deurkier)

OPGAAND WERK

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

: ontspanningsleiding, op dak aansluiten

: inspectieput

: leiding mechanische ventilatie

: onstoppings stukos

is

: muisdicht ventilatierooster

RIOLERING EN LEIDINGEN

: leiding (riool) hemelwaterafvoer

: leiding (riool) vuilwater

ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING KLEUR RAL OPMERKING

buitenwand kalkstuc glad geelgrijs - strobalenbouw
rabat gevel eikenhout verticaal naturel - -
grondkeringen hergebruik gevelsteen - donker rood - -
kozijnen hout (robinia) naturel houtkleur - -
draaiende delen hout (robinia) naturel houtkleur - -
glasdeuren hout (robinia) naturel houtkleur - -
dichte deuren hout (robinia) naturel houtkleur - -
beglazing glas transparant naturel - -
dorpels/waterslagen holonite - grijs - -
bakgoten zink naturel - - type B55
hemelwater afvoer zink naturel - - -
dakafwerking sedum - - - -
onderzijde dakdozen watervast multiplex transparant gelakt naturel - -
boeiboard eiken - naturel - -
houten spant gelijmd lariks transparant gelakt naturel - -
kolommen rondhout geschild lariks onbehandeld naturel - -
plint tot aanpeil (kelder) hergebruik gevelsteen - donker rood - alleen zichtwerk

rc; buiten gevels : Rc = 8,3 m2.K/W

: mechnische afvoer

: mechanische toevoerxx dm3/s

ca-40

gst-75

ft-50

wc-110

dp-50

wst-50

wm-75

: gootsteen; diameter 75mm

: toilet; diameter 110mm

: fontein; diameter 50mm

: douchput; diameter 50mm

: wastafel; diameter 50mm

: wasmachine; diameter 75mm

: condensafvoer; diameter 40mm

hwa-80 : hemelwaterafvoer; diameter 80mm

ug-75 : uitstort gootsteen; diameter 75mm

bp-50 : bad; diameter 50mm

stl-110 : standleiding; diameter 110mm

vw-75 : vaatwasmachine; diameter 75mm

wd-75 : wasdroogmachine; diameter 75mm

rc; dak : Rc = 8,3 m2.K/W

: triple beglazing

u-waarde; beglazing : Rc = 0,6 W/m2.K
u-waarde; kozijn : Rc = 2,4 W/m2.K
lineaire koudebruggen volgens uitgebreide methode
infiltratie : 0,600 dm3/s per m2

: Natuurlijke toevoer volgens berekening
S&W consultancy 2161507 d.d. 18-01-2017

gekoppelde rookmelder (aangesloten op lichtnet)
conform NEN 2555

ur-50 : urinoir; diameter 50mm

: strobalenwand d = 530 mm : alvon betonnen kelderwand d = 500 mm

: HSB-wand d = 200 mm : Finnjoist I-ligger 400

: keramische snelbouwstenen 150 mm : borstwering

: baksteen metselwerk d = 100 mm

: i.h.w.g. betonwand d = 200 mm

: lichte scheidingswand d = 120 mm

: isolatie

: prefab beton
: wand buiten opdracht

vp-75 : afvoer vloerput; diameter 75mm

30min. brandwerende deur
30min. brandwerende deur

rc; kelderwand : Rc = 6,0 m2.K/W

EPN
- Verwarming en warmtapwater:
  zie rapportage: S&W consultancy 2161507 d.d. 18-01-2017
- Alle glasopeningen voorzien van isolerende triple beglazing.
- Detaillering van de woning uitvoeren volgens de minimale eisen van het
  vigerende Bouwbesluit en de betreffende NEN, normbladen en minsteriele
  regelgeving.
- Goede naad- en kierdichting ter plaatste van draaiende delen.
- Kozijnaansluiting voorzien van goede naad- en kierdichting.
- Aansluiting van de dakplaten met het binnenspouwblad door middel van
  cellenband.
- Alle dakdoorvoeren goed luchtdicht afdichten.

Geluid
- Karakteristieke geluidswering van de uitwendige scheidingconstructie conform het
  vigerende bouwbesluit Afd. 3.1 Art. 3.2 met min. waarde van 20 dB volgens
  NEN5077
- Beschrerming tegen geluid van installaties conform het vigerende bouwbesluit Afd.
  3.3 Art. 3.9 met een bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van te hoogste
  30 dB volgens NEN5077
- De geluid-absorptie van gemeenschappelijke verkeersruimten conform het
  vigerende bouwbesluit Afd. 3.3 Art 3.13
- De geluidwering tussen niet gemeenschappelijke verblijfsruimten comform het
  vigerende bouwbesluit Afd. 3.4 Art. 3.17a
- De geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfunctie conform het
  vigerende bouwbesluit Afd. 3.4 Art 3.17

Oppervlakten:

Nummer Ruimte Benaming Opp. Gebruiksfuntie

-1.1 Bowlingbaan vbr 262,8 Sportfunctie
-1.2 Overloop vkr 39,2 Gemeenschappelijk
-1.3 Traphal vkr 12,6 Gemeenschappelijk
-1.4a Voorportaal toilet vkr 3,9 Gemeenschappelijk
-1.4b Toilet 1 tr 1,8 Gemeenschappelijk
-1.4c Toilet 2 tr 2,3 Gemeenschappelijk
-1.4d Toilet 3 tr 1,7 Gemeenschappelijk
-1.4e Miva Toilet tr 3,8 Gemeenschappelijk
-1.5 Kleedkamer fr 43,3 Overige gebruiksfunctie
-1.6 Opslag br 12,3 Gemeenschappelijk
-1.7 Wellness vbr 147,6 Bijeenkomstfunctie
-1.8 Bar vbr 46,0 Bijeenkomstfunctie
0.1 Keuken-/spoel vbr 41,8 Bijeenkomstfunctie
0.2 Restaurant vbr 111,5 Bijeenkomstfunctie
0.3 Bar vbr 118,7 Bijeenkomstfunctie
0.4 Hal vkr 30,2 Gemeenschappelijk
0.5a Voorportaal vkr 4,3 Gemeenschappelijk
0.5b Toilet 1 tr 1,2 Gemeenschappelijk
0.5c Toilet 2 tr 1,2 Gemeenschappelijk
0.5d Toilet 3 tr 1,5 Gemeenschappelijk
0.5e Urinoirs tr 7,0 Gemeenschappelijk
0.5f Toilet 4 tr 1,4 Gemeenschappelijk
0.6 Bergruimte br 26,0 Gemeenschappelijk
0.7 Bergruimte or 44,6 Overige gebruiksfunctie
0.8 Technische ruimte tcr 3,6 Gemeenschappelijk

Totaal gebruiksoppervlakte = 984,3 m2

Totaal gebruiksoppervlakte bijeenkomst functie = 562,7 m2

Totaal verblijfsgebied bijeenkomst functie = 388,6 m2

Totaal verblijfsgebied = 69,1 % > 55 % (voldoet)

Totaal gebruiksoppervlakte sportfunctie = 315,9 m2

Totaal verblijfsgebied sportfunctie = 260,6 m2

Totaal verblijfsgebied = 69,1 % > 55 % (voldoet)

WANDOPBOUW kelder (Bu-Bi)
(Rc = 6,0 m².K/W)

- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s
- EPS 100 isobouw; drukvaste isolatieplaat dikte 200 mm Rd=5,43
- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s
- Alvon holle wandsysteem i.h.w.g. beton d = 300 mm vlgs.ber.constr.
- stucwerk, afgew. met kwarts muurverf

DAKOPBOUW (Bi-Bu)
(Rc = 8,4 m² K/W)

- sedum dak
- EPDM folie
- multiplex beplating dikte = 22 mm
- tengels 60 x 40mm h.o.h. 260mm
- gegalvaniseerd muizengaas 5x5mm.
dakdozen:
- PAVATEX ISOLAIR geimpregneerde watervaste dampopen houtvezelplaat 20mm,
   onderling verlijmen met Pavacoll 310, def. te bevestigen dmv schroef door tengel
- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO 60 x 400 mm, v.v.
   extra regel i.v.m. rabat afwerking h.o.h. 520 mm
- multiplex beplating o.g. 20 mm verlijmd en geschroefd,
- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge 800 x 480 x 360 mm (lxbxh),
     (restruimte vullen met los stro)
- underlayment o.g. dikte = 20 mm

WANDOPBOUW vliesgevel (Bu-Bi)
(U =  0,6 W/m²K)

- geschilde lariks kolom Ø 200 mm
- 2x kozijnhout dikte 134 x 90 mm
- triple beglazing
- geschilde lariks kolom Ø 200 mm

WANDOPBOUW strobalenwand (Bu-Bi
(Rc = 8,3 m².K/W)

- 35 mm traskalk, naturel v.z.v. jute wapening
- kippengaas verzinkt (onderste halve meter buitengevel v.v. muizengaas 5x5mm)
- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO 45 x 400 mm, v.v.
  extra regel i.v.m. rabat afwerking h.o.h. 800 mm
- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge 800 x 480 x 360 mm
  (lxbxh), max  maatafwijking 3%, dichtheid 90-110 kg/m3, volledig vrij van ongedierte,
  max. vochtopname 15% en met inbouw-vochtigheid kleiner dan 15%.
- kippengaas verzinkt
- 35 mm leemstuc, basisleem naturel (binnenzijde) v.z.v. jute wapening/glasvezel

KELDER VLOEROPBOUW
(Rc = 3,5 m².K/W)

- cementdekvloer dikte =60 mm
- krimpnet
- leidingen vloerverwarming  14 mm
- geextrudeerd polystyreen dikte 40 mm
- i.h.w.g. beton dikte = 250 mm vlgs.ber.constr.
- EPS 100 isobouw; drukvaste isolatieplaat dikte 200 mm Rd=5,43

VERD. VLOEROPBOUW binnen
(Rc = 3,0 m².K/W)

- afwerkvloer vlgns. opdrachtgever dikte =20 mm
- cementdekvloer dikte =80 mm
- krimpnet
- leidingen vloerverwarming  14 mm
- geextrudeerd polystyreen dikte 100 mm Rd=2,78
- breedplaatvloer dikte = 250 mm v.z.v. oplegvilt vlgs.ber.constr.
- plafondafwerking, uitvlakken v.z.v. kwarts-muurverf

VERD. VLOEROPBOUW buiten
(Rc = 6,5 m².K/W)

- afwerkvloer vlgns. opdrachtgever dikte = 30 mm
- cementdekvloer dikte =80 mm
- krimpnet
- EPDM folie
- PIR isolatie Kingspan Therma TR27 FM dikte 160 mm Rd=6,4
- breedplaatvloer dikte = 250 mm v.z.v. oplegvilt vlgs.ber.constr.
- plafondafwerking, uitvlakken v.z.v. kwarts-muurverf

VISUALISATIE

xx dm3/s

Legenda

Giesen Architektuur bv
Keppelseweg 33  7001 CE Doetinchem  telefoon 0314 325213
email  info@giesen.nl

schaal

datum

formaat

bladnummer

bouwnummer

projectomschr.

opdrachtgever

tekeningomschr.

Camping de Slangenbult

dhr. R. Wijnands
St. Isidorusstraat 12
7093 CW Stokkum

Definitief ontwerp

09-12-2016

87909

SITUATIE

1:100, 1:1000

gewijzigd 31-01-2017

constructieve gegevens

- aanpassingen a.d.h.v.

bouwbesluittoetsing &

A B D GC E F
27.000

+5.950 b.k. dakrand

+5.000 o.k. plafond

+2.200

+3.380 b.k. goot

+2.200 o.k. plafond

peil = 0

-3.600-3.600 b.k. kelder vloer

-4.150-4.150 o.k. vorstrand

-1.000-1.000 maaiveld

-3.00-3.00

-2.000-2.000 maaiveld

+1.000+1.000 maaiveld

+2.000+2.000 maaiveld

+6.300 b.k. dakrand

+3.000+3.000 maaiveld

-600-600 m.v.

-1.600-1.600 m.v.

-2.600-2.600 m.v.

4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 3.000
totaalmaat

stramienmaat

DOORSNEDE A-A

V3
V3a

V6

V6a

WANDOPBOUW

- waterdichte coating, merk
- EPS 100 isobouw

- waterdichte coating
- Alvon holle wandsysteem i.h.w.g. beton
- stucwerk, afgew. met kwarts muurverf

DAKOPBOUW (Bi-Bu)
(Rc = 8,4 m² K/W)

- sedum dak
- EPDM folie

- multiplex beplating
- tengels

- gegalvaniseerd muizengaas
dakdozen:

- PAVATEX ISOLAIR
- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO

- multiplex beplating o.g.
- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge

- underlayment

WANDOPBOUW

traskalk naturel
- kippengaas verzinkt

- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO
- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge

- kippengaas
- leemstuc

KELDER VLOEROPBOUW

- cementdekvloer
- leidingen vloerverwarming
- geextrudeerd polystyreen

i.h.w.g. beton
EPS 100 isobouw

VERD. VLOEROPBOUW

- afwerkvloer vlgns. opdrachtgever
- cementdekvloer

- krimpnet
- leidingen vloerverwarming
- geextrudeerd polystyreen

- breedplaatvloer
- plafondafwerking, uitvlakken v.z.v. kwarts-muurverf

1 32
12.400

+5.950 b.k. goot

peil = 0

-3.600 b.k. kelder vloer

-4.150 o.k. vorstrand

-400-400 maaiveld

+6.300 b.k. dakrand

+300+300 maaiveld

6.200 6.200

-450 b.k. dakrand

totaalmaat
stramienmaat

V2

V1

V4

WANDOPBOUW

- waterdichte coating, merk
- EPS 100 isobouw

- waterdichte coating
- Alvon holle wandsysteem i.h.w.g. beton
- stucwerk, afgew. met kwarts muurverf

DAKOPBOUW (Bi-Bu)
(Rc = 8,4 m² K/W)

- sedum dak
- EPDM folie

- multiplex beplating
- tengels

- gegalvaniseerd muizengaas
dakdozen:

- PAVATEX ISOLAIR
- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO

- multiplex beplating o.g.
- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge

- underlayment

WANDOPBOUW

traskalk naturel
- kippengaas verzinkt

- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO
- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge

- kippengaas
- leemstuc

KELDER VLOEROPBOUW

- cementdekvloer
- leidingen vloerverwarming
- geextrudeerd polystyreen

i.h.w.g. beton
EPS 100 isobouw

VERD. VLOEROPBOUW

- afwerkvloer vlgns. opdrachtgever
- cementdekvloer

- krimpnet
- leidingen vloerverwarming
- geextrudeerd polystyreen

- breedplaatvloer
- plafondafwerking, uitvlakken v.z.v. kwarts-muurverf

DOORSNEDE B-B
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DAKOVERZICHT

A B D G

3

1

2

C E F

4

5

6

I

L

M

K

J

H
H'

A A

B
.

B
.

51
.2

65

22.521
40.098

8.000

12
.50

0

18.000

26.940

29
.4

10

32.269

23
.6

20

49.854

56
.2

28

18a18
1

Eltenseweg

12

10

nieuw te bouwen
opslag recreatie centrum

9m +
straatniveau

56

8

4
3

2

1

Te boren bron te
slaan t.b.v. brandput,
indien de
dichtstbijzijnde
brandblusvoorziening
meer dan 80m is
verwijdert.

opstelplaats
brandweerauto
10.000mm X
4.000mm

fietsstalling
minimaal 13,8 m2

H H' I J K L M

1.500 3.000 4.500 4.500 4.500 4.500
22.500

+5.950 b.k. goot

peil = 0

-3.600 b.k. kelder vloer

-4.150 o.k. vorstrand

+6.300 b.k. dakrand

-450 b.k. dakrand

WANDOPBOUW

- waterdichte coating, merk
- EPS 100 isobouw

- waterdichte coating
- Alvon holle wandsysteem i.h.w.g. beton
- stucwerk, afgew. met kwarts muurverf

DAKOPBOUW (Bi-Bu)
(Rc = 8,4 m² K/W)

- sedum dak
- EPDM folie

- multiplex beplating
- tengels

- gegalvaniseerd muizengaas
dakdozen:

- PAVATEX ISOLAIR
- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO

- multiplex beplating o.g.
- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge

- underlayment

WANDOPBOUW

traskalk naturel
- kippengaas verzinkt

- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO
- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge

- kippengaas
- leemstuc

KELDER VLOEROPBOUW

- cementdekvloer
- leidingen vloerverwarming
- geextrudeerd polystyreen

i.h.w.g. beton
EPS 100 isobouw

VERD. VLOEROPBOUW

- afwerkvloer vlgns. opdrachtgever
- cementdekvloer

- krimpnet
- leidingen vloerverwarming
- geextrudeerd polystyreen

- breedplaatvloer
- plafondafwerking, uitvlakken v.z.v. kwarts-muurverf

DOORSNEDE B-B

A0

DO-02

WANDOPBOUW kelder (Bu-Bi)
(Rc = 6,0 m².K/W)

- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s
- EPS 100 isobouw; drukvaste isolatieplaat dikte 200 mm Rd=5,43
- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s
- Alvon holle wandsysteem i.h.w.g. beton d = 300 mm vlgs.ber.constr.
- stucwerk, afgew. met kwarts muurverf

DAKOPBOUW (Bi-Bu)
(Rc = 8,4 m² K/W)

- sedum dak
- EPDM folie
- multiplex beplating dikte = 22 mm
- tengels 60 x 40mm h.o.h. 260mm
- gegalvaniseerd muizengaas 5x5mm.
dakdozen:
- PAVATEX ISOLAIR geimpregneerde watervaste dampopen houtvezelplaat 20mm,
   onderling verlijmen met Pavacoll 310, def. te bevestigen dmv schroef door tengel
- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO 60 x 400 mm, v.v.
   extra regel i.v.m. rabat afwerking h.o.h. 520 mm
- multiplex beplating o.g. 20 mm verlijmd en geschroefd,
- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge 800 x 480 x 360 mm (lxbxh),
     (restruimte vullen met los stro)
- underlayment o.g. dikte = 20 mm

WANDOPBOUW vliesgevel (Bu-Bi)
(U =  0,6 W/m²K)

- geschilde lariks kolom Ø 200 mm
- 2x kozijnhout dikte 134 x 90 mm
- triple beglazing
- geschilde lariks kolom Ø 200 mm

WANDOPBOUW strobalenwand (Bu-Bi
(Rc = 8,3 m².K/W)

- 35 mm traskalk, naturel v.z.v. jute wapening
- kippengaas verzinkt (onderste halve meter buitengevel v.v. muizengaas 5x5mm)
- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO 45 x 400 mm, v.v.
  extra regel i.v.m. rabat afwerking h.o.h. 800 mm
- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge 800 x 480 x 360 mm
  (lxbxh), max  maatafwijking 3%, dichtheid 90-110 kg/m3, volledig vrij van ongedierte,
  max. vochtopname 15% en met inbouw-vochtigheid kleiner dan 15%.
- kippengaas verzinkt
- 35 mm leemstuc, basisleem naturel (binnenzijde) v.z.v. jute wapening/glasvezel

KELDER VLOEROPBOUW
(Rc = 3,5 m².K/W)

- cementdekvloer dikte =60 mm
- krimpnet
- leidingen vloerverwarming  14 mm
- geextrudeerd polystyreen dikte 40 mm
- i.h.w.g. beton dikte = 250 mm vlgs.ber.constr.
- EPS 100 isobouw; drukvaste isolatieplaat dikte 200 mm Rd=5,43

VERD. VLOEROPBOUW binnen
(Rc = 3,0 m².K/W)

- afwerkvloer vlgns. opdrachtgever dikte =20 mm
- cementdekvloer dikte =80 mm
- krimpnet
- leidingen vloerverwarming  14 mm
- geextrudeerd polystyreen dikte 100 mm Rd=2,78
- breedplaatvloer dikte = 250 mm v.z.v. oplegvilt vlgs.ber.constr.
- plafondafwerking, uitvlakken v.z.v. kwarts-muurverf

VERD. VLOEROPBOUW buiten
(Rc = 6,5 m².K/W)

- afwerkvloer vlgns. opdrachtgever dikte = 30 mm
- cementdekvloer dikte =80 mm
- krimpnet
- EPDM folie
- PIR isolatie Kingspan Therma TR27 FM dikte 160 mm Rd=6,4
- breedplaatvloer dikte = 250 mm v.z.v. oplegvilt vlgs.ber.constr.
- plafondafwerking, uitvlakken v.z.v. kwarts-muurverf
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STRO
λd=0,06

S
TR
O

λ d
=0

,0
6

principe opbouw binnenwand (horizontale doorsnede)

BINNENWANDOPBOUW - Verdieping

- leemstuc, 10 mm
- 20 mm Pavaclay platen
- 18 mm plywood multiplex platen
- hsb-wand, stijlen en regels, 50x 70 mm
  verspringend aan te brengen, h.o.h. 300mm
- Isovlas deken t.b.v. geluidswering, 70 mm
- 18 mm plywood multiplex platen
- 20 mm Pavaclay platen
- leemstuc, 10 mm

3

WANDOPBOUW (Bu-Bi
(Rc = 8,3 m².K/W)

- 35 mm traskalk, naturel v.z.v. jute wapening
- kippengaas verzinkt
  (onderste halve meter buitengevel v.v. muizengaas 5x5mm)

- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO 45 x 400 mm, v.v.
  extra regel i.v.m. rabat afwerking h.o.h. 800 mm
- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge 800 x 480 x 360 mm
  (lxbxh), max  maatafwijking 3%, dichtheid 90-110 kg/m3,
  volledig vrij van ongedierte, max. vochtopname 15% en
  met inbouw-vochtigheid kleiner dan 15%.

- kippengaas verzinkt
- 35 mm leemstuc, basisleem naturel (binnenzijde)
  v.z.v. jute wapening/glasvezel
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VERD. VLOEROPBOUW
(Rc = 3,0 m².K/W)

- afwerkvloer vlgns. opdrachtgever dikte =20 mm

- cementdekvloer dikte =80 mm

- krimpnet
- leidingen vloerverwarming  14 mm
- geextrudeerd polystyreen dikte 100 mm Rd=2,78
- breedplaatvloer dikte = 250 mm v.z.v. oplegvilt vlgs.ber.constr.

- plafondafwerking, uitvlakken v.z.v. kwarts-muurverf

nevima oplegvilt o.g.

BU. BI.

BU. BI.

WANDOPBOUW (Bu-Bi)
(Rc = 6,0 m².K/W)

- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s

- EPS 100 isobouw; drukvaste isolatieplaat dikte 200 mm Rd=5,43
- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s

- Alvon holle wandsysteem i.h.w.g. beton d = 300 mm vlgs.ber.constr.

- stucwerk afgew met kwarts muurverf

m.v.

STRO
λd=0,06

holonite dorpel/waterslag
dpc folie

onderste halve meter buitengevel v.v. stucanet S-H

Detail V2
3

Ytong massief blok
afm. 600 x 400 mm Rm 5,00

watervast multiplex (22x450mm)

houten plint, Inlands Eiken

WANDOPBOUW (Bu-Bi
(Rc = 8,3 m².K/W)

- 35 mm traskalk, naturel v.z.v. jute wapening
- kippengaas verzinkt (onderste halve meter buitengevel v.v. muizengaas 5x5mm)

- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO 45 x 400 mm, v.v.
  extra regel i.v.m. rabat afwerking h.o.h. 800 mm
- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge 800 x 480 x 360 mm
  (lxbxh), max  maatafwijking 3%, dichtheid 90-110 kg/m3, volledig vrij van ongedierte,
  max. vochtopname 15% en met inbouw-vochtigheid kleiner dan 15%.

- kippengaas verzinkt
- 35 mm leemstuc, basisleem naturel (binnenzijde) v.z.v. jute wapening/glasvezel

houten stijlen 90 x 90 mm waartussen vlaswol

20
0

25
0

40
60

-4.150

-3.950

-3.700

-3.600

55
0

kimband

BU. BI.

afschot

Detail V1 KELDER VLOEROPBOUW
(Rc = 3,5 m².K/W)

- cementdekvloer dikte =60 mm

- krimpnet
- leidingen vloerverwarming  14 mm
- geextrudeerd polystyreen dikte 40 mm
- i.h.w.g. beton dikte = 250 mm vlgs.ber.constr.

- EPS 100 isobouw; drukvaste isolatieplaat dikte 200 mm Rd=5,43

WANDOPBOUW (Bu-Bi)
(Rc = 6,0 m².K/W)

- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s

- EPS 100 isobouw; drukvaste isolatieplaat dikte 200 mm Rd=5,43
- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s

- Alvon holle wandsysteem i.h.w.g. beton d = 300 mm vlgs.ber.constr.

- stucwerk, afgew. met kwarts muurverf

gewijzigd 04-11-2016
- 2 bowlingbanen i.p.v. 6

87909

1:10
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- indeling sauna /  wellness

detail tekening
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BU. BI.

STRO
λd=0,06

A

DAKOPBOUW (Bi-Bu)
(Rc = 8,4 m² K/W)

- sedum dak
- EPDM folie
- multiplex beplating dikte = 22 mm

- tengels 60 x 40 mm h.o.h. 260mm

- gegalvaniseerd muizengaas 5x5mm.

dakdozen:
- PAVATEX ISOLAIR geimpregneerde watervaste dampopen houtvezelplaat 20mm,

   onderling verlijmen met Pavacoll 310, def. te bevestigen dmv schroef door tengel

- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO 60 x 400 mm, v.v.
   extra regel i.v.m. rabat afwerking h.o.h. 520 mm
- multiplex beplating o.g. 20 mm verlijmd en geschroefd,

- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge 800 x 480 x 360 mm (lxbxh),
     (restruimte vullen met los stro)
- underlayment o.g. dikte = 22 mm

gelamineerde ligger 180 x 500 mmvlgns. ber. constr.

Detail V3

WANDOPBOUW (Bu-Bi
(Rc = 8,3 m².K/W)

- 35 mm traskalk, naturel v.z.v. jute wapening
- kippengaas verzinkt (onderste halve meter buitengevel v.v. muizengaas 5x5mm)

- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO 45 x 400 mm, v.v.
  extra regel i.v.m. rabat afwerking h.o.h. 800 mm
- geperste 3 strengsstrobaal winterrogge 800 x 480 x 360 mm
  (lxbxh), max  maatafwijking 3%, dichtheid 90-110 kg/m3, volledig vrij van ongedierte,
  max. vochtopname 15% en met inbouw-vochtigheid kleiner dan 15%.
- kippengaas verzinkt
- 35 mm leemstuc, basisleem naturel (binnenzijde) v.z.v. jute wapening/glasvezel

geproforeerde hoekstaal

zinken bakgoot

1:10
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BU. BI.

m.v.

Detail V4

BU. BI.

4

WANDOPBOUW (Bu-Bi)
(U =  0,6 W/m²K)

- geschilde lariks kolom Ø 200 mm

- 2x kozijnhout dikte 134 x 90 mm

- triple beglazing
- geschilde lariks kolom Ø 200 mm

hardstenen dorpel verlijmen

aluminium glaslat

stalen anker vlgns ber. constr.

Ytong massief blok
afm. 600 x 400 mm Rm 5,00

drainagebuis 100 mm

VERD. VLOEROPBOUW
(Rc = 3,0 m².K/W)

- afwerkvloer vlgns. opdrachtgever dikte =20 mm

- cementdekvloer dikte =80 mm

- krimpnet
- leidingen vloerverwarming  14 mm
- geextrudeerd polystyreen dikte 100 mm Rd=2,78
- breedplaatvloer dikte = 250 mm v.z.v. oplegvilt vlgs.ber.constr.

- plafondafwerking, uitvlakken v.z.v. kwarts-muurverf

WANDOPBOUW kelderwand(Bu-Bi)
(Rc = 6,0 m².K/W)

- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s

- EPS 100 isobouw; drukvaste isolatieplaat dikte 200 mm Rd=5,43
- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s

- Alvon holle wandsysteem i.h.w.g. beton d = 300 mm vlgs.ber.constr.

- stucwerk, afgew. met kwarts muurverf

1:10
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Detail V6a

afschot

BU. BI.

BU. BI.

PIR - isolatie plaat

VERD. VLOEROPBOUW
(Rc = 3,0 m².K/W)

- afwerkvloer vlgns. opdrachtgever dikte =20 mm

- cementdekvloer dikte =80 mm

- krimpnet
- leidingen vloerverwarming  14 mm
- geextrudeerd polystyreen dikte 100 mm Rd=2,78
- breedplaatvloer dikte = 250 mm v.z.v. oplegvilt vlgs.ber.constr.

- plafondafwerking, uitvlakken v.z.v. kwarts-muurverf

G

WANDOPBOUW (Bu-Bi)
(U =  0,6 W/m²K)

- geschilde lariks kolom Ø 200 mm

- 2x kozijnhout dikte 134 x 90 mm

- triple beglazing
- geschilde lariks kolom Ø 200 mm

VERD. VLOEROPBOUW
(Rc = 6,5 m².K/W)

- afwerkvloer vlgns. opdrachtgever dikte = 30 mm

- cementdekvloer dikte =80 mm

- krimpnet
- EPDM folie
- PIR isolatie Kingspan Therma TR27 FM dikte 160 mm Rd=6,4
- breedplaatvloer dikte = 250 mm v.z.v. oplegvilt vlgs.ber.constr.

- plafondafwerking, uitvlakken v.z.v. kwarts-muurverf

ballustrade:
- koker 40 x 40 x 4 mm

- stalen buis 60 mm

- gelaagd glas 8 mm

UNP 120 als bakgoot

Detail V6

1:10
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BEG. VLOEROPBOUW (Bu-Bi)

(Rc = 6,0 m².K/W)

- cementdekvloer dikte 60 mm

- krimpnet

- leidingen vloerverwarming ∅ 14 mm

- EPS isobouw dB-vloerplaat 4000; dikte 40 mm

- gewapende betonvloer 250 mm vlgs.ber.constr.

- EPS 100 isobouw; drukvaste isolatieplaat dikte 200 mm Rd=5,43

WANDOPBOUW (Bu-Bi)

(Rc = 6,0 m².K/W)

- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s

- EPS 100 isobouw; drukvaste isolatieplaat dikte 200 mm Rd=5,43

- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s

- Alvon holle wandsysteem i.h.w.g. 240 mm vlgs.ber.constr.

- stucwerk, afgew. met kwarts muurverf

3

BU. BI.

afschot

Detail V3

1:10
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VERD. VLOEROPBOUW
(Rc = -,- m².K/W)

- cementdekvloer 60 mm
- krimpnet
- leidingen vloerverwarming  14 mm
- geextrudeerd polystyreen 40 mm
- breedplaatvloer 200 mm v.z.v. oplegvilt vlgs.ber.constr.
- plafondafwerking, uitvlakken v.z.v. kwarts-muurverf

nevima oplegvilt o.g.

BU. BI.

BU. BI.

WANDOPBOUW (Bu-Bi)
(Rc = 6,0 m².K/W)

- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s
- EPS 100 isobouw; drukvaste isolatieplaat dikte 200 mm Rd=5,43
- waterdichte coating, merk : Kiwitz ADP UDM 2s
- Alvon holle wandsysteem i.h.w.g. 240 mm vlgs.ber.constr.
- stucwerk, afgew. met kwarts muurverf

m.v.

STRO
λd=0,06

gemodificeerde houten dorpel/waterslag

waterdichte laag
onderste halve meter buitengevel v.v. stucanet S-H

Detail V2 3

67x139

WANDOPBOUW (Bu-Bi
(Rc = 8,3 m².K/W)

- eikenhouten rabat delen
- 22 mm regelwerk h.o.h. 400 mm t.b.v. geventileerde spouw
- 35 mm traskalk, naturel (buitenzijde)
- kippengaas verzinkt (onderste halve meter buitengevel v.v. muizengaas 5x5mm)
- geïsoleerde I-ligger STEICO WALL SJ60ISO 45 x 400 mm, v.v.
  extra regel i.v.m. rabat afwerking h.o.h. 800 mm
  waartussen;
- geperste 2 strengsstrobaal winterrogge 800 x 480 x 360 mm
  (lxbxh), max  maatafwijking 3%, dichtheid 90-110 kg/m3, volledig vrij van ongedierte,
  max. vochtopname 15% en met inbouw-vochtigheid kleiner dan 15%.
- kippengaas verzinkt
- 35 mm leemstuc, basisleem naturel (binnenzijde) v.z.v. jute wapening/glasvezel

gewijzigd 04-11-2016
- 2 bowlingbanen i.p.v. 6
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detail tekening
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• Betonmortel conform NEN-EN 206-1, betonstaal conform NEN-EN 10080.
• Tenzij op tekening anders staat aangegeven, het renvooi aanhouden.

Onderdeel:

Betonsterkteklasse:
Milieuklasse:
Betonstaalkwaliteit:

C30/37
XC1 / XC3

B500

C30/37
XC2
B500

WandenWandenWandenWandenVloerenVloerenVloerenVloeren

In het werk gestorte betonconstructiesIn het werk gestorte betonconstructiesIn het werk gestorte betonconstructiesIn het werk gestorte betonconstructies

BetonrenvooiBetonrenvooiBetonrenvooiBetonrenvooi
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• Betonmortel conform NEN-EN 206-1, betonstaal conform NEN-EN 10080.
• Tenzij op tekening anders staat aangegeven, het renvooi aanhouden.

Onderdeel:

Betonsterkteklasse:
Milieuklasse:
Betonstaalkwaliteit:

C30/37
XC1 / XC3

B500

C30/37
XC2
B500

WandenWandenWandenWandenVloerenVloerenVloerenVloeren

In het werk gestorte betonconstructiesIn het werk gestorte betonconstructiesIn het werk gestorte betonconstructiesIn het werk gestorte betonconstructies

BetonrenvooiBetonrenvooiBetonrenvooiBetonrenvooi

Houtsterkteklasse:
Klimaatklasse:

Onderdeel:

•
•
•

HoutrenvooiHoutrenvooiHoutrenvooiHoutrenvooi

Houtsterkteklasse conform NEN-EN 338 (constructief hout) en NEN-EN 1194 (gelamineerd hout).
Klimaatklasse conform NEN-EN 1995-1-1.
Tenzij op tekening anders staat aangegeven, het renvooi aanhouden.
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•
•

•

•

•

•

•

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen

HoutconstructiesHoutconstructiesHoutconstructiesHoutconstructies

Strobaalwanden volgens opgave aannemer/leverancier.

Tekeningen, inclusief berekeningen, ter controle indienen in tweevoud, in definitieve vorm in drievoud.

Definitieve details, detailberekeningen en -tekeningen, bevestigingsmiddelen, verankeringen en overige
(hulp)voorzieningen, volgens aannemer/leverancier.

Vorm, functie, doel, afmetingen en materiaalkeuze van de houtconstructie conform bestektekeningen en
principedetails Qbuz adviesbureau bouwconstructies en/of architect. Zie ook berekening Qbuz adviesbureau
bouwconstructies voor overige prestatie-eisen.

Samengestelde houten balken (b.v. dubbele gordingen, gording normaal plus gording plat) schroeven én
verlijmen met constructielijm.

Ontwerp en berekening houtconstructie conform de NEN-EN 1995 serie.
Tenzij op tekening anders staat aangegeven, het renvooi aanhouden.

Houtsterkteklasse:
Klimaatklasse:

Onderdeel:

•
•
•

HoutrenvooiHoutrenvooiHoutrenvooiHoutrenvooi

Houtsterkteklasse conform NEN-EN 338 (constructief hout) en NEN-EN 1194 (gelamineerd hout).
Klimaatklasse conform NEN-EN 1995-1-1.
Tenzij op tekening anders staat aangegeven, het renvooi aanhouden.
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Paraaf / handtekening adviseur 

 
17-049430 
DEB2F82802D24689902DF41B83D03AD7Advies brandveiligheid omgevingsvergunningFirstwatch document

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 

1. Gegevens aanvraag 2. Gegevens advies 

Zaaknummer VNOG 17-33439 Datum advies aanvraag 4 januari 2017 
Gem. / WABO nummer - Datum advies gereed 20 februari 2017 
Aanvraagnummer OLO 2717859 Adviseur Dennis Verver 
First Watch nummer  7039CW012 Kwaliteitstoets door Henk Heusinkveld 
Datum aanvraag 21 december 2016 Naam aanvrager Dhr. R. Wijnands 

3. Omschrijving object Adres bouwwerk St. Isidorusstraat 12 

De aanvrager heeft een aanvraag 
omgevingsvergunning activiteit bouwen ingediend 
voor de realisatie van een nieuwe 
centrumvoorziening / recreatiegebouw voor 
camping de Slangenbult.  

Postcode en plaats 7039 CW  Stokkum 
Bevoegd gezag (b.g.) Gemeente Montferland 
Contactpersoon (b.g.) Jan Hesselink 

 

4. Activiteiten 

  1. Bouwen   2. Brandveilig gebruik   3. Milieu   4. RO 

Beoordeeld door: 
Dennis Verver 

Beoordeeld door: Beoordeeld door: Beoordeeld door: 

5. Omschrijving bouwlagen, inrichting, installatie  

 
Centrumvoorziening / Recreatiegebouw: 
 

- 2 bouwlagen (kelder en begane grond) 
- 1 brandcompartimenten 
- Vluchtroute aanduiding geplaatst 
- Rookmelders geplaatst in de kelder 

 

Gebruiksfunctie: 
Bijeenkomst 

RPC code: 
Vermaak ( > 50 t/m 250 personen)  

6. Adviesvraag 

U hebt ons gevraagd om de aanvraag te beoordelen op de brandveiligheid en u hierover te 
adviseren.  

7. Advies 

 
 Vergunning te verlenen onder voorwaarden (zie punt 14 van dit advies) 

 



 
 

Pagina 2 van 4 
 

Paraaf / handtekening adviseur 

 

8. Uitgangspunten 

Dit document wordt door de brandweer gebruikt voor adviezen aan het bevoegd gezag. Dit document wordt 
ook gebruikt voor het beheren van het eigen proces en eventueel voor de communicatie met de aanvrager van 
een omgevingsvergunning. 
 
Op basis van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr, art. 3, 10 en 25) heeft de brandweer de 
verantwoordelijkheid voor de brandweerzorg en wordt de brandweer aangewezen voor de uitvoering van 
o.a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Wij kijken hierbij niet alleen naar regels maar ook 
naar risico’s. Dit kan aanleiding zijn om risico reducerende maatregelen te adviseren. Daarnaast kunnen 
wij ook aanvullende voorschriften adviseren die nodig zijn om mogelijke schade als gevolg van een brand 
buiten de inrichting te voorkomen of te beperken. 
 
Deze adviesaanvraag is beoordeeld op de zogenaamde BIOB (Bouwkundig, Installatietechnisch, 
Organisatorisch Brandweerinzet) -maatregelen. Dit houdt in dat wij de brandveiligheid van het bouwwerk 
of de inrichting integraal beoordelen. Er is pas sprake van een brandveilig gebouw of inrichting wanneer 
er een samenhangend geheel is van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische 
brandveiligheidsmaatregelen. Daarnaast moet de brandweer veilig en effectief op kunnen treden. Als 
referentiekader worden de wettelijke voorschriften uit het Bouwbesluit en de milieuregelgeving gebruikt. 
 

9. Motivatie/ overwegingen 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de motivatie is van de uitkomst uit hoofdstuk 7.  
 

Inleiding  
U hebt ons gevraagd om de aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen voor camping de 
Slangenbult te beoordelen op de brandveiligheid. De aanvrager is voornemens om op het terrein een 
nieuwe centrumvoorziening / recreatiegebouw te realiseren. In dit gebouw worden onder andere een 
bowlingbaan, wellness en restaurant gevestigd. Wij hebben deze aanvraag beoordeeld. Naast een 
regelgerichte beoordeling volgens het Bouwbesluit 2012 kijken wij bij aanvragen als deze ook zeker naar 
de mogelijke gevaren en risico’s in en rond het gebouw (risicogerichte benadering). Onderstaand leest u 
onze overwegingen en we sluiten het advies af met een conclusie.  
 

Bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen 
Camping de Slagenbult is voor de hulpdiensten goed te bereiken. Ondanks een goede bereikbaarheid kan 
het tot 10 minuten na alarmering duren voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn. Dit komt omdat de 
camping in het buitengebied ligt van ‘s-Heerenberg. De aanrijtijd voor de hulpdiensten is hierdoor wat 
langer. Het is dus belangrijk dat er ingeval van een calamiteit (brand) een snelle detectie en 
alarmopvolging plaats vindt. Op de onderstaande plankaart is de locatie te zien van camping de 
Slangenbult. Ook staat op deze kaart de locatie van het nieuwe gebouw. Op de rechter plattegrond zijn 
ook de dichtstbijzijnde bluswatervoorzieningen weergegeven. Deze bluswatervoorzieningen bevinden zich 
op circa 80 meter vanaf de nieuwbouw. De aanvrager is voornemens om op eigenterrein een nieuwe 
bluswatervoorziening te realiseren (conform situatie tekening). De nieuwe bluswatervoorziening moet 
voldoen aan een aantal voorschriften. Deze voorschriften zijn terug te vinden in hoofdstuk 5 van het boek 
“Brandbeveiliging installaties” een uitgave van Brandweer Nederland. Tevens ontvangen wij na realisatie 
van de bluswatervoorziening graag een kopie van de testresultaten. Daarna zullen wij de 
bluswatervoorziening opnemen in onze operationele informatie. 

 
 



 
 

Pagina 3 van 4 
 

Paraaf / handtekening adviseur 

Brandcompartimenten 
De nieuwbouw wordt uitgevoerd als één brandcompartiment. Dit brandcompartiment heeft een 
oppervlakte van circa 980 m². Met deze oppervlakte valt het gebouw binnen de in het Bouwbesluit 2012 
maximaal gestelde omvang van 1000m². In het gebouw worden geen subbrandcompartimenten of andere 
brandwerende-scheidingen gerealiseerd. Ingeval van een brand bestaat de kans dat een beginnende brand 
en rook zich verspreiden tot in het gehele gebouw met als mogelijk gevolg veel schade en 
inkomstenderving.  
 
Detectie en alarmopvolging  
In de kelder van het gebouw worden een aantal rookmelders geplaatst. Echter op de begane grond worden 
volgends de plattegrondtekening geen rookmelders geplaatst. Wij adviseren de aanvrager om ook 
rookmelders te plaatsen op de begane grond.  Wij adviseren de rookmelders te plaatsen in de ruimten 
waar potentiele ontstekingsbronnen aanwezig zijn (technische ruimten, keuken, restaurant, bergruimten, 
enz.).  
Volgens artikel 6.20 van het Bouwbesluit 2012 moet er in dit gebouw een brandmeldinstallatie worden 
geplaatst met niet automatische bewaking. Dit betekend dat er in het gebouw handbrandmelders geplaatst 
moeten worden die een ontruimingsalarminstallatie aansturen. Ingeval van een calamiteit (brand) kan één 
van de aanwezige personen een handbrandmelder indrukken. Door het indrukken van de melder wordt het 
alarm geactiveerd. Alle personen die in het gebouw aanwezig zijn worden tegelijkertijd gealarmeerd en 
kunnen zich nog tijdig in veiligheid brengen. Nu voldoet het plan nog niet aan de voorwaarden uit het 
Bouwbesluit 2012. Wij adviseren u om het aanleggen van een brandmeldinstallatie met niet automatische 
bewaking als voorwaarde op te nemen in de vergunning.  
 
Veilig vluchten 
Het veilig vluchten is een belangrijk onderdeel van de brandveiligheid. Een persoon moet in geval van een 
calamiteit snel en veilig het gebouw kunnen ontvluchten. Op basis van de ingediende tekeningen hebben 
wij een goed beeld verkregen over het verloop van de vluchtroutes in het gebouw. Vanaf elke positie in het 
gebouw kan men minimaal in 2 richtingen vluchten. Ook zijn er voldoende nooduitgangen aanwezig 
waardoor men naar buiten kan vluchten. De nooduitgangen die voorzien zijn van vluchtroute aanduidingen 
moeten aan een aantal voorschriften voldoen (zie hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012). Zo moeten 
deze deuren in één handeling openen zijn zonder dat er gebruik gemaakt hoeft te worden van een sleutel. 
Bij een aantal van de deuren staat dat deze aan de bovenstaande voorschriften voldoen (bij deze 
uitgangen staat het $ symbool). Echter alle deuren die voorzien zijn van vluchtrouteaanduidingen moeten 
aan de voorschriften voldoen. Het is aan de aanvrager om dit aannemelijk te maken.  
 
Conclusie  
Na beoordeling van de aanvraag geven wij het advies om de vergunning te verlenen onder voorwaarden.  
De voorwaarden die wij adviseren om op te nemen in de vergunning zijn: het plaatsen van een 
brandmeldinstallatie met niet automatische bewaking. Tevens moet de aanvrager aannemelijk maken dat 
de deuren die zijn voorzien van vluchtroute aanduiding / zijn aangemerkt als nooduitgang ook aan de 
voorschriften voldoen. Op de begane grond is geen detectie geplaatst, vanuit het Bouwbesluit 2012 is dit 
ook niet verplicht. Echter adviseren wij om ook rookmelders te plaatsen op de begane grond.  

10. Bijlagen  

 
 toetsingsprotocol WABO (activiteiten bouwen en gebruiken) 
 advisering milieu (BEVI, Vuurwerkbesluit, etc.) 
 risicoanalyse / risico reducerende maatregelen 

 

11. Gebruikte gegevens 

 
 gegevens digitale omgevingsloket OLO  
 gebruikte tekeningen / bescheiden uit het gemeentelijkdossier.  

 

12. Bijzonderheden 

 
 geen 
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13. Strijdigheden  

In dit hoofdstuk staan de zaken die in strijd zijn met het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Deze kunnen 
leiden tot het advies ‘vergunning weigeren’ maar ook tot ‘verlenen onder voorwaarden’. 
 

 geen 
 

14. Op te nemen voorwaarden in het besluit 

In dit hoofdstuk staan de zaken waarvan de brandweer vindt dat ze in de voorwaarden van de 
omgevingsvergunning opgenomen moeten worden. Reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat aanpassingen 
achteraf complex of heel duur zijn. 
 

 Conform artikel 6.20 van het Bouwbesluit 2012 moet er in het gebouw een brandmeldinstallatie met 
niet automatische bewaking aanwezig zijn. Op de ingediende tekeningen staat deze brandmeldinstallatie 
niet weergegeven.  
 

 De aanvrager moet aannemelijk maken dat alle deuren die zijn voorzien van vluchtrouteaanduidingen 
ook aan de voorschriften van een vluchtdeur voldoen (hoofdstuk 6 & 7 Bouwbesluit 2012).  
 

15. Advies risico-reducerende maatregelen/overwegingen 

De bouwregelgeving vormt de ondergrens van brandveiligheid. Er kunnen situaties zijn waarbij deze ondergrens 
onvoldoende is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het type bouwwerk, de ligging de gebouwgebruikers en het 
gebruik. Dit kan voor de brandweer aanleiding zijn om adviezen te geven, zodat een niveau van brandveiligheid 
bereikt wordt dat past bij het gebruik van het gebouw. Deze punten worden hieronder vermeld. Het is dus geen 
verplichting vanuit de bouwregelgeving. Zie hoofdstuk 8 voor de uitgangspunten van onderstaande adviezen. 
 

 Plaatsen van rookmelders op de begane grond (zie advies).  
 

 
 

 
1. Activiteit Bouwen 

B.B. Omschrijving voorschrift NvT NR V O 

§ 1.1 Brandveiligheid algemeen     

afd. 2.2 Sterkte bij brand     

afd. 2.4 Overbruggen hoogteverschillen     

afd. 2.5 Trap     

afd. 2.6 Hellingbaan     

afd. 2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie     

afd. 2.9 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook     

afd. 2.10 Beperking van uitbreiding van brand     

afd. 2.11 Verdere beperking uitbreiding van brand / beperking verspreiden van rook     

afd. 2.12 Vluchtroutes (aandachtspunt)     

afd. 2. 13 Hulpverlening bij brand     

afd. 2.14 Hoge en ondergrondse gebouwen     

afd. 2.16 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied     
Nvt= Niet van Toepassing           NB= Niet bekend            Nr= Niet relevant            V= Voldoende           O= onvoldoende 
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Ruimtelijke onderbouwing

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Op het terrein van de camping aan de St. Isidorusstraat 12 te Stokkum bestaat het 
voornemen om een nieuwe horeca- en wellnessvoorziening te realiseren. Deze nieuwe 
voorziening biedt voor de campinggasten meer recreatiemogelijkheden, ook in periodes van 
slecht weer. Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld in verband met het verzoek om de 
bouw van de voorziening mogelijk te maken op grond van een afwijkingsprocedure.

Stokkum
's Heerenberçţ

Nederland

Duitsland

Bergherbos

Camping De Slangenbult

Ligging plangebied in de omgeving

1.2 Vigerend bestemmingsplan

Het perceel valt binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan 'Buitengebied', zoals 
vastgesteld door uw gemeenteraad in de vergadering van 25 november 2012.
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Ligging perceel in vigerend bestemmingsplan

Het terrein heeft in dit bestemmingsplan de volgende bestemmingen en aanduidingen:
* Agrarisch met waarden;
» Bos;
» Dubbelbestemming Waarde - Archeologische Verwachting- 1 en 2;
» Gebiedsaanduidingen 'overige zone - ehs-natuur' (deze zone is in de provinciale 

Omgevingsverordening teruggebracht), 'relief', 'openheid', 'reconstructiewetzone- 
extensiveringsgebied' en 'waardevol landschap'.

Het bouwplan past niet binnen de bepalingen van het vigerend bestemmingsplan. Om 
medewerking te kunnen verlenen zal of een separaat bestemmingsplan opgesteld moeten 
worden, of er zal een afwijkingsprocedure doorlopen moeten worden. Het behoud en 
versterking van de landschappelijke waarde vormt een belangrijk aandachtspunt. Nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, mits de openheid en zichtrelaties naar het waardevol 
landschap behouden blijven.

1.3 Leeswijzer

In deze toelichting wordt achtereenvolgens ingegaan op:

» Beschrijving van het projectgebied en het bouwplan;
» Het beleidskader;
* Milieutechnische en ruimtelijke aspecten;
» Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid;
» Juridische aspecten.
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Hoofdstuk 2 Beschrijving van het projectgebied

2.1 Bestaande situatie

Het plangebied ligt aan de rand van het Enkdorpenlandschap van Stokkum. Kenmerkend voor 
dit landschap is het contrast tussen besloten- en openheid. Ook de hoge reliëfrijke gronden 
en de verspreide bebouwing zijn voor dit landschap karakteristiek.
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Luchtfoto bestaande situatie plangebied
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Huidig beeld van de locatie waar de nieuwbouw is voorzien

De oprit van de camping

In de huidige situatie is te zien dat de uitloper van de Montferlandsche Berg waaraan de 
locatie ligt, is aangetast door een krachtige windvlaag in 2010. Een aantal bomen is 
omgewaaid, waardoor er kale plekken zijn op de 'bostong'. Ook liggen enkele boomwortels 
open aan de oppervlakte. Het tweede aandachtspunt bij de planontwikkeling is de 
erfscheiding. Het terrein is omgeven door metalen hekwerken. Een landschappelijke 
omkadering zou hier beter zijn.
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Kenmerkend beeld van het plangebied
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Het voormalig agrarisch bedrijf aan de overzijde (hiervoor in de plaats worden woningen gebouwd)
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Het terrein gezien vanaf de St. Isidorusstraat met de bedrijfswoning op de achtergrond

Het derde aandachtspunt betreft de weidse gezichten die omwonenden en passanten hebben 
op de omgeving door de openheid van het terrein. Het is belangrijk dat dit open beeld zoveel 
mogelijk wordt behouden.

2.2 Nieuwe situatie

Algemeen

Met het oog op een toekomstigbestendige exploitatie van de camping wil cliënt meerdere 
voorzieningen aanbieden aan de campinggasten. Deze nieuwe voorzieningen bieden voor de 
campinggasten meer recreatiemogelijkheden, ook in periodes van slecht weer. Het nieuwe 
gebouw bestaat uit twee verdiepingen, waarvan één verdieping onder het maaiveld. Boven 
het maaiveld is één verdieping zichtbaar.

Op de verdieping beneden het maaiveld zullen wellnessvoorzieningen (sauna), een 
bowlingbaan (2 banen) en een recreatieruimte worden gerealiseerd. De ondergrondse 
oppervlakte bedraagt 650 m2 . Op de verdieping op het maaiveld worden een restaurant (130 
m2), bar/ eetcafé (80 m2), keuken (75 m2) en opslagruimte (50m2) gerealiseerd. De 
bovengrondse oppervlakte van het gebouw is, inclusief personeelsruimte, technische ruimte 
en toiletten in totaal 500 m2 . Aan de buitenzijde worden aan de zuid- en westzijde zijde 
terrassen aangelegd.

Terreininrichting

Ten behoeve van het nieuwbouwplan is een inrichtingsplan opgesteld. Het inrichtingsplan is 
bijgevoegd in bijlage 1. Om een goede landschappelijke inpassing te waarborgen zal in de 
regels van het bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting worden opgenomen.

Kenmerkend voor het Enkdorpenlandschap is onder andere het contrast tussen open en 
geslotenheid. Het plangebied heeft een open karakter. Om dit terrein zo open mogelijk te 
houden wordt het gebouw gedeeltelijk in de helling geplaatst. Hiermee behoudt ook de 
naastgelegen woning voor een deel het weidse uitzicht.
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ophoging rand bostong met 

gronden
horeca- en wellness-

L .#1 voorziening

1

heesters onder de

aanplant nieuwe bomen nieuwe loofbomen 
en op bostong

' i

. *
' gemengde meidoornhaag 

van maximaal 1.0 meter ĩ

Toekomstige inrichting

Bij de plaatsing van de voorziening is er op gelet dat het buiten het Gelders Natuurnetwerk 
valt.

Gelders Natuuiiietwerk

L, V

Ligging ten opzichten van Gelders NatuurNetwerk

Om het gebouw in de helling te kunnen plaatsen zullen enkele bomen gekapt moeten worden 
(maximaal vijf). Voor de kap van deze bomen en om het gebouw te mogen realiseren in de 
nabijheid van het Gelders Natuurnetwerk worden compenserende maatregelen getroffen.
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ontwerpprincipe: 
het zoveel mogelijk 
behouden van het 
weidse uitzicht van 
de buren

Compenserende maatregelen

De eerste compensatiemaatregel betreft het verstevigen van de rand van de bostong. 
Gronden worden toegevoegd, zodat de boomwortels weer bedekt zijn.

De tweede compensatiemaatregel bestaat uit het planten van minimaal 40 nieuwe loofbomen 
(eik, ruwe berk, beuk of lijsterbes) op het terrein van de camping. De bomen worden geplant 
in het bestaande bosperceel, op de bostong en in bestaande houtwallen. De houtwallen 
vormen belangrijke ecologische verbindingen tussen de bospercelen in en rondom de camping 
voor o.a. grof wild.

De derde compensatiemaatregel is het planten van struweel zoals hazelaar, gelderse roos, 
vlier, mispel en sleedoorn. De struiken worden geplant in de bestaande houtwallen in de 
noordwesthoek, op de bostong en in het bos waar nieuwe loofbomen komen. Het struweel 
zorgt voor schuilplekken en vergroot het voedselaanbod voor insecten, kleine grondgebonden 
zoogdieren en vogels. Zowel het struikgewas als de loofbomen worden binnen twee jaar na 
de bouw van de campingvoorziening geplant.

10 vastgesteld omgevingsvergunning
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bostong

Compenserende maatregelen:

- het verstevigen- van. de rand van 
de bostong

j:- - behoud en versterking bosranden 

met struikgewas;
- het planten van Loofbomen (ca.
40 bomen, ter versterking van 
aanwezige houtwallen en bosper- v 

ceel)
- beheer en behoud van de bestaande 
houtwallen en het bosperceel. Dode 
dennenbomen worden vervangen 
door loofbomen. Dít geldt voor on
bepaalde tijd.

Compenserende maatregelen

De vierde en laatste compensatiemaatregel bestaat uit beheer en behoud van het bosperceel 
en de houtwallen. Dode dennenbomen zullen vervangen worden door loofbomen. Dit geldt 
voor onbepaalde tijd.

Naast de compenserende maatregelen worden op de eng een drietal nieuwe bomen 
geplaatst. De bomen verzachten de gebouwde gevels. Dit is een voorgeschreven 
ontwerpprincipe dat is beschreven in het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied.

De hekwerken op het terrein worden weggehaald en vervangen door een gemengde 
meidoornhaag van maximaal 1,0 meter hoog. Ook het te realiseren boerenerf aan de 
overzijde wordt omgeven door lage gemengde meidoornhagen.

Twee paden lopen van de camping naar het gebouw. De paden worden in halfverharding 
uitgevoerd (bijvoorbeeld split of fijn grind).

Bebouwing

Het nieuwe gebouw bestaat uit twee bouwlagen. De eerste bouwlaag wordt onder maaiveld 
gebouwd, zodat de hoogte van het gebouw aansluit op de bouwhoogten in de omgeving. Op 
de bouwlaag beneden het maaiveld zullen wellnessvoorzieningen (4 saunaruimtes en een 
bad) en een bowlingbaan (twee banen) worden gerealiseerd. Tevens is een bar aanwezig om 
gebruikers van de bowlingbaan en de sauna te kunnen bedienen. De kelderverdieping heeft 
een oppervlakte van 650 m2 .

omgevingsvergunning vastgesteld 11
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Op maaiveld zijn ruimten voor een restaurant, bar/ eetcafé, keuken en opslag van in totaal 
500 m2 . Door de plaatsing in de helling is er een sterke relatie tussen het gebouw en het 
omringend landschap. Dit vraagt om een zorgvuldige architectonische uitwerking.

Het pand wordt voorzien van een schuin oplopend dak. Daarmee ontstaat een natuurlijke 
overgang naar het reliëf van het bos. De gevels aan de voorzijde krijgen een open uitstraling 
met veel raampartijen. De gevels zullen optimaal duurzaam zijn door onder andere de 
toepassing van leemwanden.

Het oplopend dak wordt voorzien van sedumbeplanting. De terrassen liggen iets verdiept en 
worden uitgevoerd in materialen met een natuurlijke uitstraling en ingetogen kleurgebruik. 
Het gebouw wordt maximaal 6 meter hoog en de ondergrondse bebouwing ligt op bijna vier 
meter beneden peil.

Aanzicht vanaf inrit camping (gemaakt door Giesen Architecture)
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Aanzicht vanaf de Sint Isĩdorusstraat (gemaakt door Giesen Architecture)
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12 vastgesteld omgevingsvergunning



Voorziening camping De Slangenbult

HBBBB

n
o

3EGANE GROND

Plattegrond maaiveld

Plattegrond beneden maaiveld

Cliënt wil de voorziening realiseren om bestaande gasten te behouden en nieuwe
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campinggasten te trekken. De behoeften van campinggasten veranderen in die zin dat meer 
behoefte is aan (vermaak)voorzieningen bij de camping. Er wordt eerder gekozen voor 
comfort, kwaliteit en exclusiviteit. Met het realiseren van de voorziening kunnen de gasten het 
gehele jaar door, dus ook in de wintermaanden, meer comfort verwachten.

'W. " :’ . 1

ì'l'S,

V*t#í

terras (iets verdiept, ingetogen
referentie Sedumdak kleurgebruik)

Door het realiseren van de voorziening heeft de camping een bredere armslag om ook in de 
toekomst voldoende verdienmogelijkheden te hebben. De laatste jaren is namelijk sprake van 
een stabilisatie van het aantal overnachtingen op de camping. Door het aanbieden van meer 
leisure wil de cliënt meer campinggasten trekken gedurende het gehele jaar. Dit geeft een 
stimulans aan de plaatselijke economie en het zorgt voor een goed toekomstperspectief voor 
de camping zelf.

Gebruik

De voorziening is uitsluitend toegankelijk voor de campinggasten, dat wil zeggen die gasten 
welke daadwerkelijk nachtverblijf houden op de camping, en is bedoeld om de gasten meer 
comfort te kunnen bieden. Het betreft geen zelfstandige voorziening welke voor een ieder 
toegankelijk is. De exploitatie van de voorziening is onlosmakelijk verbonden met de camping. 
Van een zelfstandige exploitatie is geen sprake. De voorziening is uitsluitend via het 
campingterrein bereikbaar en qua openingstijden gekoppeld aan de bedrijfs- en stiltetijden 
van de camping.

De toegangscontrole van de voorziening zal gebeuren middels het Icon-systeem. Dit systeem 
wordt op de camping al toegepast bij de sanitaire voorzieningen. Hierdoor is er een goede 
controle dat wandelaars en/of sporters, niet zijnde campinggasten, die zich binnen het 
wandel/fietsgebied van het (Montferland/Hulzenberg) bevinden, niet zo maar van deze 
voorzieningen gebruik kunnen maken. Het icon-systeem is eenvoudig te koppelen aan het 
kassa- en reserveringssysteem. Zodoende is met toepassing van deze elektronische sleutel 
(bij meerdere gezinsleden keycard) het gebruik door uitsluitend campinggasten en ook de 
controle daarop gewaarborgd.
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Hoofdstuk 3 Beleidskader

3.1 Rijksbeleid

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) bepaalt welke kaderstellende uitspraken van 
het kabinet bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke 
besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. Het gaat on-der 
meer om nationale belangen als Rijksvaarwegen, Defensie, Ecologische hoofd-structuur, 
Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofd-spoorwegen, 
Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke 
stoffen en Primaire waterkeringen.

Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, bij de Ecologische Hoofdstructuur 
(de artikelen worden later aan het Barro toegevoegd) en bij de Erfgoederen van uitzonderlijke 
universele waarde is gekozen voor indirecte doorwerking via provinciaal medebewind. Ten 
aanzien van de begrenzing van de EHS is bepaald dat niet het rijk, maar de provincies die 
grenzen (nader) bepalen.

Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro 
bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en 
vermindering van de bestuurlijke drukte.

Toetsing

Voorgenomen plan raakt geen van de nationale belangen en is niet in strijd met het 
rijksbeleid.

3.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro 3.1.6 tweede lid)

Op 1 oktober is het 'Besluit van 28 augustus 2012, houdende wijziging van het Besluit 
algemene regels ruimtelijke ordening en van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in verband 
met de toevoeging van enkele onderwerpen van nationaal ruimtelijk belang' (Stb. 2012, nr. 
388) in werking getreden. Door dit wijzigingsbesluit is ook het Bro aangepast. In artikel 3.1.6 
is het tweede lid toegevoegd. Dit lid heeft betrekking op de ladder voor duurzame 
verstedelijking. Deze ladder stelt eisen aan de motivering van onder meer 
bestemmingsplannen die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken.

De wettelijke regeling gaat vergezeld van een handreiking die andere overheden ondersteunt 
bij de praktische toepassing van de juridische verplichting. Artikel 3.1.6 tweede lid: De 
toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 
voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 

regionale behoefte;
2. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele 

regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand 
stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van 
beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en;

3. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt 
beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van 
verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden 
ontwikkeld.

Conclusie

In de omgevingsvisie en omgevingsverordening heeft de provincie Gelderland reeds de ladder 
voor duurzame verstedelijking opgenomen en uitgewerkt in de Gelderse ladder voor 
duurzaam ruimtegebruik. In paragraaf 3.2.2 wordt hier nader op ingegaan.
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3.2 Provinciaal en regionaal beleid

3.2.1 Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Gelderland 

Omgevingsvisie

Op 25 februari 2015 is de Omgevingsvisie Gelderland vastgesteld. In de Omgevingsvisie staan 
de maatschappelijke opgaven in Gelderland. Deze opgaven zijn ontstaan in gesprekken 
tussen overheden, organisaties en particulieren. Het gaat over steden en dorpen, natuur, 
landbouw, water, energie en meer. In de loop van 2015 zijn twee herzieningen vastgesteld, 
waravan de laatste in juli 2015 is geweest. Deze herzieningen hebben voor onderhavige 
ontwikkeling geen gevolgen.

De provincie en haar partners streven naar een hoge kwaliteit van de Gelderse leefomgeving. 
Het is de uitdaging de match tussen kwaliteiten van het betreffende initiatief en de kwaliteiten 
van de plek of het gebied te maken. Dit betekent dat het ontwerpen of de ontwerpende 
benadering van groot belang is en dat de provincie zoveel mogelijk vroegtijdig in 
planprocessen in dialoog treedt.

De provincie kiest er in de Omgevingsvisie voor om vanuit twee hoofddoelen bij te dragen aan 
gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven. Deze zijn:
1. een duurzame economische structuur;
2. het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving.
Deze twee hoofddoelen benadrukken de rol en kerntaken van de provincie als middenbestuur. 
Zij beïnvloeden elkaar. Economische structuurversterking vraagt om een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat. Dat is een goede bereikbaarheid en voldoende vestigingsmogelijkheden. 
Het betekent ook een aantrekkelijke woon- en leefomgeving met de unieke kwaliteiten van 
natuur, water en landschap in Gelderland.

Verordening

Op 25 februari 2015 is de bijbehorende Omgevingsverordening Gelderland vastgesteld. Deze 
vervangt vigerende verordeningen, zoals de milieuverordening. De verordening is slechts een 
juridische vertaling van dit beleid, er is geen nieuw beleid aan toegevoegd. De onderwerpen 
die de provincie belangrijk vindt en waarvoor regels in de verordening zijn opgenomen ten 
aanzien van Ruimte, Milieu en ontgrondingen, Water en Verkeer.

De Omgevingsvisie wordt momenteel geactualiseerd. Na vaststelling zullen eventuele 
relevante wijzigingen voor dit bestemmingsplan worden verwerkt.

Ter plaatse van het plangebied gelden vanuit de verordening geen bijzondere regels ten 
aanzien van uitbreidingsplannen van niet-agrarische bedrijven. Er is geen sprake van 
bijzondere natuur- of landschapswaarden.

Het bedrijf ligt in een verwevingsgebied. In dit soort gebieden kunnen meerdere functies 
naast elkaar bestaan. Er is groei mogelijk voor ondernemers om het bedrijf te ontwikkelen 
voor zover andere functies hiervan geen hinder ondervinden. Dit is een gemeentelijke 
afweging.
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Ondergrond Legenda

Omgevingsverordeninq (vastgesteld) 

fíeçets Natuur
M Gelder* natuurnetwerk Ŵ

| Groene entvikkekngitone

Reoets Land schap
ļ į Rationeel lend schep bulten CRN,GO en hhw

Hollendsi

W eerdevol gebied

Legendaana

Ligging plangebied ten opzichte van het Gelders NatuurNetwerk

De volgende onderwerpen zijn volgens ons in eerste instantie van belang:
* Kaart 'Natuur' (zie boven): Het plangebied ligt in de nabijheid van het Gelders 

Natuurnetwerk. Dit natuurnetwerk is bedoeld om natuurgebieden te vergroten en om 
natuurgebieden met elkaar te verbinden. Het is van groot belang om bij de positionering 
van de voorziening hier buiten te blijven.

* Kaart 'Vrijetijdseconomie': Het plangebied ligt nabij een toeristische routestructuur: fiets
en wandelpaden. Het betreft hier de Eltenseweg. De routes die zijn vastgelegd in de 
Omgevingsvisie hebben een groot belang voor het toerisme in Gelderland. Het realiseren 
van een nieuwe voorziening vormt een waardevolle aanvulling voor de camping. De 
voorziening is uitsluitend bedoeld voor de campinggasten. Het benutten van het 
buitengebied voor andere functies dan landbouw wordt steeds belangrijker. Recreatieve 
voorzieningen worden met name genoemd.

Voor een goede afweging van keuzes voor locaties van nieuwe gebouwen, staat de Gelderse 
ladder voor duurzaam ruimtegebruik centraal. De Gelderse ladder voor duurzaam 
ruimtegebruik is een instrument om de vraaggestuurde benadering vorm te geven: wat is de 
specifieke behoefte? Bij nieuwe functies in het buitengebied is het van belang dat op dezelfde 
locatie of elders sprake is van een landschappelijke versterking. Het gemeentelijk 
Landschapsontwikkelingsplan en het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied biedt hiervoor enkele 
handvatten.

3.2.2 Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik 

Algemeen

Het accent van stedelijke ontwikkelingen verschuift van nieuwbouw naar het vitaliseren van 
bestaande gebieden en gebouwen. Voor een goede afweging van keuzes voor locaties van 
nieuwe gebouwen staat de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik centraal. Met deze 
ladder wordt een transparante besluitvorming en een zorgvuldige ruimtelijke afweging 
nagestreefd. Het gaat om het tijdig afwegen van kansen en mogelijkheden om bestaande 
gebouwen te benutten bij overwegingen van nieuwe bebouwing.

Een goede afweging volgens de ladder vraagt om kennis van de bestaande voorraad. 
Gekoppeld daaraan zijn er vragen over de opgaven en kwaliteiten in een gebied:
» past de ontwikkeling bij de doelen in Gelderland? Zo ja:
» hoe voegt de ontwikkeling extra kwaliteit toe aan een gebied?

Als juridische basis gebruikt de provincie de ladder voor duurzame verstedelijking die het Rijk 
heeft vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In elk bestemmingsplan dat voorziet 
in een nieuwe stedelijke ontwikkeling dienen gemeenten volgens de rijksladder aan de hand
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van drie stappen de locatiekeuze te motiveren. Deze rijksladder is van provinciaal belang. 
Aangezien de juridische borging van de ladder al geregeld is in het Bro, heeft de provincie de 
ladder niet nogmaals opgenomen in de provinciale omgevingsverordening.

Nee, stop met de procedure of pas uw plan zodanig 
aan dat het past bij de regionale behoefte

Ja, ga naar trede 2

Ja, u bent (voor dit deel) klaar 
met de motivering

Nee, ga naar trede 3

Trede 1 Is er een regionale 
behoefte?

Trede 2 Is (een deel van) de regionale behoefte op te 
vangen binnen het bestaand stedelijk gebied

Trede 3 zoek een locatie die multimodaal 
ontsloten is of kan worden voor 
de resterende regionale behoefte

De rijksladder heeft betrekking op stedelijke ontwikkelingen. Onder een stedelijke 
ontwikkeling wordt verstaan: "ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen".

De provincie wil onderzoeken of de ladder ook voor landelijke functies kan worden uitgewerkt. 
Vooruitlopend daarop spreekt de provincie nu al van de ladder voor duurzaam ruimtegebruik. 
De ladder is een hulpmiddel dat een bijdrage levert aan een goede ruimtelijke ordening. Het 
doorlopen van de ladder is een procesvereiste.

Toevoegen van kwaliteit aan de leefomgeving

De ambitie is om bij de toepassing van de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik 
expliciet aandacht te schenken aan de borging van ruimtelijke kwaliteit of kwaliteit van de 
leefomgeving. Daarbij is het al goed om de ladder zelf als een kwaliteitsinstrument aan te 
merken, gericht op behoefte en locatie. Bijvoorbeeld bij ruimtelijke initiatieven in stedelijk en in 
het landelijk gebied en in overgangsgebieden als de stads- en dorpsrandzones.

Het is van belang dat er een goede match ontstaat tussen de kwaliteiten van het ruimtelijk 
initiatief en de kwaliteiten van de (uiteindelijk gekozen) locatie en het omliggende gebied. De 
uitdaging waar de provincie en partners gezamenlijk voor staan is om kwaliteit - indien 
mogelijk en gewenst extra kwaliteit - toe te voegen, beleefbaar te maken en houden. 
Algemene stelregel is: streef naar een goed evenwicht tussen ontwikkelingsruimte en de 
kwaliteitsprestatie c.q. investering in kwaliteit van de leefomgeving. Bij dit evenwicht spelen 
de 'onderliggende' gebiedscategorieën, met name in het landelijke gebied, een grote rol.
Soms is het denkbaar dat juist een 'topkwaliteit' gewenst is. Vooral als het gaat om 
initiatieven die min of meer als 'gebiedsvreemd' kunnen worden beschouwd en qua maat en 
schaal een bovengemiddelde impact hebben op de omgeving.

Dit bestemmingsplan en de ladder voor duurzame verstedelijking

Is sprake van een stedelijke ontwikkeling?

De nieuwbouw van een aanvullende voorziening van circa 500 m2 bij de camping kan niet 
worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling. Gelet op de kleinschalige bebouwing die 
het plan mogelijk maakt en de beperkte omvang en de beperkte gebruiksmogelijkheden kan 
er van uit worden gegaan dat geen sprake is van een stedelijke voorziening. De in het plan 
voorziene ontwikkeling kan dan ook niet worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling.

Recente jurisprudentie (zoals ABRvS 4 juni 2014, ECLI:RVS:2014:1442) ondersteunt dit.
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Daarnaast is de voorziening uitsluitend toegankelijk voor de kamperende campinggast. De 
voorziening wordt niet zelfstandig geëxploiteerd. De rust en het landelijk karakter zullen 
vanwege de beperking in de toegankelijkheid niet worden aangetast. De camping wordt niet 
uitgebreid. Van een onevenredig verkeersaantrekkende werking of toenemende druk op de 
omgeving is dan ook geen sprake. Het gebouw heeft bovengronds een oppervlakte van 500 
m2, hetgeen geen afmeting betreft welke volledig in contrast staat met de schaal van de 
omgeving.

Voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele lokale of regionale behoefte?

De vraag om er een regionale behoefte is aan de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten is niet 
te beantwoorden in onderhavig plan. Het betreft hier een individueel bedrijf dat ter 
ondersteuning van zijn huidige activiteiten wil uitbreiden en het bedrijf kent een specifieke 
activiteit met een landelijke dekking, namelijk het bieden van campingplaatsen. Een regionale 
behoefte is dus moeilijk aan te geven. Voor de camping is de behoefte wel groot om een 
ondersteunende voorziening te hebben. Voor het bedrijf is het essentieel om zo voor de 
toekomst een gezonde bedrijfsvoering te kunnen behouden. De behoeften van 
campinggasten veranderen in die zin dat meer behoefte is aan (vermaak)voorzieningen bij de 
camping. Er wordt eerder gekozen voor comfort, kwaliteit en exclusiviteit. Met het realiseren 
van de voorziening kunnen de gasten het gehele jaar door, dus ook in de wintermaanden, 
meer comfort verwachten.

Door het realiseren van de voorziening heeft de camping een bredere armslag om ook in de 
toekomst voldoende verdienmogelijkheden te hebben. De laatste jaren is namelijk sprake van 
een stabilisatie van het aantal overnachtingen op de camping. Door het aanbieden van meer 
leisure wil de cliënt meer campinggasten trekken gedurende het gehele jaar. Dit geeft een 
stimulans aan de plaatselijke economie en het zorgt voor een goed toekomstperspectief voor 
de camping zelf.

Kan deze aangetoonde behoefte in redelijkheid binnen bestaand stedelijk gebied worden 
opgevangen door hergebruik, danwel transformatie van gebouwen?

Een camping binnen bestaand stedelijk gebied is niet aan de orde. Er zijn op het terrein, of in 
de directe omgeving van het terrein geen gebouwen beschikbaar voor de voorziening. Daarbij 
is de nabijheid van de camping essentieel voor de nieuwe ondersteunende voorziening 
aangezien deze is bedoeld voor de bestaande campinggasten.

De beleidslijn bij nieuwe initiatieven in het buitengebied is dat wordt gezorgd voor een goede 
landschappelijke inpassing. In paragraaf 2.2 is hier reeds op ingegaan.

Is de locatie multimodaal omsloten?

Het bedrijf is voor de transport afhankelijk van een goede bereikbaarheid voor met name 
recreatief verkeer.

3.2.3 Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) van 2008 voor Doetinchem, Montferland en Oude 
IJsselstreek is opgesteld om de landschappelijke eenheid en kwaliteit te versterken en toch 
ruimte te bieden aan bestaande bedrijven en nieuwe ontwikkelingen. Het LOP-gebied bestaat 
uit zes verschillende eigentijdse landschapsensembles en kennen elk hun eigen bijbehorende 
landschapsstructuur. Het plangebied ligt in het deelgebied 'Rondom de Montferlandsche Berg'. 
Dit landschapsensemble bestaat weer uit 4 deelgebieden. Het plangebied ligt op de grens van 
deelgebied 2: Open flank met akkers en deelgebied 3: Het parelsnoer van dorpen.

De open flank met akkers is herkenbaar door een 200 tot 800 meter brede zone van open 
akker- en graslanden. Dit zijn de oude bouwlanden waar de dorpelingen van oudsher hun 
gewassen verbouwden. Door de openheid van de flank is de bosrand goed zichtbaar en 
leveren de akkers een mooi landschapsbeeld. Dit is herkenbaar voor het plangebied. De 
overgang van bos naar cultuurgrond is in dit deelgebied belangrijk voor dieren als dassen en 
reeën.

Het deelgebied 'Het parelsnoer van dorpen' dreigt het bos en haar akkers af te sluiten van het 
omringende landschap. Het gebruik van hekwerken rond weitjes versterkt dit effect. Ook het 
plangebied is in de huidige situatie helaas omkaderd met hekwerken.

Werkboek van de Montferlandsche Berg

Het LOP bestaat uit een aantal werkboeken, bouwpakketten met handleidingen die helpen bij
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het ontwikkelen van projecten. Voor het plangebied is het werkboek van de Montferlandsche
Berg (2008) belangrijk.

Hierna worden de streefbeelden uit dit werkboek beschreven die van toepassing zijn voor het
gebied. Omdat het gebied in twee deelgebieden ligt, worden de streefbeelden van beide
deelgebieden benoemd.

Streefbeelden voor deelgebied 'Open flank met akkers':
1. De essen op de flanken van de berg dienen open te blijven om het zicht op het bos en het 

zicht vanaf de berg te garanderen.
2. Kleine elementen, zoals geknipte meidoornheggen bieden een landschappelijke en 

ecologische verrijking op de hellingen.
3. De bosrand dient op verschillende plekken te worden afgerond met een brede zoom van 

bloem- en besrijke heesters, die goed zijn voor vogels, kleine zoogdieren en insecten.
Streefbeeld voor deelgebied 'Het parelsnoer van dorpen':
1. De vele verschillende erven bieden nu soms een rommelig beeld. Versterking met 

streekeigen beplanting in de vorm van hagen en bomen (eik, beuk, berk, lijsterbes), in 
plaats van coniferen en naaldbomen, zou veel verbeteren.

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Structuurvisie Montferland

De gemeenteraad heeft op 23 april 2009 de Structuurvisie Montferland vastgesteld. Naast het 
bestendigen van een voorkeursrecht brengt en actualiseert de structuurvisie vooral 
bestaande visies en andere beleidsdocumenten.

Voor Montferland is toerisme van economisch belang. Voor een vitale toekomst van de 
gemeente is daarom ontwikkeling en groei van toerisme het uitgangspunt voor het 
ruimtelijk-economische beleid. De kansen worden mede bepaald door een marktgerichte 
houding en integrale benadering door het beleid

Ten aanzien van het buitengebied is sprake van een toenemend besef dat het buitengebied 
niet alleen gereserveerd is voor agrarische bedrijven. Agrarische bedrijven ontwikkelen 
nieuwe activiteiten als bron van inkomsten, maar er zijn ook steeds meer niet-agrarische 
ondernemers in het buitengebied. Samen met de landbouw vormen toerisme en recreatie en 
overige in het groene profiel passende bedrijvigheid de economische basis voor het landelijk 
gebied van de gemeente.

Voor Montferland is toerisme van economisch belang. Voor een vitale toekomst van de 
gemeente is daarom ontwikkeling en groei van toerisme het uitgangspunt voor het ruimtelijke 
beleid. Verblijfsrecreatiebedrijven moeten zoveel mogelijk ruimtelijk geconcentreerd worden 
om versnippering te voorkomen en voldoende kritische massa te creëren voor beleving en 
gezonde exploitaties. Vanuit de exploitatie van horeca, detailhandel en dagrecreatie is het 
wenselijk om zo veel mogelijk te bundelen bij bestaande kernen of concentratiegebieden. 
Binnen deze randvoorwaarden is het gemeentelijk beleid derhalve gericht op verdere 
ontwikkeling van recreatieve functies, mits op een goede manier ingepast in het landschap.

Het spreekt vanzelf dat het behoud van de aanwezige landschappelijke en natuurlijke 
waarden het uitgangspunt is van beleid. Tevens wordt ingezet op behoud en versterking van 
de uitzichtmogelijkheden vanaf de berg. Verder moeten de recreatieve mogelijkheden van het 
Bergherbos/Montferland worden behouden en verwerkt. De cultuurhistorische waarden (zoals 
historische lanen) bieden goede mogelijkheden voor versterking van de recreatieve beleving.

3.3.2 Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Montferland

Naast het LOP is voor deze ontwikkeling ook het Beeldkwaliteitsplan buitengebied, gemeente 
Montferland (2010) van belang. Het plangebied wordt in het Beeldkwaliteitsplan ingedeeld in 
het landschappelijk deelgebied Het Enkdorpenlandschap. Voor dit deelgebied zijn de volgende 
ontwerprichtlijnen van belang:
* Beslotenheid van het erf: Behoud en versterking van de openheid van de engen, door 

middel van dichte randbeplantingen. Dit vergroot het contrast tussen de openheid van de 
eng en de beslotenheid van het erf;
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* Erfbeplanting: Minimaal één zijde van het bouwblok dient aangeplant te worden met 
gebiedseigen beplanting;

» Beplantingssoorten: bijvoorbeeld Eik, Ruweberk, Meidoorn, Lijsterbes, Hazelaar en 
Hondsroos.

In het inrichtingsplan zijn bovenstaande uitgangspunten verwerkt.

3.3.3 Notitie Recreatie en Horeca in het buitengebied

Binnen de gemeente is er in de loop van de tijd een aantal locaties in het buitengebied 
ontwikkeld met toeristisch-recreatieve nevenactiviteiten naast het agrarische bedrijf. De grens 
tussen hoofd- en nevenfunctie is bij een aantal locaties vervaagd. Deze notitie geeft antwoord 
op de vraag hoe de gemeente Montferland wenst om te gaan met het (al dan niet) toestaan 
van (nieuwe) horeca-activiteiten in het buitengebied, in welke mate en bij welke functies?

Het uitgangspunt binnen recreatie & toerisme is concentratie (bundeling) van activiteiten. Zo 
worden bestaande locaties versterkt en wordt geen onnodige inbreuk op het gebied 
gepleegd. De visie is: het aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden in het buitengebied, op 
het gebied van recreatie en horeca, die aansluiten bij het karakter en het décor van 
Montferland en bijdragen aan een leefbaar en aantrekkelijke gemeente voor inwoners, 
toeristen en bedrijven.

Montferland wil inzetten op horecafuncties die een aanvulling zijn op het toeristische 
recreatieve aanbod in de gemeente. Het moet gaan om horeca die kleinschalig van aard is en 
moet passen binnen de beleving en het karakter van het buitengebied.

Er moet een duidelijke combinatie worden gezocht tussen de nieuwe horecafunctie en 
toeristische voorzieningen in het buitengebied. Door de toelating van nieuwe horeca te 
koppelen aan de nabijheid van wandel- en/of fietsroutes, (gemeentelijke) monumenten of aan 
een toeristische attractie, stuurt de gemeente op een samenhangend pakket van 
voorzieningen dat aansluit op de beleving van het landelijk gebied.

Wanneer nieuwe horecafuncties niet passen binnen het landelijke karakter van het 
buitengebied, horen zij niet in het buitengebied. Hiervan kan sprake zijn wanneer het gaat om 
horeca met een grote omvang of horeca die geen enkele binding heeft met het ter plaatse 
aanwezige agrarische bedrijf of een (dag)recreatieve functie. Het gaat bijvoorbeeld om 
discotheken en cafés. Het college vindt dit type bedrijven in ruimtelijke zin meer voorbehouden 
aan de kernen en aan de bestaande horeca bedrijven in het buitengebied.

Verder bestaat bij deze vorm van horeca de kans dat nieuwe bedrijven concurrentie opleveren 
voor de al bestaande reguliere horecabedrijven. Zonder regulerend te willen optreden in 
concurrentieverhoudingen tussen bedrijven, kan dit op termijn tot ruimtelijk onwenselijke 
neveneffecten leiden.

Ondergeschikte horeca is een versterking van de toegestane of toe te stane nevenfunctie en 
kan niet als dé nevenfunctie worden aangemerkt.

In de notitie zijn kaders gesteld ten aanzien van horeca als nevenfunctie en horeca als 
ondergeschikte functie.

In geval van Camping De Slangenbult is sprake van van een ondergeschikte functie. De eisen 
die hiervoor gelden zijn:
* De horeca-activiteit mag uitsluitend in samenhang met en ondersteunend aan de 

hoofdactiviteit plaatsvinden. In het geval van camping De Slangebult is de welnessvoorziening 
ondersteundend aan de camping.

» De horeca-activiteiten moet passen binnen het "regime" van de toegestane nevenfunctie 
bij de agrarische bestemmingen of hoofdfunctie van de overige bestemmingen. Passend 
betekent dat deze horeca-activiteit complementair is aan de hoofdfunctie. Een dergelijke 
functie pas goed bij de huidige campingactiviteiten. De eigenaar wil gasten meer kunnen bieden 
aan voorzieningen, zowel in de zomer- als winterperiode.

* Het horecagedeelte mag uitsluitend bereikbaar zijn via de entree van de hoofdfunctie, om 
te voorkomen dat het horecagedeelte een zelfstandige stroom bezoekers trekt.
Toelichting: Wanneer er sprake is van zelfstandige toegankelijkheid of van uitoefening los 
van de hoofdfunctie is er geen directe relatie meer met de hoofdfunctie, maar gaat het om 
zelfstandige horeca-activiteiten. De nieuwe voorziening is uitsluitend bereikbaar vanaf het 
campingterrein, nabij de bedrijfswoningen van de campingeigenaar.

» Er is in het pand (vrij toegankelijke) sanitaire ruimte aanwezig (voortvloeiende uit de 
inrichtingseisen van de Drank- en Horecawet). Deze ruimte is aanwezig in het nieuwe
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gebouw.
» Voor de ondergeschikte horeca mag geen specifieke aandacht worden gevraagd (geen 

afzonderlijke reclames, openingstijden) via welk medium dan ook (internetsites, borchures, 
uithangborden, menukaarten voor het raam, 'sandwichborden' op straat en dergelijke). De 
campingeigenaar zal hierop toezien.

» De ondersteunende horecavoorziening dient tijdens openingsuren van de hoofdactiviteit 
openbaar toegankelijk te zijn, verhuur aan derden tijdens en buiten openingstijden voor al 
dan niet besloten feesten en partijen is niet toegestaan. De openingstijden zullen 
aansluiten bij de (stilte)tijden die worden aangehouden op de camping.

» Het horecagedeelte mag niet door een derde, niet zijnde de exploitant van de
hoofdfunctie, worden geëxploiteerd. De nieuwe voorziening wordt door de campingeigenaren 
geèxploiteerd.

3.3.4 Bestemmingsplan Buitengebied

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Buitengebied, onherroepelijk geworden op 6 
november 2013. Dit bestemmingsplan is in 2014 voor het eerst herzien en momenteel loopt 
een tweede herziening. Beide herzieningen hebben geen invloed op de nieuwbouw van de 
ca mpingvoorziening.

In het bestemmingsplan buitengebied heeft het perceel deels de bestemming "Agrarisch met 
waarden" en deels de bestemming "Bos", beide zonder bouwvlak. Aan de voorzijde van het 
terrein geldt een dubbelbestemming "Waarde - Archeologische verwachting 2".

Verder gelden voor de nieuwbouwlocatie de volgende aanduidingen:
* ehs-natuur;
* waardevol landschap;
» openheid;
» reliëf;

Het bouwen van de campingvoorziening past niet binnen de bepalingen van het 
bestemmingsplan. Daarom zal middels een buitenplanse afwijking, dan wel een nieuw 
bestemmingsplan, de ontwikkeling mogelijk moeten worden gemaakt.

Met name de bepalingen met betrekking tot de aanduidingen zijn van belang voor de 
inpassing van het bouwplan. Hierbij dient te worden aangetekend dat de aanduiding 
ehs-natuur in de Omgevingsverordening Gelderland is aangepast (Gelders Natuurnetwerk) in 
die zin dat deze is terug gelegd. De campingvoorziening ligt buiten het Gelders 
Natuurnetwerk. In het ontwerp is echter wel rekening gehouden met compenserende 
maatregelen en de inpassing van het gebouw in het landschap.

3.4 Conclusie

Het beleid ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied is lange tijd 
behoudend geweest waarbij vooral ruimte werd gereserveerd voor landbouw, natuur en 
water. Vanuit de provincie en de gemeente wordt steeds vaker onderkend dat ook andere 
functies een plaats moeten kunnen krijgen in het landelijk gebied om zo de vitaliteit te 
behouden dan wel te versterken. Inspelen op vragen in de markt is van groot belang om 
gewenste ontwikkelingen in het landelijk gebied te ondersteunen.

Voor een vitaal platteland is het streven om gebruik te maken van de kansen die zich 
aandienen en voortkomen uit de bijzondere kwaliteiten van elk gebied. De omwenteling op 
het platteland vraagt om ruimte voor nieuwe economische dragers voor een gezond 
economisch toekomstperspectief voor de mensen. De provincie zoekt met partijen naar een 
goede balans tussen duurzame economische structuurversterking en het borgen van unieke, 
streekeigen kwaliteiten. Het ruimte bieden aan recreatieve functies draagt bij aan de vitaliteit 
van het landelijk gebied.

Door de beperkte gebruiksmogelijkheden van de voorziening, door de kamperende 
campinggasten, zal er geen sprake zijn van een onaanvaardbare verkeersaantrekkende 
werking c.q. een toenemende druk op het gebied. Van een zelfstandige, openbaar 
toegankelijke voorziening, is namelijk geen sprake. Nu er geen sprake is van een zelfstandige 
horeca voorziening, zal de voorziening geen noemenswaardig effect hebben op de bestaande 
horecavoorzieningen in de omgeving.
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Voor een vitaal platteland is van groot belang het borgen van de kwaliteit van natuur en 
landschap, het groene kapitaal van Gelderland. Initiatieven op het platteland bieden kansen 
die kwaliteit verder te ontwikkelen en benutten. Mensen worden daartoe uitgenodigd. De 
gemeente Montferland onderkend het belang van de recreatieve sector voor het landelijk 
gebied.

Zoals genoemd vormen een goede landschappelijke inpassing en bescherming van 
natuurwaarden essentiële voorwaarden voor het mogelijk maken van ontwikkelingen in het 
landelijk gebied.

Zoals in de Omgevingsvisie en in het bestemmingsplan aangegeven, herbergen het 
plangebied en directe omgeving enkele belangrijke waarden, zoals de ligging nabij het 
Gelders Natuur Netwerk en de ligging in waardevol landschap (reliëf en openheid).

Met het ontwerp van de nieuwe voorziening is rekening gehouden met deze waarden. Er is 
gezorgd voor een goede landschappelijke inpassing waarbij het reliëf en de openheid in 
belangrijke mate behouden blijven (zie paragraaf 2.2 en bijlage 1). Zo zullen ter compensatie 
nieuwe beplantingen worden aangelegd en zullen op verschillende plekken in het bos 
(loof)bomen worden geplant.

omgevingsvergunning vastgesteld 23



Voorziening camping De Slangenbult

Hoofdstuk 4 Milieutechnische en ruimtelijke aspecten

4.1 Bodem

Uitgangspunten bij ruimtelijke ontwikkeling is dat de bodemkwaliteit geschikt moet zijn voor 
de beoogde functie. Het betreft hier een functie voor een recreatieve voorziening.

LievenseCSO Milieu B.V. heeft in opdracht van Camping De Slangenbult een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de St. Isidorusstraat 12 te Stokkum. Dit 
onderzoek is terug te vinden in bijlage 2.

De voorgenomen realisatie om een horeca- en wellnessvoorziening op het voorterrein van het 
campingterrein te realiseren, heeft de aanleiding gevormd voor het bodemonderzoek. De 
horeca zal zich in de bouwlaag boven de grond bevinden, het wellness-gedeelte onder de 
grond.

De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn:

* Tijdens het veldonderzoek zijn in het opgeboorde materiaal geen bodemvreemde 
materialen aangetroffen;

» Tijdens het veldonderzoek zijn zowel op het maaiveld als in het opgeboorde materiaal 
geen asbestverdachte materialen aangetroffen;

* In zowel de bovengrond, ondergrond, als diepere ondergrond is géén van de 
geanalyseerde parameters verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde;

» In het grondwater is géén van de geanalyseerde parameters verhoogd ten opzichte van 
de streefwaarde.

In zowel grond als grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. Er worden dan ook 
geen belemmeringen gezien voor het huidige en toekomstige gebruik van de locatie.

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek wordt geen nader onderzoek aanbevolen. 
Indien sprake zal zijn van grondverzet, wordt aanbevolen zoveel mogelijk grond op de locatie 
te hergebruiken. Wanneer in de toekomst graafwerkzaamheden plaatsvinden op de locatie, 
wordt aanbevolen om rekening te houden met de voorwaarden zoals omschreven in bijlage 8 
van het rapport (grondverzet).

4.2 Archeologie

Bij elke nieuwe ontwikkeling waarbij sprake is van bodemroeringen moet nagegaan worden in 
hoeverre eventuele archeologische verwachtingswaarden verstoord kunnen worden. Om de 
onderzoeksplicht te bepalen heeft de gemeente een archeologische beleidskaart opgesteld.
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Uitsnede archeologische beleidskaart

Uit bovenstaande beleidskaart is af te lezen dat het plangebied valt binnen een gebied met 
middelmatige verwachtingswaarden (AWV, categorie 7). In dit soort gebieden zal bij 
bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld of dieper dan de bekende 
bodemverstoring en bij plangebieden groter dan 1.000 m2 vroegtijdig een inventariserend 
archeologisch onderzoek plaats moeten vinden.

Onderhavig bouwplan voorziet in de bouw van een recreatieve voorziening van circa 500 m2. 
Hieruit valt te concluderen dat geen geen archeologisch onderzoek nodig is.

N.B. Te allen tijde dient bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 
meldingsplicht (ex. artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt om het 
documenteren van toevalsvondsten te garanderen. Degene die anders dan bij het doen van 
opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het 
een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze 
minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de ambtenaar van de gemeente Montferland (mw.
A. Zonneveld) hiervan per direct in kennis te stellen.

4.3 Flora en fauna

Op de geplande locatie voor de bouw van de recreatieve voorziening is een quickscan 
Natuurwetgeving uitgevoerd. Een quickscan is een momentopname en staat niet gelijk aan 
een volledige veldinventarisatie. Het is een eerste stap waaruit blijkt of een vervolgstap in de 
vorm van een uitgebreidere natuurtoets noodzakelijk is of dat dit niet het geval is.

Voor deze ontwikkeling is een Quickscan Natuurwetgeving uitgevoerd. Deze quickscan is
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bijgevoegd in bijlage 3.

Beschermde soorten

Flora

Binnen het plangebied zijn geen ontheffingsplichtige plantensoorten geregistreerd of 
aangetroffen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat deze zullen worden aangetroffen. 
Nader onderzoek naar het voorkomen van ontheffingsplichtige florasoorten wordt niet 
noodzakelijk geacht.

Fauna

Binnen het plangebied zijn geen ontheffingsplichtige faunasoorten geregistreerd of 
aangetroffen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat deze zullen worden aangetroffen.

Nader onderzoek naar het voorkomen van ontheffingsplichtige faunasoorten wordt niet 
noodzakelijk geacht. Opgemerkt wordt dat bij de ontwikkeling van het terrein en na realisatie 
van de ontwikkeling lichtverstoring zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. Daarnaast 
wordt geadviseerd om het kappen van bomen uit te voeren buiten het broedseizoen (in de 
periode oktober - februari) zodat het risico op het verstoren of beschadigen van nesten 
nagenoeg is uitgesloten.

Gebiedsbes chermin g

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de Rijntakken op meer dan 4 kilometer afstand. 
Gelet op de afstand tot dit natuurgebied en de relatief beperkte ingreep ter plaatse van het 
onderzoeksterrein worden er geen invloeden verwacht op de beschermde waarden van het 
Natura 2000-gebied.

Uit de kaart kernkwaliteiten GNN (Gelders Natuur Netwerk) van de provincie Gelderland blijkt 
voorts dat de locatie is gelegen in Vak 39 Montferland. De locatie is niet aangemerkt als 
waardevol open gebied of verkaveling, parel of natte landnatuur. Voorts is de beoogde 
ontwikkeling niet in strijd met de ontwikkelingsdoelen natuur en landschap GNN (omvorming, 
natuurontwikkeling) of ontwikkelingsdoelen natuur en Landschap Groene Ontwikkelingszone.

Conclusie

Nader onderzoek naar beschermde flora en fauna is gelet op de uitkomsten van onderhavig 
onderzoek niet noodzakelijk.

4.4 Waterparagraaf

Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Het aanwezige 
watersysteem vormt een belangrijke randvoorwaarde voor wat in een bepaald gebied wel of 
juist niet mogelijk is en stelt daarmee eisen aan de inrichting van de beperkte ruimte. De 
watertoets is een instrument om te komen tot een juiste afstemming tussen water en 
ruimtelijke ordening. De watertoets heeft tot doel om in een vroegtijdig stadium een 
samenhangend beeld te geven van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met 
ruimtelijke relevante aspecten van duurzaam waterbeheer en biedt de mogelijkheid om alle 
relevante partijen te betrekken bij het opstellen van een wateradvies. Dat advies omvat alle 
waterhuishoudkundige aspecten: veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging. De 
inbreng van water en daarmee ook het doel en de inhoud van de waterparagraaf hangt sterk 
af van het type bestemmingsplan.

Voor de watertoets is gebruikt gemaakt van de Standaard Waterparagraaf zoals geleverd 
door het Waterschap Rijn & IJssel. Deze waterparagraaf is onderdeel van, en hangt samen 
met een set van standaarden die door het waterschap worden gehanteerd. Als op één of 
meer vragen per waterthema Ja wordt geantwoord, dan is het waterthema relevant en met 
deze worden toegelicht.
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Thema Toetsvraag Relevant
HOOFDTHEMA'S
Veiligheid 1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of Nee

regionale waterkering?
2. Liqt in of nabii het planqebied een kade? Nee

Riolering en Afvalwaterketen 1. Is er een toename van het afvalwater? Ja
2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ? Nee
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het

waterschap? Nee
Wateroverlast 1. Is er sprake van de toename van het verhard Ja
(oppervlaktewater) oppervlak?

2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand
verhard oppervlak? Nee

3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag
gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes? Nee

Grondwateroverlast 1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende
lagen in de ondergrond? Nee

2. Bevindt het plangebied zich in de ínvloedzone van de
Rijn of IJssel? Nee

3. Is in het plangebied sprake van kwel? Nee
4. Beoogt het plan dempen van slootjes en andere

wateren? Nee
Oppervlaktewaterkwaliteit 1. Wordt er vanuit het plangebied op oppervlaktewater

geloosd? Nee
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? Nee
3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een

Strategisch actiegebied? Nee
Grondwaterkwaliteít 1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een

drinkwateronttrekking? Nee
Volksgezondheid 1. In of nabij het plangebied bevinden zicht overstorten

uit het gemengde of verbeterde geschieden stelstel? Nee
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het

plangebied die milieuhygiënische of
verdrinkingsrisico’s met zich mee brengen (zwemmen,
spelen, tuinen aan water)? Nee

Natte natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? Nee
2. Bevindt het plangebied zicht in of nabij

beschermingszones voor natuur? Nee
Inrichting en beheer 1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in

eigendom of beheer zijn bij het waterschap? Nee
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? Nee

AANDACHTSTHEMAS
Recreatie 1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of

gronden in het beheer van het waterschap waar actief
recreatief medegebruik mogelijk wordt? Nee

Cultuurhistorie 1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het
plangebied aanwezig? Nee

Riolering en Afvalwaterketen:

De hoeveelheid (huishoudelijk) afvalwater neemt toe door de ontwikkelingen in dit plan. Het 
afvalwater zal worden afgevoerd via de aanwezige riolering.

Wateroverlast (oppervlaktewater):

Het hemelwater, afkomstig van de nieuw te realiseren verharding (bebouwing en verharding), 
zal worden behandeld volgens de trits vasthouden - bergen - afvoeren. Hemelwater 
afkomstig van nieuw te realiseren verharding zal daarom, voor zover mogelijk, worden 
geïnfiltreerd in de bodem. Hiertoe is ruim voldoende onverhard oppervlak beschikbaar rondom 
de recreatievoorziening. Indien nodig zullen aanvullende maatregelen worden getroffen om de 
infiltratie van het hemelwater mogelijk te maken.

Uit de waarnemingen tijdens het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de 
bodem van de planlocatie bestaat uit matig fijn tot matig grof zand. De samenstelling van de 
bodem is daarmee geschikt om hemelwater dat afkomstig is van verhard oppervlak te 
infiltreren in de bodem.
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4.5 Geluid

De nieuwe recreatieve voorziening betreft geen geluidsgevoelige functie. Een akoestisch 
onderzoek is om deze reden dan ook niet nodig om te bepalen of in de omgeving 
geluidsbelastende activiteiten plaats vinden.

4.6 Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is de 'Wet luchtkwaliteit' in werking getreden. Met de 'Wet 
luchtkwaliteit' wordt de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van 
luchtkwaliteitseisen (Hoofdstuk 5 titel 2 Wm, Stb. 2007, 414) bedoeld. De 'Wet luchtkwaliteit' 
vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. In bijlage 2 van de Wm (nieuw) zijn grenswaarden 
voor de concentraties van stikstofdioxide, fijn stof (fractie PM10) en een groot aantal andere 
luchtverontreinigende stoffen opgenomen. Alleen de normen voor stikstofdioxide en fijn stof 
worden op een aantal plaatsen in Nederland overschreden; de normen voor de overige 
luchtverontreinigende stoffen uit bijlage 2 worden vrijwel nergens overschreden.

Kern van de Wet luchtkwaliteit is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van luchtkwaliteit moeten worden 
aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten 
of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te 
worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De NSL is op 1 augustus 
2009 in werking getreden.

In de Algemene Maatregel van Bestuur niet in betekenende mate (AMvB-NIBM) is bepaald 
wanneer er sprake is van een niet in betekende mate bijdrage aan concentraties, ongeacht of 
grenswaarden wel of niet worden overschreden. Het project kan doorgang vinden als voldaan 
wordt aan grenswaarden of als de beoogde verandering niet in betekenende mate bijdraagt 
aan de luchtverontreiniging. Er is sprake van een niet in betekenende mate bijdrage als de 
grens van 30Zo verslechtering niet wordt overschreden. De 30Zo grens is gedefinieerd als 30Zo 
van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie voor fijn stof. Dit komt overeen met
1,2 microgram/m3. De maximale verslechtering van 3Z vindt plaats bij ontwikkeling tot 1.500 
woningen.

Aangezien er sprake is van de realisatie van een recreatieve voorziening van circa 500 m2 kan 
er van uit worden gegaan dat het project niet in betekenende mate bijdraagt aan de 
luchtkwaliteit.

4.7 Externe veiligheid

De doelstelling van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige woon- en 
leefomgeving door het beheersen van risico's van activiteiten met gevaarlijke stoffen (zoals 
opslag en transport). Het beleid is erop gericht te voorkomen dat er dichtbij gevoelige 
bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Op de risicokaart staan nabij 
het projectgebied geen risicoveroorzakende bedrijven, objecten of vervoersassen 
aangegeven. Het uitvoeren van een risicoanalyse wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.

4.8 Milieuhinder bedrijvigheid

Het voorgenomen plan maakt een nieuw geurgevoelig object mogelijk, namelijk een 
restaurant. In de directe omgeving van de nieuwe ontwikkeling bevinden zich geen bedrijven 
die hinder met zich mee brengen ten aanzien van het aspect geur. Om het plangebied liggen 
namelijk woningen en een ander recreatieterrein. Onderzoek naar milieuzonering van rond het 
plangebied voorkomende bedrijfsactiviteiten is dan ook niet noodzakelijk.

Bedrijven en milieuzonering

De VNG-publicatie is een algemeen geaccepteerd instrument om na te gaan of er sprake is van 
een goede ruimtelijk ordening indien inrichtingen dicht bij woningen worden voorzien. De 
publicatie geeft richtafstanden per bedrijfscategorie. De afstanden worden gegeven voor de
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milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De richtafstanden worden gemeten vanaf de 
perceelgrens van de inrichting tot aan de gevels van woningen. Indien de afstanden worden 
gerespecteerd is er sprake van een milieuhygiënisch te verantwoorden situatie en een goede 
ruimtelijke ordening. Indien een van de afstanden niet wordt gerespecteerd, is nader 
onderzoek noodzakelijk om na te gaan of de situatie alsnog milieuhygiënisch inpasbaar is.

Het toetsingskader bestaat uit 4 stappen. In stap 1 wordt een afweging gemaakt op basis 
van de in de publicatie opgenomen richtafstanden. Deze richtafstanden zijn gebaseerd op het 
omgevingstype ’rustige woonwijk'. Indien sprake is van het omgevingstype ’gemengd gebied' 
mogen de richtafstanden met 1 stap verlaagd worden. Als voorbeeld: een richtafstand van 50 
meter voor een rustige woonwijk wordt voor het gemengd gebied verkleind tot 30 meter.

Indien woningen op kleinere afstand zijn gelegen dan de richtafstanden, kan voor het 
betreffende plandeel gemotiveerd afgeweken worden van de richtafstanden. Vanaf deze stap 
is een akoestisch onderzoek noodzakelijk naar de milieubelasting conform de 
omgevingsvergunning voor het aspect milieu of het Activiteitenbesluit.

In de omgeving van het perceel liggen wel gevoelige bestemmingen. Nagegaan moet daarom 
worden of de recreatieve voorziening een overmatige belasting met zich mee brengt voor de 
omgeving.

Ten aanzien van de nieuwe recreatieve voorziening kan aangesloten worden bij de 
richtafstanden die gelden voor restaurants (SBI-code 561). Dit heeft als reden omdat de 
overige voorzieningen (zoals de bowlingbaan) ondergronds worden gebouwd. Daarmee zullen 
deze geen hinderuitstraling hebben. Op de begane grond wordt een restaurant gerealiseerd. 
In dit restaurant zal geen sprake zijn van het oraniseren van feesten en partijen en er zal 
geen versterkte muziek worden gedraaid, uitsluitend achtergrondmuziek.

Als grootste aan te houden richtafstand voor restaurants (met terras) geldt 10 meter ten 
opzichte van gevoelige bestemmingen voor de aspecten geluid, geur en gevaar. De dichtst bij 
staande woning ligt op 50 meter van het nieuwe gebouw. Er wordt dus voldaan aan de 
richtafstanden.

Terras

Aan de zuid- en oostzijde van het nieuwe gebouw wordt een terras gerealiseerd. Het terras 
aan de oostzijde zal ongeveer strekken tot 10 meter uit de voorgevel van het gebouw en 
heeft een oppervlakte van 96 m2. Het terras aan de zuidzijde zal eveneens zo'n 10 meter 
diep zijn, gemeten vanuit de gevel van het gebouw. De oppervlakte hiervan is circa 150 m2. 
Met de terrassen meegerekend zal de kortste afstand tot de dichtsbijstaande woning circa 40 
meter zijn. Ook deze afstand wordt vanuit de bedrijven en milieuzonering voldoende groot 
geachte om geen onevenredige hinder met zich mee te brengen voor omwonenden.

In aanvulling op de bovengenoemde VNG-publicatie is in het Activiteitenbesluit het volgende 
ten aanzien van geluidsoverlast van terrassen opgenomen: "In art. 2.18 is opgenomen dat 
het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van 
de inrichting, buiten beschouwing wordt gelaten. Dat betekent dat stemgeluid van personen 
op een verwarmd of overdekt terrein wel meetelt". Het terras zal voor een deel verwarmd zijn 
middels een haard en wordt onoverdekt.

Het is niet eenvoudig om maatregelen te treffen om het stemgeluid te beperken. Er zou met 
maatwerkvoorschriften gedragsregels kunnen worden vastgesteld om aan de grenswaarden 
te voldoen (artikel 2.20, vijfde lid). Een gedragsmaatregel is bijvoorbeeld de periode van 
openstelling van het terras of het maximaal aantal mensen. Het is echter lastig aannemelijk te 
maken bij welke periode en/of capaciteit het stemgeluid nog voldoet aan de 
geluidgrenswaarden. Daarom passen dergelijke regels beter in een terrasvergunning op 
grond van de APV.

Gezien de afstand tussen het terras en de omliggende woningen, circa 40 meter, kan er op 
basis van de publicatie Bedrijven en milieuzonering van uit worden gegaan dat geen sprake 
zal zijn van een onevenredige geluidsoverlast.

Bowlingbaan (twee banen)

Ook wanneer de bowlingbaan (SBI-code 93144) wordt beschouwd, wordt voldaan aan de 
richtafstand van 50 meter die hiervoor geldt. Echter, aangezien de bowlingbaan ondergronds 
ligt, kan er van uit worden gegaan dat geen sprake is van een geluidsuitstraling op 
omliggende woningen.

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan.
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4.9 Verkeer en parkeren

Ten aanzien van de aspecten verkeer en parkeren dient bij nieuwe ontwikkelingen bepaald te 
worden in hoeverre de nieuwe voorziening geen overmatige verkeersaantrekkende werking 
heeft en of er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. Het kampeerterrein wordt niet 
vergroot, er komt enkel een voorziening bij voor de campinggasten.

Aangezien de nieuwe voorziening geen zelfstandige voorziening is, zal van een onevenredig 
verkeersaantrekkende werking of toenemende behoefte aan parkeerplaatsen geen sprake 
zijn. De voorziening zal alleen bereikbaar zijn vanaf het campingterrein.

Op het campingterrein parkeren de campinggasten bij hun parkeerplek. Op het terrein zijn 
voor bezoekers 30 parkeerplaatsen aanwezig. Hiermee wordt er van uit gegaan dat in 
voldoende mate parkeerruimte aanwezig is.

De aspecten verkeer en parkeren vormen geen belemmering voor de ontwikkeling van het 
plan.

4.10 Kabels en leidingen

Over en onder het plangebied liggen geen leiding en kabels die planologisch relevant zijn. 
Daarom vormen dit aspect geen belemmering voor de ontwikkeling van het plan.
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Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De ontwerp-omgevingsvergunning 'Voorziening camping De Slangenbult' heeft van 20 april 
2017 tot en met 31 mei 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Binnen die 6 weken 
bestond voor een ieder de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen tegen het voornemen, om 
met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wabo af te wijken van het 
bestemmingsplan 'Buitengebied'.

5.2 Economische uitvoerbaarheid

De plankosten zullen worden gedragen door de initiatiefnemer. De realisatie van dit plan leidt 
niet tot kosten die voor rekening van de gemeente komen. De economische uitvoerbaarheid is 
niet in het geding.

Planschade

Gezien het feit dat de functiewijziging niet binnen het bestemmingsplan past, bestaat de kans 
dat naar aanleiding van het projectbesluit planschadeclaims worden ingediend. Om eventuele 
schadeclaims op de aanvrager te kunnen verhalen is een privaatrechtelijke overeenkomst 
noodzakelijk, waarin afgesproken wordt dat de kosten die voortvloeien uit de 
planschadeclaims geheel door de aanvrager zullen worden betaald.

Exploitatie

De exploitatie van de centrumvoorziening is gekoppeld aan de camping. Voor de 
exploitatieprognose is uitgegaan van het aantal gastenovernachtingen in 2016. Dit aantal zal 
in de komende jaren stijgen. Een en ander leidt na aftrek van de kosten tot een positief 
exploitatieresultaat.
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Bijlagen ruimtelijke onderbouwing
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Bijlage 1 Inrichtingsplan
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INRICHTINGSPLAN 

DE SLANGENBULT

INLEIDING

Op het terrein van de camping aan de St. 

Isidorusstraat 12 te Stokkum bestaat het 

voornemen om een nieuwe horeca- en 

wellnessvoorziening te realiseren. Deze nieuwe 

voorziening biedt voor de campinggasten 

meer recreatiemogelijkheden, ook in periodes 

van slecht weer.

Het te ontwikkelen gebied heeft in de huidige 
situatie de functie van een dierenweide. In de 
weide staat een nachthok met voederplaats 
voor de dieren.

Vanwege de ligging in het buitengebied, 
aan een uitloper van de Montferlandsche 
Berg, is het belangrijk dat de voorziening 
zorgvuldig landschappelijk wordt ingepast. Er 
is daarom een inrichtingsplan gemaakt. Om 
te komen tot een inrichtingsplan is het beleid 
bestudeerd en zijn de huidige en historische 
landschapselementen geïnventariseerd.

Het inrichtingsplan is opgesteld om ervoor te 
zorgen dat bij de realisatie van de nieuwbouw 
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt 
gewaarborgd en versterkt.

Plangebied

Plangebied

Het plangebied ligt aan de rand van het 
Enkdorpenlandschap van Stokkum. 
Kenmerkend voor dit landschap is het 
contrast tussen besloten- en openheid. Ook

de hoge reliëfrijke gronden en de verspreide 
bebouwing zijn voor dit landschap 
karakteristiek.
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open plekken

enkele wortels liggen kaal aan de oppervlakten

Aandachtspunten plangebied 

In de huidige situatie is te zien dat de 
uitloper van de Montferlandsche Berg 
waaraan de locatie ligt, is aangetast door 
een krachtige windvlaag in 2010. Een 
aantal bomen zijn omgewaaid, waardoor 
er kale plekken zijn op de 'bostong'. Ook 
liggen enkele boomwortels open aan de 
oppervlakte.

Het tweede aandachtspunt bij de 
planontwikkeling is de erfscheiding. Het 
terrein is omgeven door metalen hekwerken. 
Een landschappelijke omkadering zou hier 
beter zijn.

Het hekwerk in de huidige situatie
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GELDERS NATUURNETWERK

Weidse gezichten door openheid

Het derde aandachtspunt betreft de weidse 
gezichten die omwonenden en passanten 
hebben op de omgeving door de openheid van 
het terrein. Het is belangrijk dat dit open beeld 
zoveel mogelijk wordt behouden.

Het plangebied ligt in de nabijheid van het 
Gelders Natuurnetwerk. Dit natuurnetwerk 
is bedoeld om natuurgebieden te vergroten 
en om natuurgebieden met elkaar te 
verbinden. Het is van groot belang om bij de 
positionering van de voorziening hier buiten 
te blijven.

Het inrichtingsplan bevat 
compensatiemaatregelen voor het bouwen in 
de nabijheid van het Gelders Natuurnetwerk.

Omgevingsvisie (vastgesteld)-coi 

Natuur

Hulzêrb*
Gelders Natuurnetwerk

Groene ontwikkeliingszone

Weid* igelgel

:kgebied Ni ilichtei

plangebied
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LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN (LOP) 

DOETINCHEM, MONTFERLAND EN OUDE IJSSELSTREEK

Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) 

van 2008 voor Doetinchem, Montferland 

en Oude IJsselstreek is opgesteld om de 

landschappelijke eenheid en kwaliteit 

te versterken en toch ruimte te bieden 

aan bestaande bedrijven en nieuwe 
ontwikkelingen.

Het LOP-gebied bestaat uit zes verschillende 
eigentijdse landschapsensembles en 
kennen elk hun eigen bijbehorende 
landschapsstructuur. Het plangebied ligt in 
het deelgebied 'Rondom de Montferlandsche 
Berg'. Dit landschapsensemble bestaat weer 
uit 4 deelgebieden. Het plangebied ligt op de 
grens van deelgebied 2: Open flank met akkers 
en deelgebied 3: Het parelsnoer van dorpen 
(zie pagina 5).

De open flank met akkers is herkenbaar 
door een 200 tot 800 meter brede zone van 
open akker- en graslanden. Dit zijn de oude 
bouwlanden waar de dorpelingen van oudsher 
hun gewassen verbouwden. Door de openheid 
van de flank is de bosrand goed zichtbaar en 
leveren de akkers een mooi landschapsbeeld. 
Dit is herkenbaar voor het plangebied.

5

4

plangebied

2

De zes verschillende 
eigentijdse landschapsensembles.
1. rondom de Montferlandsche Berg
2. op de historische rivierterrassen van de o eroude IJssel
3. in de dorpen langs de Oude IJssel
4. op het zandgebied rondom Varsseveld
5. op het zandgebied rondom Didam en Wehl
6. in en rondom de Stad Doetinchem

4



De overgang van bos naar cultuurgrond is 
in dit deelgebied belangrijk voor dieren als 
dassen en reeën.

Het deelgebied ’Het parelsnoer van dorpen' 
dreigt het bos en haar akkers af te sluiten van 
het omringende landschap. Het gebruik van 
hekwerken rond weitjes versterkt dit effect. 
Ook het plangebied is in de huidige situatie 
helaas omkaderd met hekwerken.

Werkboek van de Montferlandsche Berg

Het LOP bestaat uit een aantal werkboeken, 
bouwpakketten met handleidingen die 
helpen bij het ontwikkelen van projecten.
Voor het plangebied is het werkboek van de 
Montferlandsche Berg (2008) belangrijk. 
Hierna worden de streefbeelden uit dit 
werkboek beschreven die van toepassing zijn 
voor het gebied. Omdat het gebied in twee 
deelgebieden ligt, worden de streefbeelden van

beide deelgebieden benoemd.

Streefbeelden voor deelgebied 'Open
flank met akkers':
1. De essen op de flanken van de berg dienen 

open te blijven om het zicht op het bos en 
het zicht vanaf de berg te garanderen.

2. Kleine elementen, zoals geknipte 
meidoornheggen bieden een 
landschappelijke en ecologische verrijking 
op de hellingen.

3. De bosrand dient op verschillende plekken 
te worden afgerond met een brede zoom 
van bloem- en besrijke heesters, die goed 
zijn voor vogels, kleine zoogdieren en 
insecten.

Streefbeeld voor deelgebied 'Het
parelsnoer van dorpen':
1. De vele verschillende erven bieden nu 

soms een rommelig beeld. Versterking 
met streekeigen beplanting in de vorm 
van hagen en bomen (eik, beuk, berk, 
lijsterbes), in plaats van coniferen en 
naaldbomen, zou veel verbeteren.

2

2
langebied 3

4

ŕ* -1
İlI
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Deelgebieden landschapsensemble Montferlandse Berg
1. De bosrijke bergtop
2. Open flank met akkers
3. Het parelsnoer van dorpen
4. De broekgebieden
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BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED MONTFERLAND

Enkdorpenlancischap
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Aangebied
353

Naast het LOP is voor deze ontwikkeling 

ook het Beeldkwaliteitsplan buitengebied, 

gemeente Montferland (2010) van belang.

Het plangebied wordt in het 
Beeldkwaliteitsplan ingedeeld in 
het landschappelijk deelgebied Het 
Enkdorpenlandschap. Voor dit deelgebied zijn 
de volgende ontwerprichtlijnen van belang:
1. Beslotenheid van het erf: Behoud en

versterking van de openheid van de engen, 
door middel van dichte randbeplantingen. 
Dit vergroot het contrast tussen de 
openheid van de eng en de beslotenheid 
van het erf

2. Erfbeplanting: Minimaal éénzijde van het 
bouwblok dient aangeplant te worden met 
gebiedseigen beplanting.

3. Beplantingssoorten: bijvoorbeeld Eik, 
Ruweberk, Meidoorn, Lijsterbes.Hazelaar 
en Hondsroos.
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INRICHTINGSPLAN CAMPINGVOORZIENING
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aanplant nieuwe bomen

g met

horeca- en wellness
voorziening
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A

gemengde meidoornhaag 
van maximaal 1,0 meter hoog

bloem- en besrijke 
heesters onder de 
nieuwe loofbomen 
en op bostong
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Voor het inrichtingsplan zijn de streefbeelden 

van het LOP, de richtlijnen van het 

Beeldkwaliteitsplan Buitengebied en de 

aandachtspunten zoals beschreven op pagina 

5 en 6 uitgangspunten geweest.

Terreininrichting

Kenmerkend voor het Enkdorpenlandschap 
is onder andere het contrast tussen open en 
geslotenheid. Het plangebied heeft een open 
karakter. Om dit terrein zo open mogelijk te 
houden wordt het gebouw gedeeltelijk in de 
helling geplaatst.
Hiermee behoudt ook de naastgelegen woning 
voor een deel het weidse uitzicht.

ontwerpprincipe: 
het zoveel mogelijk 
behouden van het 
weidse uitzicht van 
de buren

Gelders Natuurnetwerk

XfiV

OH

Bij de plaatsing van de voorziening is 
er op gelet dat het gebouw buiten het 
Gelders Natuurnetwerk valt (zie afbeelding 
hierboven).

Om het gebouw in de helling te kunnen 
plaatsen zullen enkele bomen gekapt moeten 
worden (maximaal vijf).

r j
. , s■ jf i

Voor de kap van deze bomen en om 
het gebouw te mogen realiseren in de 
nabijheid van het Gelders Natuurnetwerk 
worden compenserende maatregelen 
getroffen. Deze maatregelen worden hierna 
beschreven.
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Compenserende maatregelen 

De eerste compensatiemaatregel betreft het 
verstevigen van de rand van de bostong. 
Gronden worden toegevoegd, zodat de 
boomwortels weer bedekt zijn.

De tweede compensatiemaatregel bestaat uit 
het planten van minimaal 40 nieuwe loofbomen 
(eik, ruwe berk, beuk of lijsterbes) op het terrein 
van de camping. De bomen worden geplant in 
het bestaande bosperceel, op de bostong en in 
bestaande houtwallen. De houtwallen vormen 
belangrijke ecologische verbindingen tussen de 
bospercelen in en rondom de camping voor o.a. 
grof wild.

De derde compensatiemaatregel is het 
planten van struweel zoals hazelaar, gelderse 
roos, vlier, mispel en sleedoorn. De struiken 
worden geplant in de bestaande houtwallen 
in de noordwesthoek, op de bostong en in 
het bos waar nieuwe loofbomen komen. Het 
struweel zorgt voor schuilplekken en vergroot 
het voedselaanbod voor insecten, kleine 
grondgebonden zoogdieren en vogels.

Zowel het struikgewas als de loofbomen 
worden binnen twee jaar na de bouw van de 
campingvoorziening geplant.

9
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De vierde en laatste compensatiemaatregel 
bestaat uit beheer en behoud van het bosperceel 
en de houtwallen. Dode dennenbomen zullen 
vervangen worden door loofbomen. Dit geldt 
voor onbepaalde tijd.

ca. 19

Camping De 
Slangenbult

Ö&pkhaüs'eŕt

Opgemerkt dient te worden dat in de laatste 
decennia verschillende houtwallen van een lengte 
van gemiddeld 60 meter op het terrein zijn 
aangeplant.

Aanvullende inrichtingselementen 

Naast de compenserende maatregelen worden 
op de eng een drietal nieuwe bomen geplaatst. 
De bomen verzachten de gebouwde gevels.
Dit is een voorgeschreven ontwerpprincipe 
dat is beschreven in het Beeldkwaliteitsplan 
Buitengebied.

De hekwerken op het terrein worden 
weggehaald en vervangen door een gemengde 
meidoornhaag van maximaal 1,0 meter 
hoog. Ook het te realiseren boerenerf aan de 
overzijde wordt omgeven door lage gemengde 
meidoornhagen.

Twee paden lopen van de camping naar het 
gebouw. De paden worden in halfverharding 
uitgevoerd (bijvoorbeeld split of fijn grind).

10
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Aanzicht vanaf inrit camping (gemaakt door Giesen Architecture)

Beeldkwaliteit gebouw en terrassen

Het nieuwe gebouw bestaat uit twee 
bouwlagen. De eerste bouwlaag wordt onder 
maaiveld gebouwd, zodat de hoogte van 
het gebouw aansluit op de bouwhoogten in 
de omgeving. Op de bouwlaag beneden het 
maaiveld zullen wellnessvoorzieningen, een 
bowlingbaan en een recreatieruimte worden

gerealiseerd. Op maaiveld zijn ruimten voor 
een restaurant, bar/ eetcafé, keuken en opslag.

Door de plaatsing in de helling is er een sterke 
relatie tussen het gebouw en het omringend 
landschap. Dit vraagt om een zorgvuldige 
architectonische uitwerking.

Het pand wordt voorzien van een schuin 
oplopend dak. Daarmee ontstaat een 
natuurlijke overgang naar het reliëf van het 
bos. De gevels aan de voorzijde krijgen een 
open uitstraling met veel raampartijen.

De gevels zullen optimaal duurzaam zijn door 
onder andere de toepassing van leemwanden.

11
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Aanzicht vanaf de Sint Isidorusstraat (gemaakt door Giesen Architecture)

Het oplopend dak wordt voorzien van 
sedumbeplanting.

De terrassen liggen iets verdiept en worden 
uitgevoerd in materialen met een natuurlijke 
uitstraling en ingetogen kleurgebruik.

í \ Ämm

referentie Sedumdak
referentie terras (iets verdiept, ingetogen 
kleurgebruik)
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1 Inleiding
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In opdracht van Camping De Slangenbult heeft LievenseCSO Milieu B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de St. Isidorusstraat 12 te Stokkum. De 
regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.

De aanleiding voor dit bodemonderzoek betreft de voorgenomen realisatie een horeca- en 
wellnessvoorziening op het voorterrein van het campingterrein. De horeca zal zich in de 
bouwlaag boven de grond bevinden, het welness-gedeelte onder de grond.

Het doel van bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
grond en het grondwater en het toetsen van de resultaten aan het voorgenomen gebruik.

Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een vooronderzoek conform de NEN 5725 en een 
verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740.

In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van de onderzoekslocatie weergegeven, evenals 
de resultaten van het vooronderzoek en de daaruit voortvloeiende onderzoeksstrategie. In 
hoofdstuk 3 worden de uitgevoerde werkzaamheden, de certificering en de 
kwaliteitsborging besproken. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de onderzoeksresultaten 
weergegeven, die in hoofdstuk 5 worden geëvalueerd. Hoofdstuk 6 sluit af met de 
conclusies en aanbevelingen.

Voor een uitleg van de in dit rapport gebruikte begrippen en afkortingen wordt verwezen 
naar bijlage 9.
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2 Achtergronden
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Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 5725 
(strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, 
januari 2009) verricht. Tijdens het vooronderzoek is een locatie-inspectie uitgevoerd en zijn 
gegevens over de locatie opgevraagd bij de gemeente Montferland. Daarnaast zijn 
gegevens over de bodemopbouw en geohydrologie verzameld. Ook zijn topografische 
kaarten en luchtfoto's uit diverse jaargangen geraadpleegd. De kadastrale gegevens zijn 
opgevraagd bij het Kadaster. De resultaten van het vooronderzoek zijn in onderstaande 
paragrafen opgenomen.

2.1 Locatiegegevens

In onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van de locatie opgenomen:
Adres:
Oppervlakte:

Huidig gebruik:
Toekomstig gebruik: 
Verhardingen:
Opslagtanks:
Gedempte sloten: 
Asbesthoudende materialen:

St. Isidorusstraat 12 te Stokkum 
De totale oppervlakte van de voorziening bedraagt 
540 m2. Het plangebied wordt echter ruim om het 

gebouw gedefinieerd, zodat deze ook betrekking 
heeft op de buitenruimte, waar personen verblijven 
Dierenweide
Horeca- en welnessvoorziening 
Geen
Voor zover bekend niet aanwezig (geweest)
Voor zover bekend niet aanwezig 
Voor zover bekend niet aanwezig

Het plangebied betreft momenteel een afgerasterd weiland en is in gebruik als 
dierenweide. Gezien de ligging op de flank van een stuwwal loopt het maaiveld sterk op in 
noordwestelijke richting.

De nieuwbouw heeft een oppervlakte van 540 m2. Het totale plangebied is groter, maar 

momenteel in gebruik als dierenweide (onverdacht) en in de toekomstige situatie in gebruik 
als groen rondom de voorziening. Bodemonderzoek ter plaatse van het overige terrein is 
derhalve niet strikt noodzakelijk. Wel wordt een ruimer oppervlak genomen rondom de 
voorziening, zodat ook het gebruik als tuin kan worden getoetst.

In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen. Foto's van de 
onderzoekslocatie zijn opgenomen in bijlage 10.

2.2 Reeds uitgevoerde bodemonderzoeken

Van de onderzoekslocatie zijn geen eerder uitgevoerde onderzoeken beschikbaar. Door de 
gemeente Montferland is aangegeven dat in het BIS eveneens voor de directe omgeving 
geen eerder uitgevoerd bodemonderzoek bekend is.
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2.3 Historische locatiegegevens

De onderzoekslocatie is voor zover bekend altijd in gebruik geweest als natuur, woeste 
grond of landbouwgrond.

Figuur 2.1 plangebied omstreeks 1830 -1855

Figuur 2.2 plangebied omstreeks 1955
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Door de gemeente Montferland is aangegeven dat in het BIS voor het plangebied en directe 
omgeving geen bodembedreigende activiteiten zijn vermeld, zoals bebouwing of 
voormalige (bedrijfsmatige) activiteiten.

Op grotere afstand zijn in de omgeving van het plangebied weliswaar enkele verdachte 
locaties aanwezig (www.bodemloket.nl). maar gezien de afstand ervan tot het plangebied 
en het feit dat het maaiveld richting onderzoekslocatie omhoog loopt, kan worden gesteld 
dat de locatie onverdacht ten aanzien van bodemverontreiniging.

2.4 Bodemkwaliteitskaart

De gemeente Montferland beschikt over een bodemkwaliteitskaart, opgesteld door en van 
de regio Achterhoek (CSO Adviesbureau, kenmerk 11K054, 24 oktober 2011). Op de 
bodemkwaliteitskaart valt het plangebied onder bodemkwaliteitszone "overig". In deze 
zone is voor de bovengrond en de ondergrond sprake van bodemkwaliteitsklasse AW. In de 
bovengrond overschrijdt de gehalten arseen, kobalt, kwik, lood, molybdeen, zink en PAK de 
achtergrondwaarde, het gehalte PCB overschrijdt de maximale waarde wonen. In de 
ondergrond overschrijden de gehalten kobalt, kwik en molybdeen de achtergrondwaarde, 
het gehalte PCB overschrijdt in de ondergrond de maximale waarde wonen.

2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

De navolgende gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, blad 
Arnhem 40 oost (TNO-Dienst Grondwaterverkenning, 1976).

Stokkum ligt op de flank van een stuwwal (Montferland), waardoor het maaiveld van het 
plangebied sterk oploopt in noordwestelijke richting, van 20 m+NAP (zuidoost) naar 24 
m+NAP (noordwest). De regionale bodemopbouw kan worden geschematiseerd zoals 
weergegeven in tabel 2.1.

LievenseArço
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Tabel 2.1______ Bodemopbouw
Diepte t.o.v. NAP (m) Geohydrologische

omschrijving

Lithostratigrafie Bodemsoort

+20 tot-5 1e, 2e watervoerend pakket Formaties van Twente, 
Kreftenheye en Drente

Gestuwd, grof zand

0 tot-28 Slecht doorlatend pakket Formatie van Drente Klei, matig fijn zand

Vanaf - 28 3e watervoerend pakket Formatie van Breda Zeer fijn tot grof zand

Het eerste watervoerend pakket heeft een doorlaatvermogen (transmissiviteit) van circa 
1000 tot 3000 mVdag.

Op basis van TNO grondwaterkaarten is de grondwaterspiegel dieper dan 5 m-mv 
gesitueerd (varieert tussen 15 m+NAP en 12,5 m+NAP).

Het ondiepe grondwater staat op circa 2,5 m-mv. Het grondwater in het eerste 
watervoerend pakket stroomt regionaal in zuidoostelijke richting.
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Het dichtstbijzijnde grondwaterbeschermingsgebied is waterwingebied Dr. J.H. van Heek 
(Atlas Gelderland). De afstand van de locatie tot aan het waterwingebied bedraagt circa 1,5 
km.

2.6 Hypothese en onderzoeksstrategie

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie beschouwd als onverdacht 
met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Hieruit volgt voor het 
bodemonderzoek de bijhorende (voorlopige) onderzoeksstrategie ONV (strategie voor een 
onverdachte locatie) uit de vigerende NEN 5740.

Aangezien het grondwater zich dieper bevindt dan 5 m-mv, is conform de NEN 5740 geen 
grondwateronderzoek noodzakelijk. De peilbuis zal worden vervangen door een diep 
boring.

Aangezien men voornemens is 1 bouwlaag onder het maaiveld te realiseren, zullen de 
diepe boringen worden uitgevoerd tot 4 m-mv. Daarnaast wordt een extra analyse op 
grond ingezet, voor de diepere ondergrond (2,0 - 4,0 m-mv).

De bovenstaande hypothese wordt met behulp van dit bodemonderzoek getoetst. In de 
navolgende hoofdstukken worden de uitgevoerde werkzaamheden en de 
onderzoeksresultaten besproken.

LievenseArço
infra water milieu ÊW
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3 Uitgevoerd onderzoek

3.1 Onderzoeksopzet

Op basis van de vastgestelde hypothese en onderzoeksstrategie is voor het 
bodemonderzoek het volgende onderzoeksprogramma uitgevoerd:

Tabel 3.1______ Onderzoeksprogramma bodemonderzoek
Deellocatie Strategie Veldwerk Analyses (standaardpakket)

Boring tot

0,5 m-mv

Boring tot

4,0 m-mv

Grond

Totale locatie 
(tot 1.500 m2)

ONV 4 x 2 x 1x bovengrond

1 x ondergrond

1 x diepere ondergrond ivm kelder

^ Standaardpakket grond: 9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), 
PAK, PCB, minerale olie, organisch stof- en lutumpercentage;

^ Standaardpakket grondwater: 9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, 
zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem heeft zich beperkt tot het 
doen van waarnemingen tijdens de locatie-inspectie en tijdens het boren. Dit 
asbestonderzoek is indicatief en valt niet onder het BRL SIKB 2000-certificaat. Een 
asbestonderzoek conform de NEN 5707 of NEN 5897 heeft geen onderdeel uitgemaakt van 
dit onderzoek.

3.2 Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek

LievenseCSO Milieu B.V. (onder tenaamstelling CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek 
B.V.) is door Eerland Certification gecertificeerd voor de ISO 9001- en 14001-normen,
VCA** en in het kader van de Regeling Kwalibo voor de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000. Ten 
slotte is LievenseCSO Milieu B.V. door Eerland Certification ook gecertificeerd voor de SC- 
540.

LievenseCSO Milieu B.V. heeft uitvoering van het veldwerk uitbesteedt aan VCMI B.V. uit 
Beek. VCMI is door KIWA gecertificeerd voor de ISO 9001-norm, VCA* en in het kader van 
de Regeling Kwalibo voor de BRL SIKB 1000, 2000, 2100 en 6000.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 19 juni 2015 VCMI B.V. onder het BRL SIKB 2000- 
certificaat (protocol 2001) onder leiding van de erkende veldwerker J.A.M.M. Eversen.

De bemonstering van het grondwater is uitgevoerd op 29 juni 2015 door VCMI B.V. onder 
het BRL SIKB 2000-certificaat (protocol 2002) door de erkende veldwerker J.A.M.M.
Eversen.

Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van LievenseCSO Milieu B.V., VCMI B.V. 
of daaraan gelieerde ondernemingen, is voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid uit de 
BRL SIKB 2000.
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Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van de 
protocollen beschreven in de BRL SIKB 2000. De verrichte meetpunten zijn ingemeten ten 
opzichte van een vast punt en op de tekening van bijlage 2 weergegeven.

Bij de uitvoering van het veldwerk is de volgende algemene strategie gehanteerd:
^ wanneer zintuiglijke bodemvreemde materialen zijn aangetroffen, zijn de boringen 

(indien mogelijk) doorgezet tot 0,5 meter in de zintuiglijk schone grond;
^ bemonstering heeft plaatsgevonden van trajecten van maximaal 0,5 meter, waarbij 

bodemmateriaal uit zintuiglijk verschillende bodemlagen (op basis van textuur of 
verontreinigingsgraad) niet met elkaar is vermengd;

^ om gezondheidsredenen zijn tijdens het veldonderzoek geen actieve
geurwaarnemingen verricht. Om de eventuele aanwezigheid van vluchtige 
verbindingen in de bodem tijdens het veldonderzoek toch te kunnen detecteren is 
gebruik gemaakt van olie-watertesten;

^ het grondwater is minimaal een week na plaatsing van de peilbuis bemonsterd, waarbij 
voorafgaande aan de monstername de grondwaterstand, zuurgraad, geleidbaarheid en 
troebelheid is gemeten;

^ de monsters zijn op de voorgeschreven wijze geconserveerd.

De chemische analyses zijn uitgevoerd door de IEC 17025-geaccrediteerde en AS3000- 
erkende laboratorium ALcontrol Laboratories te Rotterdam. De monsters in dit onderzoek 
zijn zover van toepassing geanalyseerd conform de AS3000 (zie analysecertificaten).

De selectie van de bodemmonsters voor analyse heeft plaatsgevonden op basis van 
zintuiglijke waarnemingen en herkomst. De geanalyseerde grondmonsters en de 
samenstelling daarvan zijn weergegeven in onderstaande tabel 3.2.

LievenseArço
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Tabel 3.2 Samenstelling (meng)monsters bodemonderzoek

Monster Traject (m -mv) Deelmonsters Motivatie Analysepakket
MM1 BG 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50)

02 (0,00 - 0,50)

03 (0,00 - 0,50)

04 (0,00 - 0,50)

05 (0,00 - 0,50)

06 (0,00 - 0,50)

08 (0,20 - 0,50)

Bovengrond, zintuiglijk schoon Standaardpakket incl. lu/os

MM2 OG 0,50 - 2,00 01 (0,50 - 1,00)

01 (1,50 - 2,00)

02 (0,50 - 1,00)

02 (1,00 - 1,50)

Ondergrond, zintuiglijk schoon Standaardpakket incl. lu/os

MM3 OG 2,00 - 4,00 01 (2,50 - 3,00)

01 (3,50 - 4,00)

02 (2,00 - 2,50)

02 (3,00 - 3,50)

Diepere ondergrond i.v.m. kelder,

zintuiglijk schoon

Standaardpakket incl. lu/os
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4 Resultaten

4.1 Veldonderzoek

Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging en eventuele 
bijzonderheden. De profiel-beschrijvingen en het veldverslag zijn opgenomen in bijlage 3. 
De gegevens die dit heeft opgeleverd bevestigen in grote lijnen het geologische en 
geohydrologische profiel van de bodem, zoals beschreven in hoofdstuk 2.

In het opgeboorde materiaal zijn geen bodemvreemde materialen aangetroffen. Ook zijn 
geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

In navolgende tabel 4.1 zijn de veldmetingen weergegeven zoals gedaan tijdens de 
watermonstername.

Tabel 4.1 Veldmetingen watermonstername
Peilbuis Filterstelling Grondwaterstand PH EC (^S/cm) Troebelheid (NTU)

02 2,5 - 3,5 m-mv 2,55 m-mv 7,2 202 32,2

De in het veld gemeten zuurgraad en geleidbaarheid van het grondwater zijn niet afwijkend 
voor de regio.

4.2 Laboratoriumonderzoek

De analyseresultaten zijn getoetst aan de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
vastgestelde achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en 
interventiewaarden voor grondwater. De achtergrond-waarden voor grond (AW2000) zijn 
vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- 
en interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering per 
1 juli 2013.

De betekenis van deze waarden is als volgt:
^ Achtergrondwaarde grond/streefwaarde grondwater: bij een gehalte lager dan de 

achtergrondwaarde voor grond en de streefwaarde voor grondwater wordt gesproken 
over niet verontreinigde bodem. Wanneer een gemeten gehalte de achtergrondwaarde 
of de streefwaarde overschrijdt, wordt gesproken over een licht verhoogd gehalte of 
een lichte verontreiniging.

^ Tussenwaarde (criterium voor nader onderzoek): dit is het gemiddelde van de 
achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijding van de 
tussenwaarde wordt een matig verhoogd gehalte of matige verontreiniging genoemd.

^ Interventiewaarde: wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde 
wordt gesproken over een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte.

De achtergrond- en interventiewaarden gelden voor een zogenaamde standaardbodem: 
bodem met een lutumgehalte van 25*^ en een organische stofgehalte van 10*^ . Conform 
de Regeling bodemkwaliteit worden de analyseresultaten op basis van het gemeten lutum- 
en organische stofgehalte omgerekend naar deze standaardbodem en vervolgens getoetst.
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Zowel de originele als de gecorrigeerde analyseresultaten zijn opgenomen in de 
toetsingstabellen in bijlage 4. Ook de toetsingswaarden zijn hierin opgenomen.

Ernst en spoed
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien in meer dan 25 m3 
bodemvolume in het geval van grond- of sedimentverontreiniging, of in meer dan 100 m3 
bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging, het gemiddelde gehalte de 
interventiewaarde overschrijdt.

De spoedeisendheid van de sanering is afhankelijk van de actuele risico's van de ernstige 
verontreiniging voor de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het 
grondwater. Indien geen sprake is van actuele risico's, dan hebben saneringsmaatregelen 
geen spoed.

Zorgplicht
Voor bodemverontreinigingen die zijn ontstaan na 1 januari 1987 geldt het zorgplichtartikel 
(artikel 13 Wet bodembescherming). Hierin wordt bepaald dat een ieder verplicht is alle 
maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem/haar kunnen worden gevergd om 
aantasting van de bodem te voorkomen, danwel de bodem te saneren en de gevolgen van 
verontreiniging te beperken of zo veel mogelijk ongedaan te maken. De saneringsnoodzaak 
bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst van de verontreiniging of 
de spoedeisendheid.

Asbest
De interventiewaarde voor asbest is in de Circulaire bodemsanering vastgesteld op 100 
mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de 
amfiboolasbestconcentratie). Dit is gelijk aan de hergebruiks-waarde volgens de Regeling 
bodemkwaliteit.

4.2.1 Grond

De getoetste analyseresultaten van de grondmonsters zijn opgenomen in bijlage 4. Een 
samenvatting hiervan is opgenomen in navolgende tabel 4.2. De analysecertificaten van de 
grondmonsters zijn opgenomen in bijlage 6.

Tabel 4.2______ Analyseresultaten grond (samenvatting)
(Meng)monster Boringen Bodemtraject Resultaten

MM1 BG 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 0,0 - 0,5 m-mv -

MM2 OG 01, 02 0,5-2,0 m-mv -

MM3 OG 01, 02 2,0-4,0 m-mv -

-: alle geanalyseerde parameters lager dan achtergrondwaarde

hoger dan achtergrondwaarde, lager dan of gelijk aan tussenwaarde 

^: hoger dan tussenwaarde, lager dan of gelijk aan interventiewaarde 

H: hoger dan interventiewaarde
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4.2.2 Grondwater

De getoetste analyseresultaten van de grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5. 
Een samenvatting hiervan is opgenomen in navolgende tabel 4.3. De analysecertificaten 
van de grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 7.

Tabel 4.3______ Analyseresultaten grondwater (samenvatting)
Peilbuisnummer Filtertraject Resultaten

02 2,5 - 3,5 m-mv -

-: alle geanalyseerde parameters lager dan streefwaarde

hoger dan streefwaarde, lager dan of gelijk aan tussenwaarde 

^: hoger dan tussenwaarde, lager dan of gelijk aan interventiewaarde 

H: hoger dan interventiewaarde
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5 Evaluatie onderzoeksresultaten

5.1 Veldonderzoek

Tijdens het veldonderzoek zijn in de bodem geen bodemvreemde materialen aangetroffen. 
Ook zijn zowel op het maaiveld als in het opgeboorde materiaal geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen.

5.2 Grond

In zowel de bovengrond, ondergrond, als diepere ondergrond is géén van de geanalyseerde 
parameters verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde.

Bij indicatieve toetsing van de analyseresultaten aan het Besluit Bodemkwaliteit, volgt dat 
indicatief sprake is van bodemkwaliteitsklasse AW.

5.3 Grondwater

In het grondwater is géén van de geanalyseerde parameters verhoogd ten opzichte van de 
streefwaarde.
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies

In opdracht van Camping De Slangenbult heeft LievenseCSO Milieu B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de St.Isidorusstraat 12 te Stokkum.

De aanleiding voor dit bodemonderzoek betreft de voorgenomen realisatie een horeca- en 
wellnessvoorziening op het voorterrein van het campingterrein. De horeca zal zich in de 
bouwlaag boven de grond bevinden, het welness-gedeelte onder de grond.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn hieronder weergegeven:
^ Tijdens het veldonderzoek zijn in het opgeboorde materiaal geen bodemvreemde 

materialen aangetroffen.
^ Tijdens het veldonderzoek zijn zowel op het maaiveld als in het opgeboorde materiaal 

geen asbestverdachte materialen aangetroffen.
^ In zowel de bovengrond, ondergrond, als diepere ondergrond is géén van de 

geanalyseerde parameters verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde.
^ In het grondwater is géén van de geanalyseerde parameters verhoogd ten opzichte van 

de streefwaarde.

De milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater is middels dit onderzoek 
vastgesteld. De hypothese dat de onderzoekslocatie onverdacht is ten aanzien van bodem
verontreiniging kan worden geaccepteerd aangezien in zowel grond als grondwater geen 
verhoogde gehalten zijn aangetoond. Er worden geen belemmeringen gezien voor het 
huidige en toekomstige gebruik van de locatie.

6.2 Aanbevelingen

Er wordt geen nader onderzoek aanbevolen.

Er gelden wettelijke beperkingen bij het verplaatsen en elders toepassen van grond, die 
kunnen leiden tot extra kosten. Derhalve wordt aanbevolen bij grondverzet zoveel mogelijk 
grond op de locatie te hergebruiken.

Wanneer in de toekomst graafwerkzaamheden plaatsvinden, dient rekening gehouden te 
worden met de voorwaarden zoals omschreven in bijlage 8 (grondverzet).
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Regionale ligging van de onderzoekslocatie
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Legenda

Locatie

Opdrachtgever KAARTBIJLAGE

1Project nummer 14M8042
Locatie Sint Isidorusweg 12 te Stokkum 1
Titel Regionale ligging

Bron Topografische kaartbladen NL, kaart 40H

Tekenaar A.J. Engeltjes-Vlam 

2de Tekenaar - 

Gezien door

Datum 15-06-2015

Schaal 1:25.000 Formaat A4

0 250 500 750 m

# infra water milieu

Lievepse^



Bijlage 2
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Situatietekening onderzoekslocatie
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Legenda

Ligging onderzoeksgebied

Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv

I I Toekomstige bebouwing

Opdrachtgever

14M8042Project nummer

Sint Isidorusstraat 12 te StokkumLocatie

Situatietekening met boorpuntenTitel

Subtitel

A.J. Engeltjes-VlamTekenaar

Veldwerker(s)

Datum veldwerk

Datum tekening 16-06-2015 9 Infra water milieu

Lĩevense*?]1:500 Formaat A3Schaal

15 m10



Bijlage 3
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Profielbeschrijvingen en veldverslag
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Boring: 01 Boring: 02

Datum: 19-06-2015 Datum: 19-06-2015
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250-
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300-

7

350-

8

400

0_____ bosgrond___________________

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin,

-50 ^ Edelmanboor________________

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

O

-400

íïï)

—i 0

50

2

100

3

150

4

200

5

250

6

300

7

350

8

400

0_____ gras

O

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

o

-200

ŪA

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, brokken leem, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

o

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, neutraal geelbeige, 
Zuigerboor handmatig

-350

O

-400

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
geelgrijs, Zuigerboor handmatig

Boring: 03 Boring: 04

Datum: 19-06-2015 Datum: 19-06-2015

0

50

0_____gras______________________

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin,

-50 Edelmanboor

0

50

0_____gras______________________

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, geen olie-water 
reactie, donker geelbruin,

-50 Edelmanboor

Projectcode: 14M8042 getekend volgens NEN 5104

- a infra water milieu A
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Opdrachtgever: Camping De Slangenbult
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Boring: 05 Boring: 06

Datum: 19-06-2015 Datum: 19-06-2015

0

50

0_____gras_______________________

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin,

-5Q Edelmanboor

0

50

0_____gras______________________

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin,

-5Q Edelmanboor

Boring: 07 Boring: 08

Datum: 19-06-2015 Datum: 19-06-2015

\ 2

0

50

O
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0_____ gras

-30

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
geelbruin, Edelmanboor

gras
\z

N
Ī1 o -20 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin,

\ Edelmanboor3 2 o
-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 

\ bruingeel, Edelmanboor

0
0

50

Projectcode: 14M8042 getekend volgens NEN 5104

- a infra water milieu A
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Opdrachtgever: Camping De Slangenbult



Legenda (conform NEN 5104)
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Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

^ Zand, kleiïg

o Zand, zwak siltig

N

^ Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Veen, mineraalarm

z Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg 

Veen, zwak zandig

.7. Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

wv Klei, matig siltig 

'^\ Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

1 Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

z zwak humeus

n matig humeus

— sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

O geen geur 

-0- zwakke geur 

-0 matige geur 

■Q- sterke geur 

uiterste geur

olie

-O geen olie-water reactie 

■H- zwakke olie-water reactie 

■S matige olie-water reactie 

-H- sterke olie-water reactie 

V uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

0 ^
0 ^
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0 ^00 
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0 >10000
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geroerd monster
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o volumering

overig

A bijzonder bestanddeel 

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

^ grondwaterstand 

A Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

ĩ

Uil

blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand 

gemiddelde grondwaterstand 

laagste grondwaterstand

zand afdichting 

SI bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting 

filter



VELDVERSLAG
(Conform SIKB protocol 2001 I 2002 I 2003 I 2018)

www.vcmi.nl

kiwa
gecertificeerd

ISO 9001

kiwa

VGM CHECKLIST 
AANNEMERS

Opdrachtgever : LievenseCSO
Contactpersoon : N. Lurvink
E-mail : nlurvink@lievensecso.com
Datum uitvoering : 19 juni 2015
Betreft : Stokkum
Projectnummer : V8336
Uw projectnummer : 14M8042

In te vullen door projectleider VCMI JA NEE NVT Opmerkingen/Acties/Afwijking
Is alle relavante informatie aanwezig om de veldwerkzaamheden uit te kunnen 
voeren conform de eisen van de BRL? X

Geen bijzonderheden

VEILIGHEIDSASPECTEN 1 PLAN VAN AANPAK JA NEE NVT MAATREGELEN
O Bemonsteringsmethode, omvang veldwerk zie instructie X
O Last Minute Risk Analysis uitvoeren X
O Werken op of langs de openbare weg X Pionnen/hesje
O Asbestverdacht X Altijd vocht0/» meten en registreren!
O NGE's (niet gesprongen explosieven) X

O Werken aan/langs het water X Boot ja 1 nee
O Toxische stoffen 1 aard van verontreiniging X

O Veiligheidsklasse van toepassing (T ã F-klasse) X

O Werken op of langs het spoor X

O Klicmelding 'kabel en leidinggevens bekend X

O Stromend water en stroom aanwezig op locatie? X

O MOOR melding X

O Diversen X Neem pbm's wel mee !!ü!

ļParaaf PL VCMI:

In te vullen door boormeester VCMI JA NEE NVT Opmerkingen/Acties/Afwijking
*Last Minute Risk Analysis uitgevoerd? K
* Hebben zich onveilige situatie voorgedaan? * Å * (ongevallen registratieform. invullen)
* Was de situatie op locatie, zoals beschreven in opdracht? K if -"CT tãT. cj l-v-vL,
* Is de aan- en afmelding goed verlopen? X

ī) ‘

* Afwijkingen van opdracht (aantallen/dieptes) 1 protocollen?? X

* historische informatie aanwezig? X
* Boorpunten vooraf uitgezet? (-doorhalen wat n.v.t.) X MrbrV'.-GSS 1 a.d.h.v. tekening op schaal*
* Inmeting met maatvoering en tekening 1 inmeetschets’? X. pui^k.v‘ C P Sí Ua 2*ĺL lì \j
* Foto's genomen en geregistreerd op tekening? K

‘ 1 u

* Telefonisch afwijkingen besproken?(meer-Aninderwerk) X oa. Aanwezigheid puin!
* Werkmaterialen en electrodes schoongemaakt? Zo nee, reden: X
* (Digitaal) veldwerkbestand per E-mail verzonden? X
* Monsteroverdrachts-verzendlijst volledig ingevuld? X.
* Gemeten vochtpercentage bodem î-10% X
* Is overtollige grond achtergebleven op locatie? X

*Tekening aangepast/aangevuld? (Noordpijl/schaal/boorpunten). Denk aan 
maaiveldverschil, tanks, verhardingen, opstallen, slootpeil en fotoregistratie! X ^___ ^

* verpakken en koeling monsters juist verricht?
K

LaDoraiorium: Ariāiyxlcô/Mícóhiro// umegärti 1 AL
West/RPS* V—

* Opdracht afgerond (zo nee, reden) X
* Werkzaamheden (volledig) onder VKB prot 2001 uitgevoerd? X denk aan veldverslag! J
* Is elke (gestaakte) boring op tekening S Psion aangegeven X
* Peilbuizen goed afgewerkt (grind, bentoniet etc.), evt. afwijking X
* Is werkwater gebruikt? Hoeveel en wat is de Ec waarde: K Liter: Waarde:
* steekbussen gebruikt? En eventuele reden waarom niet K

Z
* Werkzaamheden (volledig) onder VKB prot 2002 uitgevoerd? X
* Werkten meetinstrumenten naar behoren? Kalibratie set!!! X nr:-j__Ec:/9ľ?uSZpH7^ pH4^--
* Werkte troebelheidsmeter naar behoren? Kalibratie!!! (NTU) K nr:__ Troebelh: Os___ en 10s__
* Watermonsters belucht (zo ja welke peilbuis nummers) X nummer(s):
* Werkzaamheden (volledig) onder VKB prot 2003 uitgevoerd? X' denk aan waterbodemverslag
* Werkzaamheden (volledig) onder VKB prot 2018 uitgevoerd? X denk aan asbestverslag
* Asbest aangetroffen in de bodem of op maaiveld? X aanwezig asbest terugkoppelen met PL
Alle relevante informatie en middelen zijn aanwezig/Oeschikbaar om de
veldwerkzaamheden uit te kunnen voeren conform de eisen van de BRL en is de 
veiligheidsinstructie begrepen?

X-
Bijzonderheden:

* Wat is je advies voor evt. vervolgonderzoek? En waarom?
1. Gebruik extra gereedschap (bv ivm voorkomen puin);
2. Gebruik ander materieel ivm slechte terreinomstandigheden;
3. Toestemming beter regelen (met: )
4. Anders en evt. opmerkingen:
" Georuik van: aanoiaasuņit 1 oodemvocntmtr. i metaaldetector 1 PIL) meter 1 explosiemtr. 1 overdrukmtr./ drijflaagmtr.! deco unit*

Paraaf Boormeester: ''J.A-A.tX, Evepît\ 0 Erkend medewerker
Paraaf medewerker: v O Erkend medewerker/ 9 Medewerker in opleiding

Paraaf medewerker: O Erkend medewerker/ O Medewerker in opleiding
Paraaf: ļ Eigenaar / beheerder ivm vrijstelling kabels en leidingen op terrein
ĹJ3 - veiűverslag I versie: U3Uò2(Jiò - p. T71 (’doorhalen wal n.v.t.)
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Veldwerk, Controles en Milieu-ínspecties
VELDVERSLAG

(protocol 2001 I 2002 I 2003 I 2018) 
www.vcmi.nl

kiwa kiwa
gecertificeerd gecertificeerd

vgm checklist; 
AANNEMERS ;ISO 9001

Opdrachtgever : LievenseCSO
Contactpersoon : N. Lurvink
E-mail : nlurvink@iievensecso.com
Datum uitvoering : 29 juni 2015
Betreft : Stokkum
Projectnummer : V8336
Uw projectnummer : 14M8042

In te vullen door projectleider VCMI JA NEE NVT Opmerkingen/Acties/Afwijking
Is alle relavante informatie aanwezig om de veldwerkzaamheden uit te kunnen voeren
conform de eisen van de BRL? X

Geen bijzonderheden

VEILIGHEIDSASPECTEN 1 PLAN VAN AANPAK JA NEE NVT MAATREGELEN
0 Bemonsteringsmethode, omvang veldwerlo zie instructie X
O Last Minute Risk Analysis uitvoeren X
0 Werken op of langs de openbare weg X Pionnen/hesje
O Asbestverdacht X Altijd vocht96 meten en registreren!
0 NGE's (niet gesprongen explosieven) X
O Werken aan/iangs het water X Boot ja 1 nee
O Toxische stoffen 1 aard van verontreiniging X
O Veiligheidsklasse van toepassing (T 8i F-klasse) X
O Werken op of langs het spoor X
O Klicmelding 'kabel en leidinggevens bekend X
O Stromend water en stroom aanwezig op locatie? X
O MOOR melding X
O Diversen X Neem pbm's wel mee üll!

Paraaf PL VCMI:

In te vullen door boormeester VCMI JA NEE NVT Opmerkingen/Acties/Afwijking
*Last Minute Risk Analysis uitgevoerd? Á
* Hebben zich onveilige situatie voorgedaan? *

X * (ongevallen registratieform. invullen)
* Was de situatie op locatie, zoals beschreven in opdracht? X
* Is de aan- en afmelding goed verlopen? X
* Afwijkingen van opdracht (aantallen/dieptes) 1 protocollen?? X' X
* historische informatie aanwezig? X
* Boorpunten vooraf Uitgezet? ('doorhalen wat n.v.t.) X M.b.v. GPS 1 a.d.h.v. tekening op schaal*
* Inmeting met maatvoering en tekening 1 inmeetschets*? X
* Foto's genomen en geregistreerd op tekening? X 'X
* Telefonisch afwijkingen besproken?(meerVminderwerk) K X oa. Aanwezigheid puin!
4 Werkmaterialen en electrodes schoongemaakt? Zo nee, reden: X
4 (Digitaal) veldwerkbestand per E-mail verzonden? X
* Monsteroverdrachts-verzendlijst volledig ingevuld? X
* Gemeten vochtpercentage bodem sICŴ A X
* Is overtollige grond achtergebleven op locatie? A V

*Tekening aangepast/aangevuld? (Noordpijl/schaal/boorpunten). Denk aan 
maaiveldverschil, tanks, verhardingen, opstallen, slootpeil en fotoregistratie! X
* verpakken en koeling monsters juist verricht? X

LâPōľãtōťiuw: Ahâiytieōy Aiĉōhtľōi) uffre'ganry al wĉsĩ

/RPS*
* Opdracht afgerond (zo nee, reden) X
* Werkzaamheden (volledig) onder VKB prot 2001 uitgevoerd? X' denk aan veldverslag!
* Is elke (gestaakte) boring op tekening 8l Psion aangegeven X
* Peilbuizen goed afgewerkt (grind, bentoniet etc.), evt. afwijking A
* Is werkwater gebruikt? Hoeveel en wat is de Ec waarde: X Liter: Waarde:
* steekbussen gebruikt? En eventuele reden waarom niet X
* Boorprofielen en waterpassing gecontroleerd boormeester? X
* Werkzaamheden (volledig) onder VKB prot 2002 uitgevoerd? X
* Werkten meetinstrumenten naar behoren? Kalibratie set!!! X nr: U) Ec:Az CmSZpH7^2,ŬĊH4^ J1. ^ ŷ

* Werkte troebelheidsmeter naar behoren? Kalibratie!!! (NTU) X nr: 1 Troebelh: 0=0,ľ: i en 1(^ lĉ.0 Z.

* Watermonsters belucht (zo ja welke peilbuis nummers) X nummer(s): '2.
4 Werkzaamheden (volledig) onder VKB prot 2003 uitgevoerd? X V' denk aan waterbodemverslag
* Werkzaamheden (volledig) onder VKB prot 2018 uitgevoerd? X y denk aan asbestverslag
4 Asbest aangetroffen in de bodem of op maaiveld? A v aanwezig asbest terugkoppelen met PL

Alle relevante informatie en middelen zijn aanwezig/beschikbaar om de veldwerkzaamheden 
uit te kunnen voeren conform de eisen van de BRL en is de veiligheidsinstructie begrepen?

Bijzonderheden:

* Wat is je advies voor evt. vervolgonderzoek? En waarom?
1. Gebruik extra gereedschap (bv ivm voorkomen puin);
2. Gebruik ander materieel ivm slechte terreinomstandigheden;
3. Toestemming beter regelen (met: )
4. Anders en evt. opmerkingen:

4 Gebruik van: aanJUaaTunit 7 bodgmvöthtmtr.7 meJsaWetector/ PIĽUrreter/ explpstefhtr. 7 ovecdnfíTmtr./ drijftaafmtr. 7 dectĩunit4

Paraaf Boormeester: /] fi ,vļ. Euetŕ,\?u 9 Erkend medewerker
Paraaf medewerker: (f O Erkend medewerker/ O Medewerker in opleiding
Paraaf medewerker: O Erkend medewerker/O Medewerker in opleiding
Paraaf: Eigenaar 7 beheerder ivm vrijstelling kabels en leidingen op terrein
33 - veldverslag 7 versie: 17062015 - p. 1/1 (“doorhalen wat n.v.t.)
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Veldwerk, Controles en Milieu-inspecties

Colofon
kiwa
gecertificeerd

ISO 9001

kiwa
gecertificeerd

VGM CHECKLIST AANNEMERS

Tel. +31 (0) 316 53 22 56 E-mail: info@vcmi.nl

Opdrachtgever
Contactpersoon

Betreft
Onze referentie 
Uw referentie

LievenseCSO 
N. Lurvink

Stokkum
V8336
14M8042

Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd (aanvinken)

Plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001)

Nemen van grondwatermonsters (protocol 2002)

n Milieuhygiënisch onderzoek waterbodems (protocol 2003)

n Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018)

Verklaring functiescheiding

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd en dat de werkzaamheden onder 
procescertificaat zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000

Protocol Datum 1 Periode Naam veldmedewerker Handtekening

loot 14-6 20/Ÿ /ļ.ĄA'ìl.
'looi.

ij. ~ —................

lĄ-'é "Zmŗ ^ A O.h . E\/tïìću
v7

* Naam invullen van de eerstverantwoordelijke veldwerker die op de betreffende datum/periode de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

49- 040913 - p. 1/1



Bijlage 4

LievenseArçn
infra water milieu ÊW

Toetsingstabellen grond

Verkennend bodemonderzoek | St. Isidorusstraat 12 te Stokkum | Documentcode: 14M8042.RAP001.NL

Status: Definitief | Versiedatum: 20 juli 2015



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 09-07-2015 - 13:35)

Projectnaam

Projectcode 
Monsteromschrijving 
Monstersoort 
Monster conclusie

St.Isidorusstraat 12 te
Stokkum
14M8042
MM1 BG
Grond (AS3000)
Voldoet aan
Achtergrondwaarde

St.Isidorusstraat 12 te
Stokkum
14M8042
MM2 OG
Grond (AS3000)
Voldoet aan
Achtergrondwaarde

St.Isidorusstraat 12 te
Stokkum
14M8042
MM3 OG
Grond (AS3000)
Voldoet aan
Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT BC AR BT BC AR BT BC

droge stof 0/ 97.7 97.7 96.9 96.9 88.1 88.1

gewicht artefacten g ■ 1 ■ 1 ■ 1
aard van de artefacten - Geen Geen Geen
organische stof (gloeiverlies) 0/ 1.3 1.3 0.7 0.7 ■0.5 0.5

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) 0/ vd DS 2.4 2.4 1.7 1.7 1.5 1.5

METALEN
barium* mg/kg ■20 51.7 -- ■20 54.2 -- ■20 54.2 --
cadmium mg/kg ■0.2 0.24 ^AW ■0.2 0.241 ^AW ■0.2 0.241 ^AW
kobalt mg/kg 1.6 5.39 ^AW 1.9 6.68 ^AW 1.8 6.33 ^AW
koper mg/kg ■5 7.14 ^AW ■5 7.24 ^AW ■5 7.24 ^AW
kwik mg/kg ■0.05 0.05 ^AW ■0.05 0.0503 ^AW ■0.05 0.0503 ^AW
lood mg/kg ■ 10 10.9 <=AW ■ 10 11 ^AW ■ 10 11 ^AW
molybdeen mg/kg ■0.5 0.35 ^AW ■0.5 0.35 ^AW ■0.5 0.35 ^AW
nikkel mg/kg 5.1 14.4 <=AW 6.4 18.7 ^AW 5.1 14.9 ^AW
zink mg/kg ■20 32.6 <=AW ■20 33.2 ^AW ■20 33.2 ^AW

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg ■0.01 0.007 - ■0.01 0.007 - ■0.01 0.007 -
fenantreen mg/kg ■0.01 0.007 - ■0.01 0.007 - ■0.01 0.007 -
antraceen mg/kg ■0.01 0.007 - ■0.01 0.007 - ■0.01 0.007 -
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02 - ■0.01 0.007 - ■0.01 0.007 -
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01 - ■0.01 0.007 - ■0.01 0.007 -
chryseen mg/kg 0.01 0.01 - ■0.01 0.007 - ■0.01 0.007 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg ■0.01 0.007 - ■0.01 0.007 - ■0.01 0.007 -
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01 - ■0.01 0.007 - ■0.01 0.007 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01 - ■0.01 0.007 - ■0.01 0.007 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01 - ■0.01 0.007 - ■0.01 0.007 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor) mg/kg 0.098 0.098 <=AW 0.07 0.07 ■=AW 0.07 0.07 ■=AW

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg ■ 1 3.5 - ■ 1 3.5 - ■ 1 3.5 -
PCB 52 ug/kg ■ 1 3.5 - ■ 1 3.5 - ■ 1 3.5 -
PCB 101 ug/kg ■ 1 3.5 - ■ 1 3.5 - ■ 1 3.5 -
PCB 118 ug/kg ■ 1 3.5 - ■ 1 3.5 - ■ 1 3.5 -
PCB 138 ug/kg ■ 1 3.5 - ■ 1 3.5 - ■ 1 3.5 -
PCB 153 ug/kg ■ 1 3.5 - ■ 1 3.5 - ■ 1 3.5 -
PCB 180 ug/kg ■ 1 3.5 - ■ 1 3.5 - ■ 1 3.5 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW 4.9 24.5 ■=AW 4.9 24.5 ■=AW

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kg ■5 17.5 -- ■5 17.5 -- ■5 17.5 --
fractie C12 - C22 mg/kg ■5 17.5 -- ■5 17.5 -- ■5 17.5 --
fractie C22 - C30 mg/kg ■5 17.5 -- ■5 17.5 -- ■5 17.5 --
fractie C30 - C40 mg/kg ■5 17.5 -- ■5 17.5 -- ■5 17.5 --
totaal olie C10 - C40 mg/kg ■20 70 <=AW ■20 70 ■=AW ■20 70 ■=AW

Monstercode Monsteromschrijving
12156092-001 MM1 BG 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (20-50)
12156092-002 MM2 OG 01 (50-100) 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150)
12156092-003 MM3 OG 01 (250-300) 01 (350-400) 02 (200-250) 02 (300-350)



Legenda

Verklaring kolommen
AR Resultaat op het analyserapport
BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden.
BC Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen
- Geen toetsoordeel mogelijk
-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
— Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+ De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).

^A W Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO Wonen
IN Industrie
>I Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
A Enkele parameters ontbreken in de som
N^I Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde
NT Niet toepasbaar

Kleur informatie
^ Interventiewaarde, (BI > 1),
Niet toepasbaar, nooit toepasbaar niet toepasbaar ^ S),
^ Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
^ Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen

Rood
Roze
Oranje

Blauw



Bijlage 5

LievenseArçn
infra water milieu ÊW

Toetsingstabellen grondwater
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Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 09-07-2015 - 13:25)

Projectnaam 
Projectcode 
Monsteromschrijving 
Monstersoort 
Monster conclusie

St.Isidorusstraat 12 te Stokkum 
14M8042 
02-1-1
Grondwater (AS3000)
Voldoet aan Streefwaarde

Analyse Eenheid AR BT BC

METALEN
barium ug/l 25 25 ^S
cadmium ug/l ■0.20 0.14 ^S
kobalt ug/l ■2 1.4 ^S
koper ug/l ■2.0 1.4 ^S
kwik ug/l ■0.05 0.035 ^S
lood ug/l ■2.0 1.4 ^S
molybdeen ug/l ■2 1.4 ^S
nikkel ug/l ■3 2.1 ^S
zink ug/l <10 7 ^S

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l <0.2 0.14 ^S
tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S
ethylbenzeen ug/l ■0.2 0.14 <=S
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 -
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 -
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <=S

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 ^S
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -
trans-1,2-dichlooretheen ug/l ■0.1 0.07 -
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/! 0.14 0.14 ^S
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -
1,3-dichloorpropaan ug/l ■0.2 0.14 -
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 ^S
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 ^S
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 ug/l ■25 17.5 --
fractie C12 - C22 ug/l <25 17.5 --
fractie C22 - C30 ug/l <25 17.5 --
fractie C30 - C40 ug/l <25 17.5 --
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S

ADDITIONELE TOETSPARAMETERSEenheidBT BC 
12159921-001
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 A--
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002

Monstercode
12159921-001

Monsteromschrijving 
02-1-1 02 (250-350)
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ALcontrol Laboratories

Analyserapport

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

LievenseCSO Milieu B.V. 
Lurvink 
Postbus 2018 
7420AA DEVENTER

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 
Rapport-verificatienummer

Rotterdam, 29-06-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
14M8042. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en 
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Blad 1 van 6

St.Isidorusstraat 12 te Stokkum 
14M8042
12156092, versienummer: 1 
GLFDXYE1

■R. van Duin 
Laboratory Manager

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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ALcontrol Laboratories

LievenseCSO Milieu B.V. Blad 2 van 6

Lurvink Analyserapport

Projectnaam St.Isidorusstraat 12 te Stokkum Orderdatum 19-06-2015

Projectnummer 14M8042 Startdatum 19-06-2015

Rapportnummer 12156092 - 1 Rapportagedatum 29-06-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001
002

003

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000)

MM1 BG 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (20-50) 
MM2 OG 01 (50-100) 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150)
MM3 OG 01 (250-300) 01 (350-400) 02 (200-250) 02 (300-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003

droge stof gew.-07o S 97.7 96.9 88.1

gewicht artefacten g S

aard van de artefacten - S geen geen geen

organische stof (gloeiverlies) 07o vd DS S 1.3 0.7 <0.5

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) 07o vd DS S 2.4 1.7 1.5

METALEN

barium mg/kgds S ^0 ^0 <20

cadmium mg/kgds S ^.2 ^.2 <0.2

kobalt mg/kgds S 1.6 1.9 1.8

koper mg/kgds S

kwik mg/kgds S ^.05 ^.05 <0.05

lood mg/kgds S ^0 ^0 <10

molybdeen mg/kgds S ^.5 <0.5 <0.5

nikkel mg/kgds S 5.1 6.4 5.1

zink mg/kgds S ^0 <20 <20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S ^.01 <0.01 ^.01

fenantreen mg/kgds S ^.01 <0.01 <0.01

antraceen mg/kgds S ^.01 ^.01 <0.01

fluoranteen mg/kgds S 0.02 <0.01 <0.01

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01 <0.01 <0.01

chryseen mg/kgds S 0.01 <0.01 ^.01

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S ^.01 <0.01 <0.01

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01 ^.01 <0.01

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01 <0.01 <0.01

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01 <0.01 <0.01

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.098 1) 0.07 1) 0.07 1)

(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 Mg/kgds S <1

PCB 52 Mg/kgds S <1 <1

PCB 101 Mg/kgds S <1

PCB 118 Mg/kgds S <1 <1

PCB 138 Mg/kgds S <1 <1

PCB 153 Mg/kgds S <1

PCB 180 Mg/kgds S <1 <1

som PCB (7) (0.7 factor) Mg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

S AS3000

^ehe*



ALcontrol Laboratories

LievenseCSO Milieu B.V. Blad 3 van 6

Lurvink Analyserapport

Projectnaam St.Isidorusstraat 12 te Stokkum Orderdatum 19-06-2015

Projectnummer 14M8042 Startdatum 19-06-2015

Rapportnummer 12156092 - 1 Rapportagedatum 29-06-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001
002

003

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000)

MM1 BG 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (20-50) 
MM2 OG 01 (50-100) 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150)
MM3 OG 01 (250-300) 01 (350-400) 02 (200-250) 02 (300-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds

fractie C12 - C22 mg/kgds <5

fractie C22 - C30 mg/kgds <5

fractie C30 - C40 mg/kgds <5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S ^0 ^0 ^0

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Lurvink Analyserapport

Projectnaam St.Isidorusstraat 12 te Stokkum Orderdatum 19-06-2015

Projectnummer 14M8042 Startdatum 19-06-2015

Rapportnummer 12156092 - 1 Rapportagedatum 29-06-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor ^waarden volgens BoToVa.

Paraaf :

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

S AS3000

^ehe*



ALcontrol Laboratories

LievenseCSO Milieu B.V. Blad 5 van 6

Lurvink Analyserapport

Projectnaam St.Isidorusstraat 12 te Stokkum Orderdatum 19-06-2015

Projectnummer 14M8042 Startdatum 19-06-2015

Rapportnummer 12156092 - 1 Rapportagedatum 29-06-2015

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. 

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, 

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5236953 19-06-2015 19-06-2015 ALC201

001 Y5235728 19-06-2015 19-06-2015 ALC201

001 Y5235640 19-06-2015 19-06-2015 ALC201

001 Y5236856 19-06-2015 19-06-2015 ALC201

001 Y5235733 19-06-2015 19-06-2015 ALC201

001 Y5235729 19-06-2015 19-06-2015 ALC201

001 Y5235720 19-06-2015 19-06-2015 ALC201

Paraaf :
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Lurvink Analyserapport

Projectnaam St.Isidorusstraat 12 te Stokkum Orderdatum 19-06-2015

Projectnummer 14M8042 Startdatum 19-06-2015

Rapportnummer 12156092 - 1 Rapportagedatum 29-06-2015

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y4966093 19-06-2015 19-06-2015 ALC201

002 Y5236433 19-06-2015 19-06-2015 ALC201

002 Y5235731 19-06-2015 19-06-2015 ALC201

002 Y5236845 19-06-2015 19-06-2015 ALC201

003 Y5235868 19-06-2015 19-06-2015 ALC201

003 Y5235650 19-06-2015 19-06-2015 ALC201

003 Y5235884 19-06-2015 19-06-2015 ALC201

003 Y5235869 19-06-2015 19-06-2015 ALC201

Paraaf :
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Lievenseŵrqn
infra water milieu

Analysecertificaten grondwater

Verkennend bodemonderzoek | St. Isidorusstraat 12 te Stokkum | Documentcode: 14M8042.RAP001.NL 
Status: Definitief | Versiedatum: 20 juli 2015



ALcontrol Laboratories

Analyserapport

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam
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Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 
Rapport-verificatienummer

Rotterdam, 09-07-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
14M8042. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en 
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Blad 1 van 5

St.Isidorusstraat 12 te Stokkum 
14M8042
12159921, versienummer: 1 
19RKPVQV

■R. van Duin 
Laboratory Manager
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Lurvink Analyserapport

Projectnaam St.Isidorusstraat 12 te Stokkum Orderdatum 29-06-2015

Projectnummer 14M8042 Startdatum 30-06-2015

Rapportnummer 12159921 - 1 Rapportagedatum 09-07-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

02-1 -1 02 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001

METALEN

barium MQ/l S 25

cadmium mq/i S <0.20

kobalt mq/i S <2
koper Mg/l S ^.0

kwik Mg/l S <0.05

lood Mg/l S <2.0

molybdeen Mg/l S <2
nikkel Mg/l S <3

zink Mg/l S ^0

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen Mg/l S <0.2

tolueen Mg/l S <0.2

ethylbenzeen Mg/l S <0.2

o-xyleen Mg/l S <0.1

p- en m-xyleen Mg/l S ^.2

xylenen (0.7 factor) Mg/l S 0.21 1)

styreen Mg/l S <0.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen Mg/l S <0.02

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan Mg/l S <0.2

1,2-dichloorethaan Mg/l S <0.2

1,1-dichlooretheen Mg/l S ^.1

cis-1,2-dichlooretheen Mg/l S <0.1

trans-1,2-dichlooretheen Mg/l S <0.1

som (cis,trans) 1,2- 

dichloorethenen (0.7 factor)

Mg/l S 0.14 1)

dichloormethaan Mg/l S ^.2

1,1-dichloorpropaan Mg/l S <0.2

1,2-dichloorpropaan Mg/l S <0.2

1,3-dichloorpropaan Mg/l S <0.2

som dichloorpropanen (0.7 

factor)

Mg/l S 0.42 1)

tetrachlooretheen Mg/l S <0.1

tetrachloormethaan Mg/l S ^.1

1,1,1-trichloorethaan Mg/l S <0.1

1,1,2-trichloorethaan Mg/l S <0.1

trichlooretheen Mg/l S <0.2

chloroform Mg/l S <0.2

vinylchloride Mg/l S ^.2

tribroommethaan Mg/l S <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Lurvink Analyserapport

Projectnaam St.Isidorusstraat 12 te Stokkum Orderdatum 29-06-2015

Projectnummer 14M8042 Startdatum 30-06-2015

Rapportnummer 12159921 - 1 Rapportagedatum 09-07-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater 02-1-1 02 (250-350)
(AS3000)

Analyse Eenheid Q 001

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 Mg/l ^5

fractie C12 - C22 Mg/l ^5

fractie C22 - C30 Mg/l <25

fractie C30 - C40 Mg/l <25

totaal olie C10 - C40 Mg/l S <50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :

RvA L 028
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Lurvink Analyserapport

Projectnaam St.Isidorusstraat 12 te Stokkum Orderdatum 29-06-2015

Projectnummer 14M8042 Startdatum 30-06-2015

Rapportnummer 12159921 - 1 Rapportagedatum 09-07-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor ^waarden volgens BoToVa.

RvA L 028
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Projectnaam St.Isidorusstraat 12 te Stokkum Orderdatum 29-06-2015

Projectnummer 14M8042 Startdatum 30-06-2015

Rapportnummer 12159921 - 1 Rapportagedatum 09-07-2015

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2- 

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8710013 30-06-2015 29-06-2015 ALC236

001 B1405553 30-06-2015 29-06-2015 ALC204

001 G8710014 30-06-2015 29-06-2015 ALC236

RvA L 028
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LievenseArçn
infra water milieu ÊW

Bijlage 8 Grondverzet, sloop en asbest

Grondverzet
Grond kan om diverse redenen vrijkomen op een locatie. Voordat grond (elders) kan 
worden toegepast dan wel kan worden hergebruikt, dient duidelijk te zijn of het gaat om:
^ schone grond (vrij toepasbaar);
^ licht en matig verontreinigde hergebruiksgrond (kan op locatie en/of buiten de locatie 

worden toegepast als bodem of worden toegepast in een werk);
^ sterk verontreinigde grond met immobiele verontreiniging (kan onder speciale 

voorwaarden worden herschikt binnen het terrein);
^ niet toepasbare grond (dient te worden gereinigd of gestort door een hiertoe erkend 

bedrijf).

Onderhavig bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd en geeft een indicatie van de 
kwaliteit van de grond. Voor toepassing van schone of hergebruiksgrond kan door het 
bevoegd gezag een partijkeuring worden vereist. Of dit nodig is kan per gemeente en per 
gebied verschillen. Indien gewenst kan LievenseCSO Milieu B.V. aanvullend advies gegeven 
over hergebruik van eventueel vrijkomende grond en zonodig een partijkeuring uitvoeren.

Indien sprake is van overschrijding van de interventiewaarde is voor grondverzet veelal ook 
een saneringsplan noodzakelijk. LievenseCSO Milieu B.V. kan desgewenst aanvullend aan 
dit onderzoek een saneringsplan voor u opstellen en afstemmen met het bevoegde gezag.

Sloop en Asbest
Voor het verkrijgen van een sloopvergunning is het uitvoeren van een asbestinventarisatie 
verplicht. Tijdens een dergelijke inventarisatie wordt het gebouw geïnspecteerd op de 
aanwezigheid van asbest. Aanwezige asbest kan bij sloop vrijkomen in de vorm van 
schadelijke vezels en zo een risico vormen voor de slopers of de omgeving. Tijdens de 
inventarisatie worden de risico's in kaart gebracht.

Een asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd conform de SC 540. Een dergelijke 
inventarisatie kan LievenseCSO Milieu B.V. voor u uitvoeren. Desgewenst kunnen wij tevens 
sloopbestekken voor u opstellen en de sloop voor u begeleiden.

Verkennend bodemonderzoek | St. Isidorusstraat 12 te Stokkum | Documentcode: 14M8042.RAP001.NL
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LievenseArçn
infra water milieu ÊW

Bijlage 9 Afkorting en begrippen

Algemeen

M-mv: meter beneden het maaiveld

Bodem: Driedimensionaal lichaam dat een deel van het bovenste gedeelte van de aardkorst 
beslaat en eigenschappen heeft die verschillen van het onderliggende gesteente als gevolg 
van interacties tussen klimaat, levende organismen (met inbegrip van menselijke activiteit), 
moedermateriaal en reliëf.

Bodemverontreiniging: Het totale bodemvolume waarvan de concentraties van één of 
meer stoffen boven de streefwaarde (WBB) of lokale achtergrondwaarde liggen.

Vooronderzoek: Het verzamelen van beschikbare gegevens over bodemgesteldheid, 
geohydrologische situatie alsmede het vroeger, huidig en toekomstig gebruik van de locatie 
en de directe omgeving.

Verkennend bodemonderzoek: Een bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief 
geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op een bepaalde locatie 
bodemverontreiniging aanwezig is.

Nader bodemonderzoek: Onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet 
bodembescherming met als doel het vaststellen van de aard en concentraties van de 
verontreinigende stoffen en de omvang van de bodemverontreiniging om, in het licht van 
de (potentiële) mogelijkheden van blootstelling en verspreiding, te bepalen of er sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging en om urgentie van de sanering vast te 
stellen.

Bodemsanering: Technische maatregelen die tot doel hebben bodemverontreiniging te 
verwijderen, te isoleren ofte beheersen.

Geohvdrologie

Geohydrologie: Samenhang tussen de bodem van een gebied en het gedrag (bijv. stroming) 
van het grondwater.

Afzetting: In bepaald geologisch tijdperk ontstaan bodemmateriaal, dat door wind of water 
is afgezet.

Deklaag: Slecht doorlatende bovenste bodemlaag.

Eerste watervoerend pakket: Minst diep gelegen goed waterdoorlatende bodemlaag. 

Infiltratie: Het binnentreden van water in de bodem door het grondoppervlak.

Verkennend bodemonderzoek | St. Isidorusstraat 12 te Stokkum | Documentcode: 14M8042.RAP001.NL
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Inzijgīng: Neerwaarts gerichte grondwaterstroming. 

Kwel: Opwaarts gerichte grondwaterstroming.

Bodemkunde

Achtergrondgehalte: Gemiddeld gehalte aan een bepaalde verontreinigde stof, zoals dat 
algemeen in de omgeving van de locatie wordt aangetroffen.

Locatiespecifieke omstandigheden: Terreinsituatie, bodemopbouw, terreingebruik e.d., die 
bepalend zijn voor de risico's, die een verontreiniging kan opleveren.

Lutumgehalte: Gehalte aan deeltjes kleiner dan 2 pm in de bodem.

Humusgehalte: Gehalte aan organisch stof in de bodem.

Vergraven laag: Bodemlaag, die door (menselijke) activiteiten verstoord is en daardoor niet 
meer de oorspronkelijke gelaagdheid vertoont.

Verontreinigingskenmerken: Kenmerken in de bodem, zoals afwijkende geuren en kleuren, 
die mogelijk duiden op de aanwezigheid van verontreinigde stoffen.

Laboratoriumonderzoek

Mengmonster: Grondmonster dat is samengesteld uit meerdere monsters van 
verschillende locaties bestemd voor chemische analyse.

Chromatogram: Grafiek, die het resultaat is van een bepaalde analysemethode in het 
laboratorium en waarmee de aard en de concentratie van de te onderzoeken stoffen 
kunnen worden bepaald.

Detectiegrens: Laagst meetbare gehalte/concentratie met een bepaalde analysemethode.

GC/MS: Gas-chromatografie met Massa-Spectrometrie, methode om in het laboratorium 
aard en gehalte aan vooraf onbekende stoffen te bepalen.

pH: Zuurgraad, hoe lager de pH, hoe zuurder.

EC: Elektrisch geleidingsvermogen
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Parameters

Aromaten: Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen zijn stoffen die behoren tot de 
chemische familie van de aromaten. Ze worden gewonnen uit steenkoolteer en aardolie en 
gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber, was en oliën. Ook worden aromaten 
toegevoegd aan brandstoffen, zoals benzine, ter verhoging van het octaangehalte. 
Aromaten zijn vluchtig en lossen goed op in het grondwater. Ze worden in het algemeen 
relatief snel met het grondwater verspreid. Aromaten zijn biologisch redelijk afbreekbaar. 
Benzeen is kankerverwekkend en wordt als zeer giftig beschouwd. De overige aromaten zijn 
minder giftig.

PCB's: PCB's zijn een uitgebreide familie van polychloorbifenylen. PCB's zijn doorgaans wit 
kristallijne stoffen met een lage dampspanning en slechte oplosbaarheid in water. De 
stoffen lossen goed op in olie. De stoffen zijn biologisch slecht afbreekbaar en hopen op in 
vetweefsel. Sinds 1985 is de productie van deze stoffen verboden. Door de slechte 
brandbaarheid zijn deze stoffen gebruikt in de industrie als bijmenging in smeermiddel en 
koelvloeistoffen in transformatoren en isolatoren. Ook zijn PCB's in het verleden gebruikt in 
verven en lakken. De stoffen zijn carcinogeen en kunnen o.a. leverschade veroorzaken. De 
giftigheid verschilt per verbinding.

Halogeenkoolwaterstoffen: Halogeenkoolwaterstoffen zijn vluchtige organische 
verbindingen waarin één of meer chloor- of broomatomen voorkomen. Zij worden veel 
gebruikt als ontvettingsmiddel voor metalen, als verfafbijtmiddel, als chemisch 
reinigingsmiddel ('dry-cleaning'), als brandblusmiddel of als oplosmiddel voor verf, lak of 
lijm. Halogeenkoolwaterstoffen zijn zeer vluchtig en goed oplosbaar in grondwater. Omdat 
deze stoffen zwaarder zijn dan water kunnen ze tot zeer diep in de bodem doordringen. 
Halogeenkoolwaterstoffen zijn biologisch afbreekbaar. Halogenen zijn giftig. Acute effecten 
zijn geïrriteerde slijmvliezen en een narcotisch effect. Bij langdurige blootstelling kan 
schade aan het (centrale) zenuwstelsel optreden.

Minerale olie: Minerale olie bestaat uit een mengsel van koolwaterstofketens met een 
lengte van 10 (C-10) tot 40 (C-40) koolstofatomen en wordt gewonnen uit aardolievelden. 
Onder minerale olie worden verstaan: brandstoffen (diesel, benzine, huisbrandolie, 
stookolie), smeerolie, motorolie, snij-en walsolie, oplosmiddelen (terpentine, thinner) en 
teerolie. Aan het voorkomen en de verdeling van de ketenlengtes kan men zien om wat 
voor olie het gaat. Lichte oliesoorten als thinner en benzine zijn zeer vluchtig, relatief goed 
oplosbaar en vrij mobiel in de bodem. Zware oliesoorten zijn minder vluchtig en veel 
minder mobiel in de bodem. Minerale olie is redelijk goed biologisch afbreekbaar. Minerale 
olie is in vergelijking tot de overige hier genoemde stoffen weinig giftig, maar kan wel 
stankoverlast en hoofdpijnklachten veroorzaken.
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PAK's: PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; voorbeelden zijn 
naftaleen en ben-zo(a)pyreen. PAK's zijn roetachtige stoffen, die ontstaan bij de onvolledige 
verbranding van koolwaterstoffen, bijvoorbeeld bij de productie van cokes of steenkoolgas.
PAK's worden toegepast bij de productie van rubber, verf, kunststoffen, lakken, minerale 
oliën en teer- en asfaltproducten. In de uitlaatgassen van motoren komen PAK als 
roetdeeltjes voor. In verkeersrijke gebieden worden daarom vaak relatief hoge 
achtergrondgehalten in de bodem aangetroffen. PAK's zijn niet vluchtig, vrijwel 
onoplosbaar in grondwater en zeer slecht biologisch afbreekbaar. Ze worden niet tot 
nauwelijks met grondwater verspreid. Sommige PAK's, waaronder ben-zo(a)pyreen, zijn 
kankerverwekkend en giftig en komen daarom op de zwarte lijst voor.

Zware metalen: Zware metalen zijn metalen met een soortelijk gewicht groter dan 5.000 
kg/mB. Voorbeelden zijn barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 
zink. Zware metalen komen in Nederland van nature in de bodem voor in gehalten van 0,1 
tot maximaal ongeveer 100 mg/kg (achtergrondwaarden). Ze worden gebruikt in de 
metaalindustrie, in de galvanische industrie, in de chemische industrie als katalysator en 
pigment en in de elektronische industrie. Lood is tot voor kort als anti-klopmiddel aan 
benzine toegevoegd. In verkeersrijke gebieden worden daarom relatief hoge 
achtergrondgehalten lood in de grond aangetroffen. Zware metalen zijn niet vluchtig en 
slecht oplosbaar. Ze worden sterk gebonden aan klei- en humusdeeltjes in de grond en 
worden relatief langzaam getransporteerd met het grondwater. Zware metalen zijn niet 
biologisch afbreekbaar. De giftigheid van zware metalen loopt uiteen. Cadmium en kwik zijn 
vanwege hun giftigheid op de zwarte lijst geplaatst. Metalen als kobalt, koper, molybdeen 
en zink vervullen een belangrijke rol bij de stofwisseling in het menselijk lichaam en zijn pas 
giftig bij relatief hoge doses. Meestal gaat het bij de giftigheid ook om de combinatie van 
diverse stoffen. Bariumzouten kunnen giftig zijn. Dit hangt echter samen met de 
oplosbaarheid van dit zout.

LievenseArçn
infra water milieu ÊW

Verkennend bodemonderzoek | St. Isidorusstraat 12 te Stokkum | Documentcode: 14M8042.RAP001.NL

Status: Definitief | Versiedatum: 20 juli 2015



Bijlage 10 Foto's van de onderzoekslocatie
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Voorziening camping De Slangenbult

Bijlage 3 Quickscan Natuurwetgeving
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1 Inleiding
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In opdracht van Camping De Slangenbult heeft LievenseCSO Milieu B.V. een quick-scan 
Natuurwetgeving uitgevoerd voor het plangebied aan de Isidorusstraat 12 te Stokkum.

Aanleiding voor de quick-scan Natuurwetgeving is de planontwikkeling op het plangebied. 
De opdrachtgever is voornemens ter plaatse van de bestaande dierenweide een restaurant 
c.q. wellnessvoorziening te realiseren. De quick-scan of vooronderzoek is geen 
soortgerichte inventarisatie, maar de eerste fase in het kader van de procedure van de 
Flora- en faunawet (zie stroomschema in bijlage 1).

Het doel van de quick-scan is om op basis van een literatuuronderzoek en een veldbezoek 
een inschatting te maken of:
^ beschermde flora- en faunasoorten op het plangebied en directe omgeving voorkomen; 
^ de planontwikkeling mogelijk effect(en) heeft op de al dan niet aanwezige beschermde 

flora- en fauna-soorten en daarmee mogelijk strijdig is met de soortbescherming 
conform de Flora- en faunawet;

^ een noodzaak aanwezig is voor het uitvoeren van een nader onderzoek naar de 
mogelijk voorkomende beschermde flora- en faunasoorten, door een gerichte 
veldinventarisatie volgens de geldende protocollen;

^ de planontwikkeling plaatsvindt in of nabij een beschermd natuurgebied (zoals: Natura 
2000-gebied, Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Z Nationaal Natuur Netwerk (NNN) en 
beschermd Natuurmonument) en/of daarbij sprake is van de noodzaak voor het 
uitvoeren van een apart onderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet en/of 
de EHS (gebiedsbescherming/externe werking).

De voorliggende quick-scan leent zich niet voor een eventueel noodzakelijke 
ontheffingsaanvraag bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ) voor de geplande 
planontwikkeling.
Zowel bij mogelijke effecten als bij onvoldoende gegevens over de mogelijke aanwezige 
beschermde soorten, volgt doorgaans het advies voor het uitvoeren van een nader 
onderzoek (volledige veldinventarisatie). Op basis van een nader onderzoek kan een 
ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet worden aangevraagd bij het Ministerie 
EL&I. Voor de procedure/werking van de Flora- en faunawet wordt verwezen naar het 
stroomschema in bijlage 1.

LievenseCSO Milieu B.V. (onder tenaamstelling CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek 
B.V.) is door Eerland Certification gecertificeerd voor de ISO 9001- en de 14001-normen en 
heeft een eigen kwaliteitssysteem. De medewerkers van LievenseCSO Milieu B.V. voor de 
flora- en faunaonderzoeken zijn allen VCA gecertificeerd. Daarnaast is CSO lid van het 
Netwerk Groene Bureaus (NGB). LievenseCSO Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor 
(vervolg)schade welke kan voorkomen op basis van de inhoud en resultaten van de 
opgestelde quick-scan. Dit rapport is opgesteld op verzoek van de opdrachtgever en is zijn 
eigendom.
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2 Plangebied
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Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 4.000 m2 en is gesitueerd aan de oostzijde 

(voorterrein) van de bestaande camping De Slangenbult. De regionale ligging van de 
onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 4 enkele foto's zijn opgenomen in bijlage 5.

Het terrein betreft een dierenweide met damherten, dwerggeiten en kippen. Het grootste 
deel van de dierenweide betreft grasland aan de oostzijde van het terrein. Aan de westzijde 
van het terrein is sprake van een glooiende helling met daarop diverse bomen zoals berk, 
zomereik en grove den. Het betreffen allen relatief jonge bomen met een beperkte 
stamomvang. Op 14 juli 2010 (informatie opdrachtgever) is er een wervelwind over het 
onderzoeksterrein getrokken waarbij de dikke (minder flexibele) bomen allen zijn 
omgewaaid.

Doordat er sprake is van meer dieren en bijbehorende voedselvraag dan natuurlijk 
aanwezig voedselaanbod (dieren worden bijgevoerd) is de locatie zeer kort begraasd en 
maken jonge scheuten van planten geen kans om uit te groeien. De enige aanwezige 
planten naast het kort begraasde gras zijn kleine brandnetel en vingerhoedskruid. Van de 
kleine brandnetel wordt in de bloei periode de bloemvorming eveneens begraasd, slechts 
het vingerhoedskruid (bevat toxische glycosiden) wordt ongemoeid gelaten.

Aan de westzijde grenst het plangebied aan de Camping De Slangenbult. De camping is erg 
bosrijk met diverse grasvelden om te kamperen. Ten oosten van het plangebied is de 
bebouwde kom van Stokkum gelegen. De verdere omgeving bestaat uit woningen, 
agrarische bedrijven, weidegrond en bos.

2.1 Beschermde natuurgebieden

Het plangebied zelf heeft geen status in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 
(Natura 2000-gebied (Vogel- of Habitatrichtlijngebieden), beschermd Natuurmonument) 
en/of Nationaal Netwerk Natuur (NNN).

Het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied (zie figuur 1 op volgende pagina) is de Rijntakken op 
meer dan 4 kilometer afstand. Gelet op de afstand tot dit natuurgebied en de relatief 
beperkte ingreep ter plaatse van het onderzoeksterrein worden er geen invloeden 
verwacht op de beschermde waarden van het Natura2000 gebied.

Uit de kaart kernkwaliteiten GNN (Gelders Natuur Netwerk) van de provincie Gelderland 
blijkt voorts dat de locatie is gelegen in Vak 39 Montferland. De locatie is niet aangemerkt 
als waardevol opengebied of verkaveling, parel of natte landnatuur. Voorts is de beoogde 
ontwikkeling niet in strijd met de ontwikkelingsdoelen natuur en landschap GNN 
(omvorming, natuurontwikkeling) of ontwikkelingsdoelen natuur en Landschap Groene 
Ontwikkelingszone.
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Figuur 1 Ligging plangebied ten opzichte van Natura2000 gebied

2.2 Planontwikkeling en geplande ingrepen

De opdrachtgever is voornemens ter plaatse van de bestaande dierenweide een restaurant 
c.q. wellnessvoorziening te realiseren. Hierbij wordt de dierenweide deels bebouwd waarbij 
de toekomstige bebouwing deels in de helling aan de westzijde van het onderzoeksterrein 
wordt gesitueerd. Hiertoe worden enkele bomen gekapt.
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3 Onderzoeksopzet

3.1 Literatuuronderzoek

Vooraf is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde flora- 
en faunasoorten op het plangebied en directe omgeving. Hierbij is ondermeer informatie 
gebruikt uit landelijke en provinciale verspreidingsatlassen en overige literatuur, internet en 
indien beschikbaar andere onderzoeken en gegevens (zie bijlage 3). Tevens is gebruik 
gemaakt van de informatie van het Natuurloket c.q. quickscanhulp (www.natuurloket.nl).

3.2 Veldbezoek

Op 22 juni 2015 is door LievenseCSO Milieu B.V. een bezoek gebracht aan het plangebied 
en directe omgeving, waarbij de mogelijke geschiktheid en aanwezigheid ten aanzien van 
het voorkomen van beschermde flora- en faunasoorten is beoordeeld. Tevens zijn de 
terreinkenmerken en beheer van het plangebied en directe omgeving meegenomen.

Het veldonderzoek is uitgevoerd door de heer J.R.W. Staal.

Gedurende het veldbezoek waren de weersomstandigheden als volgt:
^ Temperatuur ca. 13 graden Celcius;
* Windkracht 1 - 2 Bft;
• Bewolkt;
^ Droog.

Figuur 2 Overzicht onderzoekslocatie van west (helling) naar oost (dierenweide)
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4 Resultaten
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De Flora- en faunawet voorziet in de bescherming van planten- en diersoorten. De wet 
bepaalt dat geen schade aan beschermde planten en dieren mag worden toegebracht, 
tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend (het "nee, tenzij" beginsel). Daarnaast erkent 
de wet dat alle dieren van onvervangbare waarde zijn en daarom geldt de zorgplicht (zie 
bijlage 2). De zorgplicht houdt in dat iedereen 'voldoende zorg' in acht moet nemen voor 
alle in het wild voorkomende dieren en hun leefomgeving. Gesteld wordt dat alle vogels, 
zoogdieren, amfibieën en reptielen en een aantal (meest zeldzame) planten, vlinders, 
libellen, vissen en ongewervelden beschermd zijn.
In de praktijk en bij een planontwikkeling zijn bepaalde handelingen ten aanzien van dieren 
en planten slechts onder strikte voorwaarden mogelijk. Hiermee heeft de Flora- en 
faunawet de nodige consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie bijlage 1).

In de Flora- en faunawet wordt onderscheid gemaakt in drie beschermingsregimes:
^ tabel 1 (algemene soorten);
^ tabel 2 (overige soorten);
^ tabel 3 (strikt beschermde soorten) en vogels.
Voor tabel 1 soorten geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. De 
algemene zorgplicht (zie bijlage 2) is echter in alle gevallen van toepassing. Van belang voor 
de quick-scan zijn met name de tabel 2 en 3 soorten en vogels, aangezien deze in principe 
ontheffingsplichtig zijn. Voor een overzicht van de resultaten van het literatuuronderzoek 
naar flora- en faunasoorten (tabel 2 en 3 soorten) zie bijlage 6.

4.1 Resultaten flora

Uit informatie verkregen van het Natuurloket blijkt dat er in de directe omgeving (1 - 5 km) 
sprake is van het voorkomen van een drietal plantensoorten uit tabel II: Gulden 
Sleutelbloem, Tongvaren en Veldsalie. Deze soorten zijn ter plaatse echter niet 
aangetroffen. Gelet op de overbegrazing van het terrein en het ongeschikte habitat krijgen 
deze soorten eveneens geen kans zich te ontwikkelen ter plaatse van het 
onderzoeksterrein. Ter plaatse zijn slechts grassen, vingerhoedskruid en kleine brandnetel 
waargenomen, zie ook omschrijving plangebied hoofdstuk 2.

Figuur 3 Vingerhoedskruid

6

íMí . Jíįļ ĵľ&m

. M

Quick-scan Natuurwetgeving | Sint Isidorusstraat 12 te Stokkum | Documentcode: 14M8042.R01

Status: Definitief | Versiedatum: 6 juli 2015 5 7 8



LievenseArcjo
infra water milieu Ęf

4.2 Resultaten fauna

Voor de verschillende soortgroepen zijn de verspreidingsgegevens bestudeerd. Deze 
verspreidingsgegevens hebben veelal betrekking op uurhokniveau (gebied van 5 x 5 
kilometer). Tevens is gebruik gemaakt van gegevens beschikbaar bij het Natuurloket.

Vogels
Tijdens het veldbezoek zijn binnen het plangebied geen vogels waargenomen (behoudens 
de kippen van de dierenweide). Tevens zijn er geen nesten waargenomen in de aanwezige 
bomen. Weidevogels of andere grondbroeders zijn eveneens niet aangetroffen en worden 
gelet op de zeer korte vegetatie ook niet verwacht.

Grondgebonden zoogdieren
De eekhoorn (tabel II soort) is in de directe omgeving (0 - 1 km) waargenomen. In het 
plangebied zijn echter geen nesten of andere sporen van de eekhoorn waargenomen. 
Mogelijk zijn er in de bosrijke omgeving van de camping eekhoorns aanwezig. De geplande 
ingreep is echter van dien aard dat er geen sprake is van verstoring van nesten in de 
omgeving. Overige binnen en nabij het plangebied verwachte soorten grondgebonden 
zoogdieren zijn alleen algemene soorten (tabel I soorten), zoals bruine rat en huismuis, 
hiervoor geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Voor overige 
soorten is de locatie (hek van ca. 2 meter hoog) slecht toegankelijk. Het onderzoeksterrein 
is verder ongeschikt voor in de omgeving voorkomende beschermde soorten als de das en 
de bever.

Vleermuizen
Binnen het plangebied staan geen gebouwen waardoor de locatie niet geschikt als 
verblijfplaats voor gebouw bewonende soorten vleermuizen. Daar de nog aanwezige 
bomen een geringe omvang hebben en er geen holten of loszittende schorsdelen zijn 
aangetroffen zijn de aanwezige bomen niet geschikt als verblijfplaats voor 
boombewonende vleermuizen.

De locatie is wel geschikt als foerageergebied voor diverse soorten vleermuizen. De 
opdrachtgever heeft aangegeven in de schemeruren foeragerende vleermuizen aan te 
treffen op de camping. De geringe bomenkap is echter niet van invloed op de kwaliteit van 
de locatie als foerageergebied. Daarnaast is de onderzoekslocatie maar een zeer beperkt 
deel van het de omgeving beschikbare geschikt foerageergebied waardoor de locatie niet 
als essentieel c.q. onmisbaar moet worden aangemerkt. Opgemerkt wordt echter dat bij de 
inrichting van het plangebied lichtverstoring zoveel mogelijk voorkomen dient te worden.
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Amfibieën en reptielen
Nabij het plangebied (0 - 1 km afstand) komen beschermde reptielen soorten voor als de 
hazelworm en gladde slang (Camping Slangenbult). De opdrachtgever heeft aangegeven dat 
hij op het camping terrein (maar niet ter plaatse van de dierenweide) sporadisch 
hazelwormen aantreft. Van de beschermde amfibieën is de rugstreeppad in de omgeving 
aangetroffen (1 - 5 km).

Onderhavige onderzoekslocatie is echter niet geschikt als verblijfplaats voor dergelijke 
soorten. Door de aanwezigheid van de dieren op de dierenweide en het ontbreken van 
schuilmogelijkheden door de korte vegetatie is er geen sprake van enige schuilmogelijkheid 
of geschikte locatie om te zonnebaden.

Vissen
Gelet op het ontbreken van (permanent) watervoerende elementen is het voorkomen van 
vissen op de onderzoekslocatie uitgesloten.

Libellen, dagvlinders en ongewervelden
Gelet op het ontbreken van watervoerende elementen, waardplanten en overige 
sleutelfactoren in combinatie met de bekende verspreidingsgegevens worden binnen het 
plangebied geen beschermde soorten libellen, dagvlinders en overige ongewervelden 
verwacht.
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5 Conclusie
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In opdracht van Camping De Slangenbult heeft LievenseCSO Milieu B.V. een quick-scan 
Natuurwetgeving uitgevoerd voor het plangebied aan de Isidorusstraat 12 te Stokkum.

Aanleiding voor de quick-scan Natuurwetgeving is de planontwikkeling op het plangebied. 
De opdrachtgever is voornemens ter plaatse van de bestaande dierenweide een restaurant 
c.q. wellnessvoorziening te realiseren.

Flora
Binnen het plangebied zijn geen ontheffingsplichtige plantensoorten geregistreerd of 
aangetroffen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat deze zullen worden aangetroffen. 
Nader onderzoek naar het voorkomen van ontheffingsplichtige florasoorten wordt niet 
noodzakelijk geacht.

Fauna
Binnen het plangebied zijn geen ontheffingsplichtige faunasoorten geregistreerd of 
aangetroffen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat deze zullen worden aangetroffen. 
Nader onderzoek naar het voorkomen van ontheffingsplichtige faunasoorten wordt niet 
noodzakelijk geacht.

Opgemerkt wordt dat bij de ontwikkeling van het terrein en na realisatie van de 
ontwikkeling lichtverstoring zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. Daarnaast wordt 
geadviseerd om het kappen van bomen uit te voeren buiten het broedseizoen (in de 
periode oktober - februari) zodat het risico op het verstoren of beschadigen van nesten 
nagenoeg is uitgesloten.

5.1 Beschermde natuurgebieden

Het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied is de Rijntakken op meer dan 4 kilometer afstand. 
Gelet op de afstand tot dit natuurgebied en de relatief beperkte ingreep ter plaatse van het 
onderzoeksterrein worden er geen invloeden verwacht op de beschermde waarden van het 
Natura2000 gebied.

Uit de kaart kernkwaliteiten GNN (Gelders Natuur Netwerk) van de provincie Gelderland 
blijkt voorts dat de locatie is gelegen in Vak 39 Montferland. De locatie is niet aangemerkt 
als waardevol opengebied of verkaveling, parel of natte landnatuur. Voorts is de beoogde 
ontwikkeling niet in strijd met de ontwikkelingsdoelen natuur en landschap GNN 
(omvorming, natuurontwikkeling) of ontwikkelingsdoelen natuur en Landschap Groene 
Ontwikkelingszone.

5.2 Advies

Nader onderzoek naar beschermde flora en fauna is gelet op de uitkomsten van onderhavig 
onderzoek ons inziens niet noodzakelijk.
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Bijlage 1 Stroomschema
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Bijlage 2 Wetgeving
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Flora- en faunawet
Ecologische waarden spelen in toenemende mate een rol bij de ruimtelijke planvorming en 
ingrepen. Zo is per
1 april 2002 de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet sluit aan op Europese 
natuurregelgeving en is gericht op soortbescherming. De Flora- en faunawet voorziet in de 
bescherming van een aantal planten- en diersoorten en gaat uit van het "nee, tenzij"- 
beginsel. Centraal hierbij staat de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen 
'voldoende zorg' in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren 
en hun leefomgeving. Samengevat kan worden gesteld dat alle vogels, zoogdieren, 
amfibieën en reptielen beschermd zijn. Wel zijn uitzonderingen voor zeer algemene 
soorten als huismuis, bruine rat en zwarte rat. Bovendien zijn een beperkt aantal, meest 
zeldzame planten, vlinders, libellen, vissen en ongewervelden beschermd. In de praktijk 
betekent dat bepaalde handelingen ten aanzien van flora en fauna slechts onder strikte 
voorwaarden mogelijk zijn. De Flora- en faunawet kan de nodige consequenties hebben bij 
ruimtelijke ingrepen/ontwikkeling.

Flora
Met betrekking tot beschermde inheemse planten, in relatie tot hun groeiplaats, is het 
verboden deze planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te 
beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

Fauna
Ten aanzien van dieren in hun natuurlijke leefomgeving kunnen de bepalingen in de Flora- 
en faunawet worden samengevat als:
^ het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te 

verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen;
^ het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort opzettelijk te 

verontrusten;
^ het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te 
vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren;

^ het is verboden eieren van dieren behorende tot beschermde inheemse soort te 
zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

Het planvormingsproces en de Flora- en faunawet (zie ook bijlage 1)
Genoemde bepalingen zijn niet nieuw, vergelijkbare bepalingen waren reeds opgenomen in 
de Natuurbeschermingswet en de Vogelwet 1936. Wanneer de initiatiefnemer plannen 
ontwikkelt voor de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of voornemens daartoe, is het 
raadzaam vooraf te toetsen of de geplande werkzaamheden mogelijk nadelige gevolgen 
hebben voor de aanwezige flora en fauna in het plangebied en mogelijk directe omgeving.

In beginsel is voor de toetsing de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Tijdens het plannen 
van de werkzaamheden dienen de volgende zaken duidelijk in beeld gebracht te worden:
^ welke beschermde planten- en diersoorten komen in en nabij het plangebied voor?;
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^ leidt het realiseren van de planontwikkeling tot handelingen die in strijd zijn met de 
verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet met betrekking tot flora op hun 
groeiplaats of fauna in hun natuurlijke leefomgeving?;

^ kunnen de voorgenomen werkzaamheden zodanig worden aangepast dat dergelijke 
handelingen niet of in mindere mate gepleegd kunnen worden? en is een 
ontheffingsaanvraag, om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te 
kunnen verrichten (ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet), vereist?

De ontheffing
Voor de planontwikkeling en realisatie kan het nodig zijn om ontheffing aan te vragen in 
verband met de (voorgenomen) overtreding van de in paragraaf 2.1 van de Flora- en 
faunawet genoemde verbodsbepalingen.
Per 23 februari 2005 is de regelgeving rondom de ontheffingsaanvraag (artikel 75) 
gewijzigd. Hierbij worden drie beschermingsregimes onderscheiden, te weten:

Categorie 1: Algemene soorten
Voor de soorten geldt bij onder meer ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende 
eisen gesteld, wel geldt de algemene zorgplicht. In deze categorie vallen onder meer 
algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals mol, konijn, en amfibieën zoals bruine 
kikker en gewone pad.

Categorie 2: Overige soorten
Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze categorie een vrijstelling, mits gewerkt wordt 
volgens een door het Ministerie LE&I goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode moet 
door een sector/belangenorganisatie of initiatiefnemer zijn opgesteld en ter goedkeuring 
aan het bevoegd gezag (Ministerie LE&I) worden voorgelegd. Zonder een gedragscode dient 
in meeste situaties een ontheffing te worden aangevraagd. Een ontheffingsaanvraag wordt 
getoetst aan het criterium: 'doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 
van de soort'. In deze categorie vallen alle vogelsoorten en een kleine groep van minder 
algemene diersoorten zoals eekhoorn en steenmarter.

Categorie 3 : Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn & Soorten bijlage 1 AMvB 
Voor deze soorten dient altijd een ontheffing te worden aangevraagd. Ook met een 
goedgekeurde gedragscode kan geen vrijstelling worden verkregen. Een 
ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan onderstaande drie criteria:
1. er is sprake van een bij de wet genoemd belang? (dit betreft een limitatieve lijst van 

andere gespecificeerde belangen);
2. er is geen alternatief aanwezig voor de gewenste ingreep?;
3. er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort?
In deze categorie zijn zeldzame en kwetsbare soorten opgenomen. Dit betreft onder meer 
alle vleermuissoorten, zeldzame amfibieën en reptielen, een grote groep vlinders en 
libellen en enkele plantensoorten.

Algemene zorgplicht, artikel 2 Flora- en faunawet:
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor alle (en dus niet alleen beschermde) in het 
wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Die zorg houdt in
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ieder geval in dat een ieder die weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 
nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is:
1. dergelijk handelen achterwege te laten, waar dit in redelijkheid kan worden gevergd;
2. danwel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd, om die 

gevolgen te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken.

Een onderdeel van de Flora- en faunawet is dat de initiatiefnemer invulling moet geven aan 
de zorgplicht ten aanzien van beschermde planten en dieren. Dit geldt zowel tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden als ten aanzien van het ontwerp. Geadviseerd wordt om 
in het ontwerp rekening te houden met de realisatie van nieuwe biotoop en/of biotopen 
bijvoorbeeld in de vorm van groenvoorzieningen en waterpartijen. De zorgplicht betekent 
dat gedurende de werk-zaamheden rekening gehouden wordt met de beschermde soorten 
om schade aan deze soorten te voorkomen en de effecten erop zoveel mogelijk te 
beperken. De zorgplicht heeft tevens betrekking op de ontheffingsplicht (artikel 75 van de 
Flora- en faunawet). Dit houdt onder meer in, dat voor een aantal algemeen in Nederland 
voorkomende beschermde soorten een vrijstelling op de ontheffingsaanvraag geldt, mits de 
zorgplicht in acht wordt genomen. Dit betekent dat, ook voor soorten die onder de 
vrijstelling vallen, het wel verplicht blijft om bijvoorbeeld het voortplantingsseizoen te 
ontzien, of vóórdat werkzaamheden starten dieren te verjagen of weg te vangen (en elders 
uit te zetten) en om te voorkomen dat natuurschade in het kader van artikel 9 tot en met 
11 zal ontstaan. Dus ook voor soorten die onder de vrijstelling vallen dienen mitigerende 
maatregelen te worden getroffen.

Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt 
vanuit de Flora- en faunawet een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen 
of verstoren. Een ontheffing hierop is niet mogelijk. Ook handelingen die een vaste rust- of 
verblijfplaats van beschermde vogels verstoren, zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent 
dit dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen (dat voor de meeste 
soorten loopt van maart tot en met juli) uitgevoerd mogen worden. Voor de verstoring van 
vaste rust- en verblijfplaatsen, belangrijk leef- of foerageergebieden van vogels buiten het 
broedseizoen kan een ontheffing noodzakelijk zijn. Het betreft hierbij dan over het 
algemeen: horsten, nesten of kolonieplaatsen die het hele jaar gebruikt worden. Hieronder 
vallen ook leef- en/of foerageergebieden van zeer plaatsgetrouwe vogelsoorten, zoals 
uilen.

Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden en de hieraan 
gekoppelde soorten op basis van de van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. De 
uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn moet leiden tot een ecologisch netwerk in de 
Europese Unie, Natura 2000 genaamd. Zowel de Habitat- als Vogelrichtlijn schrijven het 
instellen van speciale beschermingszones (SBZ's) voor. De lid-staten die de Vogel- en 
Habitatrichtlijn uitvoeren moeten de speciale beschermingszones aanmelden, de richtlijnen 
in nationaal recht omzetten, de gebieden beschermen, de juiste beheersmaatregelen 
treffen en de ontwikkeling van de kwaliteit van de aangewezen speciale beschermingszones 
monitoren. Voor de Vogelrichtlijn houdt de aan-melding bij de EU tegelijk ook de aanwijzing 
van die gebieden in. Bij de Habitatrichtlijn meldt een lidstaat de gebieden aan, die
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vervolgens door de EU worden aangewezen. De voorstellen voor aanwijzing van SBZ's door 
de lidstaten worden wetenschappelijk getoetst door expert-groepen onder voorzitterschap 
van de EU voor de diverse biogeografische zone's van de Europese Unie. Nederland valt 
onder de Atlantische regio. De gebiedsbescherming is gericht op de bescherming van 
aangewezen habitats en soorten binnen de gebieden. Significant negatieve effecten op het 
beschermde gebied zijn niet toegestaan, tenzij sprake is van dwingende redenen van groot 
openbaar belang, er geen alternatieven voorhanden zijn en alle schade wordt 
gecompenseerd.

De Natuurbeschermingswet voorziet eveneens in het beschermen van het gebied voor 
handelingen buiten het Natura 2000-gebied met een mogelijk negatief effect op de 
beschermde habitats en hieraan gekoppelde soorten. Dit is geregeld op basis van de 
zogenaamde externe werking. Op basis van de huidige Natuurbeschermingswet geldt een 
vergunningplicht voor activiteiten die in en om Natura 2000-gebieden de beschermde 
natuurwaarden kunnen verstoren. Deze vergunning wordt gebaseerd op een toetsing 
voordat een planontwikkeling wordt uitgevoerd in of nabij een Natura 2000-gebied. In 
geval mogelijk sprake is van significante effecten op een Natura 2000-gebied van de 
voorgenomen activiteit(en) dient, na overleg met bevoegd gezag, als eerste een voortoets 
te worden uitgevoerd.

Ecologische hoofdstructuur (EHS)
De EHS is een Nederlands netwerk van beschermde natuurgebieden, dat in 2018 gereed 
moet zijn. In de EHS liggen:
^ bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 nationale parken, reservaten en 

natuurontwikkelingsgebieden;
^ ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee 

en de Waddenzee;
^ landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer.

De Nederlandse EHS moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese 
landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. Het 
ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling (spelregels EHS) van de 
wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het 'nee, tenzij'-regime. Indien 
een voorgenomen ingreep de 'nee, tenzij'-afweging met positief gevolg doorloopt kan de 
ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en 
resterende schade wordt gecompenseerd. Indien de voorgenomen planontwikkeling met 
bijbehorende ingreep/ingrepen niet voldoet aan de voorwaarden uit het 'nee, tenzij'- 
regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden, tenzij het onderstaande van toepassing is.

Herbegrenzing EHS
De Nota Ruimte noemt twee situaties waarin herbegrenzing van de EHS kan plaatsvinden.
De eerste situatie betreft de herbegrenzing om andere dan ecologische redenen. Indien bij 
een ingreep niet voldaan wordt aan de voorwaarden van het 'nee, tenzij'-regime kan 
mogelijk deze vorm van herbegrenzen toegepast worden. Herbegrenzing om andere dan 
ecologische redenen is van toepassing indien provincies met behoud van de oorspronkelijke 
kwantitatieve en kwalitatieve ambitie de begrenzing van de EHS wensen aan te passen om 
een (kleinschalige) ruimtelijke ingreep mogelijk te maken. Hiervoor gelden strikte
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voorwaarden, zo moet de herbegrenzing leiden tot een versterking van de EHS in het 
betreffende gebied. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan is het plan niet 
aanvaardbaar in die vorm. De tweede situatie betreft het herbegrenzen van de EHS om 
ecologische redenen (om de samenhang te verbeteren of de EHS duurzaam in te passen). 
Herbegrenzen om ecologische redenen is een bevoegdheid van de provincie en dient te 
gebeuren met behoud van de oorspronkelijke ambitie van de EHS.

EHS-saldobenadering
In die gevallen waarbij het instrument EHS-saldobenadering van toepassing is hoeft het 
'nee, tenzij'-afwegingskader niet doorlopen te worden en is ook geen sprake van 
compensatie, zoals bij ingrepen onder het 'nee, tenzij'-regime.

Harde eis hierbij is wel dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de 
saldobenadering wordt voldaan. Alleen dan is immers per saldo winst voor de EHS 
gegarandeerd. Is dit niet het geval dan geldt onverkort het 'nee, tenzij'-regime.

Beoordeling van effecten van een ingreep op de EHS
Voor de beoordeling van de effecten van een ingreep en bij het nader invullen van de 
begrippen: 'geen netto verlies', 'behoud van ambitie', 'versterking van de EHS' en 
'kwaliteitsslag' zijn de volgende aandachtspunten ten aanzien van natuurkwaliteit 
belangrijk:
^ zowel de actuele natuurwaarden als het vastgelegde natuurdoel zijn relevant;
^ natuurwaarden worden in de EHS primair afgemeten aan doelsoorten en natuurlijkheid 

(de kwaliteitscriteria van natuurdoeltypen);
^ behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zijn afhankelijk van het voldoen aan een 

reeks van randvoorwaarden (met name bodemgesteldheid, waterkwaliteit, processen 
in de omgeving, minimumoppervlakte en beheer).

^ significant negatieve effecten betreffen zowel natuur- als hun randvoorwaarden;
^ lokale ingrepen kunnen (negatieve) effecten hebben op drie schaalniveaus: lokaal, 

regionaal (kerngebied van de EHS) en landelijk (hele EHS). De vervangbaarheid van 
natuur hangt af van meerdere ecologische aspecten alsmede relevante nationale 
beleidsambities.

Boswet
Het doel van de Boswet is het instandhouden van het bosareaal in Nederland, dat wil 
zeggen: de letterlijke oppervlakte aan bos. De Boswet is van toepassing op alle bossen en 
houtopstanden buiten de 'bebouwde kom Boswet' groter dan 1.000 m2 en rijbeplantingen 

van meer dan 20 bomen. De Boswet verplicht om de grond waarop het bos heeft gestaan 
binnen 3 jaar opnieuw in te planten met bomen. Indien mogelijk is herplanting door 
natuurlijke verjonging ook toegestaan. Waar natuurlijke verjonging niet mogelijk of te 
verwachten is, bijvoorbeeld bij lintbeplantingen minder dan 30 meter breed, moet geplant 
worden met boomsoorten die aansluiten bij de groeiplaats. De begrenzing 'bebouwde kom 
Boswet' wordt door de gemeente vastgesteld, maar hoeft niet samen te vallen met de 
bebouwde kom in het kader van de wegenverkeerswet. In geval een boom/bomen of 
andere houtopstanden binnen de bebouwde kom worden gekapt, dan kan een 
gemeentelijke (omgevings)vergunning nodig zijn. Dit zal specifiek bij de betreffende 
gemeente moeten worden nagegaan. Struikbeplantingen groter dan 1.000 m2 vallen onder
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de Boswet, met uitzondering van eenrijige geschoren meidoornheggen die als zodanig zijn 
aangelegd en worden beheerd. Spontane bosopslag langs sloten, op natuurterreinen en 
braakliggende terreinen valt onder de Boswet, zodra sprake is van een bedekkings- 
percentage van 60% en een opslag van vijf jaar of ouder. De Boswet is niet van toepassing 
op: erven en tuinen, windschermen van bomen langs boomgaarden, eenrijige beplanting 
van populier of wilg op of langs landbouwgronden, italiaanse populier, linde, 
paardenkastanje en treurwilg, vruchtbomen, kerstsparren en kweekgoed.

Voor het kappen van bos of bomen die onder de Boswet vallen geldt een meldingsplicht.
Deze melding moet doorgaans bij de gemeente minimaal één maand en maximaal één jaar 
voor uitvoering van de kapwerkzaamheden worden gedaan.

Rode Lijst
Op Rode Lijsten staan de soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan. In Nederland zijn 
voor een beperkt aantal soortgroepen officiële nationale Rode Lijsten verschenen; officieel 
wil zeggen dat deze in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Soorten komen op een Rode Lijst 
als zij zeldzaam zijn en achteruitgaan. In 2004 zijn alle bestaande Rode lijsten herzien en zijn 
tezamen met enkele nieuwe Rode lijsten verschenen in een bijlage bij de Staatscourant 
(LNV, 2004). Alle soorten van de soortgroepen met officiële Rode Lijsten betreffen 
ongeveer 2% van het totaal aantal dieren en 3^ van het totaal aantal planten in 
Nederland. Bij paddestoelen gaat het daarbij alleen om de macrofungi (hogere fungi, de 
paddenstoelen en zwammen, die tenminste in staat zijn om zich geslachtelijk voort te 
planten en waarvan de vruchtlichamen groter dan 1 millimeter zijn).
Van dagvlinders, zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en paddestoelen zijn de 
afgelopen jaren basisrapporten met herziene rode lijsten verschenen. Deze hebben echter 
nog geen officiële status gekregen. Het opstellen van Rode Lijsten komt voort uit het 
verdrag van Bern, dat in 1982 door Nederland is geratificeerd. Dit verdrag vraagt bijzondere 
aandacht voor soorten die met uitsterven worden bedreigd en die kwetsbaar zijn (artikel 1 
en 3).

In artikel 7 van de Flora- en faunawet is vastgelegd dat de overheid lijsten opstelt van dier
en plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen en die bedreigd zijn. In de nota 
'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' is het opstellen van Rode Lijsten één van de 
instrumenten voor de soortbescherming. Soorten van een Rode Lijst genieten op basis 
daarvan nog geen wettelijke bescherming. Wettelijk is wel vastgelegd dat de overheid zich 
inzet voor de bescherming van deze soorten en dat zij het onderzoek daartoe bevordert.
Van provincies, gemeenten en terreinbeherende organisaties wordt verwacht dat zij bij hun 
beleid en beheer rekening houden met de soorten op de Rode Lijsten.

Nesten
De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen van vogels. Het 
gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele 
jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het 
nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk 
broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze 
vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de 
bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. U heeft voor deze soorten geen
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ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet als u 
maatregelen treft die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats vestigen tijdens 
het broedseizoen. U mag dus buiten het broedseizoen nesten verplaatsen of verwijderen, 
maar daar zijn uitzonderingen op.

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 
faunawet het gehele seizoen:
1. nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).
2. nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus).

3. nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
(voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk).

4. vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 
in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).

Deze categorieën zijn terug te vinden in de 'Aangepaste lijst jaarrond beschermde 
vogelnesten'.

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd
In de 'Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' worden de volgende soorten 
aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.
5. nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders 
te vestigen.

Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten
De aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten is indicatief en niet uitputtend. Als 
aanvulling op de vorige lijst zijn ook vogelsoorten opgenomen met niet jaarrond 
beschermde nesten. De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook 
al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond 
beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand

Eekhoorn Zoogdieren tabel II 0 - 1 km

Gladde slang Reptielen tabel III 0 - 1 km

Hazelworm Reptielen tabel III 0 - 1 km

Zandhagedis Reptielen tabel III 0 - 1 km

Boomvalk Vogels tabel III 0 - 1 km

Buizerd Vogels tabel III 0 - 1 km

Gierzwaluw Vogels tabel III 0 - 1 km

Grote Gele Kwikstaart Vogels tabel III 0 - 1 km

Havik Vogels tabel III 0 - 1 km

Huismus Vogels tabel III 0 - 1 km

Ooievaar Vogels tabel III 0 - 1 km

Ransuil Vogels tabel III 0 - 1 km

Roek Vogels tabel III 0 - 1 km

Sperwer Vogels tabel III 0 - 1 km

Wespendief Vogels tabel III 0 - 1 km

Das Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Franjestaart Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Gewone/Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km

Levendbarende hagedis Reptielen tabel II 1 - 5 km

Gulden sleutelbloem Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Tongvaren Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Veldsalie Vaatplanten tabel II 1 - 5 km

Kleine modderkruiper Vissen tabel II 1 - 5 km

Steenmarter Zoogdieren tabel II 1 - 5 km

Wild zwijn Zoogdieren tabel II 1 - 5 km

Rugstreeppad Amfibieën tabel III 1 - 5 km

Rivierrombout Insecten-Libellen tabel III 1 - 5 km

Bittervoorn Vissen tabel III 1 - 5 km

Kerkuil Vogels tabel III 1 - 5 km

Slechtvalk Vogels tabel III 1 - 5 km

Steenuil Vogels tabel III 1 - 5 km

Zwarte Wouw Vogels tabel III 1 - 5 km

Baardvleermuis / Brandts vleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Bever Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Laatvlieger Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Rosse vleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Tweekleurige vleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Watervleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km

Daslook Vaatplanten tabel II 5-10 km

Gele helmbloem Vaatplanten tabel II 5-10 km
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Grote keverorchis Vaatplanten tabel II 5-10 km

Klein glaskruid Vaatplanten tabel II 5-10 km

Kluwenklokje Vaatplanten tabel II 5-10 km

Rapunzelklokje Vaatplanten tabel II 5-10 km

Steenanjer Vaatplanten tabel II 5-10 km

Steenbreekvaren Vaatplanten tabel II 5-10 km

Stengelloze sleutelbloem Vaatplanten tabel II 5-10 km

Waterdrieblad Vaatplanten tabel II 5-10 km

Wilde marjolein Vaatplanten tabel II 5-10 km

Zomerklokje Vaatplanten tabel II 5-10 km

Zwartsteel Vaatplanten tabel II 5-10 km

Cottus gobio Vissen tabel II 5-10 km

Europese meerval Vissen tabel II 5-10 km

Kamsalamander Amfibieën tabel III 5-10 km

Knoflookpad Amfibieën tabel III 5-10 km

Poelkikker Amfibieën tabel III 5-10 km

rouwmantel Insecten-Dagvlinders tabel III 5-10 km

Grote modderkruiper Vissen tabel III 5-10 km

Baardvleermuis Zoogdieren tabel III 5-10 km

Boommarter Zoogdieren tabel III 5-10 km

Meervleermuis Zoogdieren tabel III 5-10 km

Otter Zoogdieren tabel III 5-10 km

Waterspitsmuis Zoogdieren tabel III 5-10 km

Alpenwatersalamander Amfibieën tabel II 10 - 25 km

Vliegend hert Insecten-Kevers tabel II 10 - 25 km

Brede orchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Franjegentiaan Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Gevlekte orchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Jeneverbes Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Kleine zonnedauw Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Klokjesgentiaan Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Lange ereprijs Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Maretak Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Moeraswespenorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Parnassia Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Prachtklokje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Rietorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Ronde zonnedauw Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Ruig klokje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Spaanse ruiter Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Stengelomvattend havikskruid Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Stijf hardgras Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Vleeskleurige orchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Welriekende nachtorchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km
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Wilde gagel Vaatplanten tabel II 10 - 25 km

Damhert Zoogdieren tabel II 10 - 25 km

Edelhert Zoogdieren tabel II 10 - 25 km

Klapmuts Zoogdieren tabel II 10 - 25 km

Boomkikker Amfibieën tabel III 10 - 25 km

Heikikker Amfibieën tabel III 10 - 25 km

Vinpootsalamander Amfibieën tabel III 10 - 25 km

grote ijsvogelvlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

heideblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

keizersmantel Insecten-Dagvlinders tabel III 10 - 25 km

Adder Reptielen tabel III 10 - 25 km

Ringslang Reptielen tabel III 10 - 25 km

Drijvende waterweegbree Vaatplanten tabel III 10 - 25 km

Beekprik Vissen tabel III 10 - 25 km

Rivierprik Vissen tabel III 10 - 25 km

Oehoe Vogels tabel III 10 - 25 km

Bosvleermuis Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Kleine dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 10 - 25 km

Europese rivierkreeft Geleedpotigen-Insecten tabel II 25 - 50 km

Beenbreek Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Bergnachtorchis Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Bijenorchis Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Grote muggenorchis Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Herfsttijloos Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Muurbloem Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Steenbreekvaren subsp. trichomanes Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Valkruid Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Veenmosorchis Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Weideklokje Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Wilde kievitsbloem Vaatplanten tabel II 25 - 50 km

Grote bosmuis Zoogdieren tabel II 25 - 50 km

bruin dikkopje Insecten-Dagvlinders tabel III 25 - 50 km

grote vuurvlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 25 - 50 km

Gevlekte witsnuitlibel Insecten-Libellen tabel III 25 - 50 km

Groene glazenmaker Insecten-Libellen tabel III 25 - 50 km

Kruipend moerasscherm Vaatplanten tabel III 25 - 50 km

Zomerschroeforchis Vaatplanten tabel III 25 - 50 km

Bechsteins vleermuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Brandts vleermuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Vale vleermuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km

Blaasvaren Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Bosorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Dennenorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km
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Harlekijn Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Hondskruid Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Kruisbladgentiaan Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Mannetjesorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Pijlscheefkelk Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Rechte driehoeksvaren Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Soldaatje Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Spindotterbloem Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Zomeradonis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km

Zwarte grondel Vissen tabel II 50 - 100 km

Vroedmeesterpad Amfibieën tabel III 50 - 100 km

donker pimpernelblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 50 - 100 km

iepenpage Insecten-Dagvlinders tabel III 50 - 100 km

pimpernelblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 50 - 100 km

tweekleurig hooibeestje Insecten-Dagvlinders tabel III 50 - 100 km

veenbesparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 50 - 100 km

veldparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 50 - 100 km

Gestreepte waterroofkever Insecten-Kevers tabel III 50 - 100 km

Gaffellibel Insecten-Libellen tabel III 50 - 100 km

Noordse winterjuffer Insecten-Libellen tabel III 50 - 100 km

Sierlijke witsnuitlibel Insecten-Libellen tabel III 50 - 100 km

Muurhagedis Reptielen tabel III 50 - 100 km

Groenknolorchis Vaatplanten tabel III 50 - 100 km

Elrits Vissen tabel III 50 - 100 km

Gestippelde alver Vissen tabel III 50 - 100 km

Eikelmuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Gewone zeehond Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Hamster Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Ingekorven vleermuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Noordse woelmuis (arenicola) Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Veldspitsmuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km

Aapjesorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Blauwe zeedistel Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Bleek bosvogeltje Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Bokkenorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Duitse gentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Geelgroene wespenorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Groene nachtorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Groensteel Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Herfstschroeforchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Honingorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Kleine keverorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Lange zonnedauw Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Poppenorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km
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Purperorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Schubvaren Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Slanke gentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Steenrode orchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Veldgentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Vliegenorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Vogelnestje Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Welriekende/Bergnachtorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Zinkviooltje Vaatplanten tabel II 100 - 250 km

Adderzeenaald Vissen tabel II 100 - 250 km

Blonde rog Vissen tabel II 100 - 250 km

Botervis Vissen tabel II 100 - 250 km

Brakwatergrondel Vissen tabel II 100 - 250 km

Dikkopje Vissen tabel II 100 - 250 km

Dwergbolk Vissen tabel II 100 - 250 km

Gehoornde slijmvis Vissen tabel II 100 - 250 km

Glasgrondel Vissen tabel II 100 - 250 km

Goudharder Vissen tabel II 100 - 250 km

Groene zeedonderpad Vissen tabel II 100 - 250 km

Grote koornaarvis Vissen tabel II 100 - 250 km

Grote zeenaald Vissen tabel II 100 - 250 km

Harnasmannetje Vissen tabel II 100 - 250 km

Hondshaai Vissen tabel II 100 - 250 km

Kleine pieterman Vissen tabel II 100 - 250 km

Kleine zeenaald Vissen tabel II 100 - 250 km

Lozano's grondel Vissen tabel II 100 - 250 km

Pitvis Vissen tabel II 100 - 250 km

Slakdolf Vissen tabel II 100 - 250 km

Symphodus melops Vissen tabel II 100 - 250 km

Vorskwab Vissen tabel II 100 - 250 km

Grijze zeehond Zoogdieren tabel II 100 - 250 km

Ringelrob Zoogdieren tabel II 100 - 250 km

Geelbuikvuurpad Amfibieën tabel III 100 - 250 km

Vuursalamander Amfibieën tabel III 100 - 250 km

dwergblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

groot geaderd witje Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

klaverblauwtje Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

purperstreepparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

veenhooibeestje Insecten-Dagvlinders tabel III 100 - 250 km

Brede geelgerande waterroofkever Insecten-Kevers tabel III 100 - 250 km

Heldenbok Insecten-Kevers tabel III 100 - 250 km

Oostelijke witsnuitlibel Insecten-Libellen tabel III 100 - 250 km

Dikkopschildpad Reptielen tabel III 100 - 250 km

Kemps zeeschildpad Reptielen tabel III 100 - 250 km
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Lederschildpad Reptielen tabel III 100 - 250 km

Atlantische steur Vissen tabel III 100 - 250 km

Bataafse stroommossel Weekdieren tabel III 100 - 250 km

Groot zeegras Zeeorganismen tabel III 100 - 250 km

Bruinvis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Dwergvinvis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Gestreepte dolfijn Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Gewone dolfijn Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Gewone spitssnuitdolfijn Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Gewone vinvis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Griend Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Hazelmuis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Lynx Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Noordse vinvis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Orka Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Potvis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Tuimelaar Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Wilde kat Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Witflankdolfijn Zoogdieren tabel III 100 - 250 km

Witsnuitdolfijn Zoogdieren tabel III 100 - 250 km
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RAADSBESLUIT

Registratienr: 17INT04005
Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) omgevingsvergunning

centrumvoorziening Camping Slangenbulť

De raad van de gemeente Montferland;

Voorgenomen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2017;

Overwegende:

* dat op 21 december 2016 een aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen namens 
'Camping de Slangenbulť, gevestigd St. Isidorusstraat 12 te Stokkum (kadastraal bekend 
gemeente 's-Heerenberg, sectie F nr. 2319) voorde bouw van een centrumvoorziening (met 
sauna, bowling, keuken/restaurant/baren opslag) bij en ondersteunend aan de camping, welke 
aanvraag is geregistreerd onder nummer 20160386;

* dat de aanvraag mede voorziet in een bij de centrumvoorziening behorende buitenruimte 
(terras);

« dat het project in strijd is met het op moment van indiening van de aanvraag geldende 
bestemmingsplan 'Buitengebied', waarin de gronden waarop de centrumvoorziening met de 
bijbehorende buitenruimte is beoogd, deels zijn bestemd tot 'bos' en voor het overgrote deel 
tot 'agrarisch met waarden' (reliëf en openheid);

« dat op grond van artikel 2,12 lid 1 sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bestemmingsplan ten einde de 
beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, mits het besluit is voorzien van een goede 
ruimtelijke onderbouwing;

* dat een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad benodigd is om deze 
omgevingsvergunning te kunnen verlenen;

« dat het project niet is te rangschikken onder de op 26 januari 2017 vastgestelde lijst van 
gevallen waarvoor geen specifieke verklaring van geen bedenkingen benodigd is, hetgeen een 
specifieke verklaring van geen bedenkingen onverkort noodzakelijk maakt;

Voorts overwegende:

« dat de aanvraag voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing;
» dat de ontwerp verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken, waaronder de 

aanvraag om omgevingsvergunning met de daarvan deel uitmakende stukken (waaronder de 
ruimtelijke onderbouwing) met de ontwerpvergunning gedurende 6 weken ter inzage heeft 
gelegen;

« dat gedurende de bovengenoemde termijn zienswijzen zijn ingediend, waarin ter discussie 
wordt gesteld dat sprake zou zijn van een goede ruimtelijke ordening;

* dat de ingediende reacties om redenen zoals vermeld in voornoemd voorstel van het college 
niet afdoen aan het gegeven dat de voorgenomen ontwikkeling juist ziet op een goede 
ruimtelijke ordening;

* dat met voornoemd voorstel volledig kan worden ingestemd;

Gelet op de artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht;



BESLUIT:

verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de gevraagde omgevingsvergunning 
voor het bouwen van de aan de camping ondersteunende centrumvoorziening, overeenkomstig de 
van de aanvraag onderdeel uitmakende bescheiden.

's-Heerenberg, 28 september 2017.

De raad van de gemunte fjlontferland,

De griffier, 
D. Berejiţįs

De/voorzitter, 
m/. P. de Baat MPM



Raadsvoorstel

Registratienummer: 17INT03970

Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) omgevingsvergunning centrumvoorziening 
Camping de Slangenbuit

Portefeuillehouder: wethouder W.J.A. Gerritsen

Te nemen besluit:

Verklaring van geen bedenkingen af te geven (cf. 17int04005) voorde ingediende aanvraag om 
omgevingsvergunning (nummer 20160386) voorde oprichting van een centrumvoorziening bij 
Camping de Slangenbult, waarbij met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

Waarom dit voorstel?
Op 26 januari 2017 heeft uw raad het bestemmingsplan 'Buitengebied, derde herziening' 
vastgesteld, zonder de nog in het ontwerp van dat bestemmingsplan opgenomen planologische 
wijziging welke de oprichting van een centrumvoorziening (horeca- en wellnessvoorziening) 
mogelijk zou maken bij Camping de Slangenbult (St. Isidorusstraat 12) te Stokkum.
Verdere medewerking aan het gewenste bouwplan en de daarbij behorende buitenruimte zou 
ingevolge uw besluit worden verleend op basis van een aanvraag om omgevingsvergunning, 
waarbij met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo (uitgebreide afwijkingsprocedure) 
zou worden afgeweken van het vigerende bestemmingsplan. De betreffende aanvraag om 
omgevingsvergunning is door exploitant van de camping ingediend op 21 december 2016 en 
gecompleteerd op 6 februari 2017. De aanvraag voorziet in hetzelfde gebouwontwerp dat ten 
grondslag heeft gelegen aan de eerder in gang gezette, doch later gestaakte 
bestemmingswijziging.

Indien een aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid onder c Wabo (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening), waarbij 
met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan, kan de omgevingsvergunning niet eerder worden verleend dan nadat de 
gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, 
geen bedenkingen heeft. Nu de onderhavige aanvraag niet kan worden gerangschikt onder de op 
26 januari 2017 door u vastgestelde lijst van gevallen, waarvoor geen specifieke verklaring van 
geen bedenkingen is vereist, blijft een door u af te geven specifieke verklaring onverkort 
noodzakelijk.



Wat ís het effect?

Wat zijn de gevolgen van het te nemen bestuit?

De afgifte van de op grond van artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor) benodigde 'verklaring van 
geen bedenkingen' ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
centrumvoorziening bij 'Camping de Slangenbuit', overeenkomstig de van de aanvraag deel 
uitmakende bescheiden, stelt ons in staat om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Met het mogelijk maken van het gewenste bouwplan voor de centrumvoorziening aansluitend aan 
het bestaande campingterrein wordt'Camping de Slangenbulť de mogelijkheid geboden tot een 
toekomstbestendige exploitatie, waarbij bestaande gasten kunnen worden behouden, nieuwe 
gasten kunnen worden aangetrokken en het aantal overnachtingen weer kan toenemen. Door de 
realisatie van de aan de camping ondersteunende centrumvoorziening bestaande uit twee 
bowlingbanen, wellnessvoorzieningen (sauna), een recreatieruimte en restaurant/keuken/bar wordt 
de gasten op de camping meer comfort geboden. De gevraagde ontwikkeling geeft daarmee 
invulling aan het toeristisch recreatief beleid.

De ontwikkeling wordt daarbij afgestemd op de verschijningsvorm en kwaliteiten van het landschap 
(met de daarbij behorende landschaps(cultuurhistorische)- en natuurwaarden) en de beleving 
daarvan. Het gebouw is zodanig ontworpen dat deze een eenheid vormt met en opgaat in zijn 
omgeving waarbij de bestaande omgevingskwaliteiten (reliëf en openheid) worden benut (bouw in 
de boshelling) en deze worden versterkt. De bouw van de centrumvoorziening gaat (mede gelet op 
de ligging aansluitend aan het Gelders Natuurnetwerk) vergezeld met uitgebreide investeringen in 
de kwaliteit van landschap op en rondom de locatie. Zowel met het ontwerp van de bebouwing als 
de investeringen in de landschappelijke kwaliteit, wordt in belangrijke mate invulling gegeven aan 
het'ontwikkelen met kwaliteit' en wordt een impuls gegeven aan de ruimtelijke en landschappelijke 
kwaliteit.

Het gebouw dat voorzien is van een natuurlijke uitstraling (zowel qua vormgeving als materiaalgebruik) wordt 
gedeeltelijk in de boshelling geplaatst, waarmee het open karakter van dit gebied aan de rand van de bostong 
behouden blijft en er een directe relatie bestaat tussen het gebouw en de omgeving.
In de directe omgeving van de bouwlocatie worden diverse inrichtingsmaatregelen getroffen die bijdragen aan 
de landschappelijke kwaliteit van het gebied (zie afbeelding):
1) verstevigen van de rand van de bostong,
2) aanplant van nieuwe bomen op het campingterrein in het bestaande bosperceel, op de bostong en in de 
houtwallen,
3) planten van struweel in de bestaande houtwallen, op de bostong en in het bos,
4) beheer en behoud van het bosperceel en de houtwallen,
5) vervangen van hekwerken door gemengde meidoornhaag.
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De centrumvoorziening is qua aard en schaal passend binnen het gebied en zal mede gelet op het 
gebruik dat in zijn omvang feitelijk wordt begrensd door het beschikbare aantal campingplaatsen 
en de bezetting daarvan, de rust en het landelijke karakter van de omgeving niet wezenlijk 
veranderen. De centrumvoorziening is uitsluitend toegankelijk voor de kamperende campinggasten 
en zal gelet op het gegeven dat de aanvraag niet voorziet in een vergroting van het 
kampeerterrein niet leiden tot een ten opzichte van de bestaande situatie onevenredig toenemende 
verkeersdruk.
In de omgevingsvergunning zullen voorwaarden worden opgenomen die ertoe strekken dat de 
voorziening uitsluitend toegankelijk is voor de kamperende campinggasten, een openbare 
toegankelijkheid wordt uitgesloten en daarmee geen zelfstandig gebruik van de 
centrumvoorziening mag plaatsvinden.

Van enige hinder of onaanvaardbare effecten naar de omgeving zal gelet op de gebruiksbeperking, 
maar ook gelet op de functionele indeling van het gebouw en de afstand tot omliggende gevoelige 
bestemmingen eveneens geen sprake zijn.
De ontwikkeling is niet strijdig met het actuele beleid op de verschillende overheidsniveaus en 
voorts heeft de ruimtelijke onderbouwing uitgewezen dat geen sprake is van ruimtelijke en/of 
milieutechnische belemmeringen welke aan medewerking aan het plan, in de weg staan.

Wat wil het college met het voorstel bereiken?
Zoals uit het bovenstaande blijkt, is voor de gevraagde omgevingsvergunning een specifieke 
'verklaring van geen bedenkingen' (vvgb) door uw raad vereist. Het project is niet te scharen onder 
een categorie van gevallen waarvoor overeenkomstig uw besluit van 26 januari 2017 geen 
specifieke verklaring is vereist. De vvgb kan uitsluitend worden geweigerd in het belang van een 
goede ruimtelijke ordening.
Uit het bovenstaande blijkt dat de ontwikkeling juist ziet op een goede ruimtelijke ordening en dat 
er derhalve geen aanleiding bestaat om vvgb te weigeren.

Wat is het gewenst maatschappelijk effect?
1, Met de bouw van de centrumvoorziening wordt voorzien in een versterking van de 

ruimtelijke/landschappelijke kwaliteit. Het gebouw vormt gelet op het ontwerp een eenheid 
met en gaat op in zijn omgeving, waarbij de bestaande omgevingskwaliteiten worden benut 
en versterkt. De bouw van de voorziening gaat vergezeld van uitgebreide investeringen in 
landschappelijke kwaliteitsverbetering op en rondom de locatie. Er wordt een impuls 
gegeven aan de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit.

2. Er wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan een bestaande recreatieve voorziening 
(verhoging comfort), waarmee het aantal overnachtingen zal toenemen. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan het recreatief beleid.

Het voornemen om ten behoeve van het bouwplan af te wijken van het bestemmingsplan heeft 
met de aanvraag om omgevingsvergunning en daarvan onderdeel uitmakende bescheiden, het 
ontwerp besluit, de ontwerp vvgb, de ruimtelijke onderbouwing en de daarbij behorende stukken, 
met ingang van 20 april 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen.

Er zijn enkele reacties ingekomen, waarin een goede ruimtelijke ordening ter discussie wordt 
gesteld:

- het mogelijk maken van de centrumvoorziening heeft economische gevolgen voor de 
bestaande horecavoorzieningen in Stokkum;

- de invloed van de centrumvoorziening op voorzieningen in hetzelfde marktsegment en 
verzorgingsgebied is niet nagegaan;

- de centrumvoorziening in de omvang zoals door de camping voorgestaan past niet binnen 
het beleid dat uitgaat van kleinschaligheid en het behoud van rust en het landelijk 
karakter. Afgevraagd wordt of de omvang van de voorziening in verhouding staat tot de 
grootte van de camping.



Het realiseren van de voorziening betekent een toename van geluid, verkeersbewegingen, 
bezoekers en een aantasting van het natuurgebied. Er is onderzoek nodig naar de druk op 
de woonomgeving.

Ten aanzien van de ingekomen reacties en de daarin geúite zorgen wordt opgemerkt dat reeds uit 
het bovenstaande blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling juist ziet op een goede ruimtelijke 
ordening. Van essentieel belang daarbij is dat de centrumvoorziening uitsluitend toegankelijk is 
voor de kamperende campinggasten en geen sprake is van openbare toegankelijkheid c.q. een 
zelfstandig gebruik van de centrumvoorziening. De centrumvoorziening is voor haar bezoekers 
volledig afhankelijk van de bezettingsgraad van de camping.
De locatie leent zich niet voor een volledig zelfstandig functionerend recreatie/horecacentrum.
In de ruimtelijke onderbouwing zal door aanvrager nader worden beschreven hoe de 
centrumvoorziening toegankelijk wordt gemaakt voor de kamperende campinggasten, en een 
openbare toegankelijkheid van de voorziening wordt uitgesloten.

Hoewel enig nadelig effect op horecavoorzieningen in de directe omgeving niet valt uit te sluiten, 
zal dit effect gelet op de niet openbare toegankelijkheid van de voorziening, marginaal zijn. Ook 
andere voorzieningen in de omgeving welke vergelijkbare recreatieve mogelijkheden als bowling en 
sauna aanbieden, zullen hiervan hoogstens marginale hinder ondervinden. Het gebouw heeft 
bovengronds een oppervlakte van 500 m2, hetgeen geen afmeting betreft welke volledig in 
contrast staat met de schaal van de omgeving. De rust en het landelijk karakter zullen mede 
vanwege de beperking in de toegankelijkheid van de centrumvoorziening, niet worden aangetast.

Wat zijn de argumenten?
Het plan voor de bouw van de centrumvoorziening is eerder een onderdeel geweest van het 
ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied, derde herziening'. Naar aanleiding van daartegen 
ingebrachte zienswijzen, waarbij werd gevreesd voor concurrentie, aantasting van het landelijke 
karakter van de omgeving en toenemende druk op de woonomgeving, heeft u besloten de wijziging 
uit de derde herziening te schrappen en verdere medewerking te verlenen aan de gevraagde 
centrumvoorziening met toepassing van de afwijkingsprocedure ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 
Wabo op grond van een aanvraag om omgevingsvergunning.

De afwijkingsprocedure heeft ten opzichte van het bestemmingsplan diverse bijkomende 
voordelen. Zo wordt anders dan met bestemmingsplan specifiek omgevingsvergunning verleend 
voor het aangevraagde, op de omgeving afgestemde en geaccordeerde bouwplan, alsmede voor 
een toegankelijkheid van de centrumvoorziening uitsluitend voor de kamperende campinggasten 
(waarmee deze voorziening niet-openbaar toegankelijk is). De omgeving wordt anders dan met 
bestemmingswijziging direct duidelijkheid geboden inzake het op te richten gebouw en de 
voorzieningen welke daarin worden ondergebracht.

De ruimtelijke onderbouwing waarin is aangegeven en nader wordt aangescherpt dat uitsluitend 
toegang wordt verschaft aan de kamperende campinggasten zal onlosmakelijk onderdeel zijn van 
de te verlenen omgevingsvergunning. De voorziening en het terrein worden hierop ingericht. Ter 
meerdere zekerheid worden hieromtrent voorwaarden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Wettelíĵke grondslag en/of kader
Op grond van artikel 2.27 Wabo jc. artikel 6.5, lid 1 Bor kan de omgevingsvergunning voor een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c Wabo (handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening), waarbij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wabo wordt 
afgeweken van het bestemmingsplan, niet worden verleend dan nadat door u een verklaring van 
geen bedenkingen is afgegeven. Het project is niet te scharen onder de op 26 januari 2017 door u 
vastgestelde lijst van gevallen waarvoor geen specifieke vvgb benodigd is. Dit maakt een specifieke 
vvgb voor dit project onverkort noodzakelijk. De vvgb kan uitsluitend worden geweigerd in het 
belang van een goede ruimtelijke ordening.



Kanttekeningen/risicoparagraaf
Het plan betreft een particulier initiatief. Alle kosten die hiermee samenhangen komen voor 
rekening van initiatiefnemer. Met initiatiefnemer is een planschadeovereenkomst afgesloten.
De exploitant van de camping wenst de voorziening uitsluitend te gebruiken voor de 
campinggasten. Het terrein en de voorziening wordt hier op ingericht hetgeen aanvullend in de 
ruimtelijke onderbouwing zal worden beschreven. De ruimtelijke onderbouwing is een inherent 
onderdeel van de van de omgevingsvergunning deel uitmakende stukken. Ter meerdere zekerheid 
worden in de omgevingsvergunning voorwaarden opgenomen welke handhaving op een met de 
verleende vergunning afwijkend gebruik mogelijk maken. De centrumvoorziening mag uitsluitend 
worden gebouwd voor zover deze (blijvend) uitsluitend toegang verschaft aan de kamperende 
campinggasten, niet openbaar toegankelijk is en daarmee niet zelfstandig wordt gebruikt. Ook de 
realisatie van het inrichtingsplan wordt als voorwaardelijke verplichting in de omgevingsvergunning 
opgenomen. Daarmee is realisatie in voldoende mate verzekerd.

Kosten, baten en dekking
Er is sprake van een particulier initiatief. De kosten worden verhaald via de legesverordening. 
Voorts is een planschadeovereenkomst met initiatiefnemer gesloten.

Participatie en communicatie
Diegenen die eerder een zienswijze hebben ingediend tegen het plan voor de centrumvoorziening 
toen dit nog onderdeel was van het ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied, derde herziening', 
zijn actief geïnformeerd over de terinzagelegging van het ontwerpbesluit op de aanvraag om 
omgevingsvergunning. Indien de omgevingsvergunning wordt verleend, staat daartegen bezwaar 
en vervolgens beroep open.

Uitvoering en evaluatie
Met toepassing van de vvgb kunnen wij de gevraagde omgevingsvergunning verlenen.

Didam, 15 augustus 2017
Burgemeester en wethouders van Montferland,

de secretaris, de burgemeester,
T.M.J.M. Evers mr. P. de Baat MPM

Bijlagen:



Nadere toelichting aan de gemeenteraad n.a.v. behandeling in de 
commissievergadering van 5 september 2017

Op 9 mei 2017 hebben wij besloten uw raad voor te stellen de Verklaring van 
geen bedenkingen' voor de door 'Camping de Slangenbulť aangevraagde 
omgevingsvergunning voor de bouw van een centrumvoorziening bij de 
camping af te geven voor zover gedurende het restant van de inzageperiode 
van ons voornemen om af te wijken van het bestemmingsplan (t/m 31 mei 
2017) geen zienswijzen zouden worden ingediend. Nu binnen die termijn 
alsnog 2 zienswijzen zijn ingekomen heeft de commissie R&F op 6 juni jl. op ons 
verzoek geadviseerd het voorstel niet te agenderen voor de raadsvergadering 
van juni 2017, in afwachting van een nieuw voorstel.

De ingediende zienswijzen zijn beoordeeld voor zover daarin wordt gesteld dat 
de bouw van de gevraagde centrumvoorziening in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening. De door indieners van de zienswijzen naar voren 
gebrachte punten welke een goede ruimtelijke ordening bestrijden, zijn 
beantwoord in het voorstel aan uw raad. De ingediende zienswijzen doen aan 
een goede ruimtelijke ordening niet af.

In het voorstel aan uw raad is aangegeven dat in de ruimtelijke onderbouwing 
nader zou worden beschreven op welke wijze de centrumvoorziening door 
aanvrager toegankelijk wordt gemaakt voor de kamperende campinggasten, 
een openbare toegankelijkheid wordt uitgesloten en op welke wijze het terrein 
en de voorziening hierop zouden worden ingericht.

In de commissievergadering van 5 september jl. is om deze aangescherpte 
ruimtelijke onderbouwing gevraagd. Het definitieve exemplaar treft u bijgaand 
aan. Onderstaand zijn de wijzigingen weergegeven welke in de ruimtelijke 
onderbouwing zijn doorgevoerd. Van strijd met een goede ruimtelijke ordening 
is geen sprake wanneer de voorziening als een aan de camping 
ondersteunende voorziening wordt geëxploiteerd zoals in de ruimtelijke 
onderbouwing beschreven.



Hoewel de ruimtelijke onderbouwing een inherent en onlosmakelijk onderdeel 
is van de uiteindelijke omgevingsvergunning en aanvrager zich daaraan dient te 
conformeren, zullen ter meerdere zekerheid voorwaarden -welke zijn 
gedestilleerd uit de ruimtelijke onderbouwing- in de omgevingsvergunning 
worden opgenomen. De voorwaarden hebben betrekking op toegankelijkheid, 
gebruik/exploitatie, bedrijfstijden van de voorziening en inrichting terrein. Ook 
voor wat betreft de uitvoering van het landschappelijk inpassingsplan wordt 
een voorwaarde in de omgevingsvergunning opgenomen, zodat de 
overeengekomen inpassing ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.



Aanscherpingen ruimtelijke onderbouwing

De definitieve ruimtelijke onderbouwing d.d. 6 september 2017 is bijgevoegd. 
Het volgende is aangepast.

Aan paragraaf 2.2 van de ruimtelijk e onderbouwing is op pagina 14 een kopje 'gebruik' toegevoegd:

Gebruik

De voorziening is uitsluitend toegankelijk voorde campīnggasten, dat wil zeggen die gasten 
welke daadwerkelijk nachtverblijf houden op de camping, en is bedoeld om de gasten meer 
comfort te kunnen bieden. Het betreft geen zelfstandige voorziening welke vooreen ieder 
toegankelijk is. De exploitatie van de voorziening is onlosmakelijk verbonden met de camping. 
Van een zelfstandige exploitatie is geen sprake. De voorziening is uitsluitend via het 
campingterrein bereikbaar en qua openingstijden gekoppeld aan de bedrijfs-en stiltetījden 
van de camping.

De toegangscontrole van de voorziening zal gebeuren middels het Icon-systeem, Dit systeem 
wordt op de camping al toegepast bij de sanitaire voorzieningen. Hierdoor is er een goede 
controle dat wandelaars en/of sporters, niet zijnde campīnggasten, die zich binnen het 
wandel/fietsgebied van het (Montferland/Hulzenberg) bevinden, niet zo maar van deze 
voorzieningen gebruik kunnen maken. Het icon-systeem is eenvoudig te koppelen aan het 
kassa- en reserveringssysteem. Zodoende is met toepassing van deze elektronische sleutel 
(bij meerdere gezinsleden keycard) het gebruik door uitsluitend campīnggasten en ook de 
controle daarop gewaarborgd.

In paragraaf 3.2.1 is onder het kopje 'verordening' op bladzijde 17 het woord 'primair' vervangen door 'uitsluitend'.

ROB 18-11-2016

* Kaart 'Vrijetijdseconomie': Het plangebied ligt nabij een toeristische routestructuur: fiets
en wandelpaden. Het betreft hier de Eltenseweg. De routes die zijn vastgelegd In de 
Omgevingsvisie hebben een groot belang voor het toerisme in Gelderland, Het realiseren 
van een nieuwe voorziening vormt een waardevolle aanvulling voor de camping. De 
voorziening is primair bedoeld voorde campīnggasten. Het benutten van het buitengebied 
voor andere functies dan landbouw wordt steeds belangrijken Recreatieve voorzieningen 
worden met name genoemd.

voor een goede afweging van keuzes voor locaties van nieuwe gebouwen, staat de Gelderse 
ladder voor duurzaam ruimtegebruik centraal, De Gelderse ladder voor duurzaam 
iiiimsegebruik is een instrument om de vraaggestuurde benadering vorm te geven: wat is de 
specifieke behoefte? Bij nieuwe functies in het buitengebied is het van belang dat op dezelfde 
locatie of elders sprake is van een landschappelijke versterking. Het gemeentelijk 
Landschapsontwikkelingsplan en het Beeld kwaliteitsplan Buitengebied biedt hiervoor enkele 
handvatten.

ROB 06-09-2017

’ Kaart "Vrijetijdseconomie': Het plangebied ligt nabij een toeristische routestructuur: fiets
en wandelpaden. Het betreft hier de Eltenseweg. De routes die zijn vastgelegd in de 
Omgevingsvisie hebben een groot belang voor het toerisme in Gelderland. Het realiseren 
van een nieuwe voorziening vormt een waardevolle aanvulling voorde camping. De 
voorziening is uitsluitend bedoeld voorde campīnggasten. Het benutten van het 
buitengebied voorandere functies dan landbouw wordt steeds belangrijker. Recreatieve 
voorzieningen worden met name genoemd.

Voor een goede afweging van keuzes voor locaties van nieuwe gebouwen, staat de Gelderse 
ladder voor duurzaam ruimtegebruik centraal. De Gelderse ladder voor duurzaam 
ruimtegebruik is een instrument om de vraaggestuurde benadering vorm te geven; wat is de 
specifieke behoefte? Bij nieuwe functies in het buitengebied is het van belang dat op dezelfde 
locatie of elders sprake is van een landschappelijke versterking. Het gemeentelijk 
Landschapsontwikkelingsplan en het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied biedt hiervoor enkele 
handvatten.



In paragraaf 3.2.2 is onder het kopje 'Dit bestemmingsplan en de ladder voor duurzame verstedelijking’ onder sub 'Is 
sprake van een stedelijke ontwikkeling?' een alinea toegevoegd:

Daarnaast is de voorziening uitsluitend toegankelijk voorde kamperende campinggast. De 
voorziening wordt niet zelfstandig geëxploiteerd. De rust en het landelijk karakter zullen 
vanwege de beperking in de toegankelijkheid niet worden aangetast. De camping wordt niet 
uitgebreid. Van een onevenredig verkeersaantrekkende werking of toenemende druk op de 
omgeving is dan ook geen sprake. Het gebouw heeft bovengronds een oppervlakte van 500 
m3, hetgeen geen afmeting betreft v/elke volledig in contrast staat met de schaal van de 
omgeving.

Voorziet de voorgenomen stedelījke ontwikkeling in een actuele lokale of regionale behoefte?

In paragraaf 3.4 'Conclusie' is een nieuwe alinea tussengevoegd

Door de beperkte gebruiksmogelijkheden van de voorziening, door de kamperende 
campinggasten, zal er geen sprake zijn van een onaanvaardbare verkeersaantrekkende 
werking c.q. een toenemende druk op het gebied. Van een zelfstandige, openbaar 
toegankelijke vooiziening, is namelijk geen sprake. Nu er geen sprake is van een zelfstandige 
horeca voorziening, zal de voorziening geen noemenswaardig effect hebben op de bestaande 
horecavoorzieningen in de omgeving.



In paragraaf 4.9 'Verkeer en parkeren' zijn enige aanscherpingen aangebracht

ROB 18-11-2016

4,9 Verkeer en parkeren

Ten aanzien van dc aspecten verkeer en parkeren dient bij níeuwe ontwikkelingen bepaald te 
warden In hoeverre de nieuwe voorziening geen overmatige verkeersaantrekkende werking 
heeft en of er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn.
Aangezien de nieuwe voorziening met name Is bedoeld vooi de huidige camplnggasten kan er 
van worden uit gegaan dat geen sprake zal zijn van een extra verkeersaantrekkende werking 
of een toenemende behoefte aan parkeerplaatsen. De voorziening zal alleen bereikbaar zijn 
vanaf het campingterrein.
Op het campingteirein parkeren de camplnggasten bij hun parkeerplek. Op het terrein zijn 
voor bezoekers 30 parkeerplaatsen aanwezig, Hiermee wordt er van uit gegaan dat In 
voldoende mate parkeerruimte aanwezig is.

De aspecten verkeer en parket en vormen geen belemmering vooi de ontwikkeling van het 
plan.

ROB 06-09-2017

4.9 Verkeer en parkeren

Ten aanzien van de aspecten verkeer en parkeren dient bij nieuwe ontwikkelingen bepaald te 
worden in hoeverre de nieuwe voorziening geen overmatige verkeersaantrekkende werking 
heeft en of er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. Het kampeerterrein wordt niet 
vergroot, er komt enkel een voorziening bij voor de campinggasten.

Aangezĩen de nieuwe voorziening geen zelfstandige voorziening is, zal van een onevenredig 
verkeersaantrekkende werking of toenemende behoefte aan parkeerplaatsen geen sprake 
zijn. De voorziening zal alleen bereikbaar zijn vanaf het campingterrein.

Op het campingterrein parkeren de campinggasten bij hun parkeerplek. Op het terrein zijn 
voor bezoekers 30 parkeerplaatsen aanwezig. Hiermee wordt ervan uit gegaan dat in 
voldoende mate parkeerruimte aanwezig is.

De aspecten verkeer en parkeren vormen geen belemmering voorde ontwikkeling van het 
plan.

In hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid zijn een paar wijzigingen aangebracht 

ROB 18-11-2016

Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

5.1.1 Procedure 

PM

5.2 Economische uitvoerbaarheid

De plankosten zullen worden gedragen door de Initiatiefnemer. De realisatie van dit plan leidt 
niet tot kosten die voor rekening van de gemeente komen. De economische uitvoerbaarheid Is 
niet In het geding.
Plan schade

Gezien het feit dat de functiewijziging niet binnen het bestemmingsplan past, bestaat de kans 
dat naar aanleiding van het projectbesluit planschadeclalms worden ingediend. Om eventuele 
schadeclaims op de aanvrager te kunnen verhalen is een privaatrechte lijke overeenkomst 
noodzakelijk, waarin ařgesproken wordt dat de kosten die voortvloeien uit de 
planschadeclalms geheel door de aanvrager zullen worden betaald.



ROB 06-09-2017

Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De ontwerp-omgevingsvergunning 'Voorziening camping De Slangenbulť heeft van 20 april 
2017 tot en met 31 mei 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Binnen die 6 weken 
bestond vooreen ieder de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen tegen het voornemen, om 
met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wabo af te v/ijken van het 
bestemmingsplan 'Buitengebied'.

5.2 Economische uitvoerbaarheid

De plankosten zullen worden gedragen door de initiatiefnemer. De realisatie van dit plan leidt 
niet tot kosten die voor rekening V3n de gemeente komen. De economische uitvoerbaarheid is 
níet in het geding.

Píanschade

Gezien het feit dat de functiewijziging niet binnen het bestemmingsplan past, bestaat de kans 
dat naar aanleiding van het projectbesluit planschadeclaĩms worden ingediend. Om eventuele 
schadeclaims op de aanvrager te kunnen verhalen is een privaatrechtelijke overeenkomst 
noodzakelijk, waarin afgesproken wordt dat de kosten die voortvloeien uit de 
planschadeclaĩms geheel door de aanvrager zullen v/orden betaald.

Exploitatie

De exploitatie van de centrumvoorziening is gekoppeld aan de camping. Voorde 
exploitatieprognose is uitgegaan van het aantal gastenovemachtingen in 2016. Dit aantal za! 
in de komende járen stijgen. Een en ander leidt na aftrek van de kosten tot een positief 
exploitatie res u Ita at.



Toelichting effecten van de centrumvoorziening op het gebied en de collega
horeca ondernemingen

Vanwege de beperkingen aan het gebruik van de centrumvoorziening zal het 
effect op de plaatselijke horecaondernemingen marginaal zal zijn. Anderzijds 
biedt de centrumvoorziening met een verwachte toename van het aantal 
campinggasten, ook kansen voor de plaatselijke horeca.

Onderzoek naar het effect op horecavoorzieningen in de omgeving is niet aan 
de orde geweest nu de centrumvoorziening anders dan de reguliere 
horecavestigingen ondersteunend is aan de camping en uitsluitend een functie 
vervult voor kamperende campinggasten. Een gebruik van de voorziening door 
niet-kamperende campinggasten wordt voorkómen door een niet openbaar 
toegankelijke inrichting van het terrein én het elektronisch toegangscontrole 
systeem.

Ook de rust en het landelijk karakter van het gebied zullen niet worden 
aangetast nu de klanten van de voorziening afkomstig zijn van de camping. Van 
hinder naar de omgeving als gevolg van toenemende verkeersdruk zal dan ook 
geen sprake zijn. Nader onderzoek naar toename van verkeersbewegingen en 
bezoekers is niet aan de orde nu de omvang van het gebruik feitelijk wordt 
bepaald door het beschikbare aantal campingplaatsen. Er wordt voldaan aan 
de richtlijnen bedrijven en milieuzonering voor wat betreft omliggende 
gevoelige bestemmingen. Daarbij komt dat bowlingbaan en 
wellnessvoorzieningen zich ondergronds bevinden.



Vooroverleg met provinciale afdelingen

In de commissievergadering van 5 september jl. is aangegeven dat in het kader 
van het vooroverleg door de provinciale afdelingen opmerkingen zijn gemaakt. 
Door de afdelingen is opgemerkt dat de ladder' nog onvoldoende was 
gemotiveerd. In hoeverre is dat nu wel het geval?

Reactie: Het vooroverlegverslag zoals opgenomen in de toelichting van het 
bestemmingsplan 'Buitengebied, derde herziening' is onderstaand opgenomen. 
De opmerking van de provinciale afdelingen is hierin van een gemeentelijke 
reactie voorzien. De doorgevoerde aanpassingen naar aanleiding hiervan heeft 
de provincie destijds geen aanleiding gegeven om opnieuw te reageren op het 
ontwerp bestemmingsplan. De ladder is op juiste wijze gemotiveerd in de 
ruimtelijke onderbouwing.



Paragraaf vooroverleg uit de toelichting van het bestemmingsplan 
'Buitengebied, derde herziening'

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

6.1 Vooroverleg

6.1.1 Provincie

Het vooroverleg met de provinciale afdelingen is opgestart op 8 februari 2016. In dat kader 
heeft op 24 maait 2016 een overleg plaatsgevonden. Naar aanleiding van dat overleg is bij 
brief van 26 april 2016 de reactie van de provinciale afdelingen ontvangen. Zij maken daarin 
de volgende opmerkingen.’
1. Geconstateerd wordt dat in het bestemmingsplan om praktische overwegingen gekozen is 

voor één extra categorie binnen de GO, namelijk 'GO-EVZ'. Deze categorie kan leiden tot 
onduidelijkheid. Geadviseerd wordt om deze keuze te heroverwegen;

2. De begrenzing van het GNN/GO zal worden gecontroleerd indien er een 
ontwerp-bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is gepubliceerd;

3. Het provinciale beleid maakt onderscheid tussen grondgebonden en niet-grondgebonden 
veehouderijbedrijven. Hiermee is het begrip intensieve veehouderij komen te vervallen. Dit 
begrip komt echter nog wel voor in de begrippenlijst onder 'au' en 'be' en in de regels van 
het plan. Geadviseerd wordt consequent te kiezen voorde term 'niet-grondgebonden 
veehouderij'. Afgevraagd wordt waarom intensieve bedrijven in artikel 5.3.6. onder e 
worden uitgesloten van de mogelijkheid om gebouwen op te richten tot 12 meter hoog;

4. De aangepaste begrenzing van het waterwin- en grondwaterbescheimingsgebied zal 
worden gecontroleerd indien er een ontwerp-bestemmingsplan op 
www.ruimtelijkeplannen.nl is gepubliceerd;

5. Geaviseerd wordt om in de artikelen 41.1 en 41.2 te verwijzen naar de regelgeving zoals 
opgenomen in de artikelen 2.6.2.1 en 2.6.2.2 van de Omgevingsverordening;

6. Voorde onderbouwing die is opgesteld voor de horeca- en welnessvoorziening bij de 
camping 'de Slangenbuit' aan de St. Isidomsstraat 12 in Stokkum geldt dat de Ladder voor 
Duurzame verstedelijking nog onvoldoende is gemotiveerd. De onderbouwing kan worden 
versterkt door aan te geven dat de activiteiten die mogelijk worden gemaakt, 
ondersteunend zijn aan de huidige recreatie bestemming. De landschappelijke inpassing 
en herplantplicht is nog niet juridisch geborgd in het bestemmingsplan;

7. De landschappelijke inpassing in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling bij 'Manege de 
Baerle' is nog niet juridisch geborgd in het bestemmingsplan;

3. In de toelichting van het bestemmingsplan 'Buitengebied' is geen informatie opgenomen 
inzake het inpassingsplan dat Gedeputeerde Staten voorbereid ten behoeve van de 
spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam. Op 29 maart 2016 is het voorontwerp 
vrijgegeven voor vooroverleg. Om onduidelijkheid voor met name direct omwonenden te 
voorkomen, wordt geadviseerd hierover wel informatie te verstrekken het voorontwerp 
bestemmingsplan.

Reactie:

Ad 1. Het onderscheid is opgenomen omdat erbinnen de ecologische vertin dingszo n e specifieke 
mogelijkheden zijn. Wanneer dit wordt gebundeld met de overige gronden binnen het GO, worden 
deze ontwikkelingen ook mogelijk gemaakt op gronden waar dat feítelijk niet wenselijk ivordt 
geacht. De ecologische verhindingszones zijn hiernaast overwegend gelegen binnen de bestemming 
'agrarisch'. Binnen de bestemming 'agrarisch' is geen sprake van landschaps of natuurwaarden.
Dat wil echter niet zeggen dat er geen waarden voorkomen, waarbij met de realisatie van de 
verbindingszone op aangesloten kan v/orden. Voor het verwijderen van groenelementen binnen de 
ecolcgischie hoofdstructuur is daarom een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Ad 2. In het ontwerp bestemmingsplan zal de meest actuele vastgestelde begrenzir/g van de 
GNN/GO worden doorvertaald;

Ad 3. In het ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied, derde herziening' zal een onderscheid 
v/orden gemaakt in grondgebonden veehouderij(bedrijven) en niet-grondgebonden 
veehouderíj(bedrìjven). Het begrip 'intensieve veehouderij' blijft echter ook bestaan in de regels nu 
daarop specifieke regels van toepassing zijn die niet van toepassing zijn op de niet-grondgebonden 
melkrundveebedrìjven.
De noodzaak voor het verder ophogen van stallen komt naar ons oordeel uitsluitend voor bij



melkrundveebedrijven om te kunnen voldoen aan de eisen van dienvelzijn (voldoende licht en 
lucht) en om op deze wijze een zo optimaal mogelijk natuurlijke ventilatie te waarborgen. Het 
bestemmingsplan biedt reeds de mogelijkheid om voor 10"A ařte wijken van de in het plan 
opgenomen maten. In die zin bestaat er ook voor de intensieve veehouderij als onderdeel van de 
niet-grondgebonden veehouderìjtak reeds de mogelijkheid om stallen te realiseren tot een hoogte 
van 11 meter. Ons is niet gebleken dat de maximaal toegestane goot- en bouwhoogte onvoldoende 
is voor duurzame stallen voor intensieve veehouderij.

Ad 4. In het ontwerp bestemmingsplan zal de meest actuele vastgestelde begrenzing van de 
waterwin- en grondwaterbesch/emvngsgebieden worden doorvertaald;

Ad 5. In de artikelen 41.1 en 41.2 zal niet worden verwezen naar de regelgeving zoals beschreven 
in de provinciale omgevingsverordening. Op grond van de betreffende artikelen is namelijk 
uitsluitend de vigerende onderliggende bestemming toegestaan. In geval van functieverandering is 
voorzover een locatie is gelegen binnen het grondwaterbeschemvngsgebied een voorwaarde 
conform het 'stand still-stepfonvard' beginsel in de omgevingsverordening opgenomen.
Ad 6. De ruimtelijke onderbouwing inzake de ontv/ikkeling van een horeca- en ivelnessvoorziening 
33n de St. Isìdorusstraat 12 te Stokkum is nader gemotiveerd op de Ladder voor Duurzame 
verstedelijking. De landschappelijke inpassing is naast een overeenkomst, geborgd in de regels van 
bet bestemmingsplan.

Ad 7. De landschappelijke inpassing als onderdeel van de ruimtelijke ontwikkelingen bij 'Manege de 
Baeríe' aan de Baarleiveg 4-6 te Didam is naast een overeenkomst, geborgd in de regels van bet 
bestemmingsplan.

Ad B. In het ontwerp bestemmingsplan is informatie opgenomen inzake het inpassingsplan 
'spoorverdubbeling Zevenaar-Didam'. Het plangebied van dit inpassingsplan is buiten de begrenzing 
van het bestemmingsplan 'Buitengebied, derde herziening’ gehouden.

6.1.2 Waterschap

Het vooroverleg met het waterschap is opgestait op 8 februari 2016. Het waterschap is 
daarbij specifiek gewezen op die onderdelen die betrekking (kunnen) hebben op het aspect 
water. Van het waterschap is geen reactie ontvangen.

6.1.3 Plattelandsraad

Het voorontwerp bestemmingplan is op 8 februari 2016 voor reactie voorgelegd aan de 
plattelandsraad. Op 3 maait 2016 heeft er een nadere toelichting plaatsgevonden en op 10 
maait 2016 is er een schríftelijke reactie van de plattelandsraad ontvangen.

De plattelandsraad merkt daarin het volgende op:
1. er is veel mogelijk in het buitengebied (bijvoorbeeld nieuwe natuur) maar dit mag niet ten 

koste gaan van de agrarische activiteiten;
2. de landelijke wet welke agrariërs veiplicht tot het uitvoeren van archeologisch onderzoek 

kent geen tegemoetkoming voor gevolgschade en kosten van het archeologisch 
onderzoek;

3. er wordt een verruiming gewenst van de mogelijkheden voor het duurzaam opwekken van 
energie met op lokaal en bedrijfsniveau mogelijkheden voor windturbines. Zonnepanelen 
kunnen op daken van gebouwen en op industrieterreinen mogelijk worden gemaakt, maar 
worden op akkers als ongewenst beschouwd;

4. voor windmolens is in het bestemmingsplan een maximale hoogte genoemd. De 
plattelandsraad ziet graag capacitair vermogen toegevoegd;

5. het verondiepen van waterplassen moet in het geheel uitgesloten zijn;
6. er moet strak op worden toegezien dat oude gebouwen worden gesloopt, daar waar 

nieuwbouw (sloopveiplichting) aan de orde is;
Reactie:

Ad 1. In het bestemmingsplan v/ordt een onderscheid gemaakt in zaken die bij recht, met afwijking 
en met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid mogelijk zijn. Zaken die bij recht bij 
niet-agrarísche bestemmingen moge lijk worden gemaakt, vormen geen nieuwe belemmering voor 
de agrarische bedrijvigheid. Voorzover nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt met 
binnenpìanse afwijking van het bestemmingsplan (bijvoorbeeld herbouw woning), dient er een 
toets plaats te vinden welke ertoe strekt dat de belangen van omliggende functies niet worden 
geschaad. Functieveranderingen zijn eerst mogelįjk met een wijzigingsbevoegdheid, waartoe een



Ad 2. De verstoorder van de bodem moet betalen voor het archeologisch onderzoek, de uitwerking 
van de resultaten en ~ indien van toepassing - de conservering van eventuele vondsten. Dit is 
ivettelijk zo bepaald. De doorvertaling van de nieuwe verwachtingskaart heeft als effect dat de 
oppervlakte aan gebieden met een lage archeologische verwachting is vergroot. Besloten is dat voor 
gebieden met een lage verwachting geen archeologisch onderzoek meer wordt geëist.

Ad 3. Duidelijk is dat gelet op de taakstelling voor het duurzaam opivekken van energie, de 
energieopwekking zijn v/eerslag zal krijgen in het landschap. In deze derde herziening wordt de 
mogelijkheid voor het opwekken van duurzame energie doormiddel van zonnepanelen op het 
dakvlak van gebouwen verruimd naar diverse bestemmingen. Het opwekken van duurzame energie 
door middel van zonnepanelen op het dakvlak van gebouwen vrordt hiertoe tevens opgenomen in 
de bestemmingsomschrijving van de bestemmingen 'bedrijf-nutsvooiziening', 'detailhandel', 
'horeca', 'maatschappelijk', !recreatie-dagrecre3tie', 'recreatie-verblįjfsrecreatie', ’sport-manege’.
Ad 4. Capacitairvermogen is ruimtelijk niet van belang. In het kader van de ruimtelijke ordening is 
wel de ruimtelijke impact van belang. Het capacitair vermogen hangt samen met de hoogte van de 
windturbines en de rotordiameter, maar ook met toegepaste technologie. Het is niet onaannemelijk 
dat met nieuwe technologische ontwikkeling windturbines kunnen worden geplaatst met meer 
vemiogen, waarbij de hoogte niet verder toeneemt. Dit zou een ongewenste belemmering 
betekenen.

Ad 5. Het verondiepen van waterplassen is in het bestemmingsplan geheel uitgesloten.
Verondiepen wordt overigens niet gelijkgesteld met dempen. Voor het gedeeltelijke dempen van 
ivaterplassen binnen de bestemming 'recreatie' kan worden afgeweken van het verbod tot demping 
in de specifieke gebruiksregels. Het dempen kan worden toegestaan voor zover vvort/ċ voldaan 3311 
de volgende voorv/aarden:
a. het bestaande wateroppervlak wordt met niet meer dan 20'K. vemvnderd;
b. de noodzaak uit oogpunt van (dag)recreatie is aangetoond;
c er is geen sprake van aantasting van landschappelijke waarden en natuurwaarden, waarvan 

laatstgenoemde door nvddel van een onderzoek flora en fauna dient te worden aangetoond;
d. de voor de demping toegepaste grond geen negatief effect heeft op de natuurwaarden van de 

resterende waterplas;
e. is aangetoond dat de demping geen negatief effect heeft op de waterhuishouding in het gebied. 
Ad 6. Het toezien op sloop betreft toezicht op de uitvoering. Dit staat los van het bestemmingsplan.

goede ruimtelijke onderbouwing dient te worden overlegd.

6.1.4 Belanghebbenden

In dit plan zijn een aantal agrarische bouwvlakken omzet naar de bestemming 'wonen' daar 
waar naar het oordeel van de gemeente de agrarische bedrijvigheid is beëindigd. Ook zijn 
enkele agrarische percelen bestemd tot 'bos'. Aldaar waar dit het geval is, zijn de 
eigenaren/zakelijk gerechtigden schiiřtelijk geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om op 
het voornemen van die bestemmingswijziging te reageren. Dit heeft ertoe geleid dat de 
bestemming op een aantal van de geïnventariseerde adressen ongewijzigd blijft.

11 september 2017
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Ruimtelijke onderbouwing

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Op het terrein van de camping aan de St. Isidorusstraat 12 te Stokkum bestaat het 
voornemen om een nieuwe horeca- en wellnessvoorziening te realiseren. Deze nieuwe 
voorziening biedt voor de campinggasten meer recreatiemogelijkheden, ook in periodes van 
slecht weer. Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld in verband met het verzoek om de 
bouw van de voorziening mogelijk te maken op grond van een afwijkingsprocedure.

Ligging plangebied in de omgeving

Bergherbos

Camping De Slangenbuit

Stokkum

..w--

Nederland

Dujtslaņd

1.2 Vigerend bestemmingsplan

Het perceel valt binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan 'Buitengebied', zoals 
vastgesteld door uw gemeenteraad in de vergadering van 25 november 2012.

omgevingsverçiunning vastgesteld
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Ligging perceel in vigerend bestemmingsplan

Het terrein heeft in dit bestemmingsplan de volgende bestemmingen en aanduidingen:
* Agrarisch met waarden;
* Bos;
* Dubbelbestemming Waarde - Archeologische Verwachting- 1 en 2;
« Gebiedsaanduidingen 'overige zone - ehs-natuur' (deze zone is in de provinciale 

Omgevingsverordening te rug gebracht), 'relief, 'openheid', 'reconstructiewetzone- 
extensiveringsgebied' en 'waardevol landschap'.

Het bouwplan past niet binnen de bepalingen van het vigerend bestemmingsplan. Om 
medewerking te kunnen verlenen zal of een separaat bestemmingsplan opgesteld moeten 
worden, of er zal een afwijkingsprocedure doorlopen moeten worden. Het behoud en 
versterking van de landschappelijke waarde vormtéén belangrijk aandachtspunt. Nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, mits de openheid en zichtrelaties naar het waardevol 
landschap behouden blijven.

1.3 Leeswijzer

In deze toelichting wordt achtereenvolgens ingegaan op: 
« Beschrijving van het projectgebied en het bouwplan;
* Het beleidskader;
* Milieutechnische en ruimtelijke aspecten;
* Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid;
* Juridische aspecten.

4 vastgesteld orn ge vings vergunning
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Hoofdstuk 2 Beschrijving van het projectgebïed

2.1 Bestaande situatie

Het plangebied ligt aan de rand van het Enkdorpenlandschap van Stokkum. Kenmerkend voor 
dit landschap is het contrast tussen besloten- en openheid. Ook de hoge reliëfrijke gronden 
en de verspreide bebouwing zijn voor dit landschap karakteristiek.

Luchtfoto bestaande situatie plangebied

' \ -» ! * ' ŵ . V '
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Huidig beeld van de locatie waar de nieuwbouw is voorzien

De oprit van de camping

In de huidige situatie is te zien dat de uitloper van de Montferlandsche Berg waaraan de 
locatie ligt, is aangetast door een krachtige windvlaag in 2010. Een aantal bomen is 
omgewaaid, waardoor er kale plekken zijn op de 'bostong'. Ook liggen enkele boomwortels 
open aan de oppervlakte. Het tweede aandachtspunt bij de planontwikkeling is de 
erfscheiding. Het terrein is omgeven door metalen hekwerken. Een landschappelijke 
omkadering zou hier beter zijn.

omgevingsvergunning6 vastgesteld
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Kenmerkend beeld van het plangebied
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Weŕ voormalig agrarisch bedrijf aan de overzijde (hiervoor in de plaats worden woningen gebouwd)

Sr n

omgevingsvergunning v as tg es te ld



Voorziening camping De Slangeribuk

■p, ŕ'K

-5İ2&

ŵfc'Sŵ '

fcf": ' .'i.
PļļŘŴį r/'íįf.

Tŗ hjř

~ -
- .v"

7/eŕ terrein gezien vanaf de St. Isidorusstraat met de bedrijfswoning op de achtergrond

Het derde aandachtspunt betreft de weidse gezichten die omwonenden en passanten hebben 
op de omgeving door de openheid van het terrein. Het is belangrijk dat dit open beeld zoveel 
mogelijk wordt behouden.

2.2 Nieuwe situatie

Algemeen
Met het oog op een toekomstigbestendige exploitatie van de camping wil cliënt meerdere 
voorzieningen aanbieden aan de campinggasten. Deze nieuwe voorzieningen bieden voorde 
campinggasten meer recreatiemogelijkheden, ook in periodes van slecht weer. Het nieuwe 
gebouw bestaat uit twee verdiepingen, waarvan één verdieping onder het maaiveld. Boven 
het maaiveld is één verdieping zichtbaar.
Op de verdieping beneden het maaiveld zullen wellnessvoorzieningen (sauna), een 
bowlingbaan (2 banen) en een recreatieruimte worden gerealiseerd. De ondergrondse 
oppervlakte bedraagt 650 m2. Op de verdieping op het maaiveld worden een restaurant (130 
m2), bar/ eetcafé (80 m2), keuken (75 m2) en opslagruimte (50m2) gerealiseerd. De 
bovengrondse oppervlakte van het gebouw is, inclusief personeelsruimte, technische ruimte 
en toiletten in totaal 500 m2 . Aan de buitenzijde worden aan de zuid- en westzijde zijde 
terrassen aangelegd.
Terreininrich ting

Ten behoeve van het nieuwbouwplan is een inrichtingsplan opgesteld. Het inrichtingsplan is 
bijgevoegd in bijlage 1. Om een goede landschappelijke inpassing te waarborgen zal in de 
regels van het bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting worden opgenomen.
Kenmerkend voor het Enkdorpenlandschap is onder andere het contrast tussen open en 
geslotenheid. Het plangebied heeft een open karakter. Om dit terrein zo open mogelijk te 
houden wordt het gebouw gedeeltelijk in de helling geplaatst. Hiermee behoudt ook de 
naastgelegen woning voor een deel het weidse uitzicht.

8 vastgesteld omgevinysvergunning
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Toekomstige inrichting

, 7

Bij de plaatsing van de voorziening is er op gelet dat het buiten het Gelders Natuurnetwerk 
va It.

Ligging ten opzichten van Gelders NatuurNetwerk

Gelders Natuurnetwerkmm

Om het gebouw in de helling te kunnen plaatsen zullen enkele bomen gekapt moeten worden 
(maximaal vijf). Voor de kap van deze bomen en om het gebouw te mogen realiseren in de 
nabijheid van het Gelders Natuurnetwerk worden compenserende maatregelen getroffen.

oi uye vuigs vergunning var. tg es te ld 9
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ontwerpprincipe: 
het zoveel mogelijk 
behouden van het . 
weidse uitzicht van 
de buren

Compenserende maatregelen
De eerste compensatiemaatregel betreft het verstevigen van de rand van de bostong. 
Gronden worden toegevoegd, zodat de boomwortels weer bedekt zijn.
De tweede compensatiemaatregel bestaat uit het planten van minimaal 40 nieuwe loofbomen 
(eik, ruwe berk, beuk of lijsterbes) op het terrein van de camping. De bomen worden geplant 
in het bestaande bosperceel, op de bostong en in bestaande houtwallen. De houtwallen 
vormen belangrijke ecologische verbindingen tussen de bospercelen in en rondom de camping 
voor o.a. grof wild.
De derde compensatiemaatregel is het planten van struweel zoals hazelaar, gelderse roos, 
vlier, mispel en sleedoorn. De struiken worden geplant in de bestaande houtwallen in de 
noordwesthoek, op de bostong en in het bos waar nieuwe loofbomen komen. Het struweel 
zorgt voor schuilplekken en vergroot het voedselaanbod voor insecten, kleine grondgebonden 
zoogdieren en vogels. Zowel het struikgewas als de loofbomen worden binnen twee jaar na 
de bouw van de campingvoorziening geplant.

JO vastgesteld omgevingsverg unmng
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Compenserende maatregelen

De vierde en laatste compensatiemaatregel bestaat uit beheer en behoud van het bosperceel 
en de houtwallen. Dode dennenbomen zullen vervangen worden door loofbomen. Dit geldt 
voor onbepaalde tijd.
Naast de compenserende maatregelen worden op de eng een drietal nieuwe bomen 
geplaatst. De bomen verzachten de gebouwde gevels. Dit is een voorgeschreven 
ontwerpprincipe dat is beschreven in het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied.
De hekwerken op het terrein worden weggehaald en vervangen door een gemengde 
meidoornhaag van maximaal 1,0 meter hoog. Ook het te realiseren boerenerf aan de 
overzijde wordt omgeven door lage gemengde meidoornhagen.
Twee paden lopen van de camping naar het gebouw. De paden worden in halfverharding 
uitgevoerd (bijvoorbeeld split of fijn grind).
Bebouwing

Het nieuwe gebouw bestaat uit twee bouwlagen. De eerste bouwlaag wordt onder maaiveld 
gebouwd, zodat de hoogte van het gebouw aansluit op de bouwhoogten in de omgeving. Op 
de bouwlaag beneden het maaiveld zullen wellnessvoorzieningen (4 saunaruimtes en een 
bad) en een bowlingbaan (twee banen) worden gerealiseerd. Tevens is een bar aanwezig om 
gebruikers van de bowlingbaan en de sauna te kunnen bedienen. De kelderverdieping heeft 
een oppervlakte van 650 m2 .

omgevingsvergunning viislgesteld
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Op maaiveld zijn ruimten voor een restaurant, bar/ eetcafé, keuken en opslag van in totaal 
500 m2. Door de plaatsing in de helling is er een sterke relatie tussen het gebouw en het 
omringend landschap. Dit vraagt om een zorgvuldige architectonische uitwerking.
Het pand wordt voorzien van een schuin oplopend dak. Daarmee ontstaat een natuurlijke 
overgang naar het reliëf van het bos. De gevels aan de voorzijde krijgen een open uitstraling 
met veel raampartijen. De gevels zullen optimaal duurzaam zijn door onder andere de 
toepassing van leemwanden.
Het oplopend dak wordt voorzien van sedumbeplanting. De terrassen liggen iets verdiept en 
worden uitgevoerd in materialen meteen natuurlijke uitstraling en ingetogen kleurgebruik. 
Het gebouw wordt maximaal 6 meter hoog en de ondergrondse bebouwing ligt op bijna vier 
meter beneden peil.

Aanzicht vanaf inrit camping (gemaakt door Gicicn Architecture)
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Vooraanzicht vanaf oprit camping

Aanzicht vanaf de Sint Isidorusstraat (gemaakt door Giesen Architecture)
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Aanzicht vanaf St. Isidorusstraat
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Plattegrond maaiveld

Plattegrond beneden maaiveld

Cliënt wil de voorziening realiseren om bestaande gasten te behouden en nieuwe
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campinggasten te trekken. De behoeften van campinggasten veranderen in die zin dat meer 
behoefte is aan (vermaak)voorzieningen bij de camping. Er wordt eerder gekozen voor 
comfort, kwaliteit en exclusiviteit. Met het realiseren van de voorziening kunnen de gasten het 
gehele jaar door, dus ook in de wintermaanden, meer comfort verwachten.

İ

te řerraşĵliręferem ‘ogen
referentie Sedumdak V

Door het realiseren van de voorziening heeft de camping een bredere armslag om ook in de 
toekomst voldoende verdienmogelijkheden te hebben. De laatste járen is namelijk sprake van 
een stabilisatie van het aantal overnachtingen op de camping. Door het aanbieden van meer 
leisure wil de cliënt meer campinggasten trekken gedurende het gehele jaar. Dit geeft een 
stimulans aan de plaatselijke economie en het zorgt vooreen goed toekomstperspectief voor 
de camping zelf.
Gebruik

De voorziening is uitsluitend toegankelijk voor de campinggasten, dat wil zeggen die gasten 
welke daadwerkelijk nachtverblijf houden op de camping, en is bedoeld om de gasten meer 
comfort te kunnen bieden. Het betreft geen zelfstandige voorziening welke voor een ieder 
toegankelijk is. De exploitatie van de voorziening is onlosmakelijk verbonden met de camping. 
Van een zelfstandige exploitatie is geen sprake. De voorziening is uitsluitend via het 
campingterrein bereikbaar en qua openingstijden gekoppeld aan de bedrijfs-en stiltetijden 
van de camping.
De toegangscontrole van de voorziening zal gebeuren middels het Icon-systeem. Dit systeem 
wordt op de camping al toegepast bij de sanitaire voorzieningen. Hierdoor is er een goede 
controle dat wandelaars en/of sporters, niet zijnde campinggasten, die zich binnen het 
wandel/fietsgebied van het (Montferland/Hulzenberg) bevinden, niet zo maar van deze 
voorzieningen gebruik kunnen maken. Het icon-systeem is eenvoudig te koppelen aan het 
kassa- en reserveringssysteem. Zodoende is met toepassing van deze elektronische sleutel 
(bij meerdere gezinsleden keycard) het gebruik door uitsluitend campinggasten en ook de 
controle daarop gewaarborgd.
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Hoofdstuk 3 Beleidskader

3.1 Rijksbeleid

3.1.1 Structuurvisĩe Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) bepaalt welke kaderstellende uitspraken van 
het kabinet bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke 
besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. Het gaat on-der 
meer om nationale belangen als Rijksvaarwegen, Defensie, Ecologische hoofd-structuur, 
Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofd-spoorwegen, 
Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke 
stoffen en Primaire waterkeringen.
Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, bij de Ecologische Hoofdstructuur 
(de artikelen worden later aan het Barro toegevoegd) en bij de Erfgoederen van uitzonderlijke 
universele waarde is gekozen voor indirecte doorwerking via provinciaal medebewind. Ten 
aanzien van de begrenzing van de EHS is bepaald dat niet het rijk, maar de provincies die 
grenzen (nader) bepalen.
Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro 
bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en 
vermindering van de bestuurlijke drukte.
Toetsing

Voorgenomen plan raakt geen van de nationale belangen en is niet in strijd met het 
rijksbeleid.

3.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro 3.1.6 tweede lid)

Op 1 oktober is het 'Besluit van 28 augustus 2012, houdende wijziging van het Besluit 
algemene regels ruimtelijke ordening en van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in verband 
met de toevoeging van enkele onderwerpen van nationaal ruimtelijk belang' (Stb. 2012, nr. 
388) in werking getreden. Door dit wijzigingsbesluit is ook het Bro aangepast. In artikel 3.1.6 
is het tweede lid toegevoegd. Dit lid heeft betrekking op de ladder voor duurzame 
verstedelijking. Deze ladder stelt eisen aan de motivering van ondermeer 
bestemmingsplannen die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken.
De wettelijke regeling gaat vergezeld van een handreiking die andere overheden ondersteunt 
bij de praktische toepassing van de juridische verplichting. Artikel 3.1.6 tweede lid: De 
toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 
voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 

regionale behoefte;
2. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele 

regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand 
stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van 
beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en;

3. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt 
beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van 
verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden 
ontwikkeld.

Conclusie

In de omgevingsvisie en omgevingsverordening heeft de provincie Gelderland reeds de ladder 
voor duurzame verstedelijking opgenomen en uitgewerkt in de Gelderse ladder voor 
duurzaam ruimtegebruik. In paragraaf 3.2.2 wordt hier nader op ingegaan.
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3.2 Provinciaal en regionaal beleid

3.2.1 Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Gelderland 

O mgevingsvisie
Op 25 februari 2015 is de Omgevingsvisie Gelderland vastgesteld. In de Omgevingsvisie staan 
de maatschappelijke opgaven in Gelderland. Deze opgaven zijn ontstaan in gesprekken 
tussen overheden, organisaties en particulieren. Het gaat over steden en dorpen, natuur, 
landbouw, water, energie en meer. In de loop van 2015 zijn twee herzieningen vastgesteld, 
waravan de laatste in juli 2015 is geweest. Deze herzieningen hebben voor onderhavige 
ontwikkeling geen gevolgen.
De provincie en haar partners streven naar een hoge kwaliteit van de Gelderse leefomgeving. 
Het is de uitdaging de match tussen kwaliteiten van het betreffende initiatief en de kwaliteiten 
van de plek of het gebied te maken. Dit betekent dat het ontwerpen of de ontwerpende 
benadering van groot belang is en dat de provincie zoveel mogelijk vroegtijdig in 
planprocessen in dialoog treedt.
De provincie kiest er in de Omgevingsvisie voor om vanuit twee hoofddoelen bij te dragen aan 
gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven. Deze zijn:
1. een duurzame economische structuur;
2. het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving.
Deze twee hoofddoelen benadrukken de rol en kerntaken van de provincie als middenbestuur. 
Zij beïnvloeden elkaar. Economische structuurversterking vraagt om een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat. Dat is een goede bereikbaarheid en voldoende vestigingsmogelijkheden.
Het betekent ook een aantrekkelijke woon- en leefomgeving met de unieke kwaliteiten van 
natuur, water en landschap in Gelderland.
Verordening
Op 25 februari 2015 is de bijbehorende Omgevingsverordening Gelderland vastgesteld. Deze 
vervangt vigerende verordeningen, zoals de milieuverordening. De verordening is slechts een 
juridische vertaling van dit beleid, er is geen nieuw beleid aan toegevoegd. De onderwerpen 
die de provincie belangrijk vindt en waarvoor regels in de verordening zijn opgenomen ten 
aanzien van Ruimte, Milieu en ontgrondingen, Water en Verkeer.
De Omgevingsvisie wordt momenteel geactualiseerd. Na vaststelling zullen eventuele 
relevante wijzigingen voor dit bestemmingsplan worden verwerkt.
Ter plaatse van het plangebied gelden vanuit de verordening geen bijzondere regels ten 
aanzien van uitbreidingsplannen van niet-agrarische bedrijven. Er is geen sprake van 
bijzondere natuur- of landschapswaarden.
Het bedrijf ligt in een verwevingsgebied. In dit soort gebieden kunnen meerdere functies 
naast elkaar bestaan. Er is groei mogelijk voor ondernemers om het bedrijf te ontwikkelen 
voor zover andere functies hiervan geen hinder ondervinden. Dit is een gemeentelijke 
afweging.
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Ligging plangebied ten opzichte van het Gelders NatuurNetwerk

De volgende onderwerpen zijn volgens ons in eerste instantie van belang:
4 Kaart 'Natuur' (zie boven): Het plangebied ligt in de nabijheid van het Gelders

Natuurnetwerk. Dit natuurnetwerk is bedoeld om natuurgebieden te vergroten en om 
natuurgebieden met elkaar te verbinden. Het is van groot belang om bij de positionering 
van de voorziening hier buiten te blijven.

4 Kaart 'Vrijetijdseconomie': Het plangebied ligt nabij een toeristische routestructuur: fiets
en wandelpaden. Het betreft hier de Eltenseweg. De routes die zijn vastgelegd in de 
Omgevingsvisie hebben een groot belang voor het toerisme in Gelderland. Het realiseren 
van een nieuwe voorziening vormt een waardevolle aanvulling voor de camping. De 
voorziening is uitsluitend bedoeld voorde campinggasten. Het benutten van het 
buitengebied voor andere functies dan landbouw wordt steeds belangrijker. Recreatieve 
voorzieningen worden met name genoemd.

Voor een goede afweging van keuzes voor locaties van nieuwe gebouwen, staat de Gelderse 
ladder voor duurzaam ruimtegebruik centraal. De Gelderse ladder voor duurzaam 
ruimtegebruik is een instrument om de vraaggestuurde benadering vorm te geven: wat is de 
specifieke behoefte? Bij nieuwe functies in het buitengebied is het van belang dat op dezelfde 
locatie of elders sprake is van een landschappelijke versterking. Het gemeentelijk 
Landschapsontwikkelingsplan en het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied biedt hiervoor enkele 
handvatten.

3.2.2 Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik

Het accent van stedelijke ontwikkelingen verschuift van nieuwbouw naar het vitaliseren van 
bestaande gebieden en gebouwen. Voor een goede afweging van keuzes voor locaties van 
nieuwe gebouwen staat de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik centraal. Met deze 
ladder wordt een transparante besluitvorming en een zorgvuldige ruimtelijke afweging 
nagestreefd. Het gaat om het tijdig afwegen van kansen en mogelijkheden om bestaande 
gebouwen te benutten bij overwegingen van nieuwe bebouwing.
Een goede afweging volgens de ladder vraagt om kennis van de bestaande voorraad. 
Gekoppeld daaraan zijn er vragen over de opgaven en kwaliteiten in een gebied:
4 past de ontwikkeling bij de doelen in Gelderland? Zo ja:
* hoe voegt de ontwikkeling extra kwaliteit toe aan een gebied?

Als juridische basis gebruikt de provincie de ladder voor duurzame verstedelijking die het Rijk 
heeft vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In elk bestemmingsplan dat voorziet 
in een nieuwe stedelijke ontwikkeling dienen gemeenten volgens de rijksladder aan de hand

Algemeen
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van drie stappen de locatiekeuze te motiveren. Deze rijksladder is van provinciaal belang. 
Aangezien de juridische borging van de ladder al geregeld is in het Bro, heeft de provincie de 
ladder niet nogmaals opgenomen in de provinciale omgevingsverordening.

—* Nee, stop met de procedure of pas uw plan zodanig 
aan dat het past bij de regionale behoefte

Ja, ga naar trede 2

I
Ja, u bent (voor dit deel) klaar 
met de motivering

Nee, ga naar trede 3

I
Trede 3 zoek een locatie die multímodaal 

ontsloten is of kan worden voor 
de resterende regionale behoefte

Trede 2 Is (een deel van) de regionale behoefte op te 
vangen binnen het bestaand stedelijk gebied

Trede 1 Is er een regionale 
behoefte?

De rijksladder heeft betrekking op stedelijke ontwikkelingen. Ondereen stedelijke 
ontwikkeling wordt verstaan: "ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen".
De provincie wil onderzoeken of de ladder ook voor landelijke functies kan worden uitgewerkt. 
Vooruitlopend daarop spreekt de provincie nu al van de ladder voor duurzaam ruimtegebruik. 
De ladder is een hulpmiddel dat een bijdrage levert aan een goede ruimtelijke ordening. Het 
doorlopen van de ladder is een procesvereiste.
Toevoegen van kwaliteit aan de leefomgeving

De ambitie is om bij de toepassing van de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik 
expliciet aandacht te schenken aan de borging van ruimtelijke kwaliteit of kwaliteit van de 
leefomgeving. Daarbij is het al goed om de ladder zelf als een kwaliteitsinstrument aan te 
merken, gericht op behoefte en locatie. Bijvoorbeeld bij ruimtelijke initiatieven in stedelijk en in 
het landelijk gebied en in overgangsgebieden als de stads- en dorpsrandzones.
Het is van belang dat er een goede match ontstaat tussen de kwaliteiten van het ruimtelijk 
initiatief en de kwaliteiten van de (uiteindelijk gekozen) locatie en het omliggende gebied. De 
uitdaging waar de provincie en partners gezamenlijk voor staan is om kwaliteit - indien 
mogelijk en gewenst extra kwaliteit - toe te voegen, beleefbaar te maken en houden. 
Algemene stelregel is: streef naar een goed evenwicht tussen ontwikkelingsruimte en de 
kwaliteitsprestatie c.q. investering in kwaliteit van de leefomgeving. Bij dit evenwicht spelen 
de 'onderliggende' gebiedscategorieën, met name in het landelijke gebied, een grote rol.
Soms is het denkbaar dat juist een 'topkwaliteit' gewenst is. Vooral als het gaat om 
initiatieven die min of meer als 'gebiedsvreemd' kunnen worden beschouwd en qua maat en 
schaal een bovengemiddelde impact hebben op de omgeving.

Dit bestemmingsplan en de ladder voor duurzame verstedelijking
Is sprake van een stedelijke ontwikkeling?

De nieuwbouw van een aanvullende voorziening van circa 500 m2 bij de camping kan niet 
worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling. Gelet op de kleinschalige bebouwing die 
het plan mogelijk maakt en de beperkte omvang en de beperkte gebruiksmogelijkheden kan 
er van uit worden gegaan dat geen sprake is van een stedelijke voorziening. De in het plan 
voorziene ontwikkeling kan dan ook niet worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling.
Recente jurisprudentie (zoals ABRvS 4 juni 2014, ECLI:RVS:2014;1442) ondersteunt dit.

18 vāşţgesteld omg&vmgsvergunning



■mening camping De Slangenbuit

Daarnaast is de voorziening uitsluitend toegankelijk voor de kamperende campinggast. De 
voorziening wordt niet zelfstandig geëxploiteerd. De rust en het landelijk karakter zullen 
vanwege de beperking in de toegankelijkheid niet worden aangetast. De camping wordt niet 
uitgebreid. Van een onevenredig verkeersaantrekkende werking of toenemende druk op de 
omgeving is dan ook geen sprake. Het gebouw heeft bovengronds een oppervlakte van 500 
m2, hetgeen geen afmeting betreft welke volledig in contrast staat met de schaal van de 
omgeving.
Voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele lokale of regionale behoefte?

De vraag om er een regionale behoefte is aan de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten is niet 
te beantwoorden in onderhavig plan. Het betreft hier een individueel bedrijf dat ter 
ondersteuning van zijn huidige activiteiten wil uitbreiden en het bedrijf kent een specifieke 
activiteit met een landelijke dekking, namelijk het bieden van campingplaatsen. Een regionale 
behoefte is dus moeilijk aan te geven. Voor de camping is de behoefte wel groot om een 
ondersteunende voorziening te hebben. Voor het bedrijf is het essentieel om zo voor de 
toekomst een gezonde bedrijfsvoering te kunnen behouden. De behoeften van 
campinggasten veranderen in die zin dat meer behoefte is aan (vermaak)voorzieningen bij de 
camping. Er wordt eerder gekozen voor comfort, kwaliteit en exclusiviteit. Met het realiseren 
van de voorziening kunnen de gasten het gehele jaar door, dus ook in de wintermaanden, 
meer comfort verwachten.
Door het realiseren van de voorziening heeft de camping een bredere armslag om ook in de 
toekomst voldoende verdienmogelijkheden te hebben. De laatste járen is namelijk sprake van 
een stabilisatie van het aantal overnachtingen op de camping. Door het aanbieden van meer 
leisure wil de cliënt meer campinggasten trekken gedurende het gehele jaar. Dit geeft een 
stimulans aan de plaatselijke economie en het zorgt vooreen goed toekomstperspectief voor 
de camping zelf.
Kan deze aangetoonde behoefte in redelijkheid binnen bestaand stedelijk gebied worden 
opgevangen door hergebruik, danwel transformatie van gebouwen?
Een camping binnen bestaand stedelijk gebied is niet aan de orde. Er zijn op het terrein, of in 
de directe omgeving van het terrein geen gebouwen beschikbaar voor de voorziening. Daarbij 
is de nabijheid van de camping essentieel voorde nieuwe ondersteunende voorziening 
aangezien deze is bedoeld voorde bestaande campinggasten.
De beleidslijn bij nieuwe initiatieven in het buitengebied is dat wordt gezorgd voor een goede 
landschappelijke inpassing. In paragraaf 2.2 is hier reeds op ingegaan.
Is de locatie multimodaal om sloten?

Het bedrijf is voor de transport afhankelijk van een goede bereikbaarheid voor met name 
recreatief verkeer.

3.2.3 Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) van 2008 voor Doetinchem, Montferland en Oude 
IJsselstreek is opgesteld om de landschappelijke eenheid en kwaliteit te versterken en toch 
ruimte te bieden aan bestaande bedrijven en nieuwe ontwikkelingen. Het LOP-gebied bestaat 
uit zes verschillende eigentijdse landschapsensembles en kennen elk hun eigen bijbehorende 
landschapsstructuur. Het plangebied ligt in het deelgebied 'Rondom de Montferlandsche Berg'. 
Dit landschapsensemble bestaat weer uit 4 deelgebieden. Het plangebied ligt op de grens van 
deelgebied 2: Open flank met akkers en deelgebied 3: Het parelsnoer van dorpen.
De open flank met akkers is herkenbaar door een 200 tot 800 meter brede zone van open 
akker- en graslanden. Dit zijn de oude bouwlanden waar de dorpelingen van oudsher hun 
gewassen verbouwden. Door de openheid van de flank is de bosrand goed zichtbaar en 
leveren de akkers een mooi landschapsbeeld. Dit is herkenbaar voor het plangebied. De 
overgang van bos naar cultuurgrond is in dit deelgebied belangrijk voor dieren als dassen en 
reeën.
Het deelgebied 'Het parelsnoer van dorpen' dreigt het bos en haar akkers af te sluiten van het 
omringende landschap. Het gebruik van hekwerken rond weitjes versterkt dit effect. Ook het 
plangebied is in de huidige situatie helaas omkaderd met hekwerken.
Werkboek van de Montferlandsche Berg

Het LOP bestaat uit een aantal werkboeken, bouwpakketten met handleidingen die helpen bij

omgevingsvergunning vastgėsteld 19



Voorziening camping De Slangenbul

het ontwikkelen van projecten. Voor het plangebied is het werkboek van de Montferlandsche
Berg (2008) belangrijk.
Hierna worden de streefbeelden uit dit werkboek beschreven die van toepassing zijn voor het
gebied. Omdat het gebied in twee deelgebieden ligt, worden de streefbeelden van beide
deelgebieden benoemd.
Streefbeelden voor deelgebied 'Open flank met akkers';
1. De essen op de flanken van de berg dienen open te blijven om het zicht op het bos en het 

zicht vanaf de berg te garanderen.
2. Kleine elementen, zoals geknipte meidoornheggen bieden een landschappelijke en 

ecologische verrijking op de hellingen.
3. De bosrand dient op verschillende plekken te worden afgerond met een brede zoom van 

bloem- en besrijke heesters, die goed zijn voor vogels, kleine zoogdieren en insecten.
Streefbeeld voor deelgebied 'Het parelsnoer van dorpen';
1. De vele verschillende erven bieden nu soms een rommelig beeld. Versterking met 

streekeigen beplanting in de vorm van hagen en bomen (eik, beuk, berk, lijsterbes), in 
plaats van coniferen en naaldbomen, zou veel verbeteren.

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Structuurvisie Montferland

De gemeenteraad heeft op 23 april 2009 de Structuurvisie Montferland vastgesteld. Naast het 
bestendigen van een voorkeursrecht brengt en actualiseert de structuurvisie vooral 
bestaande visies en andere beleidsdocumenten.
Voor Montferland is toerisme van economisch belang. Voor een vitale toekomst van de 
gemeente is daarom ontwikkeling en groei van toerisme het uitgangspunt voor het 
ruimtelijk-economische beleid. De kansen worden mede bepaald dooreen marktgerichte 
houding en integrale benadering door het beleid
Ten aanzien van het buitengebied is sprake van een toenemend besef dat het buitengebied 
niet alleen gereserveerd is voor agrarische bedrijven. Agrarische bedrijven ontwikkelen 
nieuwe activiteiten als bron van inkomsten, maar er zijn ook steeds meer niet-agrarische 
ondernemers in het buitengebied. Samen met de landbouw vormen toerisme en recreatie en 
overige in het groene profiel passende bedrijvigheid de economische basis voor het landelijk 
gebied van de gemeente.
Voor Montferland is toerisme van economisch belang. Voor een vitale toekomst van de 
gemeente is daarom ontwikkeling en groei van toerisme het uitgangspunt voor het ruimtelijke 
beleid. Verblijfsrecreatiebedrijven moeten zoveel mogelijk ruimtelijk geconcentreerd worden 
om versnippering te voorkomen en voldoende kritische massa te creëren voor beleving en 
gezonde exploitaties. Vanuit de exploitatie van horeca, detailhandel en dagrecreatie is het 
wenselijk om zo veel mogelijk te bundelen bij bestaande kernen of concentratiegebieden. 
Binnen deze randvoorwaarden is het gemeentelijk beleid derhalve gericht op verdere 
ontwikkeling van recreatieve functies, mits op een goede manier ingepast in het landschap.
Het spreekt vanzelf dat het behoud van de aanwezige landschappelijke en natuurlijke 
waarden het uitgangspunt is van beleid. Tevens wordt ingezet op behoud en versterking van 
de uitzichtmogelijkheden vanaf de berg. Verder moeten de recreatieve mogelijkheden van het 
Bergherbos/Montferland worden behouden en verwerkt. De cultuurhistorische waarden (zoals 
historische lanen) bieden goede mogelijkheden voor versterking van de recreatieve beleving.

3.3.2 Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Montferland

Naast het LOP is voor deze ontwikkeling ook het Beeldkwaliteitsplan buitengebied, gemeente 
Montferland (2010) van belang. Het plangebied wordt in het Beeldkwaliteitsplan ingedeeld in 
het landschappelijk deelgebied Het Enkdorpenlandschap. Voor dit deelgebied zijn de volgende 
ontwerprichtlijnen van belang:
« Beslotenheid van het erf: Behoud en versterking van de openheid van de engen, door 

middel van dichte randbeplantingen. Dit vergroot het contrast tussen de openheid van de 
eng en de beslotenheid van het erf;
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* Erfbeplanting: Minimaal één zijde van het bouwblok dient aangeplant te worden met 
gebiedseigen beplanting;

* Beplantingssoorten: bijvoorbeeld Eik, Ruweberk, Meidoorn, Lijsterbes, Hazelaar en 
Hondsroos.

In het inrichtingsplan zijn bovenstaande uitgangspunten verwerkt.

3.3.3 Notitie Recreatie en Horeca in het buitengebied

Binnen de gemeente is er in de loop van de tijd een aantal locaties in het buitengebied 
ontwikkeld met toeristisch-recreatieve nevenactiviteiten naast het agrarische bedrijf. De grens 
tussen hoofd- en nevenfunctie is bij een aantal locaties vervaagd. Deze notitie geeft antwoord 
op de vraag hoe de gemeente Montferland wenst om te gaan met het (al dan niet) toestaan 
van (nieuwe) horeca-activiteiten in het buitengebied, in welke mate en bij welke functies?
Het uitgangspunt binnen recreatie 81 toerisme is concentratie (bundeling) van activiteiten. Zo 
worden bestaande locaties versterkt en wordt geen onnodige inbreuk op het gebied 
gepleegd. De visie is: het aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden in het buitengebied, op 
het gebied van recreatie en horeca, die aansluiten bij het karakter en het décor van 
Montferland en bijdragen aan een leefbaar en aantrekkelijke gemeente voor inwoners, 
toeristen en bedrijven.
Montferland wil inzetten op horecafuncties die een aanvulling zijn op het toeristische 
recreatieve aanbod in de gemeente. Het moet gaan om horeca die kleinschalig van aard is en 
moet passen binnen de beleving en het karakter van het buitengebied.
Er moet een duidelijke combinatie worden gezocht tussen de nieuwe horecafunctie en 
toeristische voorzieningen in het buitengebied. Door de toelating van nieuwe horeca te 
koppelen aan de nabijheid van wandel- en/of fietsroutes, (gemeentelijke) monumenten of aan 
een toeristische attractie, stuurt de gemeente op een samenhangend pakket van 
voorzieningen dat aansluit op de beleving van het landelijk gebied.
Wanneer nieuwe horecafuncties niet passen binnen het landelijke karakter van het 
buitengebied, horen zij niet in het buitengebied. Hiervan kan sprake zijn wanneer het gaat om 
horeca met een grote omvang of horeca die geen enkele binding heeft met het ter plaatse 
aanwezige agrarische bedrijf of een (dag)recreatieve functie. Het gaat bijvoorbeeld om 
discotheken en cafés. Het college vindt dit type bedrijven in ruimtelijke zin meer voorbehouden 
aan de kernen en aan de bestaande horeca bedrijven in het buitengebied.
Verder bestaat bij deze vorm van horeca de kans dat nieuwe bedrijven concurrentie opleveren 
voor de al bestaande reguliere horecabedrijven. Zonder regulerend te willen optreden in 
concurrentieverhoudingen tussen bedrijven, kan dit op termijn tot ruimtelijk onwenselijke 
neveneffecten leiden.
Ondergeschikte horeca is een versterking van de toegestane of toe te stane nevenfunctie en 
kan niet als dé nevenfunctie worden aangemerkt.
In de notitie zijn kaders gesteld ten aanzien van horeca als nevenfunctie en horeca als 
ondergeschikte functie.
In geval van Camping De Slangenbult is sprake van van een ondergeschikte functie. De eisen 
die hiervoor gelden zijn:
* De horeca-activiteit mag uitsluitend in samenhang met en ondersteunend aan de 

hoofdactiviteit plaatsvinden. In het gevat van camping De Slangebult is de welnessvoorziening 
ondersteundend aan de camping.

* De horeca-activiteiten moet passen binnen het "regime" van de toegestane nevenfunctie 
bij de agrarische bestemmingen of hoofdfunctie van de overige bestemmingen. Passend 
betekent dat deze horeca-activiteit complementair is aan de hoofdfunctie. Een dergelijke 
functie pas goed bij de huidige campingactiviteiten. De eigenaar wit gasten meer kunnen bieden 
aan voorzieningen, zowel in de zomer- ais winterperiode.

* Het horecagedeelte mag uitsluitend bereikbaar zijn via de entree van de hoofdfunctie, om 
te voorkomen dat het horecagedeelte een zelfstandige stroom bezoekers trekt.
Toelichting: Wanneer er sprake is van zelfstandige toegankelijkheid of van uitoefening los 
van de hoofdfunctie is er geen directe relatie meer met de hoofdfunctie, maar gaat het om 
zelfstandige horeca-activiteiten. De nieuwe voorziening is uitsluitend bereikbaar vanaf het 
campingterrein, nabij de bedrijfswoningen van de campingeigenaar.

* Er is in het pand (vrij toegankelijke) sanitaire ruimte aanwezig (voortvloeiende uit de 
inrichtingseisen van de Drank- en Horecawet). Deze ruimte is aanwezig in het nieuwe
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gebouw.
* Voor de ondergeschikte horeca mag geen specifieke aandacht worden gevraagd (geen 

afzonderlijke reclames, openingstijden) via welk medium dan ook (internetsites, borchures, 
uithangborden, menukaarten voor het raam, 'sandwichborden' op straat en dergelijke). De 
campingeigenaar zai hierop toezien.

* De ondersteunende horecavoorziening dient tijdens openingsuren van de hoofdactiviteit 
openbaar toegankelijk te zijn, verhuur aan derden tijdens en buiten openingstijden voor al 
dan niet besloten feesten en partijen is niet toegestaan. De openingstijden zullen 
aansluiten bij de (stilte)tijden die worden aangehouden op de camping.

* Het horecagedeelte mag niet door een derde, niet zijnde de exploitant van de 
hoofdfunctie, worden geëxploiteerd. De nieuwe voorziening wordt door de campingeigenaren 
geëxploiteerd.

3.3.4 Bestemmingsplan Buitengebied

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Buitengebied, onherroepelijk geworden op 6 
november 2013. Dit bestemmingsplan is in 2014 voor het eerst herzien en momenteel loopt 
een tweede herziening. Beide herzieningen hebben geen invloed op de nieuwbouw van de 
camping voorziening.
In het bestemmingsplan buitengebied heeft het perceel deels de bestemming "Agrarisch met 
waarden" en deels de bestemming "Bos", beide zonder bouwvlak. Aan de voorzijde van het 
terrein geldt een dubbelbestemming "Waarde - Archeologische verwachting 2".
Verder gelden voorde nieuwbouwlocatie de volgende aanduidingen:
* ehs-natuur;
* waardevol landschap;
* openheid;
* reliëf;

Het bouwen van de campingvoorziening past niet binnen de bepalingen van het 
bestemmingsplan. Daarom zal middels een buitenplanse afwijking, dan wel een nieuw 
bestemmingsplan, de ontwikkeling mogelijk moeten worden gemaakt.
Met name de bepalingen met betrekking tot de aanduidingen zijn van belang voor de 
inpassing van het bouwplan. Hierbij dient te worden aangetekend dat de aanduiding 
ehs-natuur in de Omgevingsverordening Gelderland is aangepast (Gelders Natuurnetwerk) in 
die zin dat deze is terug gelegd. De campingvoorziening ligt buiten het Gelders 
Natuurnetwerk. In het ontwerp is echter wel rekening gehouden met compenserende 
maatregelen en de inpassing van het gebouw in het landschap.

3.4 Conclusie

Het beleid ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied is lange tijd 
behoudend geweest waarbij vooral ruimte werd gereserveerd voor landbouw, natuur en 
water. Vanuit de provincie en de gemeente wordt steeds vaker onderkend dat ook andere 
functies een plaats moeten kunnen krijgen in het landelijk gebied om zo de vitaliteit te 
behouden dan wel te versterken. Inspelen op vragen in de markt is van groot belang om 
gewenste ontwikkelingen in het landelijk gebied te ondersteunen.
Voor een vitaal platteland is het streven om gebruik te maken van de kansen die zich 
aandienen en voortkomen uit de bijzondere kwaliteiten van elk gebied. De omwenteling op 
het platteland vraagt om ruimte voor nieuwe economische dragers voor een gezond 
economisch toekomstperspectief voor de mensen. De provincie zoekt met partijen naar een 
goede balans tussen duurzame economische structuurversterking en het borgen van unieke, 
streekeigen kwaliteiten. Het ruimte bieden aan recreatieve functies draagt bij aan de vitaliteit 
van het landelijk gebied.
Door de beperkte gebruiksmogelijkheden van de voorziening, door de kamperende 
campinggasten, zal er geen sprake zijn van een onaanvaardbare verkeersaantrekkende 
werking c.q. een toenemende druk op het gebied. Van een zelfstandige, openbaar 
toegankelijke voorziening, is namelijk geen sprake. Nu er geen sprake is van een zelfstandige 
horeca voorziening, zal de voorziening geen noemenswaardig effect hebben op de bestaande 
horecavoorzieningen in de omgeving.
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Voor een vitaal platteland is van groot belang het borgen van de kwaliteit van natuur en 
landschap, het groene kapitaal van Gelderland. Initiatieven op het platteland bieden kansen 
die kwaliteit verder te ontwikkelen en benutten. Mensen worden daartoe uitgenodigd. De 
gemeente Montferland onderkend het belang van de recreatieve sector voor het landelijk 
gebied.
Zoals genoemd vormen een goede landschappelijke inpassing en bescherming van 
natuurwaarden essentiële voorwaarden voor het mogelijk maken van ontwikkelingen in het 
landelijk gebied.
Zoals in de Omgevingsvisie en in het bestemmingsplan aangegeven, herbergen het 
plangebied en directe omgeving enkele belangrijke waarden, zoals de ligging nabij het 
Gelders Natuur Netwerk en de ligging in waardevol landschap (reliëf en openheid).
Met het ontwerp van de nieuwe voorziening is rekening gehouden met deze waarden. Er is 
gezorgd vooreen goede landschappelijke inpassing waarbij het reliëf en de openheid in 
belangrijke mate behouden blijven (zie paragraaf 2.2 en bijlage 1). Zo zullen ter compensatie 
nieuwe beplantingen worden aangelegd en zullen op verschillende plekken in het bos 
(loof)bomen worden geplant.
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Hoofdstuk 4 Milieutechnische en ruimtelijke aspecten

4.1 Bodem

Uitgangspunten bij ruimtelijke ontwikkeling is dat de bodemkwaliteit geschikt moet zijn voor 
de beoogde functie. Het betreft hier een functie voor een recreatieve voorziening.
LievenseCSO Milieu B.V. heeft in opdracht van Camping De Slangenbult een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de St. Isidorusstraat 12 te Stokkum. Dit 
onderzoek is terug te vinden in bijlage 2.
De voorgenomen realisatie om een horeca- en wellnessvoorziening op het voorterrein van het 
campingterrein te realiseren, heeft de aanleiding gevormd voor het bodemonderzoek. De 
horeca zal zich in de bouwlaag boven de grond bevinden, het wellness-gedeelte onder de 
grond.
De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn:
* Tijdens het veldonderzoek zijn in het opgeboorde materiaal geen bodemvreemde 

materialen aangetroffen;
* Tijdens het veldonderzoek zijn zowel op het maaiveld als in het opgeboorde materiaal 

geen asbestverdachte materialen aangetroffen;
* In zowel de bovengrond, ondergrond, als diepere ondergrond is géén van de 

geanalyseerde parameters verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde;
* In het grondwater is géén van de geanalyseerde parameters verhoogd ten opzichte van 

de streefwaarde.
In zowel grond als grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. Er worden dan ook 
geen belemmeringen gezien voor het huidige en toekomstige gebruik van de locatie.
Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek wordt geen nader onderzoek aanbevolen. 
Indien sprake zal zijn van grondverzet, wordt aanbevolen zoveel mogelijk grond op de locatie 
te hergebruiken. Wanneer in de toekomst graafwerkzaamheden plaatsvinden op de locatie, 
wordt aanbevolen om rekening te houden met de voorwaarden zoals omschreven in bijlage 8 
van het rapport (grondverzet).

4.2 Archeologie

Bij elke nieuwe ontwikkeling waarbij sprake is van bodemroeringen moet nagegaan worden in 
hoeverre eventuele archeologische verwachtingswaarden verstoord kunnen worden. Om de 
onderzoeksplicht te bepalen heeft de gemeente een archeologische beleidskaart opgesteld.
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Uitsnede archeologische beleidskaart

Uit bovenstaande beleidskaart is af te lezen dat het plangebied valt binnen een gebied met 
middelmatige verwachtingswaarden (AWV, categorie 7). In dit soort gebieden zal bij 
bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld of dieper dan de bekende 
bodemverstoring en bij plangebieden groter dan 1.000 m2 vroegtijdig een inventariserend 
archeologisch onderzoek plaats moeten vinden.
Onderhavig bouwplan voorziet in de bouw van een recreatieve voorziening van circa 500 m2. 
Hieruit valt te concluderen dat geen geen archeologisch onderzoek nodig is.
N.B. Te allen tijde dient bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 
meldingsplicht (ex. artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt om het 
documenteren van toevalsvondsten te garanderen. Degene die anders dan bij het doen van 
opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het 
een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze 
minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de ambtenaar van de gemeente Montferland (mw.
A. Zonneveld) hiervan per direct in kennis te stellen.

4.3 Flora en fauna

Op de geplande locatie voorde bouw van de recreatieve voorziening is een quickscan 
Natuurwetgeving uitgevoerd. Een quickscan is een momentopname en staat niet gelijk aan 
een volledige veldinventarisatie. Het is een eerste stap waaruit blijkt of een vervolgstap in de 
vorm van een uitgebreidere natuurtoets noodzakelijk is of dat dit niet het geval is.
Voor deze ontwikkeling is een Quickscan Natuurwetgeving uitgevoerd. Deze quickscan is
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bijgevoegd in bijlage 3.
Beschermde soorten
Flora

Binnen het plangebied zijn geen ontheffingsplichtige plantensoorten geregistreerd of 
aangetroffen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat deze zullen worden aangetroffen. 
Nader onderzoek naar het voorkomen van ontheffingsplichtige florasoorten wordt niet 
noodzakelijk geacht.
Fauna

Binnen het plangebied zijn geen ontheffingsplichtige faunasoorten geregistreerd of 
aangetroffen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat deze zullen worden aangetroffen.
Nader onderzoek naar het voorkomen van ontheffingsplichtige faunasoorten wordt niet 
noodzakelijk geacht. Opgemerkt wordt dat bij de ontwikkeling van het terrein en na realisatie 
van de ontwikkeling lichtverstoring zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. Daarnaast 
wordt geadviseerd om het kappen van bomen uit te voeren buiten het broedseizoen (in de 
periode oktober - februari) zodat het risico op het verstoren of beschadigen van nesten 
nagenoeg is uitgesloten.
Gebiedsbescherming

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de Rijntakken op meer dan 4 kilometer afstand. 
Gelet op de afstand tot dit natuurgebied en de relatief beperkte ingreep ter plaatse van het 
onderzoeksterrein worden er geen invloeden verwacht op de beschermde waarden van het 
Natura 2000-gebied.
Uit de kaart kernkwaliteiten GNN (Gelders Natuur Netwerk) van de provincie Gelderland blijkt 
voorts dat de locatie is gelegen in Vak 39 Montferland. De locatie is niet aangemerkt als 
waardevol open gebied of verkaveling, parel of natte landnatuur. Voorts is de beoogde 
ontwikkeling niet in strijd met de ontwikkelingsdoelen natuur en landschap GNN (omvorming, 
natuurontwikkeling) of ontwikkelingsdoelen natuur en Landschap Groene Ontwikkelingszone.
Conclusie
Nader onderzoek naar beschermde flora en fauna is gelet op de uitkomsten van onderhavig 
onderzoek niet noodzakelijk.

4.4 Waterparagraaf

Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Het aanwezige 
watersysteem vormt een belangrijke randvoorwaarde voor wat in een bepaald gebied wel of 
juist niet mogelijk is en stelt daarmee eisen aan de inrichting van de beperkte ruimte. De 
watertoets is een instrument om te komen tot een juiste afstemming tussen water en 
ruimtelijke ordening. De watertoets heeft tot doel om in een vroegtijdig stadium een 
samenhangend beeld te geven van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met 
ruimtelijke relevante aspecten van duurzaam waterbeheer en biedt de mogelijkheid om alle 
relevante partijen te betrekken bij het opstellen van een wateradvies. Dat advies omvat alle 
waterhuishoudkundige aspecten: veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging. De 
inbreng van water en daarmee ook het doel en de Ínhoud van de waterparagraaf hangt sterk 
af van het type bestemmingsplan.
Voor de watertoets is gebruikt gemaakt van de Standaard Waterparagraaf zoals geleverd 
door het Waterschap Rijn Ŭ IJssel. Deze waterparagraaf is onderdeel van, en hangt samen 
met een set van standaarden die door het waterschap worden gehanteerd. Als op één of 
meer vragen per waterthema Ja wordt geantwoord, dan is het waterthema relevant en met 
deze worden toegelicht.
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Thema I Toetsvraag I Relevant
HOOFDTHEMA’S
Veiligheid 1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of 

regionale waterkering?
2. Liqt in of nabij het planqebied een kade?

Nee

Nee
Riolering en Afvalwaterketen 1. Is er een toename van het afvalwater? Ja

2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ?
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het 

waterschap?

Nee

Nee
Wateroverlast
(oppervlaktewater)

1. Is er sprake van de toename van het verhard 
oppervlak?

2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand 
verhard oppervlak?

3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag 
gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes?

Ja

Nee

Nee
Grondwateroverlast 1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende 

lagen in de ondergrond?
2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de

Nee

Rijn of IJssel?
3. Is in het plangebied sprake van kwel?
4. Beoogt het plan dempen van slootjes en andere 

wateren?

Nee
Nee

Nee
Oppervlaktewaterkwaliteit 1. Wordt er vanuit het plangebied op oppervlaktewater 

geloosd?
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water?
3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een 

Strategisch actiegebied?

Nee
Nee

Nee
Grondwaterkwaliteit 1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een 

drinkwateronttrekking? Nee
Volksgezondheid 1. In of nabij het plangebied bevinden zicht overstorten 

uit het gemengde of verbeterde geschieden stelstel?
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het

Nee

plangebied die milieuhygiënische of 
verdrinkingsrisico's met zich mee brengen (zwemmen, 
spelen, tuinen aan water)? Nee

Natte natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ?
2. Bevindt het plangebied zicht in of nabij 

beschermingszones voor natuur?

Nee

Nee
Inrichting en beheer 1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in 

eigendom of beheer zijn bij het waterschap?
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel?

Nee
Nee

AANDACHTSTHEMA'S
Recreatie 1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of 

gronden in het beheer van het waterschap waar actief 
recreatief medegebruik mogelijk wordt? Nee

Cultuurhistorie 1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het 
plangebied aanwezig? Nee

Riolering en Afvalwaterketen:

De hoeveelheid (huishoudelijk) afvalwater neemt toe door de ontwikkelingen in dit plan. Het 
afvalwater zal worden afgevoerd via de aanwezige riolering.
Wateroverlast (oppervlaktewater):

Het hemelwater, afkomstig van de nieuw te realiseren verharding (bebouwing en verharding), 
zal worden behandeld volgens de trits vasthouden - bergen - afvoeren. Hemelwater 
afkomstig van nieuw te realiseren verharding zal daarom, voor zover mogelijk, worden 
geïnfiltreerd in de bodem. Hiertoe is ruim voldoende onverhard oppervlak beschikbaar rondom 
de recreatievoorziening. Indien nodig zullen aanvullende maatregelen worden getroffen om de 
infiltratie van het hemelwater mogelijk te maken.
Uit de waarnemingen tijdens het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de 
bodem van de planlocatie bestaat uit matig fijn tot matig grof zand. De samenstelling van de 
bodem is daarmee geschikt om hemelwater dat afkomstig is van verhard oppervlak te 
infiltreren in de bodem.
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4.5 Geluid

De nieuwe recreatieve voorziening betreft geen geluidsgevoelige functie. Een akoestisch 
onderzoek is om deze reden dan ook niet nodig om te bepalen of in de omgeving 
geluidsbelastende activiteiten plaats vinden.

4.6 Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is de 'Wet luchtkwaliteiť in werking getreden. Met de 'Wet 
luchtkwaliteiť wordt de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van 
luchtkwaliteitseisen (Hoofdstuk 5 titel 2 Wm, Stb. 2007, 414) bedoeld. De 'Wet luchtkwaliteiť 
vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. In bijlage 2 van de Wm (nieuw) zijn grenswaarden 
voorde concentraties van stikstofdioxide, fijn stof (fractie PM10) en een groot aantal andere 
luchtverontreinigende stoffen opgenomen. Alleen de normen voor stikstofdioxide en fijn stof 
worden op een aantal plaatsen in Nederland overschreden; de normen voorde overige 
luchtverontreinigende stoffen uit bijlage 2 worden vrijwel nergens overschreden.
Kern van de Wet luchtkwaliteit is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van luchtkwaliteit moeten worden 
aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten 
of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te 
worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De NSL is op 1 augustus 
2009 in werking getreden.
In de Algemene Maatregel van Bestuur niet in betekenende mate (AMvB-NIBM) is bepaald 
wanneer er sprake is van een niet in betekende mate bijdrage aan concentraties, ongeacht of 
grenswaarden wel of niet worden overschreden. Het project kan doorgang vinden als voldaan 
wordt aan grenswaarden of als de beoogde verandering niet in betekenende mate bijdraagt 
aan de luchtverontreiniging. Er is sprake van een niet in betekenende mate bijdrage als de 
grens van 30Zo verslechtering niet wordt overschreden. De 307o grens is gedefinieerd als 307o 
van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie voor fijn stof. Dit komt overeen met
1,2 microgram/m3. De maximale verslechtering van 307o vindt plaats bij ontwikkeling tot 1.500 
woningen.
Aangezien er sprake is van de realisatie van een recreatieve voorziening van circa 500 m2 kan 
er van uit worden gegaan dat het project niet in betekenende mate bijdraagt aan de 
luchtkwaliteit.

4.7 Externe veiligheid

De doelstelling van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige woon- en 
leefomgeving door het beheersen van risico's van activiteiten met gevaarlijke stoffen (zoals 
opslag en transport). Het beleid is erop gericht te voorkomen dat er dichtbij gevoelige 
bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Op de risicokaart staan nabij 
het projectgebied geen risicoveroorzakende bedrijven, objecten of vervoersassen 
aangegeven. Het uitvoeren van een risicoanalyse wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.

4.8 Milieuhinder bedrijvigheid

Het voorgenomen plan maakt een nieuw geurgevoelig object mogelijk, namelijk een 
restaurant. In de directe omgeving van de nieuwe ontwikkeling bevinden zich geen bedrijven 
die hinder met zich mee brengen ten aanzien van het aspect geur. Om het plangebied liggen 
namelijk woningen en een ander recreatieterrein. Onderzoek naar milieuzonering van rond het 
plangebied voorkomende bedrijfsactiviteiten is dan ook niet noodzakelijk.
Bedrijven en milieuzonering
De VNG-publicatie is een algemeen geaccepteerd instrument om na te gaan of er sprake is van 
een goede ruimtelijk ordening indien inrichtingen dicht bij woningen worden voorzien. De 
publicatie geeft richtafstanden per bedrijfscategorie. De afstanden worden gegeven voorde
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milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De richtafstanden worden gemeten vanaf de 
perceelgrens van de inrichting tot aan de gevels van woningen. Indien de afstanden worden 
gerespecteerd is er sprake van een milieuhygiënisch te verantwoorden situatie en een goede 
ruimtelijke ordening. Indien een van de afstanden niet wordt gerespecteerd, is nader 
onderzoek noodzakelijk om na te gaan of de situatie alsnog milieuhygiënisch inpasbaar is.
Het toetsingskader bestaat uit 4 stappen. In stap 1 wordt een afweging gemaakt op basis 
van de in de publicatie opgenomen richtafstanden. Deze richtafstanden zijn gebaseerd op het 
omgevingstype 'rustige woonwijk'. Indien sprake is van het omgevingstype 'gemengd gebied' 
mogen de richtafstanden met 1 stap verlaagd worden. Als voorbeeld: een richtafstand van 50 
meter voor een rustige woonwijk wordt voor het gemengd gebied verkleind tot 30 meter.
Indien woningen op kleinere afstand zijn gelegen dan de richtafstanden, kan voor het 
betreffende plandeel gemotiveerd afgeweken worden van de richtafstanden. Vanaf deze stap 
is een akoestisch onderzoek noodzakelijk naar de milieubelasting conform de 
omgevingsvergunning voor het aspect milieu of het Activiteitenbesluit.
In de omgeving van het perceel liggen wel gevoelige bestemmingen. Nagegaan moet daarom 
worden of de recreatieve voorziening een overmatige belasting met zich mee brengt voorde 
omgeving.
Ten aanzien van de nieuwe recreatieve voorziening kan aangesloten worden bij de 
richtafstanden die gelden voor restaurants (SBI-code 561). Dit heeft als reden omdat de 
overige voorzieningen (zoals de bowlingbaan) ondergronds worden gebouwd. Daarmee zullen 
deze geen hinderuitstraling hebben. Op de begane grond wordt een restaurant gerealiseerd. 
In dit restaurant zal geen sprake zijn van het oraniseren van feesten en partijen en er zal 
geen versterkte muziek worden gedraaid, uitsluitend achtergrondmuziek.
Als grootste aan te houden richtafstand voor restaurants (met terras) geldt 10 meter ten 
opzichte van gevoelige bestemmingen voor de aspecten geluid, geur en gevaar. De dichtst bij 
staande woning ligt op 50 meter van het nieuwe gebouw. Er wordt dus voldaan aan de 
richtafstanden.
Terras

Aan de zuid- en oostzijde van het nieuwe gebouw wordt een terras gerealiseerd. Het terras 
aan de oostzijde zal ongeveer strekken tot 10 meter uit de voorgevel van het gebouw en 
heeft een oppervlakte van 96 m2. Het terras aan de zuidzijde zal eveneens zo'n 10 meter 
diep zijn, gemeten vanuit de gevel van het gebouw. De oppervlakte hiervan is circa 150 m2. 
Met de terrassen meegerekend'zal de kortste afstand tot de dichtsbijstaande woning circa 40 
meter zijn. Ook deze afstand wordt vanuit de bedrijven en milieuzonering voldoende groot 
geachte om geen onevenredige hinder met zich mee te brengen voor omwonenden.
In aanvulling op de bovengenoemde VNG-publicatie is in het Activiteitenbesluit het volgende 
ten aanzien van geluidsoverlast van terrassen opgenomen: "In art. 2.18 is opgenomen dat 
het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van 
de inrichting, buiten beschouwing wordt gelaten. Dat betekent dat stemgeluid van personen 
op een verwarmd of overdekt terrein wel meetelt". Het terras zal voor een deel verwarmd zijn 
middels een haard en wordt onoverdekt.
Het is niet eenvoudig om maatregelen te treffen om het stemgeluid te beperken. Er zou met 
maatwerkvoorschriften gedragsregels kunnen worden vastgesteld om aan de grenswaarden 
te voldoen (artikel 2.20, vijfde lid). Een gedragsmaatregel is bijvoorbeeld de periode van 
openstelling van het terras of het maximaal aantal mensen. Het is echter lastig aannemelijk te 
maken bij welke periode en/of capaciteit het stemgeluid nog voldoet aan de 
geluidgrenswaarden. Daarom passen dergelijke regels beter in een terrasvergunning op 
grond van de APV.
Gezien de afstand tussen het terras en de omliggende woningen, circa 40 meter, kan er op 
basis van de publicatie Bedrijven en milieuzonering van uit worden gegaan dat geen sprake 
zal zijn van een onevenredige geluidsoverlast.
Bowlingbaan (twee banen)

Ook wanneer de bowlingbaan (SBI-code 93144) wordt beschouwd, wordt voldaan aan de 
richtafstand van 50 meter die hiervoor geldt. Echter, aangezien de bowlingbaan ondergronds 
ligt, kan er van uit worden gegaan dat geen sprake is van een geluidsuitstraling op 
omliggende woningen.
Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan.
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4.9 Verkeer en parkeren

Ten aanzien van de aspecten verkeer en parkeren dient bij nieuwe ontwikkelingen bepaald te 
worden in hoeverre de nieuwe voorziening geen overmatige verkeersaantrekkende werking 
heeft en of er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. Het kampeerterrein wordt niet 
vergroot, er komt enkel een voorziening bij voor de campinggasten.
Aangezien de nieuwe voorziening geen zelfstandige voorziening is, zal van een onevenredig 
verkeersaantrekkende werking of toenemende behoefte aan parkeerplaatsen geen sprake 
zijn. De voorziening zal alleen bereikbaar zijn vanaf het campingterrein.
Op het campingterrein parkeren de campinggasten bij hun parkeerplek. Op het terrein zijn 
voor bezoekers 30 parkeerplaatsen aanwezig. Hiermee wordt er van uit gegaan dat in 
voldoende mate parkeerruimte aanwezig is.
De aspecten verkeer en parkeren vormen geen belemmering voorde ontwikkeling van het 
plan.

4.10 Kabels en leidingen

Over en onder het plangebied liggen geen leiding en kabels die planologisch relevant zijn. 
Daarom vormen dit aspect geen belemmering voor de ontwikkeling van het plan.
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Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De ontwerp-omgevingsvergunning 'Voorziening camping De Slangenbulť heeft van 20 april 
2017 tot en met 31 mei 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Binnen die 6 weken 
bestond vooreen ieder de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen tegen het voornemen, om 
met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wabo af te wijken van het 
bestemmingsplan 'Buitengebied'.

5.2 Economische uitvoerbaarheid

De plankosten zullen worden gedragen door de initiatiefnemer. De realisatie van dit plan leidt 
niet tot kosten die voor rekening van de gemeente komen. De economische uitvoerbaarheid is 
niet in het geding.
Planschade

Gezien het feit dat de functiewijziging niet binnen het bestemmingsplan past, bestaat de kans 
dat naar aanleiding van het projectbesluit planschadeclaims worden ingediend. Om eventuele 
schadeclaims op de aanvrager te kunnen verhalen is een privaatrechtelijke overeenkomst 
noodzakelijk, waarin afgesproken wordt dat de kosten die voortvloeien uit de 
planschadeclaims geheel door de aanvrager zullen worden betaald.
Exploitatie

De exploitatie van de centrumvoorziening is gekoppeld aan de camping. Voorde 
exploitatieprognose is uitgegaan van het aantal gastenovernachtingen in 2016. Dit aantal zal 
in de komende járen stijgen. Een en ander leidt na aftrek van de kosten tot een positief 
exploitatieresultaat.
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Bijlagen ruimtelijke onderbouwing
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archief 

ciass. Nr. 

Geachte heer/mevrouw, 

In het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening ontving de 

provincie op 8-2-2016 het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied, derde herziening. 

Provinciaal beleid 
De Omgevingsvisie en de bijbehorende verordening zijn in september 2014 door Provinciale Staten 

vastgesteld. Op 17 oktober 2014 zijn beide beleidsstukken in werking getreden. Het Omgevingsbeleid 

vervangt de Structuurvisie (Streekplan 2005) en de Ruimtelijke Verordening Gelderland. 

Onze complimenten voor de snelheid waarmee het bestemmingsplan buitengebied in 

overeenstemming is gebracht met het nieuwe Gelderse Omgevingsbeleid. Door jaarlijks het 

bestemmingsplan te actualiseren bent u flexibel om te kunnen acteren op nieuwe ontwikkelingen. 

Planbeschrijving 

De derde herziening van dit bestemmingsplan Buitengebied voorziet hoofzakelijk in een doorvertaling 

van enkele beleidsmatige wijzigingen. Zo sluit het plan aan bij het provinciaal beleid door de nieuwe 

aanduidingen voor natuur (GNN/GO) over te nemen. Dit geldt ook voor de nieuwe begrenzing van het 

waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied. Het plan maakt bovendien enkele kleine planologische 

wijzigingen mogelijk op perceelniveau. 

Provinciaal belang 

Het voorontwerp geeft ons aanleiding om te adviseren ten aanzien van de onderstaande provinciale 

belangen. 

Gelders natuurbeleid 

In het provinciaal ruimtelijk beleid is een onderscheid gemaakt tussen het Gelders Natuurnetwerk 

(GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO). Voor het GNN geldt de 'nee, tenzij'-benadering. Dit 

betekent dat bestemmingswijziging niet mogelijk is, tenzij er geen reële 

alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang. In de GO zijn nieuwe 

functies toegestaan mits de kernkwaliteiten van het gebied per saldo substantieel worden 

versterkt. 

inlichtingen bij ľĩlW. M. Pollemans 

e-mailadres post@gelderland.nl 

telefoonnummer (026) 359 97 65 

BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50.10.824 

IBAN-nummer: NL74BNGH0285010824 

BIC-code van de BNG: BNGHNL2G 

btw-nummer: NL001825100.B03 
KvK-nummer: 51468751 



provincie 

GELDERLAND 

In het geactualiseerde bestemmingsplan is de Ecologisch hoofdstructuur (hierna: EHS) conform het 

provinciale beleid verdeeld in het GNN en de GO. De begrippen 'EHS-natuur', 'EHS-ecologische 

verbindingszone' en 'EHS-verweven' zijn daarmee komen te vervallen. Om praktische redenen kiest u 

voor één extra categorie namelijk 'GO-EVZ'. Deze derde categorie kan leiden tot onduidelijk. Ons 

advies is dan ook om deze keuze te heroverwegen. 

We kunnen onze provinciale kaarten met bijvoorbeeld de begrenzing van het GNN en de GO 

gemakkelijk vergelijken met de digitale plankaart die u voor het ontwerp-bestemmingsplan moet 

publiceren op www.ruimtelijkeplannen.nl. Om deze reden hebben we de plangrenzen van het voor

ontwerpbestemmingsplan niet gecontroleerd, dit zullen we alsnog doen zodra het digitale plan 

beschikbaar is. 

Landbouw 

Het provinciale beleid maakt onderscheid tussen grondgebonden en niet-grondgebonden 

veehouderijbedrijven. Hiermee is het begrip intensieve veehouderij komen te vervallen. Uw 

bestemmingsplan is op dit punt aangepast. Het begrip intensieve veehouderij komt echter nog wel 

voor in de begrippenlijst onder 'au' en 'be' en in de regels van het plan. Wij adviseren consequent te 

kiezen voor de term 'niet-grondgebonden veehouderij'. 

Wij zijn bovendien benieuwd waarom u intensieve bedrijven expliciet uitsluit bij de 

wijzigingsbevoegdheid om een verhoging van de bebouwing toe te staan tot maximaal 12 meter (art. 

5.3.6 onder e). 

Waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied 

Met de actualisatie is het bestemmingsplan in overeenstemming gebracht met de aangepaste 

begrenzing van het waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied zoals opgenomen in het 

Actualisatieplan Omgevingsvisie. Net als voor de begrenzing van GNN/GO geldt ook hierbij dat we de 

juistheid van de begrenzing het beste kunnen controleren aan de hand van de digitale kaarten. 

Het provinciaal beleid is erop gericht dat nieuwe bestemming de kwaliteit van het grondwater niet 

aantasten (stand still, step forward-beginsel). De regelgeving hieromtrent is opgenomen in de artikelen 

2.6.2.1 en 2.6.2.1 van de Omgevingsverordening. Wij adviseren u in de artikelen 41.1 en 41.2 van het 

bestemmingsplan naar deze regelgeving te verwijzen. 

Meeliftverzoeken 

In het voorliggend bestemmingsplan zijn enkele meeliftverzoeken meegenomen. Voor de 

onderbouwing die is opgesteld voor de de horeca- en wellnessvoorziening bij Camping 'de 

Slangenbulť aan de St. Isidorusstraat 12 in Stokkum geldt dat de Ladder voor duurzame 

verstedelijking nog onvoldoende is gemotiveerd. De onderbouwing kan worden versterkt door aan te 

geven dat de activiteiten die mogelijk worden gemaakt ondersteunend zijn aan de huidige 

horecabestemming. Bovendien is de landschappelijke inpassing en de herplantplicht nog niet juridisch 

geborgd in het bestemmingsplan. Dit geldt ook voor de landschappelijk inpassing van 'Manege de 

Baerle' in Didam. 

Inpassingsplan Spoorverdubbeling Zevenaar - Didam 

Zoals bij u bekend bereiden Gedeputeerde Staten een inpassingsplan voor ten behoeve van de 

spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam. Op 29 maart 2016 is het voorontwerp vrijgegeven voor 

het vooroverleg. In dit project wordt nauw samengewerkt met uw gemeente, gemeente Zevenaar en 

Prorail. 

In de toelichting van het bestemmingsplan buitengebied zien wij geen informatie over dit project 

opgenomen. Om onduidelijkheid voor met name direct omwonenden te voorkomen, adviseren wij u 

hier wel naar te verwijzen en informatie daarover te verstrekken. 

Ook is het van belang dat we elkaar op de hoogte houden van de voortgang van beide procedures. 

Op het moment dat het ontwerp inpassingsplan ter inzage is gelegd, is de gemeente namelijk niet 

meer bevoegd een bestemmingsplan voor die gronden vast te stellen (art. 26, lid 5 Wro). 
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GELDERLAND 

Advies 

De actualisatie van uw bestemmingsplan Buitengebied geeft ons aanleiding voor het maken van 

slechts enkele opmerkingen. Wij adviseren deze te verwerken in het plan. Gelet op het provinciale 

belang dient u de terinzagelegging van het ontwerp opnieuw aan de provincie kenbaar te maken. Dit 

kan door het invullen van het E-formulier op de website www.gelderland.nl. 

Hoogachtend, 

namens de Algemeen Directeur 

van de provincie Gelderland, 

mw. mr. S. Sprokkereef 
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)ie s ijze erslag  O t erp esluit o ge i gs ergu i g Wa o i lusief 
afwijking bestemmingsplan), St. Isidorusstraat 12 te Stokkum 

e tru oorzie i g Ca pi g de Sla ge ult  
 

Van 20 april 2017 tot en met 31 mei 2017 heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen het 

voornemen om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo af te wijken van het 

este i gspla  Buite ge ied  o  daar ee o ge i gs ergu i g te ku e  erlenen voor de 

door Camping de Slangenbult  (gevestigd St. Isidorusstraat 12 te Stokkum) aangevraagde 

centrumvoorziening met bijbehorende buitenruimte bij Camping de Slangenbult te Stokkum. 

Een en ander tezamen met de aanvraag om omgevingsvergunning met de daarvan onderdeel 

uitmakende bescheiden, de ruimtelijke onderbouwing met de daarbij behorende onderzoeken en 

het inrichtingsplan, het ontwerp besluit en de ontwerp VVGB. 

  

De aanvraag voorziet in de oprichting van een aan de camping ondersteunende horeca- en 

wellnessvoorziening (bowling, wellness, horeca) met een oppervlakte van ca. 500 m² (boven 

maaiveld) op het voorterrein van de camping. De voorziening is uitsluitend bedoeld voor de 

campinggasten en daarmee direct gerelateerd en ondersteunend aan de camping (géén zelfstandig 

gebruik).  

 

Gedurende de inzagetermijn zijn twee zienswijzen ingediend door: 

 

1. Fa . Verstege  eige aar Eet afe/zaal de Pluu , ede a e s Fa . A i k eige aar 
Eet afe t Klaphek  d.d.  ei , i geko e  d.d. 9 ei ; 

2. Koninklijke Horeca Nederland namens Bowling- e  party e tru  s-Heerenberg d.d. 27 mei 

2017, ingekomen 24 mei 2017. 

  

  



Ad  )ie s ijze fa . Verstege  eige aar Eet afe/zaal de Pluu , ede a e s Fa . A i k 

eige aar Eet afe t Klaphek  d.d.  ei , ingekomen d.d. 29 mei 2017 

 

De estaa de 2 hore agelege hede  (Eet afé t Klaphek en Eetcafé/zaal De Pluum) in Stokkum zijn 

ruimschoots voldoende om ook de campings van deze voorzieningen te voorzien. In beide 

hore azake  ka  e  tere ht oor lu h/di er et terras e  afé gedeelte. Eet afé De Pluu  heeft 
ook ee  zaal e  t Klaphek  ee  afetaria. Beide horecazaken hebben grote investeringen gedaan met 

er ou i ge . Volge s Ca pi g de Sla ge ult  geeft de e tru oorzie i g ee  sti ula s aa  de 
plaatselijke economie en zorgt deze voor een goed toekomstperspectief voor de camping zelf.  Een 

derde horecabedrijf met een dergelijke oppervlakte (keuken 62 m² restaurant 116 m² en een bar van 

129 m²) zal echter grote economische gevolgen hebben voor de twee bestaande horecabedrijven. 

Verzocht wordt  om de omgevingsvergunning niet te verlenen zodat  het horeca-aanbod bij de 

bestaande lokale horecabedrijven blijft bestaan. 

 

Reactie: 

De centrumvoorziening is uitsluitend toegankelijk voor de campinggasten en bedoeld om deze gasten 

tijdens hun verblijf op de camping meer comfort te kunnen bieden. Het betreft geen zelfstandige 

voorziening welke voor een ieder toegankelijk is.  De centrumvoorziening is hiernaast uitsluitend via 

het campingterrein bereikbaar en qua openingstijden gekoppeld aan de bedrijfs- en stiltetijden van 

de camping. De ruimtelijke onderbouwing is hierop nader aangescherpt, waarnaar kortheidshalve 

wordt verwezen.  

Indien het aantal campinggasten toeneemt, zal dit een positief effect hebben op de plaatselijke 

economie doordat ook het aantal bestedingen zal toenemen. Ook de bestaande horecabedrijven 

zouden hiervan kunnen profiteren wanneer campinggasten buiten de camping gaan eten.  

Nu van een zelfstandige exploitatie geen sprake kan en zal zijn, is een derde horecabedrijf niet aan de 

orde. Het horeca-aanbod zal volledig bij de bestaande lokale horecabedrijven blijven bestaan. De 

door aanvrager beoogde oppervlakte van de keuken, het restaurant en de bar binnen de 

centrumvoorziening (zie reactie onder 2 c) doen aan het bovenstaande niet af.   

 

Ad 2) Zienswijze Koninklijke Horeca Nederland namens Bowling en party e tru  s-Heerenberg 

d.d. 27 mei 2017, ingekomen 24 mei 2017 

 

a. Met de komst van een wellnessvoorziening met bowlingbaan en horecavoorziening vreest 

exploitant van het bowlingcentrum voor haar eigen broodwinning. Uit de ruimtelijke 

onderbouwing blijkt niet in hoeverre is nagegaan welke invloed de komst van een nieuw 

wellnesscentrum met bowlingbaan en restaurant/bar heeft de op de directe omgeving. Exploitant 

van het bowlingcentrum moet haar inkomsten ook verdienen met het bowlingcentrum. Het gaat 

om bedrijven in het zelfde marktsegment en verzorgingsgebied. Afgevraagd wordt in hoeverre is 

onderzocht of beide bedrijven ook daadwerkelijk een bestaansrecht hebben. Onduidelijk is of de 

uitbreiding economisch haalbaar zal zijn. Exploitant van het bowlingcentrum tekent hierbij ook 

aan dat de planologische mogelijkheden voor het perceel in Stokkum ruimer worden dan haar 

mogelijkheden omdat er ook (zelfstandige) horeca-activiteiten mogelijk zijn met een 

wellnesscentrum.  Bij de start van het bowlingcentrum is in het verleden aan de vader van 

exploitant aangegeven dat het bowlingcentrum het enige in de regio zou blijven; 

 

b. Afgevraagd wordt of een dergelijke functie past binnen het gebied, waar de locatie zich bevindt. 

De gemeente Montferland staat voor het waarborgen van haar landelijke karakter. Daar waar er 

andere activiteiten bijkomen, is het de wens van de gemeente om de rust en het landelijke 

karakter zoveel mogelijk te behouden. Uit het regionale beleid van de Achterhoek blijk dat 

kleinschaligheid voorop staat. Een aanzienlijke uitbreiding van een camping met een 

wellnesscentrum en voorzieningen in een omvang zoals Camping de Slangenbult dat voor ogen 

heeft, past niet binnen dit beleid; 



c. Afgevraagd wordt of de omvang en grootte van de voorziening in verhouding staat tot de grootte 

van de camping. Verwacht wordt dat het realiseren van een wellnessvoorziening, bowlingbaan, 

restaurant en café/bar een aantasting betekent van het natuurgebied door de toename van het 

geluid, verkeersbewegingen en een toename van bezoekers; 

 

d. Onduidelijk is om hoeveel bowlingbanen het gaat en of deze functies in de praktijk slechts 

ondersteunend zullen zijn aan de camping, dan wel in de toekomst ondersteunend zullen blijven. 

Wanneer er 6 bowlingbanen worden gerealiseerd is er wel een onderzoek nodig naar de druk op 

de woonomgeving, het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk omdat dit een aanzienlijke 

stroom bezoekers gaat opleveren en dus een zeer grote toename van de druk op de woon- en 

leefomgeving; 

 

e. Als voorwaarde voor het verstrekken van de omgevingsvergunning is opgenomen dat de 

activiteiten slechts bedoeld zijn voor de campinggasten. Een zelfstandig gebruik zou niet zijn 

toegestaan. Afgevraagd wordt wanneer gesproken wordt van een campinggast , nu een camping 

ook daggasten kent. Bovendien wordt afgevraagd in hoeverre de handhaving van deze 

voorwaarde praktisch uitvoerbaar zal zijn (en geen dode letter) en hoe dit wordt gecontroleerd. 

 

Reactie: 

 

Ad a) Ter plaatse a  Ca pi g de Sla ge ult  wordt geen zelfstandig bowlingcentrum of 

zelfstandige horecavoorziening mogelijk gemaakt. Hoewel enig nadelig effect niet is uit te sluiten, 

zal dit effect gelet op de niet openbare toegankelijkheid van de centrumvoorziening, marginaal zijn.  

De centrumvoorziening wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor de (kamperende)campinggasten, 

dat wil zeggen díe gasten welke daadwerkelijk nachtverblijf houden op de camping.  

De toegangscontrole van de centrumvoorziening zal gebeuren middels het Icon-systeem. Dit systeem 

wordt op de camping al toegepast bij de sanitaire voorzieningen. Hierdoor is er een goede controle 

dat wandelaars en/of sporters, niet zijnde campinggasten, die zich binnen het wandel/fietsgebied 

van het (Montferland/Hulzenberg) bevinden, niet zo maar van deze voorzieningen gebruik kunnen 

maken. Het icon-systeem is eenvoudig te koppelen aan het kassa- en reserveringssysteem. Zodoende 

is met toepassing van deze elektronische sleutel (bij meerdere gezinsleden keycard) het gebruik door 

uitsluitend campinggasten en ook de controle daarop gewaarborgd. De toepassing van dit systeem 

welke waarborgt dat de centrumvoorziening uitsluitend toegankelijk is voor de campinggasten, is 

aanvullend in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.  

 
In de ruimtelijke onderbouwing is wel degelijk ingegaan op de effecten van de centrumvoorziening 

voor de omgeving, waarbij van essentieel belang is dat er geen sprake zal zijn van een zelfstandige 

voorziening of van een zelfstandig bowlingcentrum, zoals Bowling- e  party e tru  s-Heerenberg. 

Nu de toegang tot de bowlingbanen is beperkt tot de daadwerkelijke campinggasten (nachtverblijf 

houdende gasten op de camping) kan van concurrentie in dat opzicht dan ook geen sprake zijn.  

Een onderzoek naar het bestaansrecht van een nieuw bowlingcentrum in relatie tot bestaande 

o li g e tru  i  s-Heerenberg, heeft in dezen (nu van een zelfstandig bowlingcentrum geen 

sprake is) dan ook geen enkele toegevoegde waarde.  

De e eri g dat de pla ologis he ogelijkhede  oor de lo atie a  Ca pi g de Sla ge ult  
ruimer worden dan van het bowlingcentrum s-Heerenberg, wordt door ons bestreden nu de 

voorziening bij de camping uitsluitend wordt opengesteld voor campinggasten en een zelfstandig 

gebruik, maar ook een zelfstandige exploitatie van de voorziening niet wordt toegestaan. Dit in 

tege stelli g tot o li g e tru  s-Heerenberg dat voor een ieder toegankelijk is. Met de 

totstandkoming van de centrumvoorziening wordt dan ook geen bowlingcentrum toegevoegd. 

  



Door de exploitant is met een exploitatieprognose inzicht verschaft in de verwachte omzet voor de 

komende jaren afkomstig uit de centrumvoorziening. Hiermee is aangetoond dat de bouw van de 

aan de camping ondersteunende centrumvoorziening met de voorgestane exploitatie economisch 

uitvoerbaar/financieel haalbaar is. De exploitatieprognose toont een toenemend nettoresultaat uit 

de bedrijfsvoering. Een dergelijk resultaat wordt door ons niet onaannemelijk geacht. Een en ander is 

tevens verwerkt in de ruimtelijke onderbouwing. 

 

Ad b) De centrumvoorziening past zowel qua aard en schaal als qua gebruik binnen het gebied.  

De rust en het landelijke karakter van de omgeving zullen ten opzichte van de bestaande situatie 

geen wezenlijke wijziging ondergaan. Het buitengebied verandert ter plaatse niet van karakter. 

De centrumvoorziening staat qua aard en schaal niet in contrast met het landelijke karakter van de 

omgeving (landschappelijke kwaliteit). De centrumvoorziening is zodanig  ontworpen dat deze 

letterlijk opgaat in de reliëfrijke omgeving. Het ontwerp en het materiaalgebruik is afgestemd op de 

omgeving. De bowlingbaan en de wellnessvoorzieningen worden beneden maaiveld gerealiseerd, 

zodat van enige hinder naar de omgeving geen sprake is. Voorts wordt voldaan aan de aan te houden 

richtafstanden ten opzichte van omliggende gevoelige bestemmingen. Er wordt een substantiële 

bijdrage geleverd aan de landschappelijke kwaliteit door uitvoering van het beplantingsplan. 

Uitvoering van dat beplantingsplan wordt als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de 

omgevingsvergunning. Ook qua gebruik is de centrumvoorziening passend binnen het gebied nu deze 

uitsluitend toegankelijk is voor de campinggasten. In de reactie onder a is aangegeven op welke wijze 

dit wordt gewaarborgd.  

 

Op grond van beleid van zowel de provincie Gelderland als de Achterhoek wordt groot belang 

gehecht aan het o t ikkele  et k aliteit . De centrumvoorziening is in overeenstemming met het 

beleid van de provincie, de regio Achterhoek en de gemeente Montferland dat naast het borgen van 

de kwaliteiten van natuur en landschap en het afstemmen van ontwikkelingen daarop, mede gericht 

is op een kwaliteitsverbetering van het toeristisch product. De centrumvoorziening past qua aard, 

omvang en gebruik binnen het gebied, waarbij de bestaande omgevingskwaliteiten  worden benut 

(bouw in de boshelling) en versterkt (beplantingsplan). Op recreatief gebied is sprake van een 

kwaliteitsimpuls van een bestaande recreatieve voorziening (aanbieden meer comfort aan 

campinggasten), gericht op toename van het aantal overnachtingen. Het bouwplan is hiernaast 

getoetst aan de verstedelijkingsladder. De ontwikkeling is volledig in overeenstemming met het 

actuele beleidskader op de verschillende overheidsniveaus.  

 

Ad c) De omvang van de voorzieningen in de centrumvoorziening staan in verhouding tot het 

beschikbare aantal plaatsen op de camping. De camping beschikt over 175 plaatsen (115 toeristische 

plaatsen en 60 vaste plaatsen in de vorm van stacaravan/chalet). In geval van een volledige bezetting 

bedraagt het aantal campinggasten tussen de 350 a 400 personen.  Het restaurant biedt plaats voor 

ca. 64 personen.  

In het voor- en naseizoen worden vaak grote groepen (b.v. caravanclubs) ontvangen die in de huidige 

situatie bij slecht weer gebruik maken van een huurtent. In geval van nieuwbouw kan er een 

hoogwaardig kwalitatief onderdak worden aangeboden en haken groepen ook niet meer af. 

Hoewel de centrumvoorziening is gericht op een toename van het aantal campinggasten, zal een en 

ander niet leiden tot een aantasting van de omgeving (de rust of het landelijk karakter) door 

toename van geluid en verkeersbewegingen nu het gebruik van de centrumvoorziening beperkt blijft 

voor uitsluitend de campinggasten en geen sprake is van een openbare toegankelijkheid.  

Ten opzichte van de bestaande situatie zal geen sprake zijn van een onevenredig toenemende 

verkeersdruk. De este i g re reatie-verblijfsrecreatie  et de adere este i g 
ka peerterrei  ordt (hoewel het aantal plaatsen mogelijk door herinrichting kan worden 

uitgebreid) ten opzichte van de vigerende planologische situatie niet vergroot. 

 

 



   

 

 

Ad d) In de centrumvoorziening worden twee bowlingbanen gerealiseerd. Dit blijkt uit de tekening 

welke onderdeel is van de omgevingsvergunning. De bowlingbanen en de wellnessvoorzieningen 

zullen in de praktijk wel degelijk ondersteunend zijn aan de camping en daaraan ondersteunend 

(moeten) blijven. De voorzieningen zijn uitsluitend toegankelijk voor de campinggasten. Een 

openbare toegankelijkheid en een zelfstandig gebruik c.q. zelfstandige exploitatie van de 

centrumvoorziening is niet toegestaan. De centrumvoorziening is erop gericht het comfort voor de 

campinggasten te vergroten en zodoende meer gasten aan te trekken en de bezettingsgraad van de 

kampeerplaatsen te vergroten.  De druk op de (woon)omgeving wordt daarom bepaald door de 

capaciteit van het kampeerterrein en de bezettingsgraad van de campingplaatsen. Hoewel door 

enige herinrichting het aantal plaatsen op het kampeerterrein wellicht kan toenemen, en door de 

toename van het comfort de bezettingsgraad op de camping kan toenemen, wordt het 

kampeerterrein zoals dat in het bestemmingsplan is vastgelegd, niet vergroot.  Hoewel verwacht 

wordt dat het aantal campinggasten als gevolg van de toename van het comfort zal toenemen, zal 

het aantal verkeersbewegingen, de parkeerdruk en daarmee de druk op de woonomgeving niet 

onevenredig toenemen. Een onderzoek naar de druk op de woonomgeving heeft gelet op het 

gegeven dat verkeersaantrekkende werking is gerelateerd aan de maximale capaciteit van de 

camping en het gegeven dat deze capaciteit (los van mogelijke herinrichting van het terrein) niet 

wordt vergroot, dan ook geen enkele toegevoegde waarde. 

 

Ad e) Ca pi g de Sla ge ult is i  het este i gspla  este d tot re reatie- er lijfsre reatie  
et de adere este i g ka peerterrei . O der ee  ka peerterrei  wordt op grond van de 

begripsbepalingen verstaan terrei  of plaats, geheel of gedeeltelijk i geri ht, e  lijke s die 
inrichting, bestemd om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van 

kampeermiddelen ten behoeve van recreatief na ht er lijf . Op een kampeerterrein staat recreatief 

nachtverblijf centraal. De centrumvoorziening is ondersteunend aan het kampeerterrein en derhalve 

uitsluitend beschikbaar voor campinggasten welke recreatief nachtverblijf houden op de camping. 

Door exploitant van de camping is in de ruimtelijke onderbouwing nader aangegeven op welke wijze 

hij waarborgt dat de voorziening uitsluitend wordt gebruikt door gasten welke ter plaatse recreatief 

nachtverblijf houden. Zie hiervoor de reactie onder a. De voorziening mag uitsluitend worden 

geëxploiteerd door de exploitanten van de camping, hetgeen nadrukkelijk in de 

omgevingsvergunning wordt opgenomen. Een en ander wordt in de praktijk door de gemeente 

gecontroleerd. Een zelfstandig gebruik van de voorziening c.q. een exploitatie los van de camping, 

wordt op grond van deze omgevingsvergunning met de daarbij behorende onderbouwing, niet 

toegestaan. 
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