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Rapportage onderzoek legalisering bungalowpark 'Het Soperse Bos' (Vinkeloord),
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
In de loop van de jaren is het karakter van het toeristisch gebruik van het gedeelte van het
recreatiepark Vinkeloord (tegenwoordig Dierenbos) waar vakantiebungalows staan, gewijzigd
naar permanente bewoning. Dit gedeelte wordt thans 't Soperse Bos genoemd. In mei 2007 is
in opdracht van de gemeente Maasdonk een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden
om permanente bewoning mogelijk te maken. Op basis van dit onderzoek heeft de raad van
de gemeente Maasdonk in september 2007 besloten om de feitelijke situatie te willen
legaliseren. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 1 februari 2011 de Structuurvisie Dierenbos
e.o. vastgesteld. De gemeente wil de legalisering mogelijk maken door middel van het
opnemen van een functieaanduiding voor wonen (in de oude WRO heette dat een dubbelbestemming).
Daarnaast zijn er per 1 januari 2010 digitaliseringseisen gesteld ten aanzien van ruimtelijke
plannen ingevoerd zoals opgenomen in de huidige standaarden Standaard Vergelijkbare
BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008) en het Informatie Model Ruimtelijke Ordening 2008
(IMRO 2008).
Dit bestemmingsplan betreft een gedeeltelijke uitvoering van de structuurvisie "Dierenbos
e.o.".

1.2

Planvorm
Het onderhavige bestemmingsplan is in hoofdzaak een beheerplan, waarbij de enige
ontwikkeling is, dat binnen het plangebied naast recreëren ook wonen wordt toegestaan. In
het bestemmingsplan wordt middels een functieaanduiding 'wonen' bij de bestemming
Recreatie ruimtelijk-juridisch vast gelegd dat in het Soperse Bos de recreatiewoningen
permanent kunnen worden bewoond. Hierbij zal tevens, gelet op de huidige maximale
oppervlakte van het hoofdverblijf van 65 m², uit het vigerende bestemmingsplan een
verruiming worden opgenomen van het bouwoppervlak naar 82,5 m². Deze oppervlaktemaat
is bij de meeste hoofdverblijven feitelijk al aanwezig. De bouwmogelijkheid is opgenomen in
de regels van het bestemmingsplan. De ontwikkeling vindt direct plaats na het onherroepelijk
worden van het bestemmingsplan en dus binnen de planperiode.

1.3

Leeswijzer
Dit document is opgesteld uit 8 hoofdstukken. Na deze inleiding wordt achtereenvolgens
aandacht besteed aan:
- de beschrijving van de bestaande situatie (hoofdstuk 2);
- het beleidskader, bestaande uit Europees- en rijksbeleid, provinciaal, regionaal en
gemeentelijk beleid (hoofdstuk 3);
- een beschrijving van de realiserings- en uitvoeringsaspecten van het bestemmingsplan,
toetsing en verantwoording (hoofdstuk 4);
- de juridische planbeschrijving (hoofdstuk 5);
- de economische uitvoerbaarheid (hoofdstuk 6);
- het gevoerde vooroverleg en inspraak(hoofdstuk 7).
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Beschrijving bestaande situatie
Ligging plangebied
Het Soperse Bos ligt ten zuiden van de A59 in de gemeente Maasdonk. Ten noorden van de
vakantiewoningen ligt het Autotron. Autotron is een beurzen- & evenementenaccommodatie.
Het meest intensief bebouwde deel is gelegen in het noordwestelijk deel, het extensieve deel
wordt gevormd door het zuidelijk deel. Tussen Autotron en de vakantiewoningen bevindt zich
een bosgebied, dat als ruimtelijk/functionele buffer dienst doet en ook als zodanig is
bestemd.
Voor wat betreft de voorzieningen (dagelijkse levensbehoeften) zijn de bewoners met name
aangewezen op de nabijgelegen kerkdorpen Vinkel en Nuland (op ca 2 km), dan wel het
aanbod binnen de centrale accommodatie van het vakantiepark Dierenbos.

Figuur 1: Luchtfoto globale ligging 't Sopersebos

2.1.1

Ontstaansgeschiedenis
Vinkeloord was van oorsprong een landgoed van 110 ha met een aantal pachtboerderijen. In
1970 is de recreatieve ontwikkeling van Vinkeloord op gang gekomen. Het huidige vrijetijdspark bestond aanvankelijk uit een summier uitgeruste camping van ca. 10 ha met een 1 ha
grote zwemplas met strand- en ligweiden.
In 1971-1974 werden op een afgescheiden deel van het toenmalige vakantiepark Vinkeloord
154 recreatiebungalows gebouwd. Het recreatiepark Vinkeloord is door middel van routes,
knopen en groenvoorzieningen gecompartimenteerd. De aan de Fresia, Hyacinth en
Geranium gesitueerde vakantiewoningen vormen daarbinnen ruimtelijk een zelfstandige
eenheid sinds 2007, genaamd 't Soperse Bos.
Beschrijving woningen
In 1971 is bouwvergunning verleend voor 50 bungalows van het type Fresia. Zij zijn uitgevoerd als een zogenaamde A-framewoning, met aan de voor en achterzijde een pui. De rest is
dak.
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In de loop van de jaren zijn de meeste bungalows verbouwd, gerenoveerd en/of uitgebreid.
De uitbreiding betreft veelal verlenging van de hoofdbouwmassa, aanbrengen dakkapellen,
aanbrengen isolatie etc.
Hyacinth en Geranium.
In 1974 is bouwvergunning verleend voor 89 recreatiebungalows van een blokhutmodel,
geheel van hout met zadeldak. In de loop van de jaren zijn ook deze bungalows veelal
verbouwd en uitgebreid. De uitbreiding betreft het verlengen van de bouwmassa, het geheel
opnieuw indelen, het plaatsen van dakkapellen op de beide dakvlakken over de gehele lengte
en isoleren.
In de loop van de jaren zijn de complexen uitgebreid. In het plangebied 't Soperse Bos zijn nu
van het type Fresia 61 woningen en van de types Geranium en Hyacinth 93 woningen
aanwezig. Hetgeen een totaal aantal woningen van 154 oplevert.

2.1.2

Historische beleidsachtergrond
In het begin van de jaren '70 werden op recreatiepark Vinkeloord een groot aantal vakantiewoningen gerealiseerd. Gaandeweg de jaren werden -naast recreatief gebruik- de vakantiewoningen ook gebruikt voor permanente bewoning.
Vanaf 1993 werden bewoners er op geattendeerd dat permanente bewoning niet was
toegestaan, maar concrete acties van gemeentewege bleven achterwege. Uiteindelijk werd
pas in 2004 de beleidsnota bestrijding permanente bewoning vastgesteld. Hierbij werd echter
de kanttekening geplaatst dat nadrukkelijk gekeken diende te worden naar de discussie op
landelijk en provinciaal niveau over de mogelijkheden van permanente bewoning. Een en
ander had tot gevolg dat in het akkoord op hoofdlijnen van CDA-Dorpsbelangen het
navolgende werd opgenomen: “Binnen wettelijke kaders mogelijkheden bezien van legalisatie
van vakantiehuisjes Vinkeloord. Hierbij zijn voorwaarden onder meer: medewerking provincie
aan bestemmingsplan, geen beperkingen recreatieve bestemming overige deel, niet ten koste
van woningbouw Vinkel en afspraken over wegen, openbaar groen et cetera (een en ander
derhalve ook bezien in relatie tot de financiële gevolgen). Zo spoedig
mogelijk aanvullende beleidsnotitie. In afwachting hiervan actieve handhaving vakantiehuisjes opschorten.” (einde citaat), Aansluitend werd op 26 september 2006 door de gemeenteraad een motie met eenzelfde strekking aangenomen.
Overeenkomstig het gestelde in de motie werd een werkgroep samengesteld. Deze
werkgroep werd bemenst door een tweetal externe deskundigen en een vertegenwoordiging
vanuit Libéma, de Belangengemeenschap Bugalowpark Vinkeloord en de gemeente. In
constructief overleg is door de werkgroep de 'rapportage legalisering bungalowpark 'Het
Soperse Bos' (Vinkeloord)' opgesteld (zie bijlage 1).
Van belang is dat vanuit het oogpunt: “decentraal wat kan, centraal wat moet” de gemeente
haar verantwoordelijkheid neemt en duidelijkheid schept over de voorgestane richting. De
gemeente is immers aan zet. Op basis hiervan kunnen dan verdere stappen gezet worden.
Streven moet zijn dat de direct betrokken partijen eensgezind, met respectering van een
ieders positie, tot een eenduidig standpunt komen.
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In de “Rapportage onderzoek Legalisering Bungalowpark 't Soperse Bos” (het complete
rapport is als bijlage 1 opgenomen) is de volgende afweging gemaakt: “Het Rijk heeft aan de
provincies en gemeenten meer ruimte gegeven voor een bestemmingswijziging van recreatie
naar wonen. Legalisatie van 't Soperse Bos kan in beginsel binnen die gegeven ruimte
plaatsvinden. Geheel in lijn van het motto: decentraal wat kan en centraal wat moet is het
primair aan de gemeente om aan te geven of en zo ja hoe zij die beleidsruimte wil invullen."
Raadsbesluit september 2007
Door de gemeenteraad van Maasdonk is in september 2007 unaniem besloten om medewerking te verlenen aan permanente bewoning van 't Soperse Bos middels een dubbelbestemming (recreatie met permanente bewoning). Er is nadrukkelijk niet gekozen voor een
afzonderlijke woonwijk middels sec een woonbestemming voor 't Soperse Bos. Tevens is door
de gemeenteraad de Toekomstvisie gemeente Maasdonk vastgesteld, waarin recreatie een
belangrijke rol vervult.
Raadsbesluit september 2009
In de vergadering van de gemeenteraad van 22 september 2009 is het voorstel beleidslijn
bouwplannen 't Soperse Bos behandeld. Rekening houdende met de beleidsruimte die artikel
3.23 Wro biedt, is besloten om voor de recreatiewoonverblijven uit te gaan van een maximale
2
oppervlakte van 82,5 m . Tevens is hierbij aangegeven dat nog nader onderzoek zal plaats
vinden naar de maximaal toegestane oppervlakte voor bijgebouw(en), waarbij aangegeven is
dat dit kan door het opnemen van een maximale oppervlakte voor bijgebouw(en) eventueel
in combinatie met een maximaal percentage van bebouwing van het perceel, zodat duidelijk
het groene karakter gewaarborgd blijft.
Voorkomen moet worden dat te grote bijgebouwen ontstaan alsmede dat bijgebouwen
onderdeel gaan uitmaken van het recreatiewoonverblijf. Voorstel is om voor 't Soperse Bos,
2
naast de maximaal toegestane oppervlakte van 82,5 m voor het recreatiewoonverblijf, uit te
gaan van een maximaal toegestane oppervlakte van bijbehorende bouwwerken inclusief
2
2
carport van 33 m , waarbij de maximale oppervlakte van een carport maximaal 20m mag
bedragen. Meer oppervlakte van het recreatiewoonverblijf is niet toegestaan.
Vorenstaande maatvoering sluit goed aan bij de voorgestelde dubbelbestemming en blijft
passend binnen de recreatieve hoofdbestemming, dit te meer omdat uitgaande van
voornoemde maximaal toegestane oppervlaktes in zijn algemeenheid het bebouwingspercentage van het perceel nauwelijks 25% zal zijn. Om de openheid te waarborgen zou ook dit
percentage als maximaal bebouwingspercentage per perceel opgenomen kunnen worden.
Structuurvisie Dierenbos e.o.
De hiervoor benoemde 'mijlpalen' voor 't Soperse Bos zijn samengevat in de structuurvisie
Dierenbos (ontwerp van maart 2010) die is vastgesteld door de gemeenteraad van Maasdonk
op 1 februari 2011.
Naast de samenvatting van de beleidsuitgangspunten bevat de Structuurvisie Dierenbos een
uitvoeringsagenda. In deze uitvoeringsagenda wordt een meerjaren uitvoeringsprogramma
gepresenteerd. Dit uitvoeringsprogramma komt voort uit de ingezette koers voor de
gemeente op de lange termijn. In het uitvoeringsprogramma worden gebieden en projecten
onderscheiden, die de komende periode beleidsprioriteit krijgen.
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Uitvoeringspunten:
 Actualisatie MER rapport Recreatieterrein Hypecoterrein 2003
 Watertoets
 Opstellen bestemmingsplan 't Soperse Bos
 Opstellen bestemmingsplan bestaand park Dierenbos
 Verdere planontwikkeling (bestemmingsplan, inrichtingsplan en ontsluiting) Hypecoterrein e.o.
 Landschapsplan en bestemmingsplan Coppensdijk
 Eventuele samenwerking grondexploitatiewet / WVG voor uitbreidingszone
Coppensdijk
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Beleidskader
In dit hoofdstuk wordt in het kort en voor zover relevant het beleidskader toegelicht,
waarbinnen onderhavig bestemmingsplan moet passen. Achtereenvolgens wordt het
nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid beschreven.

3.1
3.1.1

Rijksbeleid
Nota Ruimte
In de Nota Ruimte (2006) worden de uitgangspunten voor de ruimtelijke inrichting van
Nederland vastgelegd, waarbij het gaat om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en
2020, met een doorkijk naar 2030. In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven,
waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol speelt.
De nota bevat daarmee niet alleen de ruimtelijke uitspraken zoals die eerder in het ontwerp
van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening waren opgenomen, maar ook die uit het
Tweede Structuurschema Groene Ruimte (SGR2) en uit het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP), voor zover het kabinet daaraan vasthoudt. Daarnaast worden in de Nota Ruimte
ook de Gebiedsgerichte Economische Perspectieven opgenomen.
De kern van het beleid ligt in het toepassen van efficiënte manieren om met de ruimte om te
gaan. Uitgangspunt van het beleid is dat de ruimtebehoefte zoveel mogelijk wordt gehonoreerd en dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om tegelijkertijd ruimtelijke kwaliteit te
waarborgen. De focus ligt op vier algemene doelen:

Versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;

Bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland;

Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden;

Borging van de veiligheid.
In de Nota Ruimte zijn alleen uitspraken opgenomen die een specifiek nationaal ruimtelijk
belang dienen of die zorgen voor een gegarandeerde basiskwaliteit voor alle bewoners van
Nederland. Rode contouren komen daarom in de nota niet meer voor; een goede waarborging en ontwikkeling van de kwaliteit van specifieke natuurgebieden en landschappen wel.

3.1.2

Amvb ruimte
Het Rijk heeft de beleidsvoornemens uit de Nota Ruimte en enkele andere rijksnota's
heroverwogen tegen de achtergrond van de nieuwe Wro. Centrale vraag was voor welke
nationale ruimtelijke belangen de juridische borging niet langer is gegarandeerd zodra de
nieuwe Wro in werking treedt. Een deel van deze passages wordt opgenomen in de AMvB
Ruimte.
Ten aanzien van recreatiewoningen wordt gesteld dat omzetten naar regulier wonen wordt
tegengegaan. In de brief van Minister Dekker van VROM zijn een aantal uitzonderingsituaties
genoemd.
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Op grond van de brief van Minister Dekker van VROM van 11 november 2003 hebben
gemeenten de mogelijkheid het permanent bewonen van een recreatiewoning positief te
bestemmen. Hierbij moet aan een viertal voorwaarden worden voldaan:
1. De woning moet op 31 oktober 2003 onrechtmatig worden bewoond, voor complexen
geldt dat deze in overwegende mate onrechtmatig moeten worden bewoond.
2. De woning moet zijn gelegen buiten waardevolle en/of kwetsbare gebieden die als
zodanig door Rijk, de provincie of de gemeente zijn aangewezen.
3. De woning moet voldoen aan het bouwbesluit voor reguliere woningen.
4. De bestemmingswijziging mag niet in strijd zijn met milieuwetgeving.
5. De woning niet bedrijfsmatig geëxploiteerd wordt.
ad 1
Onder 'in overwegende mate' wordt door de gemeente Maasdonk verstaan dat op een park
minimaal de helft +1 van de recreatiewoningen permanent wordt bewoond. In 't Soperse Bos
werden op 31 oktober 2003 111 recreatiewoningen onrechtmatig bewoond. Voor geen van
deze recreatiewoningen geldt dat er een objectgebonden gedoogbeschikking is afgegeven.
Omdat 111 van de 154 recreatiewoningen (72%) onrechtmatig worden bewoond kan dus
worden gesproken 'in overwegende mate' zoals in de brief van het Ministerie van VROM is
bedoeld.
ad 2
Onder waardevolle en/of kwetsbare gebieden worden verstaan: vogel- en habitatrichtlijngebieden, Beschermde Natuurmonumenten en de Ecologische Hoofdstructuur, inclusief de
robuuste verbindingen. 't Soperse Bos ligt niet in een van deze gebieden.
ad 3
Alleen recreatieverblijven die (kunnen) voldoen aan de Bouwbesluit-eisen voor een
bestaande woonfunctie komen in aanmerking voor legalisatie. Het Bouwbesluit stelt aan een
bestaande woonfunctie zwaardere eisen met betrekking tot brand- en constructieveiligheid
dan aan een (bestaand) recreatieverblijf. Wanneer een recreatieverblijf niet voldoet aan het
Bouwbesluit voor bestaande woningen, komt het niet voor beleidsverruiming in aanmerking.
Wel kan de woning na aanpassing alsnog aan de eisen voldoen. In juli 2011 heeft een toetsing
plaatsgevonden, waarbij de voorschriften betrekking hebbende op veiligheid, gezondheid,
bruikbaarheid en brandveiligheid in het kader van het bouwbesluit zijn getoetst (zie bijlage 2).
Op basis van deze toetsing kan worden geconcludeerd dat op, wat kleine aanpassingen de
woningen voldoen aan het Bouwbesluit.
De toets (zie bijlage 2) is uitgevoerd op 15 juli 2011 volgens het toen geldende bouwbesluit,
het Bouwbesluit 2003. Sinds 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van kracht.
Het Bouwbesluit 2012 is "soepeler" dan het Bouwbesluit 2003 voor deze toets. De conclusie is
dat de geïnspecteerde woningen ook bij deze inspectie minstens net zo positief beoordeeld
kunnen worden. Zo zijn bijvoorbeeld de eisen met betrekking tot de trap zelfs vervallen
(alleen nog maar van toepassing bij vluchtroutes in woongebouwen), en zijn minimale
afmetingen van een verblijfsgebied van 14 m² naar 10 m² teruggebracht.
Op basis van een toets van de geïnspecteerde woningen aan het Bouwbesluit 2012 blijft
alleen het volgende aspect over:
Type Fresia:
o
afscheiding op verdieping rondom trapgat;
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Ook de in de rapportage gemaakte opmerking met betrekking tot de balustrades blijft
gehandhaafd in het Bouwbesluit 2012.
ad 4
Wanneer de mogelijkheid tot omzetten in een woonbestemming wordt onderzocht, spelen
ook diverse milieuaspecten een rol. Zo kan een recreatiewoning zijn gelegen binnen de
geluidscontour van een weg en/of de milieucirkel van een agrarisch bedrijf. Voor het
bestemmingsplan zullen ter onderbouwing verschillende onderzoeken moeten worden
uitgevoerd. In hoofdstuk 4 wordt hier uitgebreid op ingegaan.
ad 5
De woningen in het plangebied 't Soperse Bos worden niet bedrijfsmatig geëxploiteerd.
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Provinciaal beleid
Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant
Op 1 januari 2011 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant (SVRO) in werking
getreden. Provinciale Staten hebben deze op 1 oktober 2010 vastgesteld.
De SVRO van de provincie Noord-Brabant schetst de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk
beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen
van de provincie. Het is de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die
de Wet ruimtelijke ordening biedt. De visie ondersteunt daarnaast het beleid op andere
provinciale beleidsterreinen. In de Structuurvisie staat welke belangen de provincie wil
behartigen en hoe ze dat wil doen. Op basis van de structuurvisie heeft het plangebied de
aanduiding Gemengd landelijk gebied en zoekgebied verstedelijking. De provincie beschouwt
het hele landelijk gebied als een gebied waarbinnen een menging van functies aanwezig is:
het gemengd landelijk gebied. De mate van menging varieert daarbij van de gebieden
waarbinnen meerdere functies in evenwicht naast elkaar bestaan tot gebieden waar de landen tuinbouw de dominante functie is. In de gemengde plattelandseconomie is naast ruimte
voor de land- en tuinbouw ook ruimte voor de ontwikkeling van niet-agrarische functies, zoals
toerisme, recreatie, kleinschalige bedrijvigheid, zorgfuncties etcetera. Dit kan door verbreding
van agrarische activiteiten maar ook als zelfstandige functie, met name op vrijkomende
locaties.
De provincie vindt het belangrijk dat de ruimtevraag voor verdere versterking en ontwikkeling
van de (verbrede) landbouw en de vraag naar waterberging, recreatie, toerisme, natuur,
landschap en voorzieningen in het landelijke gebied in evenwicht met elkaar worden
ontwikkeld.
In de Verordening Ruimte (zie verder) worden die provinciale belangen vervolgens veiliggesteld.

3.2.2

Verordening Ruimte Noord-Brabant
Op 17 december 2010 hebben Provinciale Staten de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011
vastgesteld. Deze verordening is in twee fasen tot stand gekomen;


de Verordening ruimte fase 1, die op 23 april 2010 werd vastgesteld, betrof het
omzetten in regels van het toen geldende provinciaal beleid;



de Verordening ruimte fase 2, waarvan het ontwerp op 1 en 22 juni 2010 werd
vastgesteld, betrof het omzetten in regels van nieuw beleid dat is opgenomen in de
Structuurvisie ruimtelijke ordening en gedeeltelijk ook een herziening van de verordening
ruimte, fase 1.

Op 1 maart 2011 is de verordening 2011 in werking getreden.
De Verordening ruimte bestaat net als een bestemmingsplan uit kaarten, regels en een
toelichting. Op basis van de Verordening is het plangebied aangewezen als gebied integratie
stad-land. Bij stedelijke ontwikkeling in het integratie gebied stad-land verlangt de Verordening een ontwikkeling die in samenhang en in evenredigheid geschiedt met een groene en
blauwe landschapsontwikkeling (artikel 3.4 lid 1 onder a).
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Kwaliteitsverbetering
Het gebied van 't Soperse Bos wordt niet vergroot door dit plan en de huidige gebiedsgrenzen
worden behouden. Het gaat om het bestaand ruimtebeslag; dit is het ruimtebeslag (de ruimte
die in gebruik is genomen) zoals dat ten tijde van het opstellen van dit plan aanwezig is en
wordt enkel het gebruik gewijzigd.
In een bestuurlijk (6 januari 2012) en een ambtelijk overleg (29 februari 2012) met de
provincie Noord-Brabant is geconcludeerd dat sprake is van een zeer unieke situatie. Omdat
het een unieke situatie betreft, is de provinciale handreiking ter uitvoering van artikelen 2.1
en 2.2 van de verordening Ruimte hier niet toereikend. Voor de verdere verstening die het
bestemmingsplan eventueel in zich heeft en de functiewijziging ten behoeve van permanente
bewoning dient een naar redelijkheid en billijkheid op maat gesneden kwaliteitsverbetering
plaats te vinden. De gemeente dient hier zelf een invulling aan te gegeven. Onder andere kan
worden gedacht aan het opstellen van een groenbeleidsplan ten behoeve van de ontwikkeling.
In vergelijking met het huidige bestemmingsplan in combinatie met de geldende wet- en
regelgeving blijkt het versteningpotentieel in het nieuwe bestemmingsplan, zo die er is, nihil
te zijn. Binnen het huidige planregime in combinatie met de geldende wet en regelgeving was
zonder natuurcompensatie al in de oude regeling mogelijkheid tot uitbreiding van recreatiewoningen tot 82,5 m². Het voorliggend bestemmingsplan bevat geen afwijkingsmogelijkheid
meer om de oppervlakte met 10% te vergroten. Om die reden kan worden gesteld dat het
voorliggend bestemmingsplan ten opzichte van het oude planregime geen verdere verstening
in het gebied toelaat. Vandaar dat hiervoor geen natuurcompensatie noodzakelijk is. Wel is er
natuurcompensatie voor de functiewijziging van recreatieve doeleinden naar recreatieve
doeleinden met permanente bewoning toegestaan, nodig.

Globaal plangebied bestemmingsplan

Figuur 2: Uitsnede provinciale Structuurvisie (bron: Provincie Noord-Brabant)

Naast de aanduiding integratie stad-land ligt het plangebied in de 25 jaarszone van een zeer
kwetsbaar grondwater beschermingsgebied. In paragraaf 4.7 worden de effecten van de
ontwikkeling op het aspect water omschreven.
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3.2.2.2

Onderzoek kwaliteitsverbetering
In opdracht van de VVE is met het oog op de gewenste kwaliteitsverbetering de Stichting
Landschapsbelang Maasdonk gevraagd om te adviseren over de kwaliteitsverbetering door
natuurcompensatie. Op 24 mei 2012 heeft er een veldbezoek plaatsgevonden in 't Soperse
Bos.
Doel van het onderzoek is om een reële indruk te krijgen over de aanwezige natuurwaarden
en om mogelijkheden te zien voor natuurcompensatie voor de functiewijziging van ‘recreatieve doeleinden’, naar ‘recreatieve doeleinden met permanente bewoning toegestaan’ binnen
het plangebied het Soperse Bos.
Algemene opmerkingen:
De VVE 't Soperse Bos heeft al een herbeplantingsplicht bij kap van bomen. De aanwezige
flora, met name in- en uitheemse struiken, struwelen en bomen, is in ruime mate aanwezig
en bieden voor de vogel- en insectenwereld, deels voor de zoogdieren al ruim voldoende
voedsel, nestel en verblijfsmogelijkheden.
Er is door de Stichting Landschapsbelang Maasdonk geen inventarisatie gedaan op het gebied
van flora en fauna, evenmin een bodem- en water kwaliteitsonderzoek.
Het terrein werd verkend op mogelijkheden voor genoemde natuurcompensatie.
Gezien de variatie en volwassenheid van de beplanting is er nagenoeg geen mogelijkheid om
deze nog uit te breiden. De bestaande variatie is geen afspiegeling van de Noord-Brabant
gebonden boomsoorten en flora maar vormt op zichzelf een goed leefmilieu voor de fauna.
De huidige vegetatie mag beschouwd worden als een goed compromis tussen natuur en
woninggebonden tuinen. Initiatiefneemster wil deze natuurwaarde behouden en wil
daarvoor, boven op de investeringen in natuur die zij al vanaf 2008 heeft gedaan, voor de
komende planperiode in totaal € 512.666,00 reserveren. Deze investering vindt binnen ’t
Soperse Bos zelf plaats waar op grond van het oude planregime nog geen verplichting voor
natuurbehoud geldt. De door initiatiefneemster in het leven geroepen herbeplantingsplicht
op het terrein wordt met een omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren van werken
in dit bestemmingsplan bestuurlijk juridisch planologisch vastgelegd. Hiermee worden de
investeringen in de natuur op het terrein zelf geborgd. De investeringen voor de komende
planperiode zijn in een allonge aan de anterieure overeenkomst vastgelegd.
Om verder aan de compensatieplicht te voldoen heeft initiatiefneemster onderzocht of zij
naast het onderhoud ook investeringen in natuurverbeteringen binnen het plangebied kan
doen. Op het terrein is een grote poel gesitueerd die ogenschijnlijk gezond oogt met veel
groen en houtopslag rondom. Ecologisch gezien is de poel ‘dood’ en kan in aanmerking
komen als een natuurcompensatieproject.
Het oppervlak is volledig begroeid met kroos en lijkt daardoor heel natuurlijk. Licht kan
daarentegen niet doordringen en onderwatervegetatie is afwezig. Rotting op de bodem is
zeer waarschijnlijk zodat ook de macrofauna zeer beperkt zal zijn.
Tevens zijn de oost-, zuid- en westzijde van de poel begroeid met volwassen houtige opslag
zodat dit bijdraagt aan ‘schadelijke’ schaduwwerking op het wateroppervlak.
De noordzijde van de poel is onbegroeid en grenst aan een grasveld / speelveld met hoge
grondwaterstand. Dit laatste aspect biedt goede mogelijkheden voor een plas/drasgebied.
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De te nemen maatregelen om de poel en oevers te revitaliseren zijn fors. Vrijwel het gehele
bestand aan bomen en struweel dient gekapt te worden. Al het kroos dient verwijderd te
worden. Wat betreft de bodem van poelen is het advies om deze gedeeltelijk te schonen om
geen al te grote schade te veroorzaken aan het bodemleven. De bodemkwaliteit zal niet van
dien aard zijn dat dat bij deze poel een rol speelt. Advies zou zijn om tegen het normale beleid
in, in één keer rigoureus de gehele bodem af te graven en deze te enten met bodemleven en
vegetatie van gezonde poelen in de omgeving.
De noordzijde kan deels onregelmatig uitgediept worden zodat er een geaccidenteerd
plas/drasgebied ontstaat, goed voor een diversiteit aan vegetatie en daarmee ook de
waterfauna en insecten.
De oostzijde wordt begrensd door een traditionele eikenhakhoutwal waarbij het ‘spaartelg’
principe is gehanteerd. De hakhoutwal is nog niet zo heel oud, maar wel verwaarloosd. Ook
dit kan een compensatieproject zijn waarbij de gehele wal volgens het oude principe wordt
onderhouden. Dit vergt echter een zodanige rigoureuze ingreep (vergelijkbaar met het
project Korte Kerkstraat te Nuland 2009) dat het resultaat veel protest van direct aanwonenden zal opleveren, zijnde een kaalslag welke jaren nodig zal hebben voor herstel.
Omdat op het terrein geen ruimte mogelijkheden meer zijn voor natuurcompensatie,
investeert initiatiefneemster op grond van de anterieure overeenkomst ook aan natuurcompensatie buiten het terrein om aan de compensatieplicht te voldoen. Zij heeft hiervoor van de
gemeente 2.700 m² aan agrarische grond aangekocht dat door initiatiefneemster voor natuur
zal worden ingericht. De omzetting van agrarisch naar natuur is een desinvestering van
€ 17.550,00.
3.2.2.3

Conclusie
Buiten de natuurcompensatie die is vastgelegd in de anterieure overeenkomst doet
initiatiefneemster op het terrein zelf ook investeringen in natuur. De VVE heeft vanaf 2007 in
haarbudget jaarlijks kosten opgenomen voor onderhoud natuur en beheer en controle
waterkwaliteit op het terrein. Dit onderhoud vindt niet alleen plaats aan het slotenstelsel,
maar ook aan de houtwal en de overige natuur op het terrein dat onder het oude planregime
geen bescherming geniet.
Daarnaast heeft de VVE met haar leden een herplantplicht afgesproken. Voor bomen die op
het terrein (ook particuliere gronden) worden verwijderd, dienen ergens anders op het
terrein nieuwe bomen worden geplant.
In een allonge verbonden aan de anterieure overeenkomst d.d. 15 december 2012 heeft
initiatiefneemster de verplichting op zich genomen in de komende planperiode ruim
€ 512.666,00 te reserveren voor het onderhoud en het behoud van de natuurwaarde binnen
het plangebied. Hiermee wordt voldoende compensatie geleverd voor de functiewijziging
naar wonen en wordt voldaan aan de bepalingen onder artikel 2.2 van de Provinciale
verordening Ruimte. In de regels van dit plan zijn deze investeringen door opneming van
‘natuur’ onder de bestemmingsomschrijving ‘Recreatie’ en het verbinden van een omgevingsvergunningenstelsel voor werken aan deze bestemming, juridisch planologische gewaarborgd.
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Realisatie kwaliteitsverbetering
Compensatie binnen het plangebied is bij nader inzien niet mogelijk gebleken. De VVE zag
kans om een verwaarloosde vijver op het terrein om te vormen naar een natuurlijk ingerichte
poel. De eigenaar heeft te kennen gegeven daaraan geen medewerking te verlenen.
In een vervolgadvies (zie bijlage 6) getiteld: 't Soperse Bos, wonen in een natuurrijk landschap,
compensatie (d.d. 18 september 2012) is het voorstel beschreven om de compensatie buiten
het plangebied te doen in de vorm van een bloemrijk grasland omzoomd door een houtwal.
In het rapport wordt in het kort de actuele situatie van natuur en landschap beschreven.
Daarbij wordt ook het gebied bekeken vanuit cultuurhistorisch opzicht, het watersysteem en
de landschapsecologische relaties in de ruimere omgeving. Uiteindelijk wordt een concreet
voorstel gedaan voor landschapscompensatie.
In bijlage 6 wordt deze compensatie beschreven en gevisualiseerd. De beoogde gronden van
deze kwaliteitsverbetering van het landschap zijn nu in eigendom van de gemeente
Maasdonk. De gemeente heeft ingestemd met de kwaliteitsverbetering. De benodigde
gronden zijn onderdeel van de overeenkomst die tussen de initiatiefnemer en de gemeente
Maasdonk is gesloten.
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Gemeentelijk beleid
Structuurvisie Dierenbos e.o.
Op 1 februari 2011 heeft de raad de Structuurvisie Dierenbos e.o. vastgesteld. Aan het
opstellen van een structuurvisie Dierenbos e.o. liggen verschillende redenen ten grondslag. Zo
heeft de gemeenteraad van Maasdonk aangegeven dat, overeenkomstig de Wro (Wet
ruimtelijke ordening), voor de gehele gemeente een structuurvisie dient te worden opgesteld.
Als eerste stap is onlangs een structuurvisie opgesteld voor het buitengebied, dit met
uitzondering van vakantiepark Dierenbos en directe omgeving. Gelet op het specifieke
karakter is het wenselijk om voor het vakantiepark Dierenbos en directe omgeving een
afzonderlijke structuurvisie op te stellen, waarbij het van belang is om een goede balans te
vinden in de diverse ontwikkelingen. Te noemen zijn onder meer het besluit inzake onderzoek
legalisering 't Soperse Bos, de gewenste en noodzakelijke kwaliteitsverbetering van het
bestaande vakantiepark, de ontwikkeling van het voormalige Hypecoterrein en de relatie met
de directe omgeving en de ontwikkelingen die hier spelen.
Met de structuurvisie geeft de gemeente duidelijk ruimtelijke ambities aan de gewenste
inrichting. Van belang is om te beseffen dat als niet duidelijk richting wordt gegeven er op
termijn een verschraling van het bestaande vakantiepark Dierenbos plaatsvindt, met alle
nadelige gevolgen van dien. Van de gemeente mag verwacht worden dat men meedenkt met
de ondernemer waarbij de gemeente echter ook haar kaders stelt.
Het vakantiepark Dierenbos wordt omgeven door diverse waardevolle landschapselementen
met elk hun eigen structuur en kwaliteiten. Uitgangspunt is dat deze behouden blijven en in
de diverse plannen wordt gestreefd naar een verdere versterking van deze kwaliteiten.
Behoudens herstructurering van het huidige park, is de enige mogelijke uitbreidingsrichting
vanaf het vakantiepark Dierenbos richting de Coppensdijk. Hierbij kunnen diverse fases
onderscheiden worden, namelijk voormalig Hypecoterrein, gronden familie Hanegraaf en
gronden gemeente Maasdonk.

3.3.2

Toekomstvisie Maasdonk
In de Toekomstvisie Maasdonk 2009-2021 worden de volgende recreatief relevante
strategische keuzes geformuleerd:
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De gemeente wil een groene gemeente zijn en blijven.



De gemeente draagt proactief bij aan de economische ontwikkelingsmogelijkheden van
de recreatieve sector. Niet alleen in flankerende zin worden maatregelen en voorzieningen gerealiseerd, ook vervult de gemeente een actieve rol in het genereren en bundelen
van ideeën van (potentiële) ondernemers.



Bij de realisatie van recreatieve voorzieningen –zoals bijvoorbeeld een golfbaan tussen
Geffen en Oss- wordt nadrukkelijk bezien of een combinatie van recreatieve activiteiten
tot de mogelijkheden behoort.
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Bestemmingsplan
Het recreatiepark is momenteel gelegen in het vigerende bestemmingsplan Vinkeloord.
Daarin heeft het park de bestemming Recreatie waar op basis van de regels niet permanent
gewoond mag worden.

3.3.4

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid
De gemeente is verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid in de gemeente. Om
hier invulling aan te geven hebben de gemeenten Bernheze en Maasdonk gezamenlijk een
Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 gemaakt. Hiermee bundelen zij hun
krachten in integraal veiligheidsbeleid.
Met het veiligheidsbeleid streven de beide gemeenten ernaar dat de inwoners zich prettig en
veilig voelen in hun woonomgeving. Dit willen zij bereiken door het hebben van een breed en
integraal beeld van veiligheid en het aanpakken van de verschijnselen van overlast en
onveiligheid. Uitgangspunt is dat dit gebeurt in samenwerking met de verschillende
veiligheidspartners en met oog voor zowel de objectieve veiligheid als de subjectieve
veiligheid.
De gemeenten willen in 2014 per veiligheidsveld het volgende bereikt hebben:
 Veilige woon- en leefomgeving
Veiligheidsgevoel dat inwoners op dit moment hebben behouden en/of verbeteren door
adequaat in te spelen op de verschillende veiligheidsthema’s.
 Bedrijvigheid en veiligheid
Veiligheid binnen de thema’s waarborgen door het actief inspelen op de verschillende
veiligheidskwesties.
 Jeugd en Veiligheid
De gemeenten willen dat de jeugd de ruimte krijgt binnen de gemeente, maar tegelijkertijd zo min mogelijk overlast of criminaliteit veroorzaakt. Deze twee doelstellingen zullen
altijd enigszins botsen.
 Fysieke Veiligheid
Binnen dit veiligheidsveld willen we door een adequate pro-actie, preventie en preparatie
de risico’s die samenhangen met fysieke veiligheid zoveel mogelijk beperken en zorgen
dat er adequaat ingespeeld kan worden op de restrisico’s.
 Integriteit en Veiligheid
De ambitie voor dit veiligheidsveld is door het zijn van een integere gemeente bijdragen
aan de veiligheid binnen de gemeente. Dit geldt zowel voor de interne organisatie (ambtelijk en bestuurlijk) als door het voorkomen van externe integriteitschendingen, bijvoorbeeld door georganiseerde criminaliteit.
Naast een aanpak per veiligheidsveld/ -thema wil de gemeente met het beleid haar regierol in
integrale veilig nemen, actief de veiligheidssituatie blijven monitoren en communiceren over
de onderwerpen, waar dat mogelijk is in regionaal verband samenwerken en ook intern
integraal werken als het om veiligheid gaat.

3.3.5

Beleidsvisie externe veiligheid
Externe veiligheid is een nieuw taakveld voor gemeenten. Externe veiligheidsrisico’s zijn
risico’s die ontstaan bij het gebruik, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen waarbij
dodelijke slachtoffers kunnen optreden buiten de risicobron, voor zover deze in termen als
plaatsgebonden risico’s en groepsrisico kunnen worden uitgedrukt.
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De gemeenten Lith, Maasdonk, Bernheze en Landerd hebben deze beleidsvisie opgesteld met
als doel het verduidelijken en nader invullen van het beleidsthema externe veiligheid.
De centrale ambitie is dat de gemeenten streven naar het optimaliseren van externe
veiligheid in de gemeenten. Deze ambitie is uitgewerkt in 6 deelambities:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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In ruimtelijke plannen de bestaande veiligheidssituatie zoveel mogelijk te optimaliseren
en te beheren en het ontstaan van nieuwe externe veiligheidsknelpunten te vermijden.
Dit wordt bereikt door allereerst de signalering van EV-relevante situaties te verbeteren
door het maken van een signaleringskaart.
De externe veiligheidsrisico’s van het transport van gevaarlijke stoffen te onderzoeken en
bij ruimtelijke- of verkeersbesluiten rekening te houden met deze risico’s. Daar waar de
provincie of de Rijksoverheid beheerder is van de transportassen, volgen de gemeenten
de ontwikkelingen op het gebied van risico-inventarisatie en wet- en regelgeving actief.
Zorg te dragen voor actuele en adequate milieu-, bouw- en gebruiksvergunningen bij
risicovolle bedrijven;
Zorg te dragen voor adequaat toezicht en handhaving van risicovolle bedrijven;
Optimaal voorbereid te zijn op calamiteiten en rampen bij situaties waar de externe (on-)
veiligheid aanwezig is.

Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie

projectnr. 234035
april 2013
vastgesteld

blad 21 van 52

Toelichting bestemmingsplan 't Soperse Bos
Gemeente Maasdonk

Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie

projectnr. 234035
april 2013
vastgesteld

4

Toelichting bestemmingsplan 't Soperse Bos
Gemeente Maasdonk

Realiserings- en uitvoeringsaspecten
De laatste jaren is in toenemende mate het besef gegroeid dat ruimtelijke ordening en milieu
twee beleidsvelden zijn die met elkaar te maken hebben, rekening met elkaar moeten
houden en elkaar kunnen versterken. Het gemeenschappelijke doel dat aan beide beleidsvelden ten grondslag ligt, is het creëren van een goede kwaliteit van het leefmilieu (de
omgevingskwaliteit). Daarom is de gemeente bij iedere nieuwe ruimtelijke ontwikkeling
verplicht aan te tonen dat de ontwikkeling niet leidt tot een onaanvaardbaar woon- en
leefklimaat bij de nieuwe of bij reeds bestaande of nieuwe gevoelige bestemmingen. Nu
permanente bewoning formeel wordt toegestaan in de recreatiewoningen, dient voor een
aantal aspecten rekening te worden gehouden met de permanente bewoning. Voor de
toepassing van milieuwetgeving wordt ook uitgegaan van normale woningen.

4.1
4.1.1

Luchtkwaliteit
Wet- en regelgeving luchtkwaliteit
Voor het aspect luchtkwaliteit geldt, dat projecten in principe niet toegestaan worden in
gebieden, waar grenswaarden / plandrempels worden overschreden. Van belang hierbij zijn
de jaargemiddelde concentratie van NO2, de jaargemiddelde concentratie van PM10 en het
aantal maal, dat de 24-uurgemiddelde concentratie van PM10 wordt overschreden.
Op 15 november 2007 is de Wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer
(luchtkwaliteitseisen) in werking getreden (Stb. 2007, 414). Bij deze Wet is het Besluit
luchtkwaliteit 2005 ingetrokken en is titel 5.2 van de Wet milieubeheer over luchtkwaliteitseisen in werking getreden. Een nieuw element hierin is, dat projecten, die 'niet in betekenende
mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtkwaliteit ook zijn toegestaan bij overschrijdingen van de
grenswaarden. Een project wordt als NIBM beschouwd als aannemelijk is, dat het project niet
3
leidt tot een toename van de concentraties van NO2 of PM10 van meer dan 3% (1,2 μg/m ). De
NIBM-regeling van 3% is gekoppeld aan de vaststelling van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). Met ingang van 1 augustus 2009 is het NSL in werking
getreden.
De Wet luchtkwaliteit definieert voor NO2 voor het jaar 2015 de jaargemiddelde grenswaarde
3
van 40 μg/m . Voor die tijd zijn hogere waarden van kracht. Voor fijn stof (PM10) geldt dat in
3
2011 aan de grenswaarde van 40 g/m voldaan moet worden. Tevens geldt dat het aantal
3
overschrijdingen van 24-uurwaarde PM10 boven de grenswaarde van 50 μg/m maximaal 35
maal per jaar (voor 2011) mag bedragen.
De Wet ruimtelijke ordening (Wro), art. 3.1, schrijft voor dat een bestemmingsplan moet
voldoen aan de criteria voor goede ruimtelijke ordening. Die verplichting heeft in dit verband
betrekking op situaties die vanuit oogpunt van goede ruimtelijke ordening onwenselijk zijn.
De effecten op luchtkwaliteit dienen in kader van goede ruimtelijke ordening door bestuurders te worden afgewogen.
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Consequenties luchtkwaliteit
Conform de Wet milieubeheer en het bijbehorende 'Besluit niet in betekenende mate' kan de
ontwikkeling als ''Niet in betekenende mate'' worden gekarakteriseerd. Dit besluit definieert
bijvoorbeeld een woningbouwproject van 1.500 woningen met 1 bijbehorende ontsluitingsweg als ''niet in betekende mate''. 1.500 woningen brengt ca 7.000 verkeersbewegingen met
zich mee. Het wijzigen van het gebruik van de recreatieverblijven voldoet dus qua aantal
verkeersbewegingen ruim aan dit criterium.
Het is zinvol ook de heersende luchtkwaliteit in ogenschouw te nemen uit oogpunt van goede
ruimtelijke ordening. Op basis van de landelijk beschikbare GCN-waarden (Grootschalige
Concentratiekaarten Nederland) kan gesteld worden dat de jaargemiddelde achtergrondconcentratie voor stikstofdioxide ca 19 microgram per kubieke meter lucht bedraagt (2010) en
voor fijn stof is dit 24 microgram per kubieke meter (2010). Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de luchtconcentraties ruim voldoen aan de normering Wet milieubeheer
onderdeel luchtkwaliteit (grenswaarde voor stikstofdioxide en fijn stof bedragen 40
microgram per kubieke meter, te bereiken in 2015 respectievelijk in 2011).
De algehele conclusie is dat gelet op en bovenstaande achtergrondconcentraties een
onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit achterwege kan blijven en de luchtkwaliteit op grond van artikel 5.16, lid 1, onder c besluitvorming niet in de weg staat.

4.2

Geluid
In artikel 1 van de Wet geluidhinder (Wgh, Staatsblad 2007 nr. 499) wordt aangegeven
welke gebouwen als geluidsgevoelig dienen te worden beschouwd. Hieruit blijkt dat
woningen, bejaardenoorden, scholen, gezondheidszorginstellingen en woonwagenstandplaatsen als geluidgevoelig kunnen worden beschouwd.
Daarnaast is het op basis van jurisprudentie aanbevelenswaardig om kinderdagverblijven,
hotels en woonboten te beschouwen als geluidsgevoelig, alhoewel daartoe geen wettelijke
verplichting bestaat.
Via de website van Infomil (ministerie van VROM) is ten aanzien van geluid en recreatiewoningen te lezen dat:
"Vakantiewoningen die naar hun aard niet bestemd zijn voor bewoning in de zin van de Wet
geluidhinder doch voor recreatief verblijf hoeven niet bij de besluitvorming te worden
betrokken. ABRvS 30 mei 2000, nr. 199901166/1, Geluid, september 2000".
De bestaande recreatiewoningen houden de bestemming Recreatie. Gelet op de verruiming
van het gebruik met een nadere aanduiding dat er ook permanent gewoond mag worden zijn
de woningen gelet op de Wet geluidhinder en bovenstaande uitspraak aan te merken als een
geluidsgevoelige bestemming. De aard van het gebruik wijzigt waardoor de Wet geluidhinder
bij de besluitvorming om permanent wonen toe te staan moet worden betrokken.
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Onderzoek
In het bestemmingsplan 't Soperse Bos wordt permanent wonen toegestaan. Het geldende
bestemmingsplan staat deze permanente woonfunctie niet toe. Om dit mogelijk te maken
wordt onderhavig nieuw bestemmingsplan vastgesteld ingevolge de Wet ruimtelijke
ordening. Bij het nemen van dit besluit dient de Gemeente Maasdonk de ten hoogste
toelaatbare geluidbelastingen in acht te nemen als gevolg van (spoor)wegen en
een bedrijf/inrichting. Dit ter bescherming van de toekomstige bewoners tegen geluidhinder.
Hoe hoog de geluidbelasting vanwege deze geluidsbronnen voor de nieuw te bestemmen
woningen zal zijn is nog niet bekend. Hiertoe is een geluidonderzoek verricht.
Wet geluidhinder
In onderhavige situatie geval kan sprake zijn van wegverkeerslawaai als gevolge van het
verkeer op de Coppensdijk (oostzijde), de Weteringstraat (zuidzijde), de Vinkelsestraat
(westzijde) en de Rijksweg A59 en de Graafsebaan (noordzijde), alsmede de wegen binnen
het recreatiegebied.
Vaststaat dat het plangebied niet binnen de geluidzone van een spoorweg is gelegen. Dichtst
bijgelegen spoorweg: 's Hertogenbosch-Oss-Nijmegen ligt op ruim 2 kilometer ten noorden
van het plangebied.
Conclusies



Ingevolge de Wet geluidhinder zijn er geen belemmeringen voor het plan.
In het kader van de Wro zijn er vanwege geluid geen beperkingen aan te wijzen voor
het plan.

Onderbouwing Wet geluidhinder
Algemeen
De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone
van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is
gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De
betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.
Tabel 2.1 Zonebreedte wegverkeer
Aantal rijstroken

Zonebreedte
[m]
Stedelijk gebied

Buitenstedelijk gebied

5 of meer

-

600

3 of meer

350

-

3 of 4

-

400

1 of 2

200

250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom
doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied
binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg’. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.
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Voor het onderhavige bestemmingsplan is te concluderen:
 het plangebied ligt niet binnen de geluidzones van de genoemde wegen.
 Derhalve hoeft er geen akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting van
de woningen binnen het beoogde plangebied 't Soperse Bos vanwege wegverkeer.

4.2.2

Conclusie
In ruimtelijke plannen worden afwegingen gemaakt, die ook gericht zijn op het creëren en
zorgen voor een acceptabele woon‐ en leefomgeving voor mensen ten aanzien van het aspect
geluid.
Vanwege wegverkeer kan gesteld worden dat de geluidbelasting hiervan op de "nieuwe
situatie" geen nadelige invloed geeft op de woonomgeving: er treedt geen overschrijding op
van de grenswaarden.

4.3

Milieuruimte
Onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan is een onderzoek naar
(mogelijke) conflictsituaties met de milieuruimte van omliggende (niet agrarische) bedrijven.
Voor dit bestemmingsplan is dat onderzocht door middel van een milieuhinderonderzoek (zie
bijlage 3).
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient aangetoond te worden dat huidige en
toekomstige bewoners en gebruikers van het gebied een goed woon- en leefklimaat hebben.
Tevens dient aangetoond te worden dat bedrijven door de ontwikkelingen niet in hun
bedrijfsvoering worden belemmerd. Dit onderzoek heeft tot doel te bepalen in hoeverre een
goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd en in hoeverre de bedrijfsvoering van
bestaande bedrijven wordt aangetast.
Werkwijze
Om te bepalen of een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd is bekeken in
hoeverre voldoende afstand wordt aangehouden tussen milieubelastende en -gevoelige
functies ("milieuzonering"). Dit onderzoek is ingevuld door integratie van beleidsmatige,
juridische en milieutechnische kennis.
Voor de analyse is gebruik gemaakt van de indicatieve afstanden uit de brochure 'Bedrijven
en milieuzonering' van de VNG, versie 2009. Indien de afstanden voldoen, kan worden
aangenomen dat een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.
Voor het onderzoek naar eventuele belemmering van bedrijfsbelangen is de milieuruimte van
bestaande bedrijfsactiviteiten ook beoordeeld op basis van de Wabo en het Activiteitenbesluit, waaruit verworven ruimtelijke rechten kunnen worden afgeleid.
Wanneer zich in de omgeving van het plangebied ook bedrijventerrein bevindt, is het
eveneens relevant om knelpunten met maximaal toegestane milieucategorie te beschouwen.
Immers, toekomstige bedrijven/ bedrijfsactiviteiten kunnen ook tot milieuhinder leiden. In
het geval van 't Soperse bos is echter geen sprake van bedrijventerrein in de directe
omgeving. Er is daarom geen toets uitgevoerd naar maximaal toegestane milieucategorieën
op basis van bestemmingsplancapaciteit.
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Overwegingen
Gebiedstypen
De afstand tussen bedrijven/bedrijfsbestemmingen en gevoelige functies die een indicatie
geeft over de te verwachten milieuhinder is afhankelijk van het gebiedstype. In de VNGbrochure wordt onderscheid gemaakt in het gebiedstype rustige woonwijk en het gebiedstype gemengd gebied. Het gebiedstype gemengd gebied geldt voor gebieden die, gezien de
aanwezige functiemenging of ligging nabij drukke wegen, al een hogere milieubelasting
kennen. In dat geval mag van een kortere afstand worden uitgegaan.
De VNG-brochure beschrijft het gebiedstype gemengd gebied als volgt: "Een gemengd gebied
is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere
functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven". Als voorbeelden van gemengd gebied
worden onder andere woonwerkgebieden, gebieden langs stadstoegangswegen en buitengebied met agrarische en andere bedrijvigheid genoemd.
Het plangebied bevindt zich in een omgeving waar diverse functies op korte afstand van
elkaar voorkomen (zoals agrarisch, recreatie en bedrijvigheid). Hierdoor is thans reeds sprake
van een hogere milieubelasting dan bij een gebiedstype dat gelijk gesteld kan worden aan een
rustige woonwijk. Om die reden kan gesproken worden van een gebiedstype dat gelijk gesteld
kan worden aan een gemengd gebied. Dit betekent dat de indicatieve milieuhinderafstand
met één stap verlaagd kan worden.
Milieuhinderafstanden
De indicatieve milieuhinderafstand van de aanwezige bedrijven is weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel SBI-codes bestaande bedrijven en bijbehorende milieuhinderafstanden
Bedrijf

Hoofdactiviteit

Transportbedrijf
Goederenwegvervoerbedrijf
Schoones
SBI-2008: 494
Koppensdijk 7
Libéma vakantieparken
Vakantie- en recreatiepark
Vinkeloord 1
SBI-2008: 522, 533
Autotron
Recreatiecentra
Graafsebaan 133
SBI-2008: 9321
* genoemde afstanden gelden voor "gemengd gebied"

VNG
3.2

VNGafstand*
50 (geluid)

Kortste
afstand
200

Mogelijk
knelpunt?
nee

3.1

30 (geluid)

10

ja

4.2

200 (geluid)

100

ja

Uit de tabel blijkt dat de afstand tussen het plangebied en het vakantiepark Libéma en
Autotron kleiner is dan de indicatieve milieuhinderafstand uit de VNG-brochure. Dit betekent
dat het bevoegd gezag op een andere wijze aannemelijk moet maken dat:
1. een voldoende woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd;
2. de bedrijfsactiviteiten van Libéma en Autotron niet belemmerd worden door de
herbestemming.
De indicatieve afstanden van Libéma en Autotron die tot het plangebied reiken (30 meter en
200 meter) zijn hinderafstanden in verband met het aspect geluid. De bedrijven hebben ook
een hinderafstand van 10 meter in verband met gevaar en geur, maar deze reiken niet tot het
de woningen in het plangebied. Om die reden wordt in de verdieping slechts gekeken naar
het aspect geluid.
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Met het voorgenomen bestemmingsplan worden de recreatiewoningen herstemd tot
permanente bewoning. Dit betekent dat de woningen geen onderdeel meer uitmaken van de
dezelfde inrichting als Vakantiepark Dierenbos. Anders dan voorheen betekent dit dat
onderlinge milieuhinder nu getoetst moet worden.
Aanvaardbaar woon- en leefklimaat 't Soperse Bos
In de VNG-brochure wordt een afstand van 30 meter genoemd als indicatieve afstand waarop
generiek een voldoende woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd ten aanzien van een
vakantie- en recreatiepark. In geval van ’t Soperse bos is de afstand tussen de gevels van de
gevoelige objecten en de perceelgrens van het vakantiepark minder dan 30 meter (minimaal
10 meter). Dit betekent dat niet op basis van de indicatieve VNG-afstanden beargumenteerd
kan worden dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit moet locatie
specifiek worden vastgesteld, bijvoorbeeld door te onderzoeken in hoeverre er binnen 30
meter afstand van de geluidgevoelige objecten ook daadwerkelijk geluidbronnen aanwezig
zijn die voor overlast kunnen zorgen ('inwaartse zonering'). De VNG afstanden worden
namelijk gemeten vanaf de perceelgrens, terwijl (zeker in geval van een recreatiepark)
geluidbronnen zich op andere delen van het recreatiepark kunnen bevinden.
De 30 meter zone gemeten vanaf de gevels van de geluidgevoelige objecten is weergegeven
in figuur 3.

30 meter zone

Figuur 3: 30-meter zone

In figuur 3 is de zone van 30 meter vanaf de gevel van de geluidgevoelige objecten weergegeven. Binnen deze contour bevinden zich verschillende bedrijfsonderdelen van het vakantiepark. Dit betreft voornamelijk groen dat aangeplant is ten behoeve van (erf)scheiding. Op
enkele plekken ligt binnen de 30-meter zone ook kampeerterrein en enkele (gedeelten van)
recreatiewoningen.
Ten aanzien van deze bedrijfsonderdelen geldt dat de geluidemissie klein of in zijn geheel niet
aanwezig is. De groenvoorzieningen ten behoeve van (erf)scheiding hebben geen geluidemissie.
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Voor het kampeerterrein en het (gedeelte van) de recreatiewoningen wordt eventuele
geluidemissie veroorzaakt door stemgeluid. Omdat de minimale afstand tussen het kampeerterrein/ de recreatiewoning tot de woningen in ‘t Soperse bos minimaal 15 meter is, is het
niet aannemelijk dat stemgeluid tot op deze afstand dusdanige geluidhinder veroorzaakt dat
dit een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de weg staat.
De verblijfsrecreatie in deze delen van het vakantiepark bestaat namelijk uit kleinschalig
verblijf in tenten/chalets/bungalows. Het gaat dus voornamelijk om stemgeluid van beperkte
sterkte (praten). Geluidbronnen zoals machinerie of verkeersbewegingen (hoofdontsluitingswegen van het vakantiepark bevinden zich niet aan de kant van ’t Soperse Bos) zijn niet
aanwezig. Gesteld kan worden dat sprake is van een voldoende woon- en leefklimaat.
Bij eventuele toekomstige bedrijfswijzigingen op het vakantiepark mag de geluidbelasting
conform het activistenbesluit in de dagperiode niet hoger zijn dan 50 dB op de gevel van het
dichtstbijzijnde geluidgevoelig object. Deze 50 dB grens is algemeen geaccepteerd als
aanvaardbare geluidbelasting. Hierdoor kan ook voor de toekomst een voldoende woon- en
leefklimaat worden gegarandeerd.
Beperking van milieuruimte
Zoals beschreven veroorzaken de huidige bedrijfsactiviteiten van Libéma geen geluidhinder
voor de woningen in ’t Soperse bos. Voor eventuele toekomstige bedrijfsveranderingen geldt
dat het vakantiepark niet meer dan 50 dB mag veroorzaken op de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelig object. Omdat de woningen in de huidige situatie onderdeel zijn van het
recreatiepark hoeven deze dus in de huidige situatie niet getoetst te worden. Na herbestemming is dit wel het geval. Dit kan betekenen dat hierdoor sprake is van theoretische beperking
van de milieuruimte van Libéma
Binnen de 30 meter zone is enkel sprake van stemgeluid, dat niet hoeft te worden meegenomen in de toetsing in het kader van het Activiteitenbesluit. Stationaire bronnen (zoals
machinerie en ventilatiesystemen) en verkeersbewegingen (interne hoofdontsluitingswegen)
worden wel meegenomen. Voor beide soorten geluidbronnen geldt dat deze in de huidige
situatie niet aanwezig zijn binnen de 30-meter zone. Wanneer Libéma dit in de toekomst wel
voornemens is, mogen zij conform het activiteitenbesluit niet meer de 50 dB op de gevel van
de dichtstbijzijnde woningen produceren.
Ontwikkeling van dergelijke bronnen binnen 30 meter van de perceelgrens is echter niet
aannemelijk. Dit zal namelijk conflicteren met de huidige indeling van het eigen vakantiepark:
de geluidbronnen zullen overlast geven voor de eigen verblijfsrecreanten. Het is daarom niet
aannemelijk dat het vakantiepark deze ontwikkelingen ooit zal voorzien, omdat daarmee ook
(een gedeelte van) terrein bijbehorende logistiek geherstructureerd zal moeten worden.
Ten aanzien van verkeersbewegingen geldt bovendien dat auto’s op een vakantiepark
stapvoets rijden en dus nauwelijks geluidemissie kennen.
Het is dus niet aannemelijk dat herbestemming van de woningen de milieuruimte van het
bedrijf in de praktijk beperkt.
Autotron
In de VNG-brochure wordt een afstand van 200 meter genoemd als indicatieve afstand
waarop generiek een voldoende woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd ten aanzien
van een recreatiecentrum. In geval van ’t Soperse bos is de afstand tussen de gevels van de
gevoelige objecten en de perceelgrens van Autotron minder dan 200 meter (minimaal 100
meter).
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Dit betekent dat niet op basis van de indicatieve VNG-afstanden beargumenteerd kan worden
dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit moet locatie specifiek worden
vastgesteld.
Het vigerende bestemmingsplan en de vergunning van het Autotron zijn niet meer actueel.
Deze berusten nog op het vroegere dagrecreatiepark met als ondersteunende functies
evenementen, beurzen en partijen. Inmiddels bestaat het dagrecreatiepark niet meer en
vinden er op het terrein van het Autotron in hoofdzaak alleen nog de evenementen, beurzen
en partijen plaats. Hoewel formeel de vigerende vergunning nog van kracht is, heeft Autotron
momenteel een omgevingsvergunningaanvraag lopen waarbij de huidige bedrijfsactiviteiten
worden aangevraagd.
Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
In het kader van een recente vergunningaanvraag van Autotron zijn de geluidsaspecten van
de activiteiten van Autotron getoetst aan de woningen in het plangebied. Uit de ontwerpbeschikking (8 juni 2012) en de achterliggende geluidonderzoeken blijkt dat de activiteiten van
Autotron geen geluidhinder veroorzaken voor de woningen in ‘t Soperse bos.
Beperking van milieuruimte
Zowel permanent bewoonde recreatiewoningen als "gewone" woningen zijn conform het
Activiteitenbesluit geluidgevoelige objecten. Dit betekent dat zowel in de oude als de nieuwe
situatie Autotron geen geluidhinder mag veroorzaken voor de woningen in ’t Soperse bos. Er
is dus geen sprake van dat herbestemming, zoals beoogd in het bestemmingsplan, de
milieuruimte van Autotron beperkt .
Op basis van bovenstaande argumenten kan geconcludeerd worden dat bedrijfsactiviteiten
van Autotron niet belemmerd worden en een voldoende woon- en leefklimaat kan worden
gegarandeerd.

4.3.2

Conclusie
De conclusie is dat het plangebied en omgeving kunnen worden beoordeel als "gemengd
gebied". Twee bedrijven hebben in verband met het aspect geluid een milieuhinderzone die
over het plangebied ligt: Vakantiepark Libéma (30 meter) en Autotron (200 meter).
Dit betekent dat niet op basis van de indicatieve VNG-afstanden beargumenteerd kan worden
dat 1) sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, en 2) milieuruimte niet beperkt
wordt. Dit moet locatie specifiek worden vastgesteld. De uiteindelijke afweging hiervan is aan
het bevoegd gezag (in deze gemeente Maasdonk). In het onderzoek (zie bijlage 3) is
beschouwd in hoeverre bovenstaande punten aannemelijk gemaakt kunnen worden.
Overwegingen ten aanzien van vakantiepark Libéma:
Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
 er zijn geen geluidbronnen daadwerkelijk aanwezig binnen 30 meter van de gevels
van geluidgevoelige objecten;
 bij eventuele bedrijfswijzigingen mag Libéma conform Activiteitenbesluit niet meer
dat 50 dB produceren op de gevel van het geluidgevoelig object.
Beperking milieuruimte
 stemgeluiden worden conform het Activiteitenbesluit niet meegenomen bij de bepaling van de geluidbelasting;
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niet aannemelijk is dat het vakantiepark Libéma in verband met haar eigen bedrijfsactiviteiten (verblijfsrecreatie) geluidbronnen (stationaire geluidbronnen of verkeersbewegingen) kan/wenst te voeren binnen de 30-meter zone.

Overwegingen ten aanzien van Autotron:
Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
 uit de ontwerpbeschikking (8 juni 2012) van Autotron blijkt dat de activiteiten van
Autotron geen geluidhinder veroorzaken voor de woningen in ‘t Soperse bos.
Beperking milieuruimte
 voor het aspect geluid geldt dat zowel permanent bewoonde recreatiewoningen als
"gewone" woningen geluidgevoelige objecten zijn: zowel in de oude als de nieuwe situatie mag Autotron geen geluidhinder veroorzaken voor de woningen in ’t Soperse
bos.

4.4

Bodem
In het Provinciaal Milieubeleidsplan 2000-2004 van de provincie Noord-Brabant is vastgelegd
dat duurzaam bodembeheer de basis vormt van het provinciale bodembeleid. De provincie is
daarom een project gestart met als doel om de bodemkwaliteit en de bodemwaarden van het
gehele buitengebied van de provincie te verzamelen, digitaal te ontsluiten en te verwerken
tot bodeminformatiekaarten.
In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft CSO adviesbureau voor Milieu, Ruimte en
Water deze bodemkwaliteitskaart opgesteld voor de boven- en ondergrond en het freatisch
grondwater van het buitengebied van de provincie Noord-Brabant.
Over het algemeen geldt dat de grond in Brabant niet of slechts licht verontreinigd is, met
slechts enkele overschrijdingen van de tussenwaarde. De gehalten in de grond in de Kempen
zijn hoger dan in de rest van Brabant, met uitzondering van de kleigronden.
Hier komt een lichte verhoging van nikkelgehalten voor. Over het algemeen geldt dat de
gehalten in de bovengrond hoger liggen dan in de ondergrond.
Voor het grondwater geldt dat in vergelijking tot de grond meer verhoogde gehalten worden
aangetroffen. In tegenstelling tot de grond worden de tussen- en interventiewaarden in
geheel Noord-Brabant regelmatig overschreden. Dit geldt met name voor de metalen
cadmium, zink en nikkel. Waarbij cadmium en zink vooral in de Kempen verhoogd voorkomen
en waarbij het grondwater onder de natuurgebieden sterker is verontreinigd dan onder
agrarische gebieden. Verhoogde nikkelgehalten komen verspreid over de gehele Provincie
voor. In het algemeen komen de meeste grondwaterverontreinigingen voor op de zandgronden en hebben deze een heterogeen karakter.
Doel
Het doel van het historisch onderzoek is verkrijgen van overzicht van de bodemgerelateerde
informatie van het plangebied. Met deze informatie kan een inschatting worden gemaakt van
de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen.
Onderzoeksstrategie
Het historisch bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5725 (Bodem ‐
Landbodem ‐ Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader
onderzoek, Nederlands Normalisatie‐instituut, januari 2009).
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Conclusie
In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. De
gemeente Maasdonk beschikt over een bodemkwaliteitskaart en een bodemfunctiekaart.
De verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige)
bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Ook wordt niet verwacht dat de
activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein negatief
hebben beïnvloed.

4.5

Flora en fauna
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet biedt het juridische
kader voor de bescherming van dier- en plantensoorten. Indien in een gebied een ruimtelijke
ontwikkeling plaatsvindt, dient van tevoren een inventarisatie plaats te vinden van de
eventueel aanwezige beschermde soorten. Deze mogen onder meer niet gedood, verjaagd,
gevangen of verontrust worden. Indien beschermde soorten op de projectlocatie aanwezig
zijn, dient schade zoveel mogelijk voorkomen en beperkt te worden.

4.5.1

Toetsing effecten aan de Flora- en faunawet
Met het wijzigen van het gebruik van recreatiewoning naar een permanente woonfunctie
verandert er ruimtelijk gezien niets ten aanzien van de invloed op de omgeving. Daarom is
nader onderzoek naar flora en fauna niet noodzakelijk. Het bestemmingsplan voorziet wel in
een geringe uitbreidingsmogelijkheid van de bestaande hoofdgebouwen. Indien deze
uitbreiding plaatsvindt dient wel de zorgplicht in acht te worden genomen, deze is onderstaand opgenomen.
Zorgplicht
Voor alle beschermde soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt wel een zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 2 Flora- en faunawet).
Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan
beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden
zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen.
Werken buiten de kwetsbare periode
De kwetsbare perioden voor de verschillende soortgroepen zijn niet allen gelijk. Als ‘veilige’
periode voor alle groepen geldt in het algemeen de periode van half augustus tot half
november, de periode waarin de voortplantingstijd achter de rug is en dieren als vleermuizen,
overige zoogdieren en amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Indien voorbereidende
werkzaamheden in die periode worden uitgevoerd, kan daarna gedurende het winterseizoen
en het daarop volgende voorjaar probleemloos worden gewerkt.
Werken in de kwetsbare periode
Indien vooraf bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de kwetsbare
perioden van de soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die tijd ongeschikt
is als leefgebied voor die soorten. Zo kan bijvoorbeeld vegetatie gedurende het groeiseizoen
kort gemaaid worden, zodat er geen vogels gaan broeden en het tegen de winter ook
ongeschikt is voor kleine zoogdieren die in winterslaap gaan.
Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten worden waargenomen dienen maatregelen te worden genomen om schade aan deze individuen zo veel
mogelijk te voorkomen.
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Archeologische waarden
In onderstaande figuur 4 is een weergave opgenomen van de cultuurhistorische waarden
kaart van de provincie Noord-Brabant. Het plangebied kent geen archeologische waarden.
Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkeling mogelijk, anders dan het wijzigen van
gebruik. Een archeologisch onderzoek is daarom niet noodzakelijk.

Figuur 4: cultuurhistorische waarden provincie Noord-Brabant

4.7

Externe veiligheid
In de nabijheid van het plangebied bevinden zich 3 (potentiële) risicobronnen welke in het
kader van externe veiligheid beschouwd dienen te worden: twee opslagtanks voor propaan
en de A59 waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd (zie het volledige onderzoek in
bijlage 4 van de toelichting van het bestemmingsplan).

4.7.1

Externe veiligheidsbeleid
Plaatsgebonden risico en groepsrisico
Externe veiligheidsbeleid bestaat uit twee onderdelen: het plaatsgebonden risico en het
groepsrisico. Het plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde afstandseisen tussen
risicobronnen en (beperkt) kwetsbare objecten. Het groepsrisico is een maat die aangeeft hoe
groot de kans is op een ongeval met gevaarlijke stoffen waarbij een bepaalde groep
slachtoffers valt.
Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven in de vorm van contouren rond een risicobron.
Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek: de fN-curve. Deze curve geeft aan hoe
groot de kans is op een ongeval met een bepaald aantal slachtoffers. De plaatsgebonden
risicocontouren en de fN-curve zijn weergegeven in figuur 5.
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Figuur 5: Plaatsgebonden risicocontouren en fN-curve

Binnen de plaatsgebonden risicocontouren bestaat een bepaald risico om te overlijden als
-6
gevolg van een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Binnen de PR 10 contour gelden harde
bouwrestricties.
Het groepsrisico wordt niet alleen bepaald door de aard van de risicobron maar ook door het
aantal aanwezige personen binnen het invloedsgebied daarvan. Bij veel ruimtelijke besluiten
moet de hoogte van dit groepsrisico verantwoord worden. Dit noemt men de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. Wanneer groepsrisicoverantwoording verplicht is, verschilt
per risicobron.
Verantwoordingsplicht
Met het invullen van de verantwoordingsplicht wordt antwoord gegeven op de vraag in
hoeverre externe veiligheidsrisico's in het plangebied worden geaccepteerd en welke
maatregelen getroffen zijn om het risico zoveel mogelijk te beperken.
Het invullen van de verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd gezag (veelal de
gemeente). Door de verantwoordingsplicht worden gemeenten gedwongen het externe
veiligheidsaspect mee te laten wegen bij het maken van ruimtelijke keuzes. Deze verantwoording is kwalitatief en bevat verschillende onderdelen die aan bod kunnen of moeten
komen. Ook dient de veiligheidsregio om advies gevraagd te worden.
In de Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico (Oranjewoud/Save in opdracht van de
Ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken, november 2007) zijn de onderdelen die aan
bod moeten komen bij groepsrisicoverantwoording nader uitgewerkt en toegelicht.
Indien de verantwoordingsplicht niet juist is uitgewerkt terwijl dit wel verplicht is of vereist
vanuit het principe van een goede ruimtelijke ordening, kan dit tot vernietiging van het
ruimtelijk besluit door de Raad van State leiden. Door het uitwerken van de verantwoordingsplicht neemt het bevoegd gezag de verantwoordelijkheid voor het 'restrisico' dat overblijft
nadat benodigde de veiligheidsverhogende maatregelen genomen zijn.
Propaantanks
Propaantanks kleiner dan 13 kubieke meter vallen onder het Activiteitenbesluit. Hierin is
-6
vastgelegd dat geen kwetsbare objecten zijn toegestaan binnen de (generieke) PR 10
contour van de tank. Beperkt kwetsbare objecten zijn alleen toegestaan onder zwaarwegende
belangen.
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Propaantanks groter dan 13 kubieke meter vallen onder het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi). Hierin is eveneens vastgelegd dat geen kwetsbare objecten zijn toege-6
staan binnen de PR 10 contour en beperkt kwetsbare objecten alleen onder zwaarwegende
3
belangen. Wanneer binnen het invloedsgebied van een propaantank >13m een ruimtelijk
besluit genomen wordt, is tevens groepsrisicoberekening en -verantwoording verplicht.
In de nabijheid van het plangebied bevinden zich twee propaantanks. De ligging van de
propaantanks is weergegeven in figuur 6.

Figuur 6: ligging propaantanks

Legenda:

—
1
2

=
=
=

Globale grens ligging plangebied
Propaantank Vinkeloord
Propaantank Hanegraaf

Propaantank Dierenbos
Recreatiepark Dierenbos heeft een propaantank met een inhoud van 40 kubieke meter.
Omdat de propaantank onder het Bevi valt is groepsrisicoberekening en -verantwoording
verplicht.
Propaantank Hanegraaf
2
Agrarisch bedrijf Hanegraaf heeft een propaantank met een inhoud van 5m . Deze tank valt
onder het Activiteitenbesluit, wat betekent dat geen (beperkt) kwetsbare objecten zijn
toegestaan binnen de veiligheidsafstand, welke 10 meter bedraagt (op basis van informatie
afkomstig van de risicokaart).
Deze contour reikt niet tot het plangebied. Omdat de propaantank onder het Activiteitenbesluit valt is groepsrisicoberekening en -verantwoording niet aan de orde.
A59
Op ongeveer 650 meter van het plangebied ligt de A59 waarover gevaarlijke stoffen worden
vervoerd. Het betreft het traject B78 tussen knooppunt Hintham en knooppunt Paalgraven.
In de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is vastgelegd dat binnen de
-6
veiligheidszone (gestandaardiseerde maximale PR 10 contour) geen kwetsbare objecten zijn
toegestaan (beperkt kwetsbare objecten alleen onder zwaarwegende belangen).
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Daarnaast is groepsrisicoverantwoording verplicht wanneer sprake is van toename van het
groepsrisico of overschrijding van de oriëntatiewaarde.
Plaatsgebonden risico
-6
De veiligheidszone van de weg (gestandaardiseerde PR 10 contour) is maximaal 30 meter.
Het plangebied ligt hier buiten. Plaatsgebonden risico van de A59 vormt dus geen belemmering voor de geprojecteerde ontwikkelingen.
Groepsrisico
Doordat het wegtraject genoemd is in de 'circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke
stoffen' dient het groepsrisico van ruimtelijke plannen berekend te worden met een door de
circulaire gegeven vervoerscapaciteit uitgedrukt in transporten GF3 (LPG). Aangezien het
invloedsgebied voor de berekening van het groepsrisico van GF3 circa 300 meter bedraagt,
moet geconcludeerd worden dat het plangebied niet bijdraagt aan het groepsrisico van de
A59: de afstand tussen A59 en plangebied is te groot.
Tevens kan gezien de directe omgeving van de A59 ter hoogte van het plangebied, die (naast
het Autotron en de vakantieparken) overwegend agrarisch is, gesteld worden dat er geen
sprake kan zijn van overschrijding van de oriëntatiewaarde. Dit wordt eveneens onderschreven door risicoberekeningen die zijn uitgevoerd in het kader van de toekomstige Basisnet1
ontwikkeling . Uit deze berekeningen blijkt het groepsrisico van de A59 ter hoogte van het
plangebied lager te zijn dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde.
Omdat geen sprake is van toename van het groepsrisico of overschrijding van de oriëntatiewaarde is groepsrisicoverantwoording niet verplicht.
Conclusie
Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van één relevante risicobron: Propaantank
Vinkeloord.
De A59 en propaanopslagtank Hanegraaf bleken niet relevant voor de ruimtelijke ontwikkeling.
Van de propaanopslagtank Vinkeloord is het plaatsgebonden risico en groepsrisico berekend.
Ook zijn de elementen ter verantwoording van het groepsrisico beschouwd.
Plaatsgebonden risico
-6

de propaantank heeft een PR 10 contour van 60 meter;
-6

binnen de 10 contouren bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten;

plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor het nieuwe ruimtelijke plan.
Groepsrisico

het groepsrisico ligt onder de oriëntatiewaarde;

het groepsrisico neemt toe doordat in de nieuwe situatie (in tegenstelling tot de
huidige situatie) de woningen in 't Soperse bos worden meegenomen voor de groepsrisicoberekening;

omdat binnen het invloedsgebied een ruimtelijk besluit genomen wordt is verantwoording van het groepsrisico verplicht.

1
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Verantwoording groepsrisico
Ter verantwoording van het groepsrisico zijn alle verplichtte elementen conform de
Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico beschouwd:

omdat het bestemmingsplan een legalisering van een reeds bestaande situatie betreft,
is beperking van de ontwikkeling of het nemen van bouwkundige maatregelen niet
mogelijk;

binnen het invloedsgebied van de risicobron zijn geen bestemmingen aanwezig die
gericht zijn op de structurele aanwezigheid van groepen beperkt zelfredzame personen;

vluchtwegen zijn voldoende;

de veiligheidsregio kan in geval van een calamiteit zelfstandig aan de hulpvraag
voldoen;

in geval van een calamiteit is meer bluswater gewenst, hiervoor kunnen aanwezige
waterpartijen geschikt voor gemaakt worden.
Ten aanzien van het laatste punt treed de VVE in overleg met de eigenaar van de aanwezige
waterpartijen en de propaantank om de mogelijkheden te bespreken. Omdat deze inspanningsverplichting onmogelijk te borgen is in deze ruimtelijke procedure maakt dit om
juridische redenen geen onderdeel uit van de groepsrisicoverantwoording.

4.8
4.8.1

Watertoets
Wettelijk kader
Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Enerzijds is water één van de
ordenende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan
het ruimtegebruik. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste
effecten hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beide is derhalve
noodzakelijk om problemen zoals wateroverlast, slechte waterkwaliteit, tekort aan waterkwantiteit, verdroging, etc. te voorkomen.
Per 1 november 2003 is door een wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985
(Bro) een watertoets in ruimtelijke plannen verplicht geworden. In het nieuwe Besluit
ruimtelijke ordening is dit geregeld in artikelen 3.1.1. en 3.1.6. Vanaf het begin van de
planvorming dient overleg gevoerd te worden tussen gemeente, waterbeheerders en andere
betrokkenen. Doel van dit overleg is gezamenlijk de uitgangspunten en wensen vanuit
duurzame watersystemen en veiligheid te vertalen naar concrete gebiedspecifieke ruimtelijke
uitgangspunten. Hierbij geldt dat afwenteling moet worden voorkomen en dat de drietrapsstrategie “vasthouden, bergen en afvoeren” moet worden gehanteerd.

4.8.2

Waterbeleid
Europees- en rijksbeleid water
Directe aanleiding voor het kabinetsstandpunt ‘Anders omgaan met water, waterbeleid in de
21e eeuw’ (WB21)’, is de zorg over het toenemende hoogwater in de rivieren, wateroverlast
en de versnelde stijging van de zeespiegel. Het kabinet is van mening dat er een aanscherping
in het denken over water dient plaats te vinden. Nadrukkelijker zal rekening moeten worden
gehouden met de (ruimtelijke) eisen die het water aan de inrichting van Nederland stelt.
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In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is afgesproken dat water een medesturend
aspect is binnen de ruimtelijke ordening en dat het watersysteem ‘op orde’ moet worden
gebracht. Dit betekent dat het watersysteem robuust en veerkrachtig moet zijn en moet
voldoen aan de normen voor wateroverlast, nu en in de toekomst. In het Nationaal Bestuursakkoord Water-actueel (2008) is wederom afgesproken om het watertoetsproces te
doorlopen bij alle waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten van rijk,
provincies en gemeenten.
Het Watertoetsproces is verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening (2003). Met de
invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 ter vervanging van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO) is de wettelijk verplichte werkingsfeer van het Watertoetsproces
beperkt tot bestemmingsplannen, inpassingsplannen, projectbesluiten en buitentoepassingsverklaringen.
Bij landelijke, provinciale en gemeentelijke structuurvisies is het Watertoetsproces geen
voorgeschreven onderdeel meer, maar in de praktijk zal daarbij ook de inbreng van de
waterbeheerder gevraagd worden.
Voor gemeenten en waterschappen geldt dat sinds 2006 het gemeentelijk waterplan (incl. de
basisinspanning riolering, mogelijke optimalisaties en de grondwaterproblematiek) opgesteld
moet zijn. Hierbij dienen de partijen rekening te houden met de ruimteclaims voortvloeiend
uit de toepassing van de (werk)normen.
Sinds eind 2009 moeten de waterplannen van de waterbeheerders (waterkwaliteitsdoelen)
gereed zijn. De watertoets vormt een waarborg voor de inbreng en kwaliteit van water in de
ruimtelijke ordening.
Het ontwerp van het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van het wetsvoorstel Waterwet dat in 2009 in werking is getreden.
Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Op basis
van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten
de status van structuurvisie. Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan zijn het
nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied, het
Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de KRW.
De basisprincipes van bovengenoemd beleid zijn: meer ruimte voor water en het voorkomen
van afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd. Dit is in WB21 geconcludeerd in
de twee drietrapsstrategieën voor: Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren) en
Waterkwaliteit (schoonhouden, schoon en vuil scheiden, zuiveren).
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. In de Waterwet zijn alle
vergunningen betreffende 'water' opgenomen. Met de Waterwet zijn Rijk, waterschappen,
gemeenten en provincies beter uitgerust om wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toekennen van functies voor het gebruik
van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie.
Afhankelijk van de functie worden eisen gesteld aan de kwaliteit en de inrichting van het
watersysteem.
De Watertoets
Onderdeel van het rijksbeleid is de invoering van de watertoets. De watertoets dient te
worden toegepast op nieuwe ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, inpassingsplannen, projectbesluiten en buitentoepassingsverklaringen.
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Als een gemeente een ruimtelijk plan wil opstellen, stelt zij de waterbeheerder vroegtijdig op
de hoogte van dit voornemen. De waterbeheerders stellen dan een zogenaamd wateradvies
op. Het ruimtelijk plan geeft in de waterparagraaf aan hoe is omgegaan met dit wateradvies.
Randvoorwaarden en uitgangspunten waterbeheerders
In het kader van de watertoets is contact opgenomen met Waterschap Aa en Maas, Provincie
Noord-Brabant en BrabantWater over de mogelijkheid tot uitbreiding van de recreatiewoningen op recreatiepark 't Soperse Bos. De volgende randvoorwaarden en uitgangspunten zijn
van toepassing voor de ontwikkeling:
Onderstaand zijn de uitgangspunten die van toepassing zijn op de ontwikkeling, afkomstig uit
de nota “Uitwerking uitgangspunten watertoets” toegelicht:
 Bij alle (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van de bestaande bebouwing dient
vermenging van vuil afvalwater en schoon hemelwater te worden voorkomen. Het schone hemelwater wordt in principe aan het grondwater toegevoegd (infiltratie) en het vuile
water wordt via de riolering afgevoerd.
 Bij de inrichting, het bouwen en het beheer dienen zo min mogelijk vervuilende stoffen
toegevoegd te worden aan de bodem en het grond- en oppervlaktewatersysteem. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor het materiaalgebruik. Om watervervuiling te voorkomen dienen geen uitloogbare of uitspoelbare bouwmaterialen te worden toegepast.
 In aansluiting op het landelijk beleid hanteert het waterschap het beleid dat bij nieuwe
plannen altijd onderzocht dient te worden hoe omgegaan kan worden met het schone
hemelwater. Hierbij dient de voorkeursvolgorde (hergebruik - infiltratie - buffering afvoer) doorlopen te worden.
 Nieuwe plannen dienen te voldoen aan het principe van hydrologisch neutraal ontwikkelen, waarbij de hydrologische situatie minimaal gelijk moet blijven aan de oorspronkelijke
situatie. Hierbij mag de oorspronkelijke landelijke afvoer niet overschreden worden. De
gemiddeld hoogste grondwaterstand mag niet verlaagd worden en het waterpeil sluit
aan bij de optimale grondwaterstanden.
Voor de ligging van het plangebied binnen de grondwaterbeschermingszone rondom
waterwingebied Nuland geldt een bijzondere zorgplicht. Een ieder is verplicht zich te
onthouden van handelingen die mogelijk gevolgen voor de kwaliteit van grondwater kan
hebben dan wel verplicht handelingen te verrichten om mogelijke schade aan het grondwater
zo veel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
Binnen het grondwaterbeschermingsgebied gelden op grond van de Provinciale milieuverordening (PMV) onder andere de volgende bepalingen:
 Voor inrichtingen die behoren tot een categorie die is aangewezen in bijlage I van het
Besluit omgevingsrecht geldt:
Het is verboden een inrichting op te richten of in werking te hebben indien die inrichting
behoort tot één of meer van de categorieën uit bijlage 3 van de PMV. Voor de overige
inrichtingen is het verplicht dat er milieutechnische maatregelen/voorzieningen worden
genomen c.q. worden voorgeschreven door het bevoegd gezag die het risico van verontreiniging van het grondwater tot het minimum beperken.
 Voor boorputten en grond- of funderingswerken geldt:
Het is verboden om boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben, of
buiten gebruik te stellen en grond- of funderingswerken uit te voeren of te hebben op
een diepte van drie meter of meer onder het maaiveld. Dit verbod geldt niet voor gronden funderingswerken indien grond wordt verwijderd en het bodemprofiel wordt aangevuld tot tenminste drie meter onder het maaiveld zoals dat aanwezig was voorafgaand
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aan de werkzaamheden, en aansluitend op eventueel aangelegde kunstwerken. Dit verbod geldt ook niet voor het inbrengen van palen in geval uitsluitend gebruik wordt gemaakt van grondverdringende gladde geprefabriceerde palen zonder verbrede voet of
schroefpalen.
Voor buisleidingen, zijnde een transportleiding voor gas, olie of chemicaliën, met
uitzondering van aardgas, geldt:
Het is verboden buisleidingen te leggen, te hebben, te vervangen, te veranderen of te
verleggen.
Voor gebouwen, wegen en andere verhardingen geldt:
Het is verboden om afstromend water van gebouwen en verhardingen op of in de bodem
te lozen. Dit verbod geldt niet indien geen bouwmaterialen worden gebruikt die tot
gevolg hebben dat schadelijke stoffen door afspoelen of uitloging in het afstromend
water kunnen komen. Dit verbod geldt ook niet indien afstromend water uitsluitend
infiltreert via een doelmatig werkend zuiveringssysteem. Tevens is het verboden op eigen
terrein motorvoertuigen te parkeren of parkeergelegenheid voor motorvoertuigen aan te
bieden, indien het terrein niet is voorzien van een aaneengesloten verharding. Dit verbod
geldt niet als sprake is van een tijdelijke parkeervoorziening en er maatregelen zijn genomen om grondwater te beschermen.
Het is verboden om werken of handelingen te verrichten waardoor direct of indirecte
warmte aan het grondwater wordt onttrokken of toegevoegd, waaronder in ieder geval is
begrepen het oprichten, in exploitatie nemen of hebben van een bodemenergiesysteem.
Het is verboden om IBC-bouwstof, zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit toe te
passen.

Voor zeer kwetsbare gebieden geldt nog aanvullend dat huishoudelijk of bedrijfsafvalwater
moet worden geloosd op het gemeentelijke rioolstelsel of door middel van een lozing via een
voorziening die voldoet aan de eisen van een gecertificeerde IBA-III of ander passend
systeem.
Op grond van de PMV geldt voor sommige activiteiten een meldingsplicht. In de PMV kan
worden nagegaan wanneer er sprake is van een meldingsplicht.

4.8.3

Huidige situatie
Bodem
Maaiveldhoogte
Het maaiveld in het plangebied varieert van circa NAP + 4,5 m tot circa NAP +5,2 m .
Boringen Dino-loket
In het Dino-loket van TNO is een grondboring (B45B0274) gevonden in de omgeving van het
plangebied. De boring geeft inzicht in de bodemopbouw tot circa 188 meter beneden
maaiveld. De bodem bestaat tot circa 12 meter beneden maaiveld uit matig fijn zand.
Vervolgens bestaat de bodem tot circa 20 meter beneden maaiveld uit grof zand.
Grondwater
Peilbuis Dino-loket
In het plangebied is een peilbuis (B45B0274) in het Dino-loket van TNO gevonden. De
grondwaterstand in de peilbuis is vanaf 1995 gemonitord. De maaiveldhoogte nabij de
peilbuis is NAP +4,81 m. In figuur 7 is de grafiek met de grondwaterstand te zien.
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Figuur 7

Grondwaterstand peilbuis B45B0274 (bron: Dino-loket)

In bovenstaande grafiek is te zien dat de grondwaterstand tussen januari 2000 en januari
2010 fluctueert van circa NAP +2,5 m (laagste) tot circa NAP +4,3 m (hoogste piek). De laatste
jaren ligt de hoogste grondwaterstand rond de NAP +3,5 m. Met een maaiveldhoogte nabij de
peilbuis van NAP +4,81 m geeft dit een laagste grondwaterstand van circa 2,3 m beneden
maaiveld en een hoogste grondwaterstand van circa 0,5 m beneden maaiveld. Deze
grondwaterstanden worden in het gehele plangebied verwacht.
Wateratlas Provincie Noord-Brabant
De voorkomende grondwatertrap in het plangebied is voornamelijk IV (figuur 8). De
voorkomende GHG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand) bij grondwatertrap IV ligt op circa
40 - 120 cm beneden maaiveld. De GLG (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand) bij grondwatertrap IV ligt op circa 80 - 120 cm beneden maaiveld. Grondwatertrap IV komt overeen met
het beeld dat de peilbuis uit Dino-loket geeft over de grondwaterstand in het plangebied.

Figuur 8
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Grondwaterbeschermingsgebied
Ten behoeve van de drinkwatervoorziening wordt water onttrokken in Nuland (figuur 9). Het
plangebied 't Soperse Bos ligt binnen de beschermingszone rondom het waterwingebied. De
onderhavige beschermingszone voor de grondwaterwinning Nuland is in de Provinciale
milieuverordening (PMV) aangemerkt als beschermingszone voor zeer kwetsbare grondwaterwinning.

Figuur 9

Overzicht waterwingebied Nuland en beschermingszones, met indicatieve ligging plangebied in rode cirkel
(bron: PMV Noord-Brabant)

Het waterwingebied ligt tussen Nuland en Rosmalen, ingeklemd tussen de A59 en de spoorlijn
Nijmegen-Den Bosch. Rond de winning is een grondwaterbeschermingszone gecreëerd (25en 100 jaarszone). In deze beschermingzone geldt als algemene beleidslijn dat bij (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van de bestaande bebouwing, zowel op stedelijke inbreidingsen uitbreidingslocaties als in het buitengebied, de risico's voor de kwaliteit van het grondwater zo klein mogelijk dienen te blijven. Indien nodig worden daarbij aanvullende beschermende maatregelen getroffen die nodig zijn om grondwatervervuiling te voorkomen.
Infiltratie
Het plangebied is op basis van de bodemopbouw en GHG beoordeeld als geschikt voor
infiltratie op de infiltratiekansenkaart (figuur 10) uit het waterplan van de gemeente
Maasdonk. Vanwege de ligging binnen het grondwaterbeschermingsgebied worden er eisen
gesteld aan de kwaliteit van het water wat geïnfiltreerd wordt.
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Figuur 10 Infiltratiekansenkaart gemeente Maasdonk (bron: gemeentelijk waterplan Maasdonk)

Oppervlaktewater
Het plangebied ligt binnen beheersgebied van Waterschap Aa en Maas. Het oppervlaktewater
in het plangebied behoort tot het hoofdwatersysteem Aa/Grote Wetering. Ten noorden van
het plangebied stroomt de Kleine Wetering/Rijtsche Loop. Ten zuiden van het plangebied
stroomt de Vinkelsche Loop. De waterlopen wateren af richtingen het westen naar de Grote
Wetering. De Kleine Wetering/Rijtsche Loop is tevens aangewezen als KRW-waterlichaam en
is getypeerd als een 'zwak gebufferde sloot' met een onnatuurlijk karakter.
Verder bevinden zich rondom het plangebied een stelsel met sloten. Het waterpeil van de
sloten wordt geregeld met een automatische klepstuw: zodra het water te hoog staat wordt
deze geactiveerd maar VVE 't Soperse Bos geeft aan dat dit slechts zeer sporadisch voorkomt
omdat de sloten regelmatig geschoond worden en het meeste hemelwater infiltreert in de
bodem.

Figuur 11 Overzicht oppervlaktewatersysteem omgeving plangebied (bron: gemeentelijk waterplan Maasdonk)

Waterkering
In het plangebied zijn geen waterkeringen aanwezig.
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Hemelwater-/vuilwaterafvoer
In het plangebied infiltreert het hemelwater afkomstig van dakverharding en de overige
verhardingen rechtstreeks in de bodem. Er wordt geen hemelwater via daken, kolken en
goten afgevoerd naar het rioleringsstelsel.
Het vuilwater afkomstig van de recreatiewoningen wordt afgevoerd naar het rioleringsstelsel
aanwezig in het plangebied.

4.8.4

Toekomstige situatie
Algemeen
Gemeente Maasdonk is voornemens de omvorming van de bestaande recreatiewoningen
naar burgerwoningen op Bungalowpark 't Soperse Bos (gemeente Maasdonk) te legaliseren.
Onderdeel van de omvorming is een beperkte uitbreidingsmogelijkheid voor de woningen.
Hierbij zal tevens gelet op de huidige maximale oppervlakte van de recreatiewoning van 65
m² een verruiming worden opgenomen van het bouwoppervlak naar 82,5 m². Deze bouwmogelijkheid zal worden opgenomen in de regels/ verbeelding van het bestemmingsplan. In het
totaal gaat het om 154 recreatiewoningen dus de maximale toename van het verhard
2
oppervlak kan 2.695 m bedragen. In onderstaande paragrafen is aangegeven op welke wijze
rekening word gehouden met de uitgangspunten en randvoorwaarden van waterschap Aa en
Maas, de gemeente Maasdonk, de Provincie Noord-Brabant en BrabantWater.
Waterkwaliteit
Het hemelwater dat terecht komt op de bebouwing en de wegen wordt beschouwd als
schoon wanneer rekening wordt gehouden met het gebruik van niet-uitlogende bouwmaterialen (uitlogende bouwmaterialen zijn o.a. zinken dakgoten en standpijpen, loden dakslabben,
betongranulaat als wegfundering etc.). Dit water kan rechtstreeks infiltreren in de bodem.
Het is verboden op eigen terrein motorvoertuigen te parkeren of parkeergelegenheid voor
motorvoertuigen aan te bieden, indien het terrein niet is voorzien van een aaneengesloten
verharding. Dit verbod geldt niet als sprake is van een tijdelijke parkeervoorziening en er
maatregelen zijn genomen om grondwater te beschermen.
Hemelwater
Wanneer in de toekomstige situatie extra verharding zal worden aangelegd in het plangebied
wordt het hemelwaterafvoer zoals ook reeds in de huidige situatie het geval is rechtstreeks
geïnfiltreerd in de bodem. Wanneer er in de toekomst kolken worden geplaatst in het
plangebied worden deze niet aangesloten op de riolering maar worden deze op infiltratieboxen aangesloten zodat ook dit hemelwater in de bodem kan infiltreren. Eventuele
uitbreidingen binnen het plangebied 't Soperse Bos zijn hiermee Hydrologisch neutraal.
't Soperse Bos heeft een VVE (vereniging van eigenaren) constructie met een splitsingsakte en
een Huishoudelijk reglement. Hierin zijn afspraken en regels vastgelegd. Een van de afspraken
is dat hemelwater niet middels dakgoten naar het rioleringsstelsel mag worden afgevoerd,
maar rechtstreeks moet infiltreren in de bodem.
Vuilwater
De vuilwaterafvoer van de bebouwing in het plangebied is en blijft aangesloten op rioleringstelsel aanwezig in het plangebied.
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Kabels en leidingen
Binnen het plangebied zijn geen kabels, leidingen en straalpaden van zodanige importantie
aanwezig, dat deze bij de planvorm betrokken dienen te worden c.q. afzonderlijk in het plan
opgenomen dienen te worden.
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Toetsing en verantwoording
AMvB ruimte en brief Minister Dekker
Het Rijk heeft de beleidsvoornemens uit de Nota Ruimte en enkele andere rijksnota's
heroverwogen tegen de achtergrond van de nieuwe Wro. De centrale vraag was voor welke
nationale ruimtelijke belangen de juridische borging niet langer is gegarandeerd zodra de
nieuwe Wro in werking treedt. Een deel van deze passages wordt opgenomen in de AMvB
Ruimte. Ten aanzien van recreatiewoningen wordt gesteld dat omzetten naar regulier wonen
wordt tegengegaan. In de brief van Minister Dekker van VROM zijn een aantal uitzonderingsituaties genoemd.
Op grond van de brief van Minister Dekker van VROM van 11 november 2003 hebben
gemeenten de mogelijkheid het permanent bewonen van een recreatiewoning positief te
bestemmen. Hierbij moet aan een vijftal voorwaarden worden voldaan:
1. De woning moet op 31 oktober 2003 onrechtmatig worden bewoond, voor complexen
geldt dat deze in overwegende mate onrechtmatig moeten worden bewoond.
2. De woning moet zijn gelegen buiten waardevolle en/of kwetsbare gebieden die als
zodanig door Rijk, de provincie of de gemeente zijn aangewezen.
3. De woning moet voldoen aan het bouwbesluit voor reguliere woningen.
4. De bestemmingswijziging mag niet in strijd zijn met milieuwetgeving.
5. De woning niet bedrijfsmatig geëxploiteerd wordt.
Verordening Ruimte Noord-Brabant
Op 17 december 2010 hebben Provinciale Staten de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011
vastgesteld, die op 1 maart 2011 is de verordening 2011 in werking getreden. Deze verordening is in twee fasen tot stand gekomen:
 de Verordening ruimte fase 1, die op 23 april 2010 werd vastgesteld, betrof het omzetten
in regels van het toen geldende provinciaal beleid;
 de Verordening ruimte fase 2, waarvan het ontwerp op 1 en 22 juni 2010 werd vastgesteld, betrof het omzetten in regels van nieuw beleid dat is opgenomen in de Structuurvisie ruimtelijke ordening en gedeeltelijk ook een herziening van de verordening ruimte,
fase 1.
Op basis van de Verordening is het plangebied aangewezen als gebied "integratie stad-land".
Bij stedelijke ontwikkeling in het integratie gebied stad-land verlangt de Verordening een
ontwikkeling die in samenhang en in evenredigheid geschiedt met een groene en blauwe
landschapsontwikkeling (artikel 3.4 lid 1 onder a).
Wijziging Verordening Ruimte
Op het moment van het indienen van de zienswijzen op de structuurvisie Dierenbos, was de
Verordening Ruimte nog niet vastgesteld. Een belangrijke wijziging ten opzichte van fase 1 is
dat de verrekeningsmethode in zijn geheel is komen te vervallen, mede door het grote aantal
zienswijzen die zijn ingediend tegen deze berekeningsmethodiek. In de vastgestelde
Verordening Ruimte gaat het niet over geldbedragen maar om een daadwerkelijke landschapsverbetering in gelijke verhouding tot de ingrepen in het landschap.
Indien sprake is van een stedelijke ontwikkeling zal daarbij voor wat betreft de ruimtelijke
kwaliteit in de juiste verhouding compensatie door groene en blauwe landschapsontwikkeling
dienen te worden geleverd. De mate van 'compensatie' zal evenredig moeten zijn aan de
mate van 'aantasting' (artikel 3.4. lid 3 onder c in combinatie met de artikelen 2.1 en 2.2 van
de Verordening ruimte).

blad 46 van 52

Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie

projectnr. 234035
april 2013
vastgesteld

Toelichting bestemmingsplan 't Soperse Bos
Gemeente Maasdonk

Ter uitvoering van de structuurvisie van 1 februari 2011 wordt in het bestemmingsplan
permanente bewoning van de recreatiewoningen toegestaan. (bestemming 'recreatie', met
de nadere aanduiding permanente bewoning toegestaan). Het bestaande woondeel blijft
functioneren binnen het bestaande weefsel van het recreatiepark. De maat en schaal worden
gehandhaafd en er vindt geen uitbouw naar een `woonwijk binnen het recreatiepark' plaats.
Daarom wordt er ook geen ruimte geboden voor vergroting naar de schaal van een villapark
en worden daarom de bouw- en uitbreidingsmogelijkheden beperkt. Echter omdat de huidige
bebouwingsmogelijkheden niet meer van deze tijd zijn, ligt een beperkte uitbreidingsmogelijkheid in de rede. Binnen de schaal van een recreatiepark acht de gemeente een bebou2
wingsmogelijkheid per perceel een maximaal toegestane oppervlakte van 82,5 m voor het
recreatiewoonverblijf. Bij een ruime meerderheid van deze woningen is deze beperkte
uitbreiding reeds gerealiseerd, conform de afwijkingsmogelijkheden die het huidige
bestemmingsplan en artikel 4 lid 1 bijlage 2 van de Besluit omgevingsrecht al aan de
recreatiewoningen biedt.
In het nieuwe bestemmingsplan wordt deze al bestaande beperkte uitbreidingsmogelijkheid
voor elke woning als maximum vastgelegd. Gelet op het feit dat het gaat om een zeer
beperkte uitbreiding bij slechts enkele woningen zal het vakantiepark aan ruimtebeslag
nauwelijks worden geïntensiveerd. Daarom is ook de algemene afwijkingsbevoegheid om de
bestaande mate met 10% te vergroten niet opgenomen en bovendien is ook geen bijbehorende bouwwerkenregeling opgenomen, zodat alleen het vergunningsvrij bouwen is
toegestaan. Het bestaande karakter van het gebied en landschap wordt dan ook niet
aangetast. De wijzing van de functie is dus geen feitelijke wijziging van het ruimtelijke beslag
in die zin dat de uitbreiding de ruimte aantast. Het plan dient goed ruimtelijke inpasbaar te
zijn en daarom dienen de ruimtelijke ontwikkelingen die in het bestemmingsplan zijn
opgenomen, te voldoen aan de artikelen 2.1 en 2.2 van de verordening Ruimte. Op basis van
een bestuurlijk (6 januari 2012) en ambtelijk (29 februari 2012) overleg met de provincie
Noord-Brabant is geconcludeerd dat sprake is van een zeer bijzondere situatie.
De provinciale handreiking is hier niet toereikend en daarom dient in dit geval een naar
redelijkheid en billijkheid op maat gesneden kwaliteitsverbetering plaats te vinden.
De gemeente Maasdonk heeft hier zelf invulling aan gegeven. In opdracht van de VVE is met
het oog op de gewenste kwaliteitsverbetering de Stichting Landschapsbelang Maasdonk
gevraagd om te adviseren over de kwaliteitsverbetering door natuurcompensatie. Op 24 mei
2012 heeft er een veldbezoek plaatsgevonden in 't Soperse Bos. De resultaten van dit
onderzoek zijn beschreven in paragraaf 3.2.2.2. Daarna is de kwaliteitsverbetering verder
uitgewerkt in een concreet inrichtingsplan voor een locatie buiten het plangebied van 't
Soperse Bos, zie bijlage 6.
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Juridische planopzet
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de wijze waarop het conserveren van de bestaande toestand is
vertaald in juridisch bindende regels, met hieraan gekoppeld een verbeelding. De regels
bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en
de regels over de toegelaten gebouwen. De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor
toepassing van de regels evenals de functie van visualisering van de bestemmingen. De
toelichting heeft geen juridisch bindende werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij
de onderbouwing van het plan en soms voor de uitleg van bepaalde bestemmingen en regels.

6.1

Uitgangspunten
Op basis op de plangeschiedenis, de onderbouwing in voorliggende hoofdstukken van de
toelichting van het bestemmingsplan en de uitgevoerde gebiedsonderzoeken is er een
ruimtelijke vertaling opgesteld voor het legaliseren van het gebruik van de bestaande
recreatiewoningen als woning.

6.2

Verbeelding
De (analoge) verbeelding met tekeningnummer 234035 opgemaakt in schaal 1:2000. Een
kleinere schaal zal de leesbaarheid en herkenbaarheid niet ten goede komen.
Op de verbeelding zijn onder meer de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden
aangegeven met bijbehorende verklaring, het zogenaamde renvooi. Naast bestemmingen
kent het renvooi aanduidingen. De verklaring legt een verbinding tussen de bestemmingen
die op de verbeelding zijn aangegeven en de regels.
De aanduidingen hebben slechts juridische betekenis indien en voor zover deze in de regels
daaraan wordt gegeven. Soms heeft een aanduiding in dit plan juridisch gezien geen
betekenis en is deze uitsluitend op de verbeelding aangegeven ten behoeve van de leesbaarheid van de kaart (bv. topografische gegevens).

6.3

Bestemmingsregeling
De verschillende aanwezige functies in het plangebied worden alle overeenkomstig hun
huidige gebruik bestemd. De regeling Recreatie behoeft echter een nadere uitleg.
Recreatie
Aan het plangebied wordt net als bij het vigerende bestemmingsplan een recreatiebestemming toegekend. Echter met de functieaanduiding 'wonen' met een gebruiksbepaling dat
permanente bewoning is toegestaan. De 'functieaanduiding' (voorheen dubbelbestemming) is
sinds enkele jaren in omloop om maatwerk te kunnen bieden aan de permanente bewoning
van recreatiewoningen. Het opnemen van een functieaanduiding heeft een aantal voordelen:
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1.

2.

Het voordeel van een dubbelbestemming boven een bestemmingswijziging ten behoeve
van uitsluitend woondoeleinden is allereerst dat de eigenaar en/of gebruiker van de
betrokken recreatiewoningen zelf een keuze kan maken tussen recreatief gebruik en
bewoning. Die keuze kan hij ook telkens weer opnieuw maken al naar gelang zijn behoefte. Gedurende een sabbattical of een periode ‘in between jobs’ bijvoorbeeld kan men het
eigen hoofdwoonverblijf tijdelijk verhuren en de recreatiewoning gaan bewonen om deze
daarna weer recreatief te gaan gebruiken, zodra men weer aan het werk is. Ook kan men
ervoor kiezen om m na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te verhuizen
naar de recreatiewoning.
Een tweede voordeel is dat als bewoning door middel van een functieaanduiding wordt
toegestaan, maar de bestemming verblijfsrecreatie blijft, daarmee ook duidelijk is dat
geen sprake is van een normaal woongebied. De bouwregels kunnen zich dus richten
naar de recreatieve bestemming. De bouwregels hoeven dus niet te voorzien in uitbreidingsmogelijkheden om de woonfunctie te faciliteren (daargelaten de nog te bespreken
mogelijkheid van vergunningvrij bijbouwen).

Het opnemen van de dubbelbestemming vloeit tevens voort uit de vastgestelde structuurvisie
van de gemeente Maasdonk en het verrichte haalbaarheidsonderzoek uit 2007.
Uiteraard wil de initiatiefnemer een oncontroleerbare verstening van het park voorkomen en
de bestaande karakteristiek behouden. Dit is onder andere bewerkstelligd door geen
bijgebouwenregeling op te nemen maar alleen de regeling vergunningsvrij bouwen conform
de Wabo van toepassing te verklaren op het gebied. Daarnaast zijn in de regels de maximale
aantal wooneenheden vastgelegd (conform huidig aantal) en zijn de maximale goot- en
bouwhoogtes van de woningen vastgelegd.
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Toelichting bestemmingsplan 't Soperse Bos
Gemeente Maasdonk

Economische uitvoerbaarheid
Het onderhavige bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard. Alle gronden in het
plangebied zijn en blijven in particulier eigendom. De initiatiefnemers dragen alle kosten die
de ontwikkeling en de planwijziging (inclusief eventueel mogelijke planschade) met zich mee
brengt. Derhalve heeft het plan geen financiële consequenties voor de gemeente en is
daarmee financieel haalbaar.
Voor het bestemmingsplan 't Soperse Bos is een anterieure overeenkomst gesloten tussen de
VVE 't Soperse Bos en de gemeente Maasdonk. In deze overeenkomst zijn de voorwaarden
benoemd ten aanzien van het garanderen van de kwaliteitsslag van het landschap en overige
voorwaarden ten aanzien van de herbestemming.
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8.1

Toelichting bestemmingsplan 't Soperse Bos
Gemeente Maasdonk

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Vooroverleg en inspraak
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft op grond van de Inspraakverordening van de
gemeente Maasdonk van 16 april 2012 tot en met 28 mei 2012 gedurende een periode van 6
weken voor een ieder ter inzage gelegen. De bekendmaking is gepubliceerd op 13 april 2012.
Binnen deze periode is 1 inspraakreactie ingediend.
In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is het bestemmingsplan aan een aantal
instanties voorgelegd. Drie instanties hebben een vooroverlegreactie ingediend.
De inspraak- en overlegreacties die door het gemeentebestuur zijn ontvangen, zijn samengevat en van beantwoording voorzien. Deze beantwoording is als bijlage 5 van het bestemmingsplan opgenomen.

8.2

Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan 't Soperse Bos heeft van 19 november 2012 zes weken ter visie
gelegen. Tijdens deze termijn is iedereen in de gelegenheid gesteld naar keuze schriftelijk dan
wel mondeling zienswijzen aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Binnen de termijn heeft
alleen de provincie Noord-Brabant een schriftelijke zienswijze ingediend.
Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mondeling zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen.
De zienswijze die door het gemeentebestuur is ontvangen, is samengevat en van beantwoording voorzien. Deze beantwoording is als bijlage 7 van het bestemmingsplan opgenomen.

blad 52 van 52
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RAPPORTAGE ONDERZOEK LEGALISERING
BUNGALOWPARK “HET SOPERSE BOS” (VINKELOORD)

VOORWOORD

In het begin van de jaren ’70 werden op recreatiepark Vinkeloord een groot aantal vakantiewoningen
gerealiseerd. Gaandeweg de jaren werden -naast recreatief gebruik- de vakantiewoningen ook
gebruikt voor permanente bewoning. De oorzaak hiervan lag enerzijds in de economische
ontwikkelingen en de hoge rentestand en anderzijds in de beperkte bouwmogelijkheden in de
voormalige gemeente Nuland (incl. de kern Vinkel). Degenen die permanent woonden werden in die
tijd gestimuleerd om zich in te laten schrijven bij de gemeente omdat dit een positief effect had op de
algemene uitkering uit het gemeentefonds en om inzicht te hebben in het aantal mensen dat
permanent verbleef in de vakantiewoningen.

Vanaf 1993 werden bewoners er op geattendeerd dat permanente bewoning niet was toegestaan,
maar concrete acties van gemeentewege bleven achterwege. Uiteindelijk werd eerst pas in 2004 de
beleidsnota bestrijding permanente bewoning vastgesteld. Hierbij werd echter de kanttekening
geplaatst dat nadrukkelijk gekeken diende te worden naar de discussie op landelijk en provinciaal
niveau over de mogelijkheden van permanente bewoning. Een en ander had tot gevolg dat in het
akkoord op hoofdlijnen van CDA-Dorpsbelangen het navolgende werd opgenomen: “Binnen wettelijke
kaders mogelijkheden bezien van legalisatie van vakantiehuisjes Vinkeloord. Hierbij zijn voorwaarden
onder meer: medewerking provincie aan bestemmingsplan, geen beperkingen recreatieve
bestemming overige deel, niet ten koste van woningbouw Vinkel en afspraken over wegen, openbaar
groen et cetera (een en ander derhalve ook bezien in relatie tot de financiële gevolgen). Zo spoedig
mogelijk aanvullende beleidsnotitie. In afwachting hiervan actieve handhaving vakantiehuisjes
opschorten.” (einde citaat), Aansluitend werd op 26 september 2006 door de gemeenteraad een motie
met eenzelfde strekking aangenomen.

Overeenkomstig het gestelde in de motie werd een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep werd
bemenst door een tweetal externe deskundigen en een vertegenwoordiging vanuit Libéma, de
Belangengemeenschap Bugalowpark Vinkeloord en de gemeente. In constructief overleg is door de
werkgroep de voorliggende rapportage opgesteld.

Van belang is dat vanuit het oogpunt: “decentraal wat kan, centraal wat moet” de gemeente haar
verantwoordelijkheid neemt en duidelijkheid schept over de voorgestane richting. De gemeente is
immers aan zet. Op basis hiervan kunnen dan verdere stappen gezet worden. Streven moet zijn dat
de direct betrokken partijen eensgezind, met respectering van een ieders positie, tot een eenduidig
standpunt komen.

Ik spreek de hoop uit dat de voorliggende rapportage een goede basis is voor de politieke discussie
en de besluitvorming. Op basis hiervan kan dan tot verdere uitwerking worden gekomen.

M.J.M. van de Ven
Wethouder gemeente Maasdonk
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RAPPORTAGE ONDERZOEK LEGALISERING BUNGALOWPARK “HET SOPERSE BOS”
(VINKELOORD).

In de gemeente Maasdonk is gelegen het “Vrijetijdspark Vinkeloord”. In een afgezonderd deel van dit
park liggen 154 bungalows waarvan het idee is dat deze overwegend permanent bewoond worden.
De gemeenteraad van Maasdonk heeft uitgesproken dat onderzocht dient te worden of en onder
welke voorwaarden de permanente bewoning van deze bungalows gelegaliseerd kan worden.

OPDRACHTOMSCHRIJVING.

Op 26 september 2006 heeft de gemeenteraad van Maasdonk een motie aangenomen waarbij het
college van Burgemeester en wethouders werd uitgenodigd “een werkgroep te formeren welke
binnen de wettelijke kaders de mogelijkheden en randvoorwaarden onderzoekt en de
consequenties in kaart brengt voor legalisatie van de vakantiewoningen”.
De te hanteren kaders daarbij zouden de volgende dienen te zijn:
•

nagaan huidige standpunt c.q. richtlijn Minister en Provincie

•

inzicht geven in de landelijke en provinciale ontwikkelingen

•

in beeld brengen van eventuele gevolgen voor de huidige recreatieve bestemming en de
beoogde uitbreiding op het voormalige Hypeco-terrein

•

ingeval legalisatie van de vakantiewoningen tot gevolg heeft dat het Hypeco-terrein niet
(meer) ontwikkeld wordt c.q. daarvoor geen bestemmingsplan (meer) wordt gemaakt dan met
Libéma afspraken maken over het betalen van een (al dan niet jaarlijkse) vergoeding als
compensatie van de bij de koop van het Hypeco-terrein gemaakte afspraak

•

legalisatie mag niet ten koste gaan van de woningbouw in Maasdonk

•

er dienen afspraken gemaakt te worden over wegen, openbaar groen etc., in die zin dat de
kosten van het beheer en onderhoud hiervan voor de gemeente niet hoger zullen worden dan
eventuele hogere opbrengsten welke voortvloeien uit legalisatie van de vakantiewoningen

•

de werkgroep dient binnen 4 maanden na vandaag haar rapportage via het college aan de
gemeenteraad te hebben uitgebracht.

Naar de mening van de gemeenteraad zouden in de werkgroep minimaal vertegenwoordigd dienen te
zijn de Belangengemeenschap Bungalowparken Vinkeloord, Libéma en de gemeente Maasdonk.
Voorts zou de actieve handhaving voor de duur van het onderzoek en politieke besluitvorming
opgeschort dienen te worden onder de voorwaarde dat opschorting niet tot gevolg heeft dat
handhaving niet meer mogelijk zou zijn indien zou blijken dat legalisatie onmogelijk is.
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Met inachtneming van deze opdrachtformulering is onder voorzitterschap van wethouder M.J.M. van
de Ven een werkgroep geformuleerd.
Zitting daarin hadden:
Namens de bewonersvereniging de heren H. Meenhorst en T. Akkermans
Namens Libéma: mevr. mr. M. Laagland
Namens de gemeente Maasdonk: de heren P.van Dongen en P. Schoenmakers
Ter voorkoming van overbelasting van de ambtelijke organisatie werd de werkgroep extern
ondersteund door de heren J.T.M. van de Ven en J.P.M. van de Ven van het Adviesbureau voor de
bestuursrechtpraktijk. Zij zijn de stellers van deze nota.
De werkgroep is op 9 november 2006 gestart met haar werkzaamheden.
Gezien de opdracht van de gemeenteraad om het onderzoek uitdrukkelijk te richten op de
mogelijkheden tot legalisatie van bewoning van de recreatiewoningen op Vinkeloord, is het onderzoek
en deze rapportage daar primair op gericht. De basis daarvoor is neergelegd in de brief van de
Minister van VROM aan de Tweede Kamer van 14 november 2003 met daarin de contouren van
haar beleid inzake de problematiek rond permanente bewoning van recreatieverblijven.
Kern van het probleem is, aldus de Minister, dat het permanent bewonen van recreatieverblijven in
bestemmingsplannen niet is toegestaan, maar desondanks in de praktijk voorkomt. Juridisch gezien
gaat het bij permanente bewoning van woningen niet om de duur ervan (permanent of tijdelijk), maar
om strijdigheid van de activiteit met de geldende (bestemming)planvoorschriften, in dit geval de
bestemming ‘recreatie’. Kortheidshalve spreekt zij over onrechtmatige bewoning.
Haar voorstel tot het oplossen van de bestaande problemen en het voorkomen van toekomstige
problemen:
•

duidelijkheid voor de burger op korte termijn;

•

slagvaardig en voortvarend;

•

vermindering van de handhavinglast voor de gemeenten;

•

samenhangend ruimtelijk beleidskader voor reguliere woningbouw en recreatiewoningen;

•

decentrale uitwerking.

Zij kiest ervoor om op rijksniveau een verruimd beleidskader aan te geven, dat vervolgens door de
gemeenten en de provincies uitgewerkt en naar concrete situaties vertaald dient te worden.
De Minister oppert - voor wat betreft het handhavend optreden - 2 keuzemogelijkheden
(persoonsgebonden ontheffing/daadwerkelijk handhavend optreden). Deze twee opties worden in
deze notitie niet verder behandeld c.q. uitgewerkt, gezien de onderzoeksopdracht van de
gemeenteraad, gericht op de legalisatiemogelijkheden. Wel wordt binnen de beschrijving van de
bestaande situatie, voor de beeldvorming, kort aandacht besteed aan de illegaliteit van de bewoning
en het gevolgde handhavingtraject.

In deze notitie wordt, na de beschrijving van de bestaande situatie, eerst een toelichting gegeven op
het rijks-, provinciaal-, regionaal en gemeentelijk beleid. Omdat het nog niet voor iedereen even helder
is waarom permanente bewoning nu in discussie is zal ook kort in worden gegaan op de in zijn
algemeenheid gesignaleerde negatieve en positieve aspecten van permanente bewoning. Hierna
zullen de verschillende legalisatieopties worden getoetst aan het rijks- en provinciale beleid. Tot slot
wordt een concreet voorstel gedaan.
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OPBOUW NOTITIE:

1. Beschrijving bestaande situatie
2. Handhavingstraject
3. Rijksbeleid
4. Provinciaal Beleid
5. Regio / reconstructie
6. Gemeentelijk beleid
7. Beeldvorming positieve / negatieve effecten van legalisering en belangeninventarisatie
8. Voorlopige toetsing
9. Legaliseringvarianten
10. Financiële consequenties
11. Oordeelsvorming / Voorstel
12. Verdere procedure

Bronvermelding
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1.

BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE.

GESCHIEDENIS.

Vinkeloord was van oorsprong een landgoed van 110 ha met een aantal pachtboerderijen. Door de
toenmalige eigenaar de heer M. Lips werd op het gebied een hoofdboerderij gesticht, waarin thans
nog het hoofdkantoor van Libéma Exploitatie B.V. is gevestigd.
In 1970 is de recreatieve ontwikkeling van
Vinkeloord op gang gekomen. Het huidige
vrijetijdspark bestond aanvankelijk uit een
summier uitgeruste camping van ca. 10 ha
met een 1ha grote zwemplas met strand- en
ligweiden.
In de loop van de jaren is het toenmalige
complex geleidelijk in zowel kwantitatieve als
kwalitatieve zin verder ontwikkeld. Het
aanvankelijke kampeerterrein werd
uitgebreid met voorzieningen voor
stacaravans, zomerbungalows en studio’s en
voorts met sportvelden, midgetgolfbaan en
strandvoorzieningen.
Het Vrijetijdspark Vinkeloord heeft nu een
oppervlakte van 45 ha, waarvan 30 ha in
gebruik als kampeerterrein en ca 15 ha als
bungalowterrein.

PARKDEEL FRESIA, HYACINTH , GERANIUM (HET SOPERSE BOS)

Het recreatiepark Vinkeloord is door middel van routes, knopen en groenvoorzieningen
gecompartimenteerd.
De aan de Fresia, Hyacinth en Geranium gesitueerde vakantiewoningen vormen daarbinnen ruimtelijk
een zelfstandige eenheid. De ontsluiting vindt plaats via een zijtak van de centrale toegangsweg naar
de centrale accommodatie. Een groengordel scheidt dit parkdeel van de overige recreatieve
voorzieningen. De toegang is met een slagboom beveiligd. Direct nabij de toegang is met instemming
van de gemeente een centraal punt met brievenbussen van de vakantiewoningen gerealiseerd.
Ten noorden van de vakantiewoningen ligt het Dagrecreatiepark Autotron. Autotron is een themapark
met educatieve en recreatieve attracties en kent een gemengde jaarexploitatie. In de zomermaanden
ligt het accent op de primaire dagrecreatieve functie. In de winterperiode ligt het accent meer op het
houden van beurzen en evenementen. Het meest intensief bebouwde deel is gelegen in het
noordwestelijk deel, het extensieve deel wordt gevormd door het zuidelijk deel. Tussen Autotron en
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de vakantiewoningen bevindt zich een bosgebied, welke als ruimtelijk/functionele buffer dienst doet en
ook als zodanig is bestemd .
Voor wat betreft de voorzieningen (dagelijkse levensbehoeften) zijn de bewoners met name
aangewezen op de nabijgelegen kerkdorpen Vinkel en Nuland (op ca 2- km), dan wel het aanbod
binnen de centrale accommodatie van het park zelf.

Beschrijving van de woningen – typen – oppervlakte etc.
Fresia.
In 1971 is bouwvergunning verleend voor 50 bungalows van het type Fresia. Zij zijn uitgevoerd als
een zgn. A-framewoning, met aan de voor en achterzijde een pui. De rest is dak. In aanvang bestond
de indeling uit een gecombineerde woonmaker met keuken, een portaaltje, gecombineerde
douche/toilet en een slaapvertrek. Op de verdieping bereikbaar via een steektrap bevindt zich nog een
slaapgelegenheid. In de loop van de jaren zijn de meeste bungalows verbouwd, gerenoveerd en/of
uitgebreid. De uitbreiding betreft veelal verlenging van de hoofdbouwmassa, aanbrengen dakkapellen,
aanbrengen isolatie etc.etc.
Hyacinth en Geranium.
In 1974 is bouwvergunning verleend voor 89
recreatiebungalows van een blokhutmodel, geheel
van hout met zadeldak. De indeling bestond uit
een woonkamer met open keuken, slaapkamer,
douche-toiletcombinatie. Op de verdieping,
bereikbaar vanuit de woonkamer met een
steektrap, bevonden zich 2 slaapkamers, waarvan
1 zonder daglichttoetreding. In de loop van de
jaren zijn ook deze bungalows veelal verbouwd en
uitgebreid. De uitbreiding betreft het verlengen van
de bouwmassa, het geheel opnieuw indelen, het
plaatsen van dakkapellen op de beide dakvlakken
over de gehele lengte en isoleren.
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Opmerking: Hiervoor wordt uitgegaan van de oorspronkelijke bouwvergunningen voor resp. 50 en 89
bungalows. In totaliteit dus 139. In de inleiding wordt gesproken over 154 bungalows. De complexen
zijn in de loop van de jaren dus uitgebreid. Van het type Fresia zijn er inmiddels 61 en van de types
Geranium en Hyacinth 93.
De destijds vergunde bouwwerken voldoen niet aan het Bouwbesluit. Er zal dan ook een toetsing
dienen plaats te vinden, waarbij uitgegaan wordt van de voorschriften betrekking hebbende op
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en brandveiligheid. Deze toetsing heeft nog niet
plaatsgevonden. Indien een vergelijking wordt gemaakt met de Pilot Zundert - rapportage inzake het
Parc Patersven (zie hierna) , dan dient er rekening mee te worden gehouden dat de kosten voor
aanpassing van de vakantiewoningen aan voornoemde voorschriften uit het Bouwbesluit gemiddeld
uitkomen op een bedrag van circa € 2.000,-- tot € 3.000,--.

INFRASTRUCTUUR/VOORZIENINGEN.

Wegen – verlichting – parkeren etc.
Door de gemeente is aan het Ingenieursbureau Van Kleef opdracht verstrekt tot een inventarisatie van
de bestaande infrastructuur in het Soperse Bos. Een eerste rapport werd uitgebracht op 22 januari
2007. Omdat er enkele vragen bleven is dit rapport op 12 en 28 maart 2007 nader aangevuld.
Kort samengevat geeft de rapportage aan:
bovengronds
•

er is momenteel geen sprake van een 30km zone

•

.de verharding van de wegen is op diverse plaatsen niet afdoende breed voor een 2-richtingen
rijbaan

•

de aanwezige verkeersremmers (drempels BSS) zijn niet voldoende zichtbaar

•

op diverse plaatsen zijn schadebeelden aan het wegdek waar te nemen.

•

er is geen duidelijkheid betreffende de bermen (erfgrens niet te achterhalen).

•

de plaatsing van straatnamen en huisnummering is ontoereikend

•

de bestaande bebording is verouderd en vermoedelijk niet volledig

•

er is geen eenduidigheid in de aanwezigheid van openbare verlichting en de gegenereerde
lichtopbrengst is onvoldoende.

•

de openbare ruimte is gemeenschappelijk eigendom van de grondeigenaren (dus niet de 64
erfpachters) en geregeld via een vereniging van eigenaren (VVE). NB: Deze constatering is
niet correct. De infrastructuur is eigendom van Libéma en de VVE is verantwoordelijk voor het
onderhoud.

ondergrond
•

het ontbreekt aan tekeningen met infrastructuur of nutsvoorzieningen

•

ten behoeve van het drinkwater heeft Libéma een hoofdaansluiting met Brabant Water en een
eigen distributienet. Dit laatste is bemeterd en Libéma factureert de gebruikers.
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•

het Soperse Bos is voorzien van een rioleringsnet, eigendom van Libéma, dat rechtstreeks
loost op de Rioolwater Zuiveringsinstallatie Vinkel. Omdat over de toestand van het net
onvoldoende inzicht bestond heeft hierop nader onderzoek plaatsgevonden (rapport 26 maart
2007)

•

telefoon: ieder perceel direct aangesloten door KPN

•

kabel: directe aansluiting per perceel door kabelexploitant

•

gas: Fresia en Geranium zijn direct aangesloten door nutsbedrijf; Hyacinth via het eigen
netwerk van Vinkeloord

•

elektriciteit: Fresia en Geranium zijn direct aangesloten door nutsbedrijf; Hyacinth via het
eigen netwerk van Vinkeloord

•

waarschijnlijk bevinden riolering, kabels en leidingen zich op particulier terrein

De conclusie uit de eerste rapportage was dat de openbare ruimte op het Soperse Bos functioneert,
maar niet voldoet aan de eisen die een gemeente stelt aan een woonwijk, zoals een trottoir, openbare
verlichting, kwaliteit wegen etc.
Zoals vermeld heeft hierop een nadere inspectie plaatsgehad aangevuld met een kostenindicatie voor
een tweetal nader uit te werken varianten.
Uit de inspectie wordt geconcludeerd dat het vakantiepark tussen de 30 en de 35 jaar oud is. De
riolering bestaat uit PVC buizen met een ontwerplevensduur van ca. 60 jaar.De ervaring leert dat PVC
riolering, mits juist aangelegd, deze ontwerplevensduur overschrijdt. Hemelwaterafvoer vindt
grotendeels plaats via bodeminfiltratie. De mechanische installatie van het pompgemaal is versleten
en dient vervangen te worden. Een exact beeld van de brandputten is niet voorhanden omdat deze
deels op particulier terrein liggen en overgroeid zijn met vegetatie.
Uit de inspectie komt een beeld van de infrastructuur naar voren die redelijk positief is.

EIGENDOMSSITUATIE.

Ten behoeve van de eigendomssituatie moet er een onderscheid gemaakt worden tussen woningen
en ondergrond.
Van de 154 bungalows zijn inmiddels alle woningen door Libéma verkocht aan de bewoners. Van de
ondergrond worden nog 64 bungalows uitgegeven in erfpacht. Door Libéma is in het vooroverleg
aangegeven dat zij in principe bereid is met een positieve grondhouding medewerking te verlenen aan
een legalisering van het bungalowterrein. Het heeft de voorkeur van Libéma om de totale eigendom
na legalisatie af te stoten dus de erfpachtsituatie van de bungalows om te zetten in eigendom richting
bewoners.
Door de Vereniging van eigenaren is een contract gesloten met Van Happen t.b.v. het tweewekelijks
ophalen van het huisvuil van de parkbewoners. Dit contract loopt van jaar tot jaar met
verlengingsmogelijkheid.
Voor de overige servicetaken, zoals groen-, weg- en rioolonderhoud e.d., maakt de Vereniging van
eigenaren gebruik van Vinkeloord Beheer of derden.
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BEHEERSSITUATIE

Op 14 april 1974 is opgericht de Vereniging Belangengemeenschap Bungalowparken Vinkeloord
(BBV). Deze vereniging heeft ten doel de behartiging van de eigenaren cq. zakelijk gerechtigden van
de bungalows in de bungalowparken in Vinkeloord. (art. 2 van de statuten)
Bij de splitsing van het parkgedeelten in appartementsrechten in 2003 is een vereniging van
eigenaren (VVE) opgericht voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en
gemeenschappelijke zaken. De VVE is met Libéma in de vorm van Vrijetijdspark Vinkeloord
Exploitatie BV een beheerovereenkomst aangegaan. In deze overeenkomst, lopende van 2004 tot 31
december 2013, wordt geregeld het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken en
de infrastructuur zoals riolering, gas, water, elektriciteit, telefoon en kabelenergie en toezicht en
bewaking. De VVE betaalt uiteraard voor deze diensten.
De BBV en de VVE vergaderen sinds januari 2007 zeer geregeld samen waarbij de besturen met
respectering van de statutaire bepalingen gezamenlijk de belangen van de eigenaren van de
bungalows en de belangen van de eigenaren van percelen grond behartigen.
De besturen concluderen dat het park dus gezamenlijk bestuurd wordt.

SOCIAAL PROFIEL BEWONING.

Op 5 februari 2004 blijken van de 154 bungalows er op 111
adressen personen ingeschreven te staan in de Gemeentelijk
Basisadministratie (GBA) als bewoner. (Bron: Beleidsnota
Bestrijding Permanente Bewoning Vinkeloord).
Uit de OZB administratie blijkt dat van de 154 woningen er bij
128 woningen sprake is van dezelfde eigenaar (in dit verband
ook erfpachter) als bewoner. (Bron: OZB administratie
gemeente Maasdonk).
Op de adressen aan de Hyacint, Geranium en Fresia blijken
per 1 december 2006 217 personen verdeeld in 40 personen
van 0-18 jaar en 177 personen ouder dan 18 jaar ingeschreven te staan in de GBA administratie.
Van deze groep staan 54 personen ingeschreven als alleenstaand, 17 gezinnen met kinderen jonger
dan 18 jaar en 47 meerpersoonshuishoudens. Inmiddels staan dus op deze datum op 118 adressen
personen ingeschreven.
Door één van de bewoners wordt een beroep gedaan op de WMO voor het onderdeel huishoudelijke
verzorging. Geen van de bewoners maakt gebruikt van de WVG voorzieningen. Tenslotte doet één
bewoner een beroep op de WWB en één op de IOAW/IOAZ.
Qua sociale structuur wijkt de groep bungalows dus niet af van een doorsnee woonwijk in een van de
andere dorpen.
Beziet men het verloop van het park vanaf oprichting tot heden dan kan men concluderen dat vanaf
begin jaren ‘70 het park steeds minder bedrijfsmatig toeristisch werd geëxploiteerd maar steeds meer
vorm van vaste gasten en eigenaren kreeg, langzamerhand eind jaren 70/begin jaren 80 steeds meer
overgaande naar vormen van permanente bewoning.
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Toetst men dit aan de criteria van de minister dan lijkt voldoende vastgesteld dat het Soperse Bos in
zeer belangrijke mate permanent werd en wordt bewoond en door Libéma sinds medio 70’er jaren niet
meer bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd.

OMGEVINGSFACTOREN / MILIEU

In de directe nabijheid van het bungalowpark is één agrarische bedrijf gelegen. De stank-/hindercirkel
daarvan strekt zich niet uit over het plangebied. Grenzende aan het parkeerterrein bij de ingang van
het park ligt een propaantank van 40 m3, eigendom van Vinkeloord. Afhankelijk van de exacte
hindercirckel (max. 100m) is het mogelijk dat enkele woningen van het type fresia liggende aan de
ontsluitingsweg bij de entree binnen deze cirkel vallen.
Op het vrijetijdspark is een strandbad aanwezig. Gezien ligging, omvang en gebruik geen
belemmering. Gelet op de huidige activiteiten van het Autotron zijn ook van daaruit geen
belemmeringen aanwezig richting bungalowpark.
Door het bungalowpark loopt een zgn. calamiteitenroute van de Coppensdijk, via een zandpad langs
enkele boerderijen uitkomende op het parkeerterrein bij het bungalowpark, door het park naar het
Autotron.
Een deel van het park, waaronder het compartiment `vakantiewoningen`, ligt binnen de
beschermingszone van het waterwingebied Nuland (25 jaarszone). Voor deze beschermingszone
geldt als algemene beleidslijn, dat de risico´s voor de kwaliteit van het grondwater zo klein mogelijk
dienen te blijven en dat er aanvullende, beschermende maatregelen worden getroffen, die
redelijkerwijs nodig zijn om grondwatervervuiling te voorkomen. (zie hierna onder “provinciaal
beleid”).
Aansluitend aan het Vrijetijdspark Vinkeloord en het Autotron ligt een voormalig agrarisch complex
bekend als het Hypeco-terrein. Libéma wil binnen dit gebied het recreatiepark uitbreiden, niet met
vakantiebungalows, maar met ruime, privacybiedende toeristische plaatsen in de vorm van
verhuurcaravans en chalets. (zie hierna onder “gemeentebeleid”).
Samenvattend wordt vastgesteld, dat, voor zover thans uit deze inventarisatie / globale toets bekend
zijn , er geen activiteiten in de omgeving van het bungalowpark zijn die milieubelemmerend kunnen
zijn voor legalisatie.
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2.

HANDHAVINGTRAJECT

( BRON: BELEIDSNOTA BESTRIJDING PERMANENTE BEWONING VAKANTIEPARK
VINKELOORD )

Eind 2004 heeft de gemeenteraad van Maasdonk de Beleidsnota Bestrijding Permanente Bewoning
Vakantiepark Vinkeloord vastgesteld. In deze nota komt de gemeente tot de conclusie dat permanente
bewoning van het vakantiepark Vinkeloord strijdig is met het bestemmingsplan en ongewenst is voor
een toeristisch recreatieve ontwikkeling voor het gebied. In het hiernavolgende wordt uit de nota
(samenvattend) geciteerd.
In de beleidsnota wordt heel Vinkeloord beschreven en niet alleen het bungalowpark waarvan in deze
nota sprake is.
In de nota staat vermeld dat vanaf 1993 de gemeente de bewoners van het vakantiepark erop heeft
gewezen dat permanente bewoning van het complex niet is toegestaan. De BBV betwijfelt dit en
denkt hier anders over. De nota van 2004 behelst een plan van aanpak om aan de illegale bewoning
een eind te maken. Met de huidige eigenaren is hierover grote discussie ontstaan.
De beleidsnota komt tot een publiekrechtelijke beëindiging door de gemeente en een privaatrechtelijke
op basis van erfpacht- en grondverkoopbepalingen door de eigenaar van het park. Libéma wenste dit
spoor niet te volgen. Publiekrechtelijk is maatgevend het tijdstip van het van kracht worden van het
thans nog vigerende bestemmingsplan “Vrijetijdspark Vinkeloord” dd. 31 maart 1995. Vlak voor deze
datum zijn alle bewoners nog aangeschreven. (zgn. stuitende verjaring).
Bij raadsbesluit van 21 november 2004 wordt tot een uitsterfconstructie gekomen en krijgen de
bewoners de gelegenheid een persoonsgebonden beschikkingen (pgb) aan te vragen. Personen die
voor 10 maart 1995 een recreatiebedrijf permanent bewonen en bewoonden krijgen een pgb voor
onbepaalde tijd. Personen die tussen 10 maart 1995 en 1 januari 2000 een recreatieverblijf voor
permanente bewoning hebben betrokken krijgen een overgangstermijn van 4 jaar. De gemeente gaat
er in die nota van uit dat na beëindiging van de huidige erfpachttermijnen tussen 2017 en 2020
(inmiddels 2023 geworden) in ieder geval een einde zal komen aan de illegale bewoning.
De gemeenteraad is er zich van bewust dat uitvoering van de nota beslist geen sinecure zal zijn en
veel tijd en veel geld zal gaan kosten.
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3.

RIJKSBELEID.

In de Nota Ruimte is het beleidskader voor het optreden tegen onrechtmatige bewoning van
recreatiewoonverblijven vastgelegd.
In de Nota is ondermeer opgenomen dat:
•

er meer ruimte voor woningbouw in het buitengebied wordt geboden met uitzondering van
gebieden die in de Nota Ruimte als ‘waardevol’ en/of ‘kwetsbaar’ worden aangemerkt

•

dit niet alleen nieuwbouw van woningen betreft maar ook het realiseren van
functieverandering/herbestemming van bestaande bebouwing

•

het wijzigen van recreatiebestemming naar woonbestemming, vanuit nationaal beleid, niet
bezwaarlijk hoeft te zijn mits
- aan de reguliere woningbouw van toepassing zijnde gebruikelijke voorwaarden wordt
voldaan
- er aan de technische eisen voor een woning wordt voldaan.

•

recreatieverblijven die niet (kunnen) voldoen aan de bouwtechnische eisen voor een woning
(basis = bouwbesluit) feitelijk “logiesverblijven” zijn en niet mogen worden gebruikt voor
permanente bewoning

•

de mogelijkheid voor provincies en gemeente geboden wordt tot het doorvoeren van een
bestemmingswijziging voor complexen van recreatiewoningen:
- die op 31 oktober 2003 feitelijk in grote mate onrechtmatig worden bewoond
- die zijn gelegen buiten waardevolle en/of kwetsbare gebieden
- die thans niet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd
- waarvan de woningen voldoen aan het Bouwbesluit
- waarvan een bestemmingswijziging niet in strijd is met de toepasselijk
milieuwetgeving

•

het niet de bedoeling is dat complexen, waar niet of nauwelijks wordt gewoond, worden
omgezet, door een bestemmingswijziging waarbij een eventuele recreatiefunctie van het
betreffende gebied in gevaar komt en er een nieuwe behoefte aan recreatiewoningen in
hetzelfde gebied ontstaat; in lokaal en provinciaal beleid kunnen bepaalde gebieden worden
aangemerkt als kwetsbare gebieden waar deze beleidsruimte niet van toepassing is. Hiertoe
kunnen desgewenst nader te bepalen kwetsbare delen van nationale landschappen behoren.
Gemeenten en provincie kunnen hierin hun eigen afweging maken.

In Nederland staan zo’n 225.000 recreatiewoningen en –verblijven (onderzoek 2005). Daarvan
voldoen zo’n 80.000 woningen aan de criteria van het rijksbeleid dat permanente bewoning van
recreatiewoningen probeert te beperken: een bouwwerk in de zin van de Woningwet met een
recreatieve bestemming, dat voldoet aan het Bouwbesluit. Omdat deze woningen zijn bedoeld voor
recreatief gebruik, maar ze in de praktijk regelmatig permanent bewoond worden (in 2005 19%), is er
sprake van strijd met het VROM beleid. VROM geeft de gemeenten drie keuzes: het bestemmingsplan
ongewijzigd laten en systematisch illegale bewoning tegengaan, het wijzigen van de bestemming
“recreëren” in “wonen” of het afgeven van een persoonsgebonden beschikking aan de huidige
bewoners ( loopt in ieder geval af wanneer de bewoners overlijden of verhuizen).
In een brief van 14 november 2003 heeft de Minister van VROM aan de gemeenten en provincies
meer ruimte gegeven om in bepaalde gebieden recreatiecomplexen een woonbestemming te geven.
Gelet op de draagwijdte van de motie van de gemeenteraad van Maasdonk is hier in eerste instantie
naar gekeken.
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Voor een bestemmingswijziging van recreatie naar wonen komen complexen in aanmerken die :
•

op 31 oktober 2003 in grote mate onrechtmatig ( = permanent) worden bewoond

•

niet zijn gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), in gebieden die vallen onder de
Vogel en Habitatrichtlijnen, de Natuurbeschermingswet, in huidige Bufferzones en in de Nota
Ruimte nader te bepalen (delen van) Nationale Landschappen

•

waarvan de woningen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit

•

waarvan bewoning niet in strijd is met de milieuwetgeving

•

thans niet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd

•

waar geen nieuwe behoefte is aan recreatiewoningen in hetzelfde gebied.

Resumerend kan worden vastgesteld, dat het een zaak van provincie en gemeente is om te bepalen
of ze willen legaliseren of niet en dat VROM daar geen bemoeienis in heeft. Geheel in lijn van het
motto: decentraal wat kan, centraal wat moet.
Hiermee is op basis van het rijksbeleid het toetsingskader aangegeven.

NOTA RUIMTE: DECENTRAAL WAT KAN, CENTRAAL
WAT MOET
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4.

PROVINCIAAL BELEID

STREEKPLAN
De provincie heeft op 22 februari 2002 het streekplan Noord Brabant 2002 “Brabant in
Balans”vastgesteld waarvan het vertrekpunt is dat er geen verdere burgerbouw ontstaat in het
buitengebied. (pag. 122)
Daarbij is in het kader van een hardheidsclausule een nee, tenzij …. regeling van toepassing, waarbij
een afwijkingsprocedure van het streekplan gelopen kan worden. Het plan stelt dat een omzetting
moet leiden tot een kwaliteitsverbetering.
In het streekplan wordt het gebied aangeduid als ‘agrarische hoofdstructuur landbouw” De
natuurwaarden in deze agrarische gebieden zijn algemeen of komen alleen in kleine gebieden voor.
Het bungalowpark is niet gelegen in een EHSgebied, een Habitatrichtlijn, vogelrichtlijn- of beschermd
natuurmonumentengebied. (Bron: MER Recreatiegebied Hypecoterrein).
Het streekplan kent een gelaagde opbouw met uitwerkingsplannen.
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UITWERKINGSPLAN STEDELIJKE REGIO WAALBOS

Ruimtelijk gebiedsprofiel
Het gebied tussen Rosmalen en Oss is opgebouwd uit waardevolle cultuurlandschappen en kent een
grote mate van openheid met daarbinnen de A59 als belangrijke drager in ruimtelijke en visuele zin.
Dit gebied wordt gezien als uitloopgebied voor de stedelijke gebieden van ’s-Hertogenbosch en Oss,
dat versterkt moet worden door de ontwikkeling van recreatie en natuur en het vergroten van de
toegankelijkheid.
Autron/Vinkeloord is aangewezen als bovenregionaal attractiepark binnen een als zoekgebied voor
verstedelijking “integratie stad-land” aangewezen gebied.
Integratie stad-land
Op basis van een integrale ruimtelijke visie wordt gemeenten gevraagd weer te geven hoe zij in deze
gebieden nieuwe stedelijke en landschapsontwikkelingen gelijktijdig en in samenhang met elkaar
willen ontwikkelen. Het doel hierbij is dat er in het landschap nieuwe kwaliteiten ontstaan - of
bestaande kwaliteiten worden versterkt - en dat het in dit plan beschreven verstedelijkingsprogramma
hierbinnen op passende wijze een plek krijgt.
De open ruimte ten zuiden van de afslag Autotron is geschikt voor de ontwikkeling van een
bedrijventerrein in landgoederensfeer met een hoogwaardig karakter (‘rood-met-groen koppeling’). De
25- en 100-jaars beschermingszones van de zeer kwetsbare waterwinning Nuland beperken de
mogelijkheden voor de ontwikkeling van het totale terrein. De zuidelijke rand van de zone bestaat uit
een geleidelijke overgang naar het dal van de gegraven Groote Wetering. Hier is ruimte voor
kleinschalige woningbouwontwikkelingen, waarbij de beperkingen vanuit de regionale
waterbergingsopgave, het natuurbeleid en de beschermingszone van het waterwingebied worden
gerespecteerd en invulling wordt gegeven aan de ‘rood-met-groen koppelingen’.
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Recreatief gebiedsprofiel
In recreatief opzicht kent de regio Waalboss een afwisselende omgeving met landschappelijke
contrasten op een relatief korte afstand van elkaar. Een interessante regio met stedelijke uitloop. Het
gaat om recreatieve uitloopgebieden ten behoeve van de stedeling, met recreatieve routestructuren
voor wandelen, fietsen en picknicken in een afwisselende omgeving. Hierbij speelt de beleving van
natuur, landschap en cultuurhistorie een belangrijke rol.
Binnen dit gebied is Autotron/Vinkeloord aangegeven als bovenregionaal attractiepark, belangrijk
voor de recreatieve uitstraling en de werkgelegenheid van de regio. Voor de toekomstige recreatieve
aantrekkelijkheid van de regio en van de provincie is de groei van dit (en) de andere attractieparken
van belang.
De gehele zone is een belangrijk stedelijk uitloopgebied voor ’s-Hertogenbosch en Rosmalen. De
recreatieve verbinding richting het stedelijke gebied wordt verbeterd door middel van de aanleg of
opwaardering van de fietspadenstructuur. Deze gaat onderdeel uit maken van het regionale
fietspadennetwerk. Bij het hergebruik van kloosters en instituten alsmede bij de kleinschalige nieuwe
ontwikkelingen wordt nagestreefd de openbaarheid van de terreinen te vergroten, om zodoende de
zone aantrekkelijker te maken voor stedelijke uitloop.
De recreatieve functies van het attractiepark Autotron en Vinkeloord passen binnen de toekomstige
opbouw van de zone. Bij eventuele uitbreiding of functieverandering wordt expliciet rekening
gehouden met de beschermingszone van de kwetsbare waterwinning Nuland. De recreatieve
trekpleisters worden aangehaakt op de regionale fietspadenstructuur.
In de stedelijke regio is een sterke behoefte aan de ontwikkeling van golfbanen. In de toekomst zal
vanwege de demografische ontwikkelingen en het te verwachten recreatiepatroon, deze behoefte
alleen maar toenemen.
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GRONDWATER - PROVINCIALE MILIEUVERORDENING

Het recreatiepark Vinkeloord ligt binnen de beschermingszone van het waterwingebied van Nuland.
Het waterbeleid is o.m. vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening. Op de hieronder opgenomen
kaart, behorende bij deze verordening, zijn de beschermingszones opgenomen. Het Soperse Bos valt
binnen de zgn. 25 jaarszone. Voor deze beschermingszone geldt als algemene beleidslijn dat de
risico´s voor de kwaliteit van het grondwater zo klein mogelijk dienen te blijven en dat er aanvullende,
beschermende maatregelen worden getroffen, die redelijkerwijs nodig zijn om grondwatervervuiling te
voorkomen. In de beschermingszones zijn intensieve functies, zoals wonen en recreëren, alleen
toegestaan, als uit een watertoets is gebleken, dat de risico´s voor de kwaliteit van het grondwater
verwaarloosbaar zijn.
In casu is sprake van een bestaande kapitaal intensieve functie (verblijfsrecreatie met permanente
bewoning) binnen de beschermingszone. In zijn algemeenheid stelt men dat legalisatie van de
permanente bewoning kan leiden tot verdere intensivering. In de praktijk zal dit mee vallen aangezien
volgens informatie van de BBV nu al ca. 97 % van de woningen permanent bewoond worden. Echter
bij een bestemmingsplanwijziging kan de watertoets als randvoorwaarde gelden. In de ten behoeve
van de gewenste uitbreiding van het recreatiegebied op het Hypecoterrein opgestelde
Milieueffectrapportage is uitvoerig ingegaan op het grondwater en zijn van daaruit een aantal
beschermende maatregelen voorgesteld . Voorgesteld wordt in het verlengde daarvan te onderzoeken
welke maatregelen binnen het Soperse Bos genomen kunnen c.q. moeten worden. Hierbij is het van
belang om in ogenschouw te nemen dat het beter is om zaken te reguleren, waardoor gekomen kan
worden tot een verbetering van maatregelen in het kader van de grondwaterbescherming, dan op de
huidige voet doorgaan.
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5.

REGIONAAL: RECONSTRUCTIEPLAN MAAS EN MEIERIJ

Recreatie en toerisme
In Maas en Meierij is de verblijfsrecreatieve sector niet sterk aanwezig. Door de vergrijzing neemt het
aantal korte vakanties toe. Deze groep ouderen is niet gebonden aan het hoogseizoen, gaat relatief
veel op vakantie in eigen land, vraagt een goede kwaliteit van voorzieningen en heeft redelijk veel
geld te besteden. Er is daarom vraag naar een volledige kwaliteitsverbetering van verblijfsrecreatie.
Maas en Meierij is toeristisch een gebied met verschillende accenten. Samenhang in het product,
gekoppeld aan toeristisch-recreatieve dragers als de Maas en de historische stad ’s-Hertogenbosch,
biedt mogelijkheden voor groei.
In Maas en Meierij zijn recreatieve routestructuren ontwikkeld, zowel voor fietsers, wandelaars als
skaters. Het platteland wordt nog beter toegankelijk gemaakt door middel van netwerkstructuren voor
wandelen, fietsen en paardrijden. Het is de bedoeling om heel Brabant te voorzien van het
fietsknooppuntensysteem. Er worden fietspaden aangelegd en er komt een ruiterroutenetwerk met
overnachtingsmogelijkheden. Ook komen er nieuwe skateroutes.
Landgoederenzone nabij Rosmalen
In dit gebied wil men een landgoedachtig karakter ontwikkelen, met Wamberg en Loofaert als kernen.
Hierbinnen worden zowel natuur- en bosgebieden, rundveehouderijen, wonen als intensieve recreatie
ingepast. Verbrede landbouw, kleinschalige vormen van recreatie en nieuwe economische functies
krijgen hier (binnen de aard en schaal van het gebied) de ruimte. Dit past ook in de gewenste
versterking van het gebied als stedelijk uitloopgebied voor ’s-Hertogenbosch. Met behulp van een
landschapsvisie kan de landgoederenzone landschappelijk worden vormgegeven en wordt een goede
landschappelijke inpassing van nieuwe ontwikkelingen gewaarborgd..
Bij Vinkeloord en het Autotron wil men de dag- en verblijfsrecreatieve bedrijvigheid versterken.
Door het gebied loopt de Groote Wetering, waar voor 2016 beekherstel plaatsvindt; streven is om op
korte termijn langs de Groote Wetering binnen de gemeente Maasdonk een start te maken met de
realisatie van de Ecologische Verbindingszone (EVZ). Daarnaast zijn gebieden langs de Groote
Wetering en nabij Loofaert aangewezen als voorlopig reserveringsgebied.
Plannen Autotron - Toekomstbeeld
Autotron is in de 80er jaren ontstaan als een museum met een educatief verkeerspark. Het park heeft
zich daarna op een “natuurlijke” wijze ontwikkeld tot een evenementenpark, dus een dagrecreatief
park en beurzen en evenementen. Libéma wil het park verder in deze geest ontwikkelen
overeenkomstig de provinciale visie tot een bovenregionaal leisurepark. Ook Vinkeloord zal een
kwaliteitsverbetering dienen te ondergaan om in deze ontwikkeling mee te gaan. De uitbreiding op het
Hypecoterrein ligt ook in deze lijn.
Duidelijk is voor Libéma dat ontwikkelingen met het bungalowpark deze leisureontwikkeling onder
geen beding mag beperken of in gevaar brengen.
De gemeente ’s-Hertogenbosch schetst in de Ruimtelijke Structuurvisie voor Autotron en omgeving
een beeld, dat overeenkomt met hetgeen hiervoor in het Uitwerkingsplan Waalbos is weergegeven:
bevestiging van het bovenregionale belang van Autotron als attractiepark.
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6.

GEMEENTELIJK BELEID

Voor het bungalowpark is het bestemmingsplan “Vrijetijdspark Vinkeloord” van 22 november 1994 van
toepassing.
In de planbeschrijving wordt het ontwikkelen van een multifunctioneel verblijfspark centraal gesteld,
met in de zomer het accent op vrijetijdsbesteding en in de winterperiode tevens op activiteiten als
training, seminars en vergaderen. Een deel van het gebied heeft een dubbelbestemming via de
“beschermingszone waterwingebied”. In dit plan zijn de bungalows bestemd voor verblijfsrecreatieve
voorzieningen, waarbij op basis van de gebruiksvoorschriften permanente bewoning is verboden.
Voor wat betreft de maatvoering is voor de bungalows een oppervlaktemaat van 60m2 toegestaan
(incl. bijgebouwen, zoals bergruimte / garage-carport). Deze maatvoering heeft mede tot doel
permanente bewoning te verkleinen (aldus de plantoelichting).
Handhaving en versterking van het vakantiepark / regionale attractiepunt is voor de gemeente
doelstelling, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in de plannen voor het voormalige
Hypecoterrein.

Uitbreidingsplannen op het Hypecoterrein
In 1996 heeft de gemeente Maasdonk dit terrein verkocht aan Libéma ten behoeve van een
verblijfsrecreatieve uitbreiding van het Vrijetijdspark. In verband met de omvang van het terrein en de
aanwezigheid van het grondwaterbeschermingsgebied is voor de uitbreiding een MER noodzakelijk.
In de MER wordt aangegeven dat de noodzaak om tot een verblijfsrecreatieve invulling te komen is
ingegeven door de volgende factoren:
•

hogere eisen van recreanten

•

verhoogde behoefte aan accommodatie in Noord-Brabant

•

veranderende markt

•

synergie met Autotron

•

verscherping van de wetgeving.

De gewenste uitbreiding richt zich op uitbouw van het aantal verhuurcaravans en chalets (het betreft
dus geen uitbreiding met vakantiehuisjes). Met name voor korte vakanties, het aantrekken van
binnenlandse vakanties voor senioren en allochtonen en het verhogen van het aantal overnachtingen
van Duitse gasten biedt dit product vele mogelijkheden. Dit in tegenstelling tot de markt voor
recreatiebungalows, waar alleen het hogere, met veel extra comfort uitgeruste segment perspectief
voor de toekomst heeft. De accommodaties zullen bestaan uit
*circa 45 chalets / caravans met een perceelsoppervlak van 300 m2;
*circa 175 chalets / caravans met een perceelsoppervlak van 200 m2;
*circa 330 accommodaties voor tenten en tourcaravans ter grootte van 100 m2.
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Op de Coppensdijk zal direct aan de noordzijde een nieuwe toegang worden gerealiseerd via de
bestaande weg langs de Kleine Wetering. Deze toegang is bedoeld voor de huurders van de caravans
/ chalets aan de noordzijde van het terrein en voor bezoekers. De overige gasten zullen bij het
bestaande hoofdgebouw Vinkeloord ontvangen worden. Het plangebied grenst deels aan het parkdeel
“Fresia – Hyacinth – Geranium”. De interne ontsluiting van het nieuwe parkdeel loopt niet via dit
“woongebied”. Daarnaast is tussen voornoemd parkdeel en de uitbreiding op het voormalige
Hypecoterrein sprake van een duidelijke afscheiding middels de bestaande groenstructuur.
Bij de oordeelsvorming over het legalisatievraagstuk zal deze voorgenomen uitbreiding als “gegeven”
worden meegenomen.
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7.

BEELDVORMING POSITIEVE / NEGATIEVE EFFECTEN VAN LEGALISERING EN
BELANGENINVENTARISATIE

In reeds opgestelde (gemeentelijke) beleidsnotities met betrekking tot de permanente bewoning van
recreatiewoningen worden de gevolgen van het ‘strijdige’ gebruik van recreatiewoningen en de
eventuele legalisatie hiervan omschreven. Hierbij worden zowel positieve als negatieve aspecten
betrokken. Mede naar aanleiding van de eerdergenoemde brief van de minister van VROM en de
aandacht in de media hebben ook wetenschappers en betrokken organisaties aandacht geschonken
aan de materie. Hierna wordt op basis van de genoemde notities, rapporten en onderzoeken een
inhoudelijke oriëntatie gegeven.
Het feit dat woningen, die voor ‘recreatief’ gebruik zijn bestemd, voor permanente bewoning gebruikt
worden heeft (voor bijvoorbeeld een gemeente) een aantal positieve effecten. Deze effecten zullen bij
een eventuele legalisatie van het huidige ‘strijdige’ gebruik overigens niet toenemen daar de
‘permanente’ bewoning nu reeds plaatsvindt. Effecten zullen alleen optreden wanneer een permanent
bewoonde recreatiewoning vrij komt voor de verhuur of dat een recreatiewoning beschikbaar komt
voor permanente bewoning.
Positieve effecten:
•

Recreatiewoningen beantwoorden voor een deel aan de vraag naar betaalbaar wonen in een
landelijke omgeving. Het toestaan van permanente bewoning in niet-commercieel geëxploiteerde
recreatiewoningen vermindert de huidige druk op de woningmarkt; gelet op de oppervlakte van
recreatiewoningen in het bijzonder voor tweepersoonshuishoudens. Door de doorstroming van
senioren naar recreatiewoningen komen aldus weer grotere woningen vrij.

•

Het draagvlak voor voorzieningen als winkels en verenigingen neemt toe door het grotere
inwonertal.

•

De gemeente ontvangt een hogere uitkering uit het Gemeentefonds doordat de gemeente meer
inwoners telt (ten minste wanneer zij zich daadwerkelijk inschrijven in de GBA).

•

In geval van woningtekorten kan permanente bewoning op een recreatiecomplex een oplossing
bieden voor de opvang van woningzoekenden.

•

Permanente bewoning zorgt ervoor dat er altijd mensen in een recreatiepark aanwezig zijn,
waardoor een bepaalde mate van sociale controle gewaarborgd is. Sociale controle kan
vandalisme, diefstal of inbraak tegengaan.

In beleidsstukken van rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden wordt gesteld dat de ‘permanente
bewoning’ van recreatiewoningen en de legalisatie daarvan een aantal negatieve effecten met zich
meebrengt. Ook hier geldt overigens dat de genoemde negatieve effecten niet zullen toenemen indien
het ‘huidige’ strijdige gebruik wordt gelegaliseerd aangezien dit gebruik al plaatsvindt. Hierna volgt een
overzicht van de genoemde negatieve effecten.
Negatieve effecten:
•

Permanente bewoning leidt tot een ‘verstening’ respectievelijk ‘verstedelijking’ van het landelijke
gebied’ en gaat in tegen het ruimtelijk beleid dat is gericht op bundeling van wonen, werken en
voorzieningen en op de beperking van mobiliteit en de aantasting van het buitengebied.

•

Permanente bewoning is ongewenst omdat het buitengebied voor iedereen toegankelijk moet zijn
om te recreëren.
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•

Recreatieve en permanente bewoners hebben een verschillend uitgavenpatroon. Toeristen blijken
in de praktijk veel meer te besteden dan permanente bewoners.

•

Het legaliseren van permanente bewoning is oneerlijk want dan wordt illegaal gedrag beloond.

•

Veelal voldoen de recreatiewoningen niet aan de eisen voortvloeiende uit het Bouwbesluit dan wel
de Woningwet die worden gesteld aan een ”gewone” woning, waardoor sprake kan zijn van
rechtsongelijkheid.

•

Als permanente bewoning wordt gelegaliseerd, dan blijven er onvoldoende recreatiewoningen
over voor recreatie en toerisme.

•

Gebieden met recreatiewoningen zijn ongeschikt als woonwijk.

Belangeninventarisatie:
•

belangen van bewoners: vrije beschikking eigendom, optimalisering gebruik, waardeontwikkeling, duidelijkheid

•

recreanten Vinkeloord: sociale controle vanuit bewoond deel; recreatief gebruik/belang,
versus permanent woonbelang

•

exploitant: afstoten deel buiten exploitatiegebied; handhaving recreatief profiel / kwaliteit park
als totaal; toekomstige ontwikkelingen; veiligstellen ontwikkelingen Autotron

•

omgeving (bewoners/gebruikers): geen belemmeringen vanuit park / woongebied

•

gemeente: verlichting handhavinglast; bescherming waterwingebied; kwaliteit recreatief
profiel; draagvlak; economisch-financieel voor/nadeel; extra draagvlak voorzieningen
Vinkel/Geffen

•

regio: borging voldoende verblijfsrecreatief aanbod; versterking attractiepark; niet beperken
toekomstige groei en alle overige recreatiewoningen die zowel voor recreatie kunnen worden
gebruikt als permanent kunnen worden bewoond
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8.

VOORLOPIGE TOETSING

RIJKSBELEID

Zoals hiervoor vermeld biedt de brief van de Minister van VROM van 14 november 2003 een
toetsingskader om bepaalde gebieden om te zetten van een recreatieve - naar een woonbestemming.
Wij zullen de inventarisatiegegevens afzetten tegen het toetsingskader.
1. Op 31 oktober 2003 in grote mate onrechtmatig bewoond.
Uit de inventarisatie mag duidelijk zijn dat aan dit criterium wordt voldaan
2. Niet zijn gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur, Vogel- en Habitatgebieden, Natuurbeschermingswet, huidige bufferzones of delen Nationaal Landschap.
Uit de inventarisatie is gebleken dat het bungalowpark niet in deze gebieden valt.
3. de woningen voldoen aan het Bouwbesluit.
De woningen voldoen op dit moment waarschijnlijk gedeeltelijk niet aan het Bouwbesluit. Op basis van
ervaringen/onderzoek Parc Patersven wordt ervan uitgegaan dat de woningen met geringe
investeringen wel geschikt gemaakt kunnen worden voor wat betreft toetsing aan voorschriften
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en brandveiligheid
4. bewoning mag niet in strijd zijn met de milieuwetgeving.
Is blijkens de inventarisatie niet het geval.
5. park thans niet bedrijfsmatig geëxploiteerd.
Duidelijk is dat er sinds de 70”er jaren geen sprake meer is van een bedrijfsmatige exploitatie van het park.
6. geen nieuwe behoefte is aan recreatiewoningen in hetzelfde gebied.
Uit de inventarisatie van Libéma blijkt dat er behoefte is aan een totaal andere vorm
van recreatie voor een totaal ander marktsegment. Voorts speelt een rol dat de onderhavige
bungalows al ruim 30 jaar geen rol meer hebben gespeeld op het vraag- en aanbodprofiel van de
de recreatiemarkt. Het onttrekken van de onderhavige woningen aan het recreatiesegment
doet derhalve geen nieuwe vraag ontstaan. De stelling dat de woningen in de toekomst
wel opnieuw een rol zouden kunnen spelen in het aanbod aan recreatiewoonverblijven is
niet reëel in dezen. Afbouw van permanente bewoning door middel van handhaving
(persoonsgebonden beschikkingen) zal decennia in beslag nemen. Daarnaast zal dan het
park omgebouwd moeten worden naar een ander marktsegment. Betekent voor vele jaren een
afbouwsituatie met zeer negatieve gevolgen voor het kwaliteitsbeeld van het vrijetijdspark.
Resumerende kan worden vastgesteld, dat de voorgestane legalisering binnen de door her rijk
vastgestelde toetsingskader kan plaatsvinden.
De volgende te beantwoorden vraag is, of legalisering ook past binnen de provinciale beleidskaders.
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PROVINCIAAL – REGIONAAL BELEID

Toetsingskader hier is het Streekplan en het Uitwerkingsplan stedelijke regio Waalbos. De voor deze
toetsing relevante aspecten zijn hiervoor in beeld gebracht.
De conclusies:
•

Een positieve woonbestemming voor de recreatiewoningen is in beginsel in strijd met het
principe“geen burgerwoningen in het buitengebied”. Legalisatie is alleen mogelijk via de
afwijkingsprocedure. Een van de randvoorwaarden is, dat een omzetting moet leiden tot
kwaliteitsverbetering.

•

Het Streekplan c.q. het Uitwerkingsplan Waalboss kent aan het gebied geen bijzondere
natuur of landschapskwalificaties toe. De ligging binnen het waterwingebied Nuland vraagt
wel om extra aandacht c.q. het stellen van nadere eisen aan een functiewijziging. De ligging
binnen de gebiedsaanduiding “integratie stad-land” geeft in beginsel ruimte voor nieuwe
“stedelijke” ontwikkelingen met landschappelijke kwalificaties.

•

Met de aanduiding “bovenregionaal attractiepark” wordt de bijzondere betekenis van dit
gebied voor de recreatie onderlijnd. Ook het reconstructieplan Maas en Meierij richt zich op
versterking van de dag- en verblijfsrecreatieve bedrijvigheid in dit gebied. De opgave is te
voorkomen, dat legalisering verdere ontwikkelingen blokkeert.

Pilot Parc Patersven
Daarnaast is er op dit moment meer specifiek op dit legalisatievraagstuk gericht provinciaal beleid in
voorbereiding via de Pilot “Parc Patersven”. De Pilot Parc Patersven betreft een onderzoek naar de
haalbaarheid en de condities voor de omzetting van het in Zundert gelegen recreatiepark Parc
Patersven naar een woongebied. Parc Patersven is een bungalowpark met zo’n 500
recreatiewoningen en ruim 1000 inwoners.
De provincie heeft als randvoorwaarde bij de Pilot meegegeven, dat Parc Patersven een echte
woonwijk moet worden met een kwaliteit die past bij een woonwijk. Dat vertrekpunt staat centraal in
het onderzoek. Er is vooral gekeken naar de stedenbouwkundige aspecten.
Het rapport “Parc Patersven, van recreëren naar wonen ?” is recent uitgebracht. Zowel Gedeputeerde
Staten als Provinciale Staten (Streekplanherziening) dienen nog een standpunt in te nemen over de
inhoud van deze rapportage. Dat zal naar verwachting pas medio dit jaar geschieden.
Hoewel het recreatiepark Vinkeloord, met daarbinnen het bungalowpark het “Soperse Bos” een totaal
andere opzet kent dan Parc Patersven , is het gewenst de uitkomsten van deze Pilot in de
beschouwingen mee te nemen.
Binnen de Pilot Parc Patersven heeft de provincie aangegeven dat ze bereid is de haalbaarheid van
legalisering te onderzoeken, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn
echter , gezien de aard en opzet van Parc Patersven, deels specifiek voor dit park en kunnen niet één
op één worden gehanteerd voor het het Soperse Bos. Voor de beeldvorming worden deze
voorwaarden voor Parc Patersven hieronder opgenomen en afgezet tegenover het Soperse Bos.
•

Parc Patersven ligt niet in een waardevol of kwetsbaar gebied (Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden, de Natuurbeschermingswetgebieden,de Ecologische Hoofdstructuur,
de Groene Hoofdstructuur).

Het Soperse Bos : ligt niet in waardevol of kwetsbaar gebied
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•

de woningen op Parc Patersven moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2003 voor bestaande
reguliere woningen.

het Soperse Bos:analoog aan Parc Patersven voldoen de woningen niet aan het Bouwbesluit; op
basis van ervaringen c.q. uitkomsten mag aangenomen worden dat met geringe aanpassingen
voldaan kan worden aan het Bouwbesluit voor wat betreft de voorschriften veiligheid, gezondheid,
bruikbaarheid en brandveiligheid.
•

de bestemmingswijziging moet voldoen aan alle wettelijke regels en voorwaarden die hiervoor
gelden (bijvoorbeeld milieu, water,geluid, etc.).

het Soperse Bos: geen wettelijke belemmeringen; wel specifieke aandacht voor
grondwaterbeschermingsgebied, maar door regulering kan een verbetering worden gerealiseerd.
•

Parc Patersven wordt een volwaardige woonwijk met onder meer een gedifferentieerde
bevolkingssamenstelling, goede ontsluiting en bereikbaarheid, goede landschappelijke
inpassing, voorzieningen afgestemd op het aantal bewoners en voorzieningen in het kader
van de (brand)veiligheid.

Analoog aan Parc Patersven kent ook het Soperse Bos een gedifferentieerde
bevolkingssamenstelling. Ruimtelijk gezien is er echter sprake van een wezenlijk verschil. Het park
Vinkeloord vormt, samen met Autotron een recreatief (bovenregionaal) attractiepark, sterk
gecompartimenteerd en met verschillende recreatieve elementen, en dat blijft het ook. Het bewoonde,
op zichzelf functionerende en ruimtelijk gescheiden bungalowpark Het Soperse Bos betreft zo'n ruim
150 woningen. De belangen EN afwegingen zijn wezenlijk anders, de oplossingsrichtingen ook.
•

de gemeente Zundert dient een beleid te ontwikkelen in het kader van de rood-met-groen
regeling.

Door de gemeenteraad van Maasdonk is op 23 januari 2007 een “rood-met-groen” regeling
vastgesteld.
•

er wordt door de eigenaren van Parc Patersven een (forse) bijdrage betaald in het kader van
de rood-met-groen regeling; die bijdrage wordt bepaald in overleg tussen de gemeente
Zundert en de provincie Noord-Brabant.

In de “rood-met-groen” regeling is als uitgangspunt geformuleerd, dat bij een uitbreiding voor wonen,
welke een beslag legt op het buitengebied, er compensatie geboden moet worden middels een
kwaliteitsverbetering van het groen; dit geschiedt via een storting in het Groenfonds van gemiddeld €
2,- per m2. Binnen de opdracht bij legalisering te komen tot kwaliteitsverbetering is bij het formuleren
van de condities dit een aandachtspunt.
•

de gemeente Zundert dient ervoor zorg te dragen dat de overige, bestaande recreatieparken
binnen de gemeente als recreatiepark gebruikt blijven worden en niet ook transformeren tot
woonwijken. De gemeente Zundert dient naar de provincie aan te geven hoe ze dit gaat
organiseren en handhaven.

In Maasdonk niet aan de orde.
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•

de gemeente Zundert en de provincie Noord-Brabant zullen gezamenlijk beleid ontwikkelen en
laten vaststellen (Streekplan en bestemmingsplannen) om te voorkomen dat binnen 10 jaar
na de formele bestemmingswijziging van Parc Patersven een nieuw recreatiepark wordt
geopend binnen de gemeente Zundert. Als andere recreatieparken in de provincie NoordBrabant in aanmerking willen komen voor omzetting van de bestemming, zullen de
uitkomsten van de pilot bij een dergelijk verzoek worden betrokken. Als uit de pilot volgt dat
legalisatie een haalbare optie is, zal per situatie en locatie bekeken worden of medewerking
mogelijk is. Daarbij zijn minimaal de voorwaarden zoals nu gesteld voor Parc Patersven van
kracht.

De voorgenomen uitbreiding op het voormalige Hypecoterrein betreft geen uitbreiding met
recreatiewoningen. Er worden dus bij legalisatie geen extra recreatiewoningen elders binnen of in de
directe nabijheid van het huidige park gerealiseerd.Binnen de gemeente Maasdonk zijn er geen
andere initiatieven om te komen tot een nieuw recreatiepark.Daarnaast zijn de mogelijkheden voor
realisatie van een nieuw recreatiepark elders binnen de gemeente beperkt. Gelet hierop is het geen
beletsel om samen met de provincie een beleid te ontwikkelen met als doel dat voorkomen wordt dat
elders een nieuw recreatiepark wordt gerealiseerd.

VOORLOPIGE CONCLUSIE

Vastgesteld kan worden, dat legalisering via de afwijkingsprocedure van het Streekplan, gezien
de uitkomsten van de toetsing aan de Streekplankaders, in beginsel bespreekbaar moet zijn .
De randvoorwaarden voor legalisatie, zoals neergelegd in de Pilot Parc Patersven, zijn niet een
op een toepasbaar op Vinkeloord/het Soperse Bos, gezien de functioneel sterk
gedifferentieerde opzet van Vinkeloord. Samen met Autotron is Vinkeloord een recreatief
(bovenregionaal) attractiepark, sterk gecompartimenteerd en met verschillende recreatieve
elementen, en dat blijft het ook. Het bewoonde, op zichzelf functionerende deel, betreft zo'n
ruim 150 woningen. De belangen EN afwegingen zijn wezenlijk anders, de oplossingsrichtingen
ook. In de Pilot wordt alleen de variant "volwaardige woonwijk" in beeld gebracht en niet de
variant "wonen op een recreatiepark" .
Deze variant wordt genoemd als een van de twee mogelijkheden voor legalisering in de
beleidsnotitie inzake permanente bewoning van recreatiewoningen van de provincie NoordHolland (pag. 9 notitie). In de notitie wordt overigens vermeld (pag. 10) dat de provincie Utrecht
een soortgelijk beleid voert in niet-kwetsbare gebieden. De Vereniging van Noord-Hollandse
Gemeenten heeft op 1 november 2004 aan GS Noord-Holland laten weten in te kunnen
stemmen met dit voorgenomen beleid (pag. 10 notitie).
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GEMEENTELIJK BELEID

Het gemeentelijk beleid legt het accent in dit gebied op de recreatievoorzieningen. Binnen het
gemeentelijk profiel past een verdere versterking van deze functie. Legalisatie dient plaats te vinden
met respect voor deze kwaliteit en de verdere ontwikkelingsmogelijkheden. Via de inmiddels
opgestelde plannen voor het Hypecoterrein is al invulling gegeven aan het gewenste toekomstbeeld.
Vastgesteld kan worden, dat het legaliseren van de permanente bewoning van de recreatiebungalows
niet gecompenseerd wordt binnen de plannen voor het Hypecoterrein. Binnen dit gebied zullen geen
recreatiebungalows worden gerealiseerd maar ligt het accent op verhuurcaravans, chalets , tenten en
tourcaravans. Met deze invulling wordt ingespeeld op de twee doelgroepen waarop Libéma
Vakantieparken zich richt, namelijk gezinnen met kinderen tot 12 jaar en de groep senioren, sterk
groeiende vanwege de vergrijzing.

VOORLOPIGE CONCLUSIE

Legalisering, mits geen nadelige gevolgen voor de realisering van de plannen voor het
Hypecoterrein, doet geen afbreuk aan het ruimtelijk-recreatieve profiel van de gemeente.
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9.

LEGALISERINGSVARIANTEN

Intro
Hoewel een deel permanent is bewoond, is het recreatiepark Vinkeloord primair een voor recreatieve
doeleinden in gebruik zijnd gebied, dat excentrisch is gelegen (tov andere woongebieden). Het
bewoonde parkdeel is compact opgebouwd en heeft een ingesloten ligging, welke nog versterkt zal
worden na realisering van de plannen op het Hypecoterrein.
Het park ligt, samen met Autotron, in een recreatief aantrekkelijk gebied met ontwikkelingskansen.
Provinciaal/regionaal wordt ingezet op behoud en versterking van dit regionaal attractiepark.
Voor de bewoners is vrije beschikking van het eigendomsrecht en duidelijkheid het belangrijkste.
Optimalisering van de woonsituatie via uitbreidingsmogelijkheden en het creëren van een primair op
dat wonen afgestemde woon/ en leefomgeving is een daaraan te relateren doelstelling.
Bij een bestemmingswijziging richting “woongebied” ligt het in de rede andere maatstaven te gaan
hanteren. Vertrekpunt zal dan zijn verdere optimalisering van het “wonen” (o.m. vergroten
uitbreidingsmogelijkheden) , verbetering toegankelijkheid/ontsluiting, verdere ruimtelijke scheiding
functies wonen/recreëren.
De te beantwoorden vraag is of een transformatie van het parkdeel “het Soperse Bos” naar een
volwaardige woonwijk –zoals uitgewerkt in de pilot Parc Patersven- gezien ligging en omvang, een te
realiseren optie is.
Een variant is dan ook het zoveel mogelijk handhaven van het recreatieve profiel, waarbinnen
permanent wonen –naast recreatief verblijf- mogelijk is. De RECRON, ANWB en de BVW zijn er
voorstander van dat in bestemmingsplannen een onderscheid wordt gemaakt tussen
recreatiewoningen die toeristisch worden verhuurd en alle overige recreatiewoningen die zowel voor
recreatie kunnen worden gebruikt als permanent kunnen worden bewoond, analoog aan het door de
provincie Noord Holland ( en Utrecht ) ontwikkeld beleid.

VARIANT 1: RECREATIEWONINGEN, WAARIN PERMANENT GEWOOND MAG WORDEN

Met respect voor de feitelijke situatie van de "permanente bewoning” moet gezocht worden naar
legalisering van deze woonsituatie binnen het recreatieve profiel van het park. Dit betekent, dat ook de
uitstraling van dit compartiment in het park binnen dat profiel moet blijven passen. Derhalve in maat
en schaal handhaven van het recreatieve verblijfsbeeld en geen uitbouw naar een `woonwijk binnen
het recreatiepark". Dit betekent dus geen ruimte bieden voor ontstaan van een villa-park en derhalve
het beperken van de bouw- en uitbreidingsmogelijkheden; het bieden van beperkte
uitbreidingsmogelijkheden ligt in de rede indien gekozen wordt voor recreatie met permanente
bewoning. Bestaand woondeel blijft functioneren binnen het bestaande weefsel van het recreatiepark
en dus ook geen verdere scheiding c.q. aanvullende ontsluiting In deze variant is en blijft het
vakantiepark Vinkeloord in zijn totaliteit onderdeel van een bovenregionaal “attractiepark”. Betekent
benutten van kansen en het voorkomen van bedreigingen. Verdere intensivering en uitbreiding van dit
attractiepark is doelstelling en ontwikkelingen binnen het park zelf dan wel daarbuiten mogen deze
doelstelling niet blokkeren. Binnen dit recreatieve profiel past een verdere uitbreiding van Vinkeloord
via de ontwikkeling van het Hypecoterrein.
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Maatregelen / randvoorwaarden
Infrastructuur
Zoals in het rapport Van Kleef is aangegeven is de infra-structuur van het Soperse Bos niet
vergelijkbaar met die van een “normale” woonwijk. In deze variant bestaat daarvoor ook geen directe
noodzaak. Beoordeling zal moeten plaats hebben aan elementen van openbare orde en veiligheid en
specifiek de bereikbaarheid. Er zal vanuit dat oogpunt nooit discussie mogen ontstaan over minimaal
de eigendomsituaties of openbaarheid van de toegangsweg naar het park. Vanuit dat gezichtspunt
wordt geadviseerd de toegangsweg te bestemmen tot openbare weg en in eigendom en beheer over
te dragen aan de gemeente. Om deze reden heeft het onze voorkeur ook voor de infrastructuur op het
park deze lijn te kiezen. De bestaande infrastructuur en civieltechnische voorzieningen blijven in
beginsel gehandhaafd. Wel zal, mede vanuit de eisen die gesteld worden door hulpdiensten, de
bereikbaarheid dienen te worden verbeterd en zullen tbv de waterhuishouding en de
nutsvoorzieningen er een aantal maatregelen noodzakelijk zijn. De kosten voor het op peil brengen
van de infrastructuur zijn door Van Kleef geraamd op € 850.000 excl. BTW. Opgemerkt moet daarbij
worden dat daarin niet is begrepen de toegangsweg en geen kosten van eigendomsoverdracht zijn
opgenomen.
Watertoets
Legalisatie van de permanente bewoning kan leiden tot verdere intensivering en bij een
bestemmingswijziging kan de watertoets als randvoorwaarde gelden. In de ten behoeve van de
gewenste uitbreiding van het recreatiegebied op het Hypecoterrein opgestelde Milieueffectrapportage
is uitvoerig ingegaan op het grondwater en zijn van daaruit een aantal beschermende maatregelen
voorgesteld .Voorgesteld wordt daarom in het verlengde daarvan te onderzoeken welke maatregelen
binnen het Soperse Bos genomen kunnen c.q. moeten worden.
Aanpassing woningen aan bouwbesluit.
Door de gemeente wordt nog een onderzoek uitgevoerd op welke punten de woningen nog aangepast
moeten worden aan het Bouwbesluit. Parallel aan Parc Patersven wordt er vooralsnog van uit gegaan
dat de kosten daarvan maximaal € 2.000,-- per woning zullen bedragen. Aanpassing van de woningen
zal plaats dienen te hebben zodra bouwvergunningsplichtige werkzaamheden worden uitgevoerd.
Daarin zal de aanpassingsplicht worden opgenomen. Ingeval permanente bewoning wordt toegestaan
ligt het tevens in de rede om beperkte bouw- respectievelijk uitbreidingsmogelijkheden te bieden. Op
dit moment bedraagt de maximale oppervlakte per vakantiewoning 60 m2. Wenselijk is om dit
enigszins uit te breiden, waarbij tevens de mogelijkheid wordt geboden tot het in beperkte omvang
aanwezig zijn van een bijgebouw. Het toestaan van mantelzorg ligt niet in de rede.
Planherziening
Legalisering van de `bewoning`vindt plaats via een herziening van het vigerende bestemmingplan. De
huidige bestemming `verblijfsrecreatieve voorzieningen`wordt voor dit deel omgezet naar een
bestemming `recreatiewoningen, permanente bewoning toegestaan`.Onderdeel van het
bestemmingsplan zal een beeldkwaliteitplan dienen te zijn. In dit plan kan tevens opgenomen worden
de vraag van bewoners tot vergroting van de woningen. Zoals gesteld dient de recreatieve sfeer met
de daarbij behorende woningen uitgangspunt te blijven maar, zoals hiervoor is aangegeven, is enige
vergroting wenselijk.
Organisatie
Ten slotte verdient het naar onze mening de voorkeur dat er in de aanloop en realisering van de
legalisering door de gemeente met één vertegenwoordiging van de bewoners gesproken gaat worden.
In onze optiek zou dat de VVE zijn, gelet ook op de intentie van Libéma de eigendomsrechten over te
dragen. In het voortraject heeft de commissie legalisatie van de BBV het mandaat als gesprekspartner
daarvoor.
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VARIANT 2: WOONWIJK: FUNCTIONELE SCHEIDING EN OPTIMALISATIE VAN DE
WOONSITUATIE

Gezien de feitelijke situatie en de al aanwezige functionele en ruimtelijke scheiding van het
recreatiewoningencomplex is vertrekpunt in deze variant het legaliseren, normaliseren en
optimaliseren van de woonsituatie. Dit betekent zoveel mogelijk een verdergaande functionele en
ruimtelijke scheiding en bevordering van een zelfstandig functioneren van deze `nieuwe woonwijk`,
onder meer door een aanvullende, directe ontsluiting op de Coppensdijk. Betekent ook optimalisering
– aanpassing van de bestaande infrastructuur. Daarbij worden de normen en waarden gehanteerd,
zoals deze ook gelden voor andere woonwijken in Maasdonk. Optimalisatie van de woonsituatie
betekent ook verruiming van de bouwmogelijkheden door te kiezen voor een volkshuisvestelijke
benadering met een daarop afgestemde maatvoering. Verder een wijkgericht "voorzieningenniveau"
en die diensten aanbieden die ook elders worden aangeboden. Vanuit de gewenste ruimtelijke /
functionele scheiding `recreëren / wonen` vormen de bestaande plannen voor het Hypecoterrein een
`bedreiging`. In de huidige opzet en vorm van deze plannen wordt het `woongebied` nog verder
ingekapseld, wat ongewenst is. Voorgesteld wordt daarom het meest zuidelijk plandeel van het
Hypecoterrein te schrappen.
Maatregelen/randvoorwaarden
Planherziening
Onderdeel van de toelichting van het bestemmingsplan zal een nadere stedenbouwkundige studie
mbt ruimtelijke aspecten dienen te zijn waarbij aan de orde komen o.m. vergroten
uitbreidingsmogelijkheden, verbetering toegankelijkheid/ontsluiting, verdere ruimtelijke scheiding
functies wonen/recreëren en welke minimale voorzieningen aanvullend te realiseren. Ook zal analoog
aan variant 1 een beeldkwaliteitplan opgesteld dienen te worden.
Watertoets
Omdat deze variant een intensivering en verzwaring van de milieubelasting betekent ten opzichte van
de huidige bestemming zal het bestemmingsplan een watertoets dienen te bevatten. Maatregelen
zullen minimaal in de sfeer van de MER Hypecoterrein liggen.
Infrastructuur
In deze variant is gelijk aan de “normale” wijken in Maasdonk uitgangspunt dat de complete
infrastructuur inclusief de ontsluitingsweg(en) in beheer en eigendom bij de gemeente is. De gehele
wijk wordt dan opgewaardeerd. In de becijfering van de kosten is als uitgangspunt genomen de kosten
van het bouwrijp maken van een nieuwe woonwijk. Uitgaande daarvan en incl. een nieuwe
toegangsweg vanaf de Coppensdijk worden de kosten geraamd op € 4.650.000,-- excl. BTW en
exclusief de kosten van grondverwerving.

Aanpassing woningen aan Bouwbesluit
Voor de aanpassing van de woningen aan het Bouwbesluit geldt hetzelfde als onder variant 1. Wordt
gekozen voor een volwaardige woonwijk dan is het wel van belang om stil te staan bij de toegestane
oppervlakte per woning. Wordt uitgegaan van een substantieel grotere oppervlakte dan ontstaat een
onevenwichtigheid met het resterende deel van het vakantiepark Vinkeloord. Tevens zal dan, om een
te grote verdichting tegen te gaan, in een aantal gevallen overgegaan dienen te worden tot sloop van
bestaande vakantiewoningen.
Organisatie
Idem voor de vertegenwoordiging van de bewonersgroepering.
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10.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Zoals hiervoor is aangegeven zijn er een tweetal legaliseringvarianten die onderscheiden kunnen
worden, namelijk:
•

recreatiewoningen waarin gewoond mag worden (variant 1)

•

woonwijk en dus volledige loskoppeling van recreatie (variant 2)

Beiden varianten leiden tot een verschil in de te treffen voorzieningen en derhalve de kosten. Evenzo
geldt dat beide varianten leiden tot een verschillende waardestijging; de waardestijging betreft met
name de stijging van de grondwaarde. Grofweg kan gesteld worden dat variant 1 leidt tot lage kosten
en een lage waardestijging en variant 2 leidt tot hoge kosten en een hoge waardestijging.
Voor de gemeente is uitgangspunt dat de kosten van legalisatie voor rekening van de eigenaren zijn.
Het kan immers niet zo zijn dat deze kosten, waartegenover betrokkenen een voordeel hebben, voor
rekening van (de overige inwoners van) de gemeente Maasdonk komen.
Indicatie kosten legalisering
Onderstaand is een eerste globale indicatie opgenomen van de te maken kosten ingeval van
legalisatie. De berekeningen zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op kengetallen en aannames. Bij
de verdere uitwerking zijn dus afwijkingen van deze bedragen alleszins mogelijk.
Omschrijving

Variant 1

Variant 2

Infrastructuur c.a.

€ 850.000,--

€ 4.650.000,--

Centrale parkeervoorziening

€ 150.000,--

€ 150.000,--

Regeling rood met groen

€ 200.000,--

€ 200.000,--

Proceskosten (incl. ambtelijke inzet)

€ 100.000,--

€ 150.000,--

Kosten maken bestemmingsplan incl.
watertoets

€ 40.000,--

€ 60.000,--

Planschade

p.m.

p.m.

Kosten overdracht door Libéma

p.m.

p.m.

Onvoorzien (10% resp. 5%)

€ 134.000,--

€ 260.500,--

Totaal

€ 1.474.000,--

€ 5.470.500,--

Totaal afgerond

€ 1.500.000,--

€ 5.500.000,--

De kosten voor infrastructuur c.a. zijn gebaseerd op de rapportages van Van Kleef. Aangezien in de
calculatie van Van Kleef geen rekening is gehouden met aanpassing van de centrale
parkeervoorziening is hiervoor rekening gehouden met een stelpost (aanpassing is wenselijk i.v.m.
ligging in grondwaterbeschermingsgebied) Voor de regeling rood met groen is aangesloten bij het
besluit van de gemeenteraad resp. het beleid van de provincie dat bij uitbreiding van het stedelijk
gebied dat ten koste gaat van het buitengebied een bijdrage wordt geleverd in een in te stellen
gemeentelijke groenfonds van € 2,00 per m2. Dit bedrag kan eventueel ook ingezet worden om te
komen tot een verdere kwaliteitsverbetering binnen het gebied. Uitgaande van een plangebied van
afgerond 10 hectare bedraagt de bijdrage aan het gemeentelijke groenfonds € 200.000,--. Voor de
proceskosten en kosten maken bestemmingsplan zijn aannames gehanteerd. Gelet op het feit dat
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variant 2 meer ingrijpend is, is hiervoor in vergelijking tot variant 1 uitgegaan van een hoger bedrag.
Gelet op de beperkte ‘ingreep’ zal bij variant 1 de mogelijke planschade vrijwel nihil zijn. Bij variant 2
dient, mede als gevolg van het realiseren van een eigen ontsluiting, rekening te worden gehouden met
eventuele planschade. Eerst indien het voorontwerp-bestemmingsplan gereed is kan hiervan een
inschatting worden gemaakt. In de tot op heden gevoerde gesprekken is door Libéma aangegeven dat
ingeval van legalisatie als voorwaarde wordt gesteld dat een einde komt aan de huidige erfpacht. In
beginsel zou, indien de huidige erfpachter niet wenst over te gaan tot aankoop, deze overgenomen
kunnen worden door de gemeente. Tegenover de betaling aan Libéma staat in dat geval dat de
gemeente de erfpachtcanon ontvangt. Bijzonder aandachtspunt vormt echter nog de infrastructuur c.a.
voor wat betreft het eigendom als ook het toekomstige onderhoud.
In vorenstaande opzet is geen rekening gehouden met de kosten voor de aanpassingen aan de
woningen, in het kader van het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Uitgangspunt is dat deze
voor rekening van de individuele eigenaren komen. Dit geldt eveneens voor eventuele aanpassingen
voor het nutsbedrijf; zoals hiervoor is aangegeven zijn de woningen op Fresia en Geranium direct
aangesloten op nutsbedrijven voor gas en elektra en woningen Hyacinth zijn aangesloten via het
netwerk van Vinkeloord. Daar waar sprake is van aanpassing van kavels en/of overdracht van
gronden in verband met de aanwezigheid van kabels en leidingen geldt eveneens dat deze voor
rekening van de individuele eigenaar zijn alsmede dat overdracht van gronden om niet zal
geschieden.
Kostenverhaal
Zoals hiervoor is aangegeven is uitgangspunt dat de kosten van legalisatie voor rekening van de
eigenaren komen. Voorkomen moet worden dat eigenaren die niet mee willen werken, toch profiteren
van de investeringen die gepleegd dienen te worden. Indien mogelijk verdient het aanbeveling om
hierover afspraken te maken met de VVE. Is dit niet mogelijk dan zal dit dienen te geschieden met de
individuele eigenaren. Verhaal van de kosten is mogelijk middels het afsluiten van een
exploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 42 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
tussen de eigenaar/eigenaren en de gemeente. Het betreft een privaatrechtelijke overeenkomst. Een
exploitatieovereenkomst is slechts mogelijk op basis van wederzijdse consensus. Kosten die verhaald
kunnen worden zijn onder meer aanpassing van de civieltechnische infrastructuur, zoals (verzwaring)
van de wegverharding, aanpassing van de riolering, parkeer- en (aanvullende) groenvoorzieningen,
straatverlichting, bewegwijzering, huisnummering, achterstallig onderhoud en de kosten van het
bestemmingsplan en de planprocedure, inclusief adviseurkosten. Ook een bijdrage in een in te stellen
groenfonds kunnen verhaald worden. In een exploitatieovereenkomst kan voorts de eventuele afstand
van grond aan gemeente ten behoeve van de te treffen voorzieningen of voor noodzakelijke publieke
bestemmingen worden geregeld. Ontbreekt bij de eigenaren de bereidheid om een
exploitatieovereenkomst aan te gaan, dan zou dat voor de gemeente een argument kunnen zijn om
géén planologische medewerking te verlenen omdat het betreffende plan voor de gemeente financieel
economisch niet uitvoerbaar is. Naast privaatrechtelijk kostenverhaal kan ook nog gekozen worden
voor publiekrechtelijk kostenverhaal i.c. baatbelasting. Dit instrument kent echter vele haken en ogen
en is niet eenvoudig toepasbaar.
Van belang is om op te merken dat het Rijk voornemens is om een Grondexploitatiewet in te voeren.
Op grond van deze wet moeten ontwikkelaars een exploitatievergunning aanvragen. De gemeente
kan daaraan voorwaarden verbinden, zoals kostenverhaal, inrichting en uitvoering van het plan. In
ieder geval (minimumlijst) zijn de volgende kostensoorten te verhalen:
•

de aanleg en realisatie van openbare (fysieke) voorzieningen en werken binnen het
plangebied;

•

de planontwikkelingskosten en planschadevergoedingen, voor zover redelijkerwijs toe te
kennen aan het plan;

•

bovenwijkse voorzieningen, niet zijnde gebouwen, die een directe relatie hebben met het plan
en dus redelijkerwijs daaraan zijn toe te rekenen.
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Afromen waardestijging
Naast de kosten speelt hierbij tevens de vraag in hoeverre de gemeente de mogelijkheid heeft om de
waardestijging af te romen (dit analoog aan bijvoorbeeld schadevergoeding ingevolgde artikel 49
WRO bij waardevermindering ingeval van wijziging van het bestemmingsplan). Het is niet mogelijk om
een waardestijging bij legalisering af te romen. Een privaatrechtelijke overeenkomst met de eigenaren
van recreatiewoningen, waarin deze een deel van de waardestijging aan de gemeente toezeggen in
ruil voor een bestemmingswijziging, kan leiden tot een terugvordering wegens onverschuldigde
betaling. Waardestijging leidt tot een hogere opbrengst van de onroerende zaakbelasting. Hier staat
echter tegenover dat een hogere waarde tevens leidt tot een lagere algemene uitkering uit het
gemeentefonds.
Gemeentelijke belastingen
Op dit moment wordt voor de afzonderlijke objecten/bungalows een aanslag onroerende
zaakbelastingen opgelegd. Er wordt door de gemeente geen aanslag rioolafvoerrecht opgelegd omdat
men beschikt over een eigen systeem. Ook wordt door de gemeente geen aanslag afvalstoffenheffing
opgelegd omdat men zelf zorg draagt voor het afvoeren van het afval. Betreffende kosten worden
echter wel via de beheerovereenkomst tussen de VVE en Libéma doorberekend aan de direct
betrokkenen (evenzo zijn in de beheerovereenkomst afspraken gemaakt voor bijdrage in kosten voor
onderhoud wegen, groenvoorziening et cetera). Legalisatie en overdracht van infrastructuur aan de
gemeente zal gevolgen hebben voor de gemeentelijke belastingen. De exacte gevolgen kunnen
echter pas in beeld worden gebracht nadat een keuze is gemaakt voor de variant alsmede het
standpunt van Libéma terzake de overdracht. In zijn algemeenheid kan als hoofdlijn worden
gehanteerd dat men ingeval van legalisatie en overdracht van eigendommen naast de onroerende
zaakbelastingen ook belastingplichtig wordt voor het rioolafvoerrecht en de afvalstoffenheffing.
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11.

OORDEELSVORMING / VOORSTEL

In voorgaande paragrafen is, overeenkomstig de opdracht van de gemeenteraad, getracht een zo’n
kompleet mogelijk beeld te geven van de relevante wettelijke kaders en de beleidskaders. Tevens zijn
de mogelijkheden en randvoorwaarden geschetst verband houdende met de gewenste legalisatie.
Het Rijk heeft aan de provincies en gemeenten meer ruimte gegeven voor een bestemmingswijziging
van recreatie naar wonen. Legalisatie van “Het Soperse Bos” kan in beginsel binnen die gegeven
ruimte plaatsvinden. Geheel in lijn van het motto: decentraal wat kan en centraal wat moet is het
primair aan de gemeente om aan te geven of en zo ja hoe zij die beleidsruimte wil invullen.
Hoewel een eerste toets aan het provinciaal beleid leert, dat er geen “harde” blokkades zijn en
legalisatie onder een aantal condities bespreekbaar moet zijn, moet worden vastgesteld dat het
provinciale toetsingskader nog niet is uitgekristalliseerd (Pilot Parc Patersven) en de uiteindelijke
uitkomst van deze toets derhalve onzeker blijft. Uit de nadere ruimtelijke verkenning wordt verder
duidelijk, dat de ligging van “Het Soperse Bos” binnen het bovenregionale attractiepark Vinkeloord –
Autotron, als belangrijke factor in de afwegingen moet worden meegenomen. De provincie, de regio
en de gemeente willen ruimte bieden voor de verdere ontwikkeling van de recreatie in dit gebied en
voorkomen moet worden dat andere functies die ontwikkeling blokkeren. Het ontwikkelen van een
volwaardige woonwijk (variant 2) binnen dit recreatiegebied kan als bedreigend en minder passend
worden gekwalificeerd, zeker ook gezien de plannen voor het Hypecoterrein. Die bedreiging wordt
beheersbaar als de legalisatie van de feitelijke bewoning kan plaatsvinden binnen het recreatieve
profiel van het park, waarbij maat en schaal en het recreatieve verblijfsbeeld worden gehandhaafd. Dit
vraagt om maatwerk en dat maatwerk ligt opgesloten binnen variant 1.

Voorgesteld wordt dan ook onder de aangegeven maatregelen en randvoorwaarden te kiezen
voor variant 1 en de verdere verkenning en uitwerking daarop te richten.
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12.

VERVOLGTRAJECT

De thans voorliggende rapportage is een eerste stap in het afwegingsproces rondom het door de
gemeenteraad geformuleerde legalisatievraagstuk. Op basis van deze verkennende studie kan
richting worden gegeven aan het vervolgtraject. Daarbinnen kunnen de volgende stappen worden
benoemd:
•

De eigenaren, verenigd in de BVE en de VVE, alsmede Libéma Exploitatie BV spreken zich uit
over de voorgestelde ontwikkelingsrichting en de daaraan in deze rapportage gerelateerde
randvoorwaarden, waaronder uitdrukkelijk ook de financiële en organisatorische aspecten

•

De gemeenteraad neemt een principebesluit over deze rapportage met het daarin
geformuleerde voorstellen en geeft daarmede de verdere ontwikkelingsrichting aan

•

Dit rapport wordt, samen met de besluiten van de gemeenteraad, de eigenaren en Libéma,
voorgelegd aan de provincie met het verzoek zich bereid te verklaren de noodzakelijke
procedure voor de afwijking van het Streekpan te volgen

•

Nadat de provincie zich positief heeft uitgesproken kan overgegaan worden tot het nemen van
een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied door de gemeenteraad; voorafgaande
daaraan dient met de eigenaren overeenstemming te worden bereikt over de financiële
constructie

•

In het door de gemeenteraad te nemen voorbereidingsbesluit worden de kaders en
randvoorwaarden aangegeven voor de opstelling van een nieuw bestemmingsplan voor het
nader te begrenzen gebied

•

Binnen de kaders van het op te stellen bestemmingsplan worden afspraken gemaakt over de
planrealisering en overeenkomsten voorbereid gericht op daadwerkelijke planrealisering.

Maasdonk, mei 2007
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1

Inleiding
'T Soperse Bos is gelegen binnen een regionaal gebied, waarin tevens het attractiepark Autotron,
vakantiepark Dierenbos en het voormalige Hypecoterrein zijn gelegen. Fysiek maakt het gebied deel uit van
het Vakantiepark Dierenbos. Voor het vakantiepark Dierenbos en voor 't Soperse Bos geldt het
bestemmingsplan Vinkeloord, daterende uit 1994.
In de loop van de jaren is het karakter van toeristisch gebruik gewijzigd naar permanente bewoning; gronden
werden in erfpacht gegeven dan wel verkocht en mede op verzoek van de gemeente liet men zich destijds
inschrijven in het bevolkingsregister. In mei 2007 is in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd
naar de mogelijkheden om permanente bewoning mogelijk te maken, resulterend in de "Rapportage
onderzoek Legalisering Bungalowpark 't Soperse Bos". Naar aanleiding van dit onderzoek is gekozen voor een
dubbelbestemming "recreatiewoningen waarin gewoond mag worden". De gemeenteraad heeft in
september 2007 ingestemd met deze keuze.
In 2004 heeft de toenmalige minister van VROM een brief verstuur met daarin een verduidelijking
aangaande het beleid recreatiewoningen en het permanent bewonen daarvan.
Eén van de voorwaarden die daarin gesteld werd is dat de betreffende objecten moeten voldoen aan de
eisen die het Bouwbesluit aan een woning stelt.
Als gevolg van bovenstaande is Oranjewoud gevraagd een aantal woningen te toetsen aan het huidige
geldende bouwbesluit, bestaande bouw. De inspectie ter plaatse is uitgevoerd door bouwkundig adviseur
Gerard van den Bergh van Oranjewoud BouwAdvies, en heeft plaatsgevonden op vrijdag 15 juli 2011. De
resultaten van deze toets treft u aan de voorliggende rapportage.

1.1

Leeswijzer
In deze rapportage treft u de bouwbesluittoets‐resultaten van drie type bungalows. Deze bungalows zijn door
de VVE voorgedragen en worden geacht representatief te zijn voor hetzelfde type bungalows welke op het
bungalowpark aanwezig zijn. In hoofdstuk 2 treft u toetsmethodiek en achtereenvolgens de resultaten van
deze toets van de diverse type woningen in de daaropvolgende subhoofdstukken 2 t/m 4. Hoofdstuk 3 is een
samenvatting van voorgaande hoofdstukken met een conclusie. In de bijlagen treft u de uitgebreide
checklisten.
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2
2.1

De Toets
De methodiek.
Voor de bouwbesluittoets is een checklist gebruikt. Met deze checklist zijn alle de drie woningtypes ter
plaatse geïnspecteerd. Uitgangspunt bij de toets is: gebruiksfunctie woning, bestaande bouw. In deze
checklist zijn in volgorde opgenomen alle hoofdstukken, afdelingen én artikelen uit het bouwbesluit.
Op deze checklisten is in de laatste kolom in groen (goed) en rood (niet goed) aangegeven over
desbetreffende artikel voldoet ja dan nee. In grijs zijn aangegeven de artikelen die voor deze woning niet van
toepassing zijn. Tenslotte zijn in oranje aangegeven de artikelen die in de gebruiksfunctie woning zwaarder
"wegen" dan bij de gebruiksfunctie logiefunctie.
De checklisten per bungalowtype met de resultaten treft u aan in de bijlagen 1 t/m 3.
Volledigheidshalve is er vanuit gegaan de constructieve veiligheid afdoende is daar de berekeningen van
destijds niet te achterhalen zijn en deze berekeningen destijds waarschijnlijk wel zijn goedgekeurd.
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2.2

Type Fresia
Algemeen kan gesteld worden dat dit bungalowtype voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.
Enkele kleine puntjes daargelaten. Onderstaand een foto van dit type bungalow.

Exterieur type Fresia

De enige opmerking die gemaakt kan worden is dat rondom het trapgat op geen enkele wijze een voorziening
is getroffen met betrekking tot de afscheiding in de vorm van een balustrade. Ook is naast de trap vanaf 1.5
meter hoogte ook geen voorziening getroffen. Tevens ontbreekt een trapleuning. Zie onderstaande foto.

Balustrade en trapleuning niet aanwezig.

blad 4 van 10

Bouwbesluittoets Recreatiewoningen
't Soperse bos te Vinkel
Projectnummer: 234035
12 augustus 2011 , revisie 01

2.3

Type Geranium/Hyacinth standaard
Algemeen kan gesteld worden dat ook dit bungalowtype voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.
Onderstaand een foto van dit type bungalow.

Exterieur type Geranium/Hyacint standaard

In deze woning is op de verdieping wel een balustrade aanwezig maar naast de trap is vanaf 1.5 meter hoogte
geen voorziening getroffen. Ook is de trap te smal. Deze is circa 54 cm breed, in plaats van de
70 cm volgens bouwbesluit. Zie onderstaande foto.

Trap te smal en geen afscheiding van 1.5 meter.
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2.4

Type Geranium/Hyacinth groot
Algemeen kan gesteld worden dat ook dit bungalowtype voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.
Behoudens de trapbreedte en de afscheiding daarnaast. Onderstaand een foto van dit type bungalow.

Exterieur type Geranium/Hyacint groot

De trap naar de verdieping is te smal. Deze is circa 57 cm breed, in plaats van de 70 cm volgens bouwbesluit.
Ook is naast de trap vanaf 1.5 meter hoogte geen voorziening getroffen. Zie onderstaande foto's.

Afscheiding links naast trap vanaf 1.5 meter ontbreekt.

Trapbreedte inclusief "boom"circa 57 cm.
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3

Samenvatting en conclusie
Op enkele kleine puntjes na voldoen alle geïnspecteerde bungalowtypen.
De puntjes behelzen over het algemeen; afscheidingen naast trappen en trapgaten. In de types
geranium/hyacinth standaard en groot is de trapbreedte niet de 70 cm zoals in het bouwbesluit is
voorgeschreven.
Per bungalowtype de aandacht/herstelpunten:
Type Fresia:
o trapleuning aanbrengen;
o afscheiding op verdieping rondom trapgat;
o afscheiding naast trapgat vanaf 1.5 meter hoogte.
Type Geranium/Hyacinth standaard:
o trapbreedte aanpassen;
o afscheiding naast trapgat vanaf 1.5 meter hoogte.
Type Geranium/Hyacinth groot:
o trapbreedte aanpassen;
o afscheiding naast trapgat vanaf 1.5 meter hoogte.
Daarnaast moet opgemerkt worden dat een aantal type's geranium/hyacinth groot aan één kopse
buitenzijde op verdiepingniveau voorzien zijn van een balkon. Bij het geïnspecteerde type is dit balkon
afgetimmerd. Op het park zijn echter een aantal van deze balkons waarvan de afscheiding (balustrade ) niet
voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Dan gaat het in deze met name over de openingen in deze
afscheiding (balustrade).
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Bijlage 1
Checklist woningtype Fresia
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Type/onderdeel:

Fresia

Gebruiksfunctie:

Woonfunctie

Afd.

Artikel

Hoofdstuk 2.

Onderwerp

Omschrijving

2.5 t/m 2.7

Afd 2.2

2.11 t/m 2.13

Bemerkingen

Toets

valt onder toetsing constructies

n.t.b.

2.19 t/m 2.22

ALgemene sterkte bouwconstructie

Algemene sterkte van de bouwconstructie

Sterkte bij brand

Sterkte van de bouwconstructie bij brand

20 min

vloer hoger dan 7 meter, 30 min

30 min

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

vloer hoger dan 13 meter, 60 min

60 min

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

1,5 m

ontbreekt op verdieping bij trapgat

Aanwezigheid, hoogte, openingen en opstapmogelijkheid om
het vallen van een vloer te voorkomen

Vloerafscheiding
Aanwezigheid

Een vloer heeft een afscheiding indien men 1,5 m kan vallen
Behalve bij trap en/of hellingbaan

Hoogte hoogte van de afscheiding is minimaal 0,9 meter

Afd. 2.4

2.25 + 2.26

Afd. 2.5

2.33 t/m 2.37

afstand tussen vloer en afscheiding < 0,1 m

0,1 m
0,2 m

Overbrugging hoogteverschillen

Een hoogteverschil tussen vloeren van verblijfsruimten,
toiletruimten en badruimten en vloeren op een verkeersroute
die deze ruimten verbindt, of tussen een van die vloeren en het
aansluitende terrein, dat groter is dan 0,22 m, wordt
overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan.

0,22 m

Trap

minimale breedte trap

0,7 m

0,13 m

maximum hoogte van een optrede

0,22 m

minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

1,9 m

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

0,6 m

ontbreekt op verdieping en naast trap

Tussen de afscheiding en de trap is de horizontaal gemeten
afstand niet groter dan 0,05 m

0,05 m

ontbreekt op verdieping en naast trap

Openingen in afscheiding tot hoogte van 0,6 meter niet breder
dan 0, 2 m

0,2 m

ontbreekt op verdieping en naast trap

afscheiding minimale hoogte vanaf 1,5 meter (hoogte)

Hellingbaan

0,2 m
0,7 x 0,7 m

vrije hoogte minimaal

Leuning

1,9 m

minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten
loodrecht op de voorkant van de trede

trapbordes oppervlak minimaal

2.42 t/m 2.45

0,9 m

afstand tussen spijlen tot een hoogte van 0,6 m

minimale vrije hoogte boven trap

Afd. 2.6

Grenswaarde(n)

Voorschriften uit oogpunt van veiligheid

Afd 2.1

Afd. 2.3

huisnummer: 19

De trap dient aan een zijkant een leuning te bezitten geplaatst
op een hoogte van 0,6 m < h < = 1,0 m
Breedte minimaal

Afmeting hellingbaan Hellinghoek maximaal
Bordes oppervlak bordes hellingbaan
vrij hoogte boven bordes
Afscheiding minimale hoogte vanaf 1,5 meter (hoogte)
Tussen de afscheiding en de hellingbaan is de horizontaal
gemeten afstand niet groter dan 0,1 m
Openingen in afscheiding tot hoogte van 0,6 meter niet breder
dan 0, 2 m
Afd. 2.7

2.52 t/m 2.55

Electriciteitsvoorzieningen

Een bestaand bouwwerk heeft een veilige voorziening voor
elektriciteit.

Afd. 2.8

2.63 t/m 2.67

Verlichting

Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige
verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden
verlaten.

Afd. 2.9

2.72 t/m 2.75

Gasvoorzieningen

Een bestaand bouwwerk heeft een veilige voorziening voor gas

0,6 m < h < = 1,0 m ontbreekt
0,7 m

geen hellingbaan

n.v.t.

1:10

geen hellingbaan

n.v.t.

0,7 m x 0,7 m

geen hellingbaan

n.v.t.

1,9 m

geen hellingbaan

n.v.t.

0,6 m

geen hellingbaan

n.v.t.

0,1 m

geen hellingbaan

n.v.t.

0,2 m

geen hellingbaan

n.v.t.

Een voorziening voor gas heeft een aansluitmogelijkheid voor
aansluiting op het distributienet van gas

Afd. 2.10

2.79 t/m 2.80

Beweegbare constructie‐onderdelen

hoogte

Een bestaand bouwwerk heeft zodanige beweegbare
constructie‐onderdelen dat veilig gebruik kan worden gemaakt
van de aan het perceel grenzende openbare ruimte.
Een beweegbaar constructie‐onderdeel dat zich in geopende
stand kan bevinden boven een voor motorvoertuigen
openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat
onderdeel, meer dan 4,2 m boven die weg

Checklist Bouwbesluit
Woonfunctie
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Onderwerp
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Berperking van het ontstaan van
brandgevaarlijke situaties

Materialen stookplaats Als door stoken een hogere temperatuur aanwezig dan 90°C.

Afd. 2.12

2.98 t/m 2.102

2.110 t/m 2.113

luchtdicht

De horizontale afstand tussen de uitmonding van een
voorziening voor de afvoer van rook van een op vaste
Rookafvoer
brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak van een
ander bouwwerk is ten minste 15 meter.

15 meter

Berperking ontwikkeling van brand

Een bestaand bouwwerk is zodanig, dat brand zich niet snel
kan ontwikkelen..

brandvoortplantingsklasse

Brand‐ en rookvrije vluchtroute: 2
Rookvrije vluchtroute: 4
Overig: 4

Afd. 2.15

2.120 t/m 2.124
2.130 t/m 2.133

Beperking van de uitbreiding van brand Wbdbo > 20 min.

2.140 t/m 2.144

Verdere beperking van uitbreiding van
brand

Wbdbo > 20 min.

Beperking ontstaan van rook

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat het zich snel
ontwikkelen van rook voldoende wordt beperkt

Beperking verspreiding van rook

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

n.v.t. gebruikoppervlakte < 500m²

n.v.t.

n.v.t. gebruikoppervlakte < 500m²

n.v.t.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

T1
20 min

20 min

Euroklasse s2
Afd. 2.16

Toets

brand‐ en rookvrije
vluchtroute: 2
overig: 4

Een stookruimte als bedoeld in artikel 4.92, vierde lid, is een
brandcompartiment.
Afd. 2.14

Bemerkingen

onbrandbaar
materiaal !

Rookafvoer Rookafvoer moet luchtdicht zijn

Bovenzijde vloer, hellingbaan, trap, dak
Afd. 2.13

Grenswaarde(n)

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een
brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt.

s2

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat verspreiding van rook
voldoende wordt beperkt zodat op veilige wijze het
aansluitende terrein kan worden bereikt
In een inwendige scheidingsconstructie van een
rookcompartiment waarvoor een weerstand tegen
rookdoorgang geldt, bevindt zich geen beweegbaar constructie‐
onderdeel anders dan een zelfsluitend constructie‐onderdeel

Afd. 2.17

2.150 t/m 2.152

Vluchten binnen een
rookcompartiment

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat een rookcompartiment
en een subbrandcompartiment op veilige wijze kunnen worden
verlaten.

De loopafstand tussen een punt in een verblijfsruimte en een
maximale loopafstand toegang van het subbrandcompartiment waarin de
verblijfsruimte ligt, is ten hoogste 45 m.
Afd. 2.18

2.160 t/m 2.165

vluchtroutes

Een bestaand bouwwerk heeft voldoende vluchtroutes
waarlangs bij brand een veilige plaats kan worden bereikt
Een rookvrije vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en
vandaar naar de openbare weg zonder dat deuren worden
gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend

Afd. 2.19

2.175 t/m 2.182

Inrichting van rookvrije vluchtroutes

45 m

Een bestaand bouwwerk heeft zodanig ingerichte rookvrije
vluchtroutes, dat in geval van brand snel en veilig kan worden
gevlucht
Een rookvrije vluchtroute heeft een vrije doorgang met een
breedte die niet kleiner is dan 0,5 m en een hoogte van ten
minste 1,2 m
Wbdbo > 20 min.

geen sleutel

breed > 0,5 m
hoog > 1,2 m
20 min

Afd. 2.20

2.188 t/m 2.189

Voorkoming en beperking van
ongevallen bij brand

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat personen kunnen
worden gered en brand kan worden bestreden

Afd. 2.21

2.196 t/m 2.199

Bestrijding van brand

Een gebruiksfunctie met een verblijfsruimte waarvan de vloer
hoger ligt dan 20 m boven het meetniveau, heeft ten minste
een al dan niet gemeenschappelijke droge blusleiding

Afd. 2.22

2.204 t/m 2.207

Grote brandcompartiment

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 2.23

2.208 t/m 2.209

Hoge en ondergrondse gebouwen

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 2.24

2.212 t/m 2.213

Toegang van een bouwwerk

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 2.25

2.214 t/m 2.215

Inbraakwerendheid

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 2.26

2.217 t/m 2.219

Tunnelveiligheid

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

alleen voor nieuwbouw van toepassing
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Bemerkingen

Toets

Voorschriften uit oogpunt van gezondheid

Afd. 3.1

3.1 t/m 3.5

bescherming tegen geluid van buiten

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 3.2

3.6 t/m 3.10

bescherming tegen geluid installaties

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 3.3

3.11 t/m 3.14

geluidwering tussen verblijfsruimte
van dezelfde gebruiksfunctie

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 3.4

3.15 t/m 3.16

beperking vam galm

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 3.5

art. 3.17 t/m 3.21

geluidwering tussen verblijfsruimte
van verschillende gebruiksfunctie

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 3.6

3.24 + 3.25

wering van vocht buiten

Uitwendige scheidingsconstructie VG, toilet‐/badruimte dient
waterdicht te zijn.

Afd. 3.7

3.29 t/m 3.30

wering van vocht binnen

vloeren en wanden tot 1 meter hoog van de badruimte,
moeten voorzien zijn van materiaal met een beperkte
wateropname

Afd. 3.8

3.36 t/m 3.40

afvoer van afvalwater

Een gebruiksfunctie heeft een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

< 15 kW, dus niet van toepassing

n.v.t.

waterdicht

aansluitingen op riool
capaciteit

leeg in 5 minuten

lucht en waterdicht
Afd. 3.9

3.41 t/m 3.45

Afvoer van Hemelwater

Afd. 3.10

3.54 t/m 3.59

Luchtverversing van VG, VR, toilet‐ en
badruimte

alleen voor nieuwbouw van toepassing
VG, VR, toilet‐/ badruimte aanvoer verse lucht en afvoer
binnenlucht.
verblijfsruimte van ten minste 0,7 dm³/s per m²
capaciteit
vloeroppervlakte van die ruimte
doucheruimte van ten minste 14 dm³/s vloeroppervlakte van
die ruimte
opstelplaatst kook‐ warmwatertoestel min 21dm³/s

toilet 7dm³/s
douche 14 dm³/s
21 dm³/s

De richting van de luchtstroming voor de toevoer van verse
stroomrichting lucht gaat vanuit de voorziening voor luchtverversing naar een
verblijfsruimte, een toiletruimte en een badruimte
De richting van de luchtstroming voor de afvoer van
binnenlucht gaat vanuit een verblijfsruimte, een toiletruimte of
een badruimte naar de voorziening voor luchtverversing.

Afd. 3.11

3.64 t/m 3.66

De uitwendige scheidingsconstructie heeft beweegbare
onderdelen voor het snel kunnen afvoeren van sterk
verontreinigde binnenlucht.

Spuivoorziening

capaciteit
Afd. 3.12

3.74 t/m 3.78

Luchtverversing overige ruimten

verblijfsruimte van ten minste 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte
van die ruimte

3 dm³/s per m²

meterruimte voor gas min 2 dm³ per m³ inhoud

2 dm³/s per m³

afsluitbaarheid ventilatie in ruimte voor opslag afval NIET afsluitbaar

Afd. 3.13

3.87 t/m 3.90

Toevoer van verbrandingslucht

Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel
heeft een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht.
Bij de toepassing van dit voorschrift blijft een opstelplaats voor
een kooktoestel of een warmwatertoestel, met een nominale
belasting van ten hoogste 15 kW buiten beschouwing.

capaciteit

voor verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting
>130 kW onderstaande tabel

verbrandingstoestel

brandstof

gesloten vuur met trekonderbreker

aardgas /butaan / propaan

minimale capaciteit
per kW nominale voor deze woning niet van toepassing
belasting

n.v.t.

0,78 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

open vuur (blokkenvuurtoestel type II)

3,35 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

gesloten vuur, met ventilator, zonder
trekonderbreker

0,38 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

gesloten vuur

0,32 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

gesloten vuur

0,52 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

open vuur, vaste brandstof (open
haard)

2,8 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.
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stroomrichting

De richting van de luchtstroming voor de toevoer van
verbrandingslucht gaat vanuit een voorziening voor de toevoer
van verbrandingslucht naar een opstelplaats voor een
verbrandingstoestel. Bij de bepaling van de stromingsrichting
blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen
belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten
beschouwing.

Afvoer van rook

Een bestaand bouwwerk waarin zich een opstelplaats voor een
verbrandingstoestel bevindt, heeft een zodanige voorziening
voor de afvoer van rook dat geen voor de gezondheid nadelige
kwaliteit van de binnenlucht ontstaat.

Grenswaarde(n)

Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel
heeft een voorziening voor de afvoer van rook. Bij de
Aanwezigheid toepassing van dit voorschrift blijft een opstelplaats voor een
kooktoestel of een warmwatertoestel, met een nominale
belasting van ten hoogste 15 kW, buiten beschouwing.

Bemerkingen

Toets

< 15 kW, dus niet van toepassing

n.v.t.

volgens formule te bepalen bij verbrandingstoestellen met
een totale nominale waarde > 130 kW.

< 15 kW, dus niet van toepassing

n.v.t.

De afgevoerde rook stroomt, vanaf de opstelplaats van een
verbrandingstoestel naar de uitmonding van de voorziening
voor de afvoer van rook. Bij de bepaling van de
stroomrichting
stromingsrichting blijven bouwwerken en andere daarmee
gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel
liggen, buiten beschouwing

< 15 kW, dus niet van toepassing

n.v.t.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

capaciteit

rookdoorlatendheid

Leiding voor afvoer van rook, moet zo dicht zijn dat deze
vrijwel alle rook via de uitmonding naar buiten gaat.

Een voorziening voor de natuurlijke afvoer van rook, is ter
kap voorkoming van het terugstromen van rook, voorzien van een
goed functionerende kap
Afd. 3.15

3.109a t/m 3.109b

Afd. 3.16

Beperking van de toepassing van
schadelijke materialen

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat de aanwezigheid van
voor de gezondheid schadelijke stoffen beperkt is.

Beperking van het kunnen
binnendringen van uit de grond
afkomstige schadelijke stoffen of
straling

alleen voor nieuwbouw van toepassing

Afd. 3.17

3117 t/m 3.118

Bescherming tegen ratten en muizen

openingen:
maximale breedte 10mm (uitgezonderd openingen voor
beluchtingen, afvoeren rook, luchtverversing)

Afd. 3.18

3.123 t/m 3.126

Drinkwater voorziening

Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor
drinkwater dat kan worden beschikt over water, geschikt voor
menselijke consumptie en hygiëne

10 mm

aansluiting op distributienet drinkwater
Afd. 3.19

3.131

Afd. 3.20

3.135 t/m 3.136

Warmwater voorziening

Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige voorziening dat
kan worden beschikt over warm water voor de menselijke
hygiëne

Daglicht

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat daglicht in voldoende
mate kan toetreden.
Daglichtoppervlakte

Een verblijfsruimte heeft een equivalente daglichtoppervlakte
die niet kleiner is dan 0,5m² oppervlakte.
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Toets

Voorschriften uit oogpunt van bruikbaarheid

Afd. 4.2
Afd. 4.3

huisnummer: 19

Toegankelijkheidssector
4.14 t/m 4.15

Vrije doorgang

alleen voor nieuwbouw van toepassing
Bouwwerk voldoende toegankelijk voor alle gebruikers.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

geen minimale
eisen

Afd. 4.4

Bereikbaarheid

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 4.5

Verblijfsgebied

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Verblijfsruimte

Een bestaand bouwwerk heeft een of meer verblijfsruimten die
zodanig zijn dat daarin de voor de gebruiksfunctie
kenmerkende activiteiten kunnen plaatsvinden.

Afd. 4.6

4.30 t/m 4.33

woonfunctie minimaal 14 m²

14 m²

minimaal een "matje" van 7,5 m² met breedte van 2,4 meter.

7,5 m²
2,4 m

Een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 4.31, tweede lid, is
vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via al dan
niet gemeenschappelijke ruimten van de woonfunctie, zonder
het betreden van een toiletruimte, badruimte of technische
ruimte.
hoogte boven vloer minimaal 2.10 meter
Afd. 4.7

4.40 t/m 4.44

Toiletruimte

1. aantal > grenswaarde
Minimale oppervlakte 0,64m²
Mimale breedte 0,6 meter.
Minimale hoogte 2.0 meter

2,10 m
1
0,64 m²
0,6 m
2.0 m

Toiletruimte is afsluitbaar.
Afd. 4.8

4.51 t/4.54

Badruimte

1. aantal > grenswaarde

Afmetingen

Minimale oppervlakte 0,36m²
Mimale opp. samen met toilet 1.0m²
Minimale hoogte 2.0 meter

Afsluitbaarheid badruimte

Badruimte is afsluitbaar.

1
0,36 m²
1,0 m²
2.0 m

Afd. 4.9

vervallen

Afd. 4.10

Gemeenschappelijke opslagruimte voor
alleen voor nieuwbouw van toepassing
huishoudelijk afval

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 4.10

Stallingsplaats voor fietsen

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 4.12

Meterruimte, nieuwbouw

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 4.13

lichtschacht

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 4.14

Liftmachine ruimte

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 4.15

Afd. 4.16

4.83 t/m 4.85

4.90 t/ m 4.93

n.v.t.

Opstelplaats voor een aanrecht en een Opstelplaats bedoeld mag zich niet binnen oppervlak van 7,
kooktoestel
5m² bevinden als bedoeld in artikel 4.31 lid 4.

Opstelplaats voor een stooktoestel

Opstelplaats aanrecht minimaal 0,70 x 0,40 m

0,70 x 0,40 m

Opstelplaats kooktoestel minimaal 0,40 x 0,40 m

0,40 x 0,40 m

moet aanwezig zijn
ligt niet in een toiletruimte van een woonfunctie
ligt niet in een badruimte vam een woonfunctie

Een gesloten verbrandingstoesltel in afgesloten
kast in badruimte met directe aan‐ en afzuig naar
buiten.

ligt niet in een besloten ruimte waardoor een brand‐ en
rookvrije vluchtroute voert

Afd. 4.17

Opstelplaat voor warmwatertoestel

Hoofdstuk 5.

Een opstelplaats voor een gemeenschappelijk stooktoestel, als
bedoeld in artikel 4.91, ligt in een stookruimte

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Een ruimte waarin een of meer opstelplaatsen voor
verbrandingstoestellen liggen met een totale nominale
belasting van meer dan 160 kW, is een stookruimte .

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afmetingen van de stookruimte moeten zijn afgestemd op de
in die stookruimte aanwezige verbrandingsapparatuur

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Voorschriften uit oogpunt van energiezuinigheid

Afd. 5.1

5.1 t/m 5.7

Thermische isolatie

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 5.2

5.8 t/m 5.10

Luchtdoorlatendheid

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 5.3

5.11 t/m 5.14

Energieprestatie

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.
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Type/onderdeel:

Geranium / Hyacinth Klein

Gebruiksfunctie:

Woonfunctie

Afd.

Artikel

Hoofdstuk 2.

Onderwerp

Omschrijving

2.5 t/m 2.7

Afd 2.2

2.11 t/m 2.13

Bemerkingen

Toets

valt onder toetsing constructies

n.t.b.

2.19 t/m 2.22

ALgemene sterkte bouwconstructie

Algemene sterkte van de bouwconstructie

Sterkte bij brand

Sterkte van de bouwconstructie bij brand

20 min

vloer hoger dan 7 meter, 30 min

30 min

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

vloer hoger dan 13 meter, 60 min

60 min

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Aanwezigheid, hoogte, openingen en opstapmogelijkheid om
het vallen van een vloer te voorkomen

Vloerafscheiding
Aanwezigheid

Een vloer heeft een afscheiding indien men 1,5 m kan vallen
Behalve bij trap en/of hellingbaan

Hoogte hoogte van de afscheiding is minimaal 0,9 meter

Afd. 2.4

2.25 + 2.26

Afd. 2.5

2.33 t/m 2.37

0,9 m
0,1 m

afstand tussen spijlen tot een hoogte van 0,6 m

0,2 m

Overbrugging hoogteverschillen

Een hoogteverschil tussen vloeren van verblijfsruimten,
toiletruimten en badruimten en vloeren op een verkeersroute
die deze ruimten verbindt, of tussen een van die vloeren en het
aansluitende terrein, dat groter is dan 0,22 m, wordt
overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan.

0,22 m

Trap

minimale breedte trap

0,7 m

minimale vrije hoogte boven trap

1,9 m

minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten
loodrecht op de voorkant van de trede

0,13 m

maximum hoogte van een optrede

0,22 m

minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap

vrije hoogte minimaal
afscheiding minimale hoogte vanaf 1,5 meter (hoogte)

Leuning
2.42 t/m 2.45

1,5 m

afstand tussen vloer en afscheiding < 0,1 m

trapbordes oppervlak minimaal

Afd. 2.6

Grenswaarde(n)

Voorschriften uit oogpunt van veiligheid

Afd 2.1

Afd. 2.3

huisnummer: 133

Hellingbaan

0,2 m
0,7 x 0,7 m

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

1,9 m

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

0,6 m

ontbreekt naasttrap vanaf 1,5 meter

Tussen de afscheiding en de trap is de horizontaal gemeten
afstand niet groter dan 0,05 m

0,05 m

Openingen in afscheiding tot hoogte van 0,6 meter niet breder
dan 0, 2 m

0,2 m

De trap dient aan een zijkant een leuning te bezitten geplaatst
op een hoogte van 0,6 m < h < = 1,0 m

0,6 m < h < = 1,0 m

Breedte minimaal
Afmeting hellingbaan Hellinghoek maximaal
Bordes oppervlak bordes hellingbaan
vrij hoogte boven bordes
Afscheiding minimale hoogte vanaf 1,5 meter (hoogte)
Tussen de afscheiding en de hellingbaan is de horizontaal
gemeten afstand niet groter dan 0,1 m
Openingen in afscheiding tot hoogte van 0,6 meter niet breder
dan 0, 2 m

Afd. 2.7

2.52 t/m 2.55

Electriciteitsvoorzieningen

Een bestaand bouwwerk heeft een veilige voorziening voor
elektriciteit.

Afd. 2.8

2.63 t/m 2.67

Verlichting

Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige
verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden
verlaten.

Afd. 2.9

2.72 t/m 2.75

Gasvoorzieningen

Een bestaand bouwwerk heeft een veilige voorziening voor gas

trapbreedte incl. "boom" circa 54 cm

0,7 m

geen hellingbaan

n.v.t.

1:10

geen hellingbaan

n.v.t.

0,7 m x 0,7 m

geen hellingbaan

n.v.t.

1,9 m

geen hellingbaan

n.v.t.

0,6 m

geen hellingbaan

n.v.t.

0,1 m

geen hellingbaan

n.v.t.

0,2 m

geen hellingbaan

n.v.t.

Een voorziening voor gas heeft een aansluitmogelijkheid voor
aansluiting op het distributienet van gas

Afd. 2.10

2.79 t/m 2.80

Beweegbare constructie‐onderdelen

hoogte

Een bestaand bouwwerk heeft zodanige beweegbare
constructie‐onderdelen dat veilig gebruik kan worden gemaakt
van de aan het perceel grenzende openbare ruimte.
Een beweegbaar constructie‐onderdeel dat zich in geopende
stand kan bevinden boven een voor motorvoertuigen
openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat
onderdeel, meer dan 4,2 m boven die weg

Checklist Bouwbesluit
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Onderwerp

Omschrijving

Berperking van het ontstaan van
brandgevaarlijke situaties

Materialen stookplaats Als door stoken een hogere temperatuur aanwezig dan 90°C.

Afd. 2.12

2.98 t/m 2.102

2.110 t/m 2.113

Bemerkingen

Toets

onbrandbaar
materiaal !

Rookafvoer Rookafvoer moet luchtdicht zijn

luchtdicht

De horizontale afstand tussen de uitmonding van een
voorziening voor de afvoer van rook van een op vaste
Rookafvoer
brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak van een
ander bouwwerk is ten minste 15 meter.

15 meter

Berperking ontwikkeling van brand

Een bestaand bouwwerk is zodanig, dat brand zich niet snel
kan ontwikkelen..

brandvoortplantingsklasse

Brand‐ en rookvrije vluchtroute: 2
Rookvrije vluchtroute: 4
Overig: 4
Bovenzijde vloer, hellingbaan, trap, dak

Afd. 2.13

Grenswaarde(n)

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een
brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt.

Beperking van de uitbreiding van brand Wbdbo > 20 min.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

n.v.t. gebruikoppervlakte < 500m²

n.v.t.

n.v.t. gebruikoppervlakte < 500m²

n.v.t.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

brand‐ en rookvrije
vluchtroute: 2
overig: 4
T1
20 min

Een stookruimte als bedoeld in artikel 4.92, vierde lid, is een
brandcompartiment.
Afd. 2.14
Afd. 2.15

2.120 t/m 2.124
2.130 t/m 2.133

Verdere beperking van uitbreiding van
brand

Wbdbo > 20 min.

Beperking ontstaan van rook

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat het zich snel
ontwikkelen van rook voldoende wordt beperkt

20 min

Euroklasse s2
Afd. 2.16

2.140 t/m 2.144

Beperking verspreiding van rook

s2

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat verspreiding van rook
voldoende wordt beperkt zodat op veilige wijze het
aansluitende terrein kan worden bereikt
In een inwendige scheidingsconstructie van een
rookcompartiment waarvoor een weerstand tegen
rookdoorgang geldt, bevindt zich geen beweegbaar constructie‐
onderdeel anders dan een zelfsluitend constructie‐onderdeel

Afd. 2.17

2.150 t/m 2.152

Vluchten binnen een
rookcompartiment

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat een rookcompartiment
en een subbrandcompartiment op veilige wijze kunnen worden
verlaten.

De loopafstand tussen een punt in een verblijfsruimte en een
maximale loopafstand toegang van het subbrandcompartiment waarin de
verblijfsruimte ligt, is ten hoogste 45 m.
Afd. 2.18

2.160 t/m 2.165

vluchtroutes

Een bestaand bouwwerk heeft voldoende vluchtroutes
waarlangs bij brand een veilige plaats kan worden bereikt
Een rookvrije vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en
vandaar naar de openbare weg zonder dat deuren worden
gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend

Afd. 2.19

2.175 t/m 2.182

Inrichting van rookvrije vluchtroutes

45 m

Een bestaand bouwwerk heeft zodanig ingerichte rookvrije
vluchtroutes, dat in geval van brand snel en veilig kan worden
gevlucht
Een rookvrije vluchtroute heeft een vrije doorgang met een
breedte die niet kleiner is dan 0,5 m en een hoogte van ten
minste 1,2 m
Wbdbo > 20 min.

geen sleutel

breed > 0,5 m
hoog > 1,2 m
20 min

Afd. 2.20

2.188 t/m 2.189

Voorkoming en beperking van
ongevallen bij brand

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat personen kunnen
worden gered en brand kan worden bestreden

Afd. 2.21

2.196 t/m 2.199

Bestrijding van brand

Een gebruiksfunctie met een verblijfsruimte waarvan de vloer
hoger ligt dan 20 m boven het meetniveau, heeft ten minste
een al dan niet gemeenschappelijke droge blusleiding

Afd. 2.22

2.204 t/m 2.207

Grote brandcompartiment

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 2.23

2.208 t/m 2.209

Hoge en ondergrondse gebouwen

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 2.24

2.212 t/m 2.213

Toegang van een bouwwerk

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 2.25

2.214 t/m 2.215

Inbraakwerendheid

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 2.26

2.217 t/m 2.219

Tunnelveiligheid

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

alleen voor nieuwbouw van toepassing
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Hoofdstuk 3.
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Onderwerp

Omschrijving

Grenswaarde(n)

Bemerkingen

Toets

Voorschriften uit oogpunt van gezondheid

Afd. 3.1

3.1 t/m 3.5

bescherming tegen geluid van buiten

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 3.2

3.6 t/m 3.10

bescherming tegen geluid installaties

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 3.3

3.11 t/m 3.14

geluidwering tussen verblijfsruimte
van dezelfde gebruiksfunctie

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 3.4

3.15 t/m 3.16

beperking vam galm

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 3.5

art. 3.17 t/m 3.21

geluidwering tussen verblijfsruimte
van verschillende gebruiksfunctie

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 3.6

3.24 + 3.25

wering van vocht buiten

Uitwendige scheidingsconstructie VG, toilet‐/badruimte dient
waterdicht te zijn.

Afd. 3.7

3.29 t/m 3.30

wering van vocht binnen

vloeren en wanden tot 1 meter hoog van de badruimte,
moeten voorzien zijn van materiaal met een beperkte
wateropname

Afd. 3.8

3.36 t/m 3.40

afvoer van afvalwater

Een gebruiksfunctie heeft een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

< 15 kW, dus niet van toepassing

n.v.t.

waterdicht

aansluitingen op riool
capaciteit

leeg in 5 minuten

lucht en waterdicht
Afd. 3.9

3.41 t/m 3.45

Afvoer van Hemelwater

Afd. 3.10

3.54 t/m 3.59

Luchtverversing van VG, VR, toilet‐ en
badruimte

alleen voor nieuwbouw van toepassing
VG, VR, toilet‐/ badruimte aanvoer verse lucht en afvoer
binnenlucht.
verblijfsruimte van ten minste 0,7 dm³/s per m²
capaciteit
vloeroppervlakte van die ruimte
doucheruimte van ten minste 14 dm³/s vloeroppervlakte van
die ruimte
opstelplaatst kook‐ warmwatertoestel min 21dm³/s

toilet 7dm³/s
douche 14 dm³/s
21 dm³/s

De richting van de luchtstroming voor de toevoer van verse
stroomrichting lucht gaat vanuit de voorziening voor luchtverversing naar een
verblijfsruimte, een toiletruimte en een badruimte
De richting van de luchtstroming voor de afvoer van
binnenlucht gaat vanuit een verblijfsruimte, een toiletruimte of
een badruimte naar de voorziening voor luchtverversing.

Afd. 3.11

3.64 t/m 3.66

De uitwendige scheidingsconstructie heeft beweegbare
onderdelen voor het snel kunnen afvoeren van sterk
verontreinigde binnenlucht.

Spuivoorziening

capaciteit
Afd. 3.12

3.74 t/m 3.78

Luchtverversing overige ruimten

verblijfsruimte van ten minste 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte
van die ruimte

3 dm³/s per m²

meterruimte voor gas min 2 dm³ per m³ inhoud

2 dm³/s per m³

afsluitbaarheid ventilatie in ruimte voor opslag afval NIET afsluitbaar

Afd. 3.13

3.87 t/m 3.90

Toevoer van verbrandingslucht

Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel
heeft een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht.
Bij de toepassing van dit voorschrift blijft een opstelplaats voor
een kooktoestel of een warmwatertoestel, met een nominale
belasting van ten hoogste 15 kW buiten beschouwing.

capaciteit

voor verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting
>130 kW onderstaande tabel

verbrandingstoestel

brandstof

gesloten vuur met trekonderbreker

aardgas /butaan / propaan

minimale capaciteit
per kW nominale voor deze woning niet van toepassing
belasting

n.v.t.

0,78 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

open vuur (blokkenvuurtoestel type II)

3,35 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

gesloten vuur, met ventilator, zonder
trekonderbreker

0,38 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

gesloten vuur

0,32 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

gesloten vuur

0,52 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

open vuur, vaste brandstof (open
haard)

2,8 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.
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stroomrichting

De richting van de luchtstroming voor de toevoer van
verbrandingslucht gaat vanuit een voorziening voor de toevoer
van verbrandingslucht naar een opstelplaats voor een
verbrandingstoestel. Bij de bepaling van de stromingsrichting
blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen
belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten
beschouwing.

Afvoer van rook

Een bestaand bouwwerk waarin zich een opstelplaats voor een
verbrandingstoestel bevindt, heeft een zodanige voorziening
voor de afvoer van rook dat geen voor de gezondheid nadelige
kwaliteit van de binnenlucht ontstaat.

Grenswaarde(n)

Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel
heeft een voorziening voor de afvoer van rook. Bij de
Aanwezigheid toepassing van dit voorschrift blijft een opstelplaats voor een
kooktoestel of een warmwatertoestel, met een nominale
belasting van ten hoogste 15 kW, buiten beschouwing.

Bemerkingen

Toets

< 15 kW, dus niet van toepassing

n.v.t.

volgens formule te bepalen bij verbrandingstoestellen met
een totale nominale waarde > 130 kW.

< 15 kW, dus niet van toepassing

n.v.t.

De afgevoerde rook stroomt, vanaf de opstelplaats van een
verbrandingstoestel naar de uitmonding van de voorziening
voor de afvoer van rook. Bij de bepaling van de
stroomrichting
stromingsrichting blijven bouwwerken en andere daarmee
gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel
liggen, buiten beschouwing

< 15 kW, dus niet van toepassing

n.v.t.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

capaciteit

rookdoorlatendheid

Leiding voor afvoer van rook, moet zo dicht zijn dat deze
vrijwel alle rook via de uitmonding naar buiten gaat.

Een voorziening voor de natuurlijke afvoer van rook, is ter
kap voorkoming van het terugstromen van rook, voorzien van een
goed functionerende kap
Afd. 3.15

3.109a t/m 3.109b

Afd. 3.16

Beperking van de toepassing van
schadelijke materialen

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat de aanwezigheid van
voor de gezondheid schadelijke stoffen beperkt is.

Beperking van het kunnen
binnendringen van uit de grond
afkomstige schadelijke stoffen of
straling

alleen voor nieuwbouw van toepassing

Afd. 3.17

3117 t/m 3.118

Bescherming tegen ratten en muizen

openingen:
maximale breedte 10mm (uitgezonderd openingen voor
beluchtingen, afvoeren rook, luchtverversing)

Afd. 3.18

3.123 t/m 3.126

Drinkwater voorziening

Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor
drinkwater dat kan worden beschikt over water, geschikt voor
menselijke consumptie en hygiëne

10 mm

aansluiting op distributienet drinkwater
Afd. 3.19

3.131

Afd. 3.20

3.135 t/m 3.136

Warmwater voorziening

Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige voorziening dat
kan worden beschikt over warm water voor de menselijke
hygiëne

Daglicht

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat daglicht in voldoende
mate kan toetreden.
Daglichtoppervlakte

Een verblijfsruimte heeft een equivalente daglichtoppervlakte
die niet kleiner is dan 0,5m² oppervlakte.

Checklist Bouwbesluit
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Grenswaarde(n)

Bemerkingen

Toets

Voorschriften uit oogpunt van bruikbaarheid

Afd. 4.2
Afd. 4.3

huisnummer: 133

Toegankelijkheidssector
4.14 t/m 4.15

Vrije doorgang

alleen voor nieuwbouw van toepassing
Bouwwerk voldoende toegankelijk voor alle gebruikers.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

geen minimale
eisen

Afd. 4.4

Bereikbaarheid

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 4.5

Verblijfsgebied

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Verblijfsruimte

Een bestaand bouwwerk heeft een of meer verblijfsruimten die
zodanig zijn dat daarin de voor de gebruiksfunctie
kenmerkende activiteiten kunnen plaatsvinden.

Afd. 4.6

4.30 t/m 4.33

woonfunctie minimaal 14 m²

14 m²

minimaal een "matje" van 7,5 m² met breedte van 2,4 meter.

7,5 m²
2,4 m

Een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 4.31, tweede lid, is
vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via al dan
niet gemeenschappelijke ruimten van de woonfunctie, zonder
het betreden van een toiletruimte, badruimte of technische
ruimte.
hoogte boven vloer minimaal 2.10 meter
Afd. 4.7

4.40 t/m 4.44

Toiletruimte

1. aantal > grenswaarde
Minimale oppervlakte 0,64m²
Mimale breedte 0,6 meter.
Minimale hoogte 2.0 meter

2,10 m
1
0,64 m²
0,6 m
2.0 m

Toiletruimte is afsluitbaar.
Afd. 4.8

4.51 t/4.54

Badruimte

1. aantal > grenswaarde

Afmetingen

Minimale oppervlakte 0,36m²
Mimale opp. samen met toilet 1.0m²
Minimale hoogte 2.0 meter

Afsluitbaarheid badruimte

Badruimte is afsluitbaar.

1
0,36 m²
1,0 m²
2.0 m

Afd. 4.9

vervallen

Afd. 4.10

Gemeenschappelijke opslagruimte voor
alleen voor nieuwbouw van toepassing
huishoudelijk afval

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 4.10

Stallingsplaats voor fietsen

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 4.12

Meterruimte, nieuwbouw

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 4.13

lichtschacht

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 4.14

Liftmachine ruimte

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

n.v.t.

Afd. 4.15

Afd. 4.16

4.83 t/m 4.85

4.90 t/ m 4.93

n.v.t.

Opstelplaats voor een aanrecht en een Opstelplaats bedoeld mag zich niet binnen oppervlak van 7,
kooktoestel
5m² bevinden als bedoeld in artikel 4.31 lid 4.

Opstelplaats voor een stooktoestel

Opstelplaats aanrecht minimaal 0,70 x 0,40 m

0,70 x 0,40 m

Opstelplaats kooktoestel minimaal 0,40 x 0,40 m

0,40 x 0,40 m

moet aanwezig zijn
ligt niet in een toiletruimte van een woonfunctie
ligt niet in een badruimte vam een woonfunctie
ligt niet in een besloten ruimte waardoor een brand‐ en
rookvrije vluchtroute voert
Een opstelplaats voor een gemeenschappelijk stooktoestel, als
bedoeld in artikel 4.91, ligt in een stookruimte
Een ruimte waarin een of meer opstelplaatsen voor
verbrandingstoestellen liggen met een totale nominale
belasting van meer dan 160 kW, is een stookruimte .
Afmetingen van de stookruimte moeten zijn afgestemd op de
in die stookruimte aanwezige verbrandingsapparatuur

Afd. 4.17

Opstelplaat voor warmwatertoestel

Hoofdstuk 5.

alleen voor nieuwbouw van toepassing

Voorschriften uit oogpunt van energiezuinigheid

Afd. 5.1

5.1 t/m 5.7

Thermische isolatie

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

Afd. 5.2

5.8 t/m 5.10

Luchtdoorlatendheid

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 5.3

5.11 t/m 5.14

Energieprestatie

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.
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2.5 t/m 2.7

Afd 2.2

2.11 t/m 2.13

Toets

valt onder toetsing constructies

n.t.b.

2.19 t/m 2.22

Algemene sterkte van de bouwconstructie

Sterkte bij brand

Sterkte van de bouwconstructie bij brand

20 min

vloer hoger dan 7 meter, 30 min

30 min

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

vloer hoger dan 13 meter, 60 min

60 min

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Aanwezigheid, hoogte, openingen en opstapmogelijkheid om
het vallen van een vloer te voorkomen

Vloerafscheiding

Een vloer heeft een afscheiding indien men 1,5 m kan vallen
Behalve bij trap en/of hellingbaan

Hoogte hoogte van de afscheiding is minimaal 0,9 meter

Afd. 2.4

2.25 + 2.26

Afd. 2.5

2.33 t/m 2.37

0,9 m
0,1 m

afstand tussen spijlen tot een hoogte van 0,6 m

0,2 m

Overbrugging hoogteverschillen

Een hoogteverschil tussen vloeren van verblijfsruimten,
toiletruimten en badruimten en vloeren op een verkeersroute
die deze ruimten verbindt, of tussen een van die vloeren en het
aansluitende terrein, dat groter is dan 0,22 m, wordt
overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan.

0,22 m

Trap

minimale breedte trap

0,7 m

minimale vrije hoogte boven trap

1,9 m

minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten
loodrecht op de voorkant van de trede

0,13 m

maximum hoogte van een optrede

0,22 m

minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap

vrije hoogte minimaal
afscheiding minimale hoogte vanaf 1,5 meter (hoogte)

Leuning
2.42 t/m 2.45

1,5 m

afstand tussen vloer en afscheiding < 0,1 m

trapbordes oppervlak minimaal

Hellingbaan

0,2 m
voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

1,9 m

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

0,6 m

ontbreekt naasttrap vanaf 1,5 meter

0,05 m

Openingen in afscheiding tot hoogte van 0,6 meter niet breder
dan 0, 2 m

0,2 m

De trap dient aan een zijkant een leuning te bezitten geplaatst
op een hoogte van 0,6 m < h < = 1,0 m

0,6 m < h < = 1,0 m

Breedte minimaal

Bordes oppervlak bordes hellingbaan
vrij hoogte boven bordes
Afscheiding minimale hoogte vanaf 1,5 meter (hoogte)
Tussen de afscheiding en de hellingbaan is de horizontaal
gemeten afstand niet groter dan 0,1 m
Openingen in afscheiding tot hoogte van 0,6 meter niet breder
dan 0, 2 m
Afd. 2.7

2.52 t/m 2.55

Electriciteitsvoorzieningen

Een bestaand bouwwerk heeft een veilige voorziening voor
elektriciteit.

Afd. 2.8

2.63 t/m 2.67

Verlichting

Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige
verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden
verlaten.

Afd. 2.9

2.72 t/m 2.75

Gasvoorzieningen

Een bestaand bouwwerk heeft een veilige voorziening voor gas

0,7 m

geen hellingbaan

n.v.t.

1:10

geen hellingbaan

n.v.t.

0,7 m x 0,7 m

geen hellingbaan

n.v.t.

1,9 m

geen hellingbaan

n.v.t.

0,6 m

geen hellingbaan

n.v.t.

0,1 m

geen hellingbaan

n.v.t.

0,2 m

geen hellingbaan

n.v.t.

Een voorziening voor gas heeft een aansluitmogelijkheid voor
aansluiting op het distributienet van gas

2.79 t/m 2.80

Beweegbare constructie‐onderdelen

hoogte

Een bestaand bouwwerk heeft zodanige beweegbare
constructie‐onderdelen dat veilig gebruik kan worden gemaakt
van de aan het perceel grenzende openbare ruimte.
Een beweegbaar constructie‐onderdeel dat zich in geopende
stand kan bevinden boven een voor motorvoertuigen
openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat
onderdeel, meer dan 4,2 m boven die weg

trapbreedte incl. "boom" circa 54 cm

0,7 x 0,7 m

Tussen de afscheiding en de trap is de horizontaal gemeten
afstand niet groter dan 0,05 m

Afmeting hellingbaan Hellinghoek maximaal

Afd. 2.10

Bemerkingen

ALgemene sterkte bouwconstructie

Aanwezigheid

Afd. 2.6

Grenswaarde(n)

Voorschriften uit oogpunt van veiligheid

Afd 2.1

Afd. 2.3

huisnummer: 138
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Berperking van het ontstaan van
brandgevaarlijke situaties

Materialen stookplaats Als door stoken een hogere temperatuur aanwezig dan 90°C.

Afd. 2.12

2.98 t/m 2.102

2.110 t/m 2.113

Bemerkingen

Toets

onbrandbaar
materiaal !

Rookafvoer Rookafvoer moet luchtdicht zijn

luchtdicht

De horizontale afstand tussen de uitmonding van een
voorziening voor de afvoer van rook van een op vaste
Rookafvoer
brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak van een
ander bouwwerk is ten minste 15 meter.

15 meter

Berperking ontwikkeling van brand

Een bestaand bouwwerk is zodanig, dat brand zich niet snel
kan ontwikkelen..

brandvoortplantingsklasse

Brand‐ en rookvrije vluchtroute: 2
Rookvrije vluchtroute: 4
Overig: 4
Bovenzijde vloer, hellingbaan, trap, dak

Afd. 2.13

Grenswaarde(n)

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een
brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt.

Beperking van de uitbreiding van brand Wbdbo > 20 min.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

n.v.t. gebruikoppervlakte < 500m²

n.v.t.

n.v.t. gebruikoppervlakte < 500m²

n.v.t.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

brand‐ en rookvrije
vluchtroute: 2
overig: 4
T1
20 min

Een stookruimte als bedoeld in artikel 4.92, vierde lid, is een
brandcompartiment.
Afd. 2.14
Afd. 2.15

2.120 t/m 2.124
2.130 t/m 2.133

Verdere beperking van uitbreiding van
brand

Wbdbo > 20 min.

Beperking ontstaan van rook

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat het zich snel
ontwikkelen van rook voldoende wordt beperkt
Euroklasse s2

Afd. 2.16

2.140 t/m 2.144

Beperking verspreiding van rook

20 min

s2

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat verspreiding van rook
voldoende wordt beperkt zodat op veilige wijze het
aansluitende terrein kan worden bereikt
In een inwendige scheidingsconstructie van een
rookcompartiment waarvoor een weerstand tegen
rookdoorgang geldt, bevindt zich geen beweegbaar constructie‐
onderdeel anders dan een zelfsluitend constructie‐onderdeel

Afd. 2.17

2.150 t/m 2.152

Vluchten binnen een
rookcompartiment

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat een rookcompartiment
en een subbrandcompartiment op veilige wijze kunnen worden
verlaten.

De loopafstand tussen een punt in een verblijfsruimte en een
maximale loopafstand toegang van het subbrandcompartiment waarin de
verblijfsruimte ligt, is ten hoogste 45 m.
Afd. 2.18

2.160 t/m 2.165

vluchtroutes

Een bestaand bouwwerk heeft voldoende vluchtroutes
waarlangs bij brand een veilige plaats kan worden bereikt
Een rookvrije vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en
vandaar naar de openbare weg zonder dat deuren worden
gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend

Afd. 2.19

2.175 t/m 2.182

Inrichting van rookvrije vluchtroutes

45 m

Een bestaand bouwwerk heeft zodanig ingerichte rookvrije
vluchtroutes, dat in geval van brand snel en veilig kan worden
gevlucht
Een rookvrije vluchtroute heeft een vrije doorgang met een
breedte die niet kleiner is dan 0,5 m en een hoogte van ten
minste 1,2 m
Wbdbo > 20 min.

geen sleutel

breed > 0,5 m
hoog > 1,2 m
20 min

Afd. 2.20

2.188 t/m 2.189

Voorkoming en beperking van
ongevallen bij brand

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat personen kunnen
worden gered en brand kan worden bestreden

Afd. 2.21

2.196 t/m 2.199

Bestrijding van brand

Een gebruiksfunctie met een verblijfsruimte waarvan de vloer
hoger ligt dan 20 m boven het meetniveau, heeft ten minste
een al dan niet gemeenschappelijke droge blusleiding

Afd. 2.22

2.204 t/m 2.207

Grote brandcompartiment

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 2.23

2.208 t/m 2.209

Hoge en ondergrondse gebouwen

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 2.24

2.212 t/m 2.213

Toegang van een bouwwerk

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 2.25

2.214 t/m 2.215

Inbraakwerendheid

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 2.26

2.217 t/m 2.219

Tunnelveiligheid

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

alleen voor nieuwbouw van toepassing
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Grenswaarde(n)

Bemerkingen

Toets

Voorschriften uit oogpunt van gezondheid

Afd. 3.1

3.1 t/m 3.5

bescherming tegen geluid van buiten

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 3.2

3.6 t/m 3.10

bescherming tegen geluid installaties

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 3.3

3.11 t/m 3.14

geluidwering tussen verblijfsruimte
van dezelfde gebruiksfunctie

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 3.4

3.15 t/m 3.16

beperking vam galm

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 3.5

art. 3.17 t/m 3.21

geluidwering tussen verblijfsruimte
van verschillende gebruiksfunctie

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 3.6

3.24 + 3.25

wering van vocht buiten

Uitwendige scheidingsconstructie VG, toilet‐/badruimte dient
waterdicht te zijn.

Afd. 3.7

3.29 t/m 3.30

wering van vocht binnen

vloeren en wanden tot 1 meter hoog van de badruimte,
moeten voorzien zijn van materiaal met een beperkte
wateropname

Afd. 3.8

3.36 t/m 3.40

afvoer van afvalwater

Een gebruiksfunctie heeft een voorziening voor de afvoer van
afvalwater en fecaliën.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

< 15 kW, dus niet van toepassing

n.v.t.

waterdicht

aansluitingen op riool
capaciteit

leeg in 5 minuten

lucht en waterdicht
Afd. 3.9

3.41 t/m 3.45

Afvoer van Hemelwater

Afd. 3.10

3.54 t/m 3.59

Luchtverversing van VG, VR, toilet‐ en
badruimte

alleen voor nieuwbouw van toepassing
VG, VR, toilet‐/ badruimte aanvoer verse lucht en afvoer
binnenlucht.
verblijfsruimte van ten minste 0,7 dm³/s per m²
capaciteit
vloeroppervlakte van die ruimte
doucheruimte van ten minste 14 dm³/s vloeroppervlakte van
die ruimte
opstelplaatst kook‐ warmwatertoestel min 21dm³/s

toilet 7dm³/s
douche 14 dm³/s
21 dm³/s

De richting van de luchtstroming voor de toevoer van verse
stroomrichting lucht gaat vanuit de voorziening voor luchtverversing naar een
verblijfsruimte, een toiletruimte en een badruimte
De richting van de luchtstroming voor de afvoer van
binnenlucht gaat vanuit een verblijfsruimte, een toiletruimte of
een badruimte naar de voorziening voor luchtverversing.

Afd. 3.11

3.64 t/m 3.66

De uitwendige scheidingsconstructie heeft beweegbare
onderdelen voor het snel kunnen afvoeren van sterk
verontreinigde binnenlucht.

Spuivoorziening

capaciteit
Afd. 3.12

3.74 t/m 3.78

Luchtverversing overige ruimten

verblijfsruimte van ten minste 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte
van die ruimte

3 dm³/s per m²

meterruimte voor gas min 2 dm³ per m³ inhoud

2 dm³/s per m³

afsluitbaarheid ventilatie in ruimte voor opslag afval NIET afsluitbaar

Afd. 3.13

3.87 t/m 3.90

Toevoer van verbrandingslucht

Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel
heeft een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht.
Bij de toepassing van dit voorschrift blijft een opstelplaats voor
een kooktoestel of een warmwatertoestel, met een nominale
belasting van ten hoogste 15 kW buiten beschouwing.

capaciteit

voor verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting
>130 kW onderstaande tabel

verbrandingstoestel

brandstof

gesloten vuur met trekonderbreker

aardgas /butaan / propaan

minimale capaciteit
per kW nominale voor deze woning niet van toepassing
belasting

n.v.t.

0,78 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

open vuur (blokkenvuurtoestel type II)

3,35 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

gesloten vuur, met ventilator, zonder
trekonderbreker

0,38 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

gesloten vuur

0,32 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

gesloten vuur

0,52 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

open vuur, vaste brandstof (open
haard)

2,8 dm³/s

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.
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Gebruiksfunctie:

Woonfunctie

Afd.

Afd. 3.14

Artikel

3100 t/m 3.105

huisnummer: 138

Onderwerp

Omschrijving

stroomrichting

De richting van de luchtstroming voor de toevoer van
verbrandingslucht gaat vanuit een voorziening voor de toevoer
van verbrandingslucht naar een opstelplaats voor een
verbrandingstoestel. Bij de bepaling van de stromingsrichting
blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen
belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten
beschouwing.

Afvoer van rook

Een bestaand bouwwerk waarin zich een opstelplaats voor een
verbrandingstoestel bevindt, heeft een zodanige voorziening
voor de afvoer van rook dat geen voor de gezondheid nadelige
kwaliteit van de binnenlucht ontstaat.

Grenswaarde(n)

Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel
heeft een voorziening voor de afvoer van rook. Bij de
Aanwezigheid toepassing van dit voorschrift blijft een opstelplaats voor een
kooktoestel of een warmwatertoestel, met een nominale
belasting van ten hoogste 15 kW, buiten beschouwing.

Bemerkingen

Toets

< 15 kW, dus niet van toepassing

n.v.t.

volgens formule te bepalen bij verbrandingstoestellen met
een totale nominale waarde > 130 kW.

< 15 kW, dus niet van toepassing

n.v.t.

De afgevoerde rook stroomt, vanaf de opstelplaats van een
verbrandingstoestel naar de uitmonding van de voorziening
voor de afvoer van rook. Bij de bepaling van de
stroomrichting
stromingsrichting blijven bouwwerken en andere daarmee
gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel
liggen, buiten beschouwing

< 15 kW, dus niet van toepassing

n.v.t.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

capaciteit

rookdoorlatendheid

Leiding voor afvoer van rook, moet zo dicht zijn dat deze
vrijwel alle rook via de uitmonding naar buiten gaat.

Een voorziening voor de natuurlijke afvoer van rook, is ter
kap voorkoming van het terugstromen van rook, voorzien van een
goed functionerende kap
Afd. 3.15

3.109a t/m 3.109b

Afd. 3.16

Beperking van de toepassing van
schadelijke materialen

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat de aanwezigheid van
voor de gezondheid schadelijke stoffen beperkt is.

Beperking van het kunnen
binnendringen van uit de grond
afkomstige schadelijke stoffen of
straling

alleen voor nieuwbouw van toepassing

Afd. 3.17

3117 t/m 3.118

Bescherming tegen ratten en muizen

openingen:
maximale breedte 10mm (uitgezonderd openingen voor
beluchtingen, afvoeren rook, luchtverversing)

Afd. 3.18

3.123 t/m 3.126

Drinkwater voorziening

Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor
drinkwater dat kan worden beschikt over water, geschikt voor
menselijke consumptie en hygiëne

10 mm

aansluiting op distributienet drinkwater
Afd. 3.19

3.131

Afd. 3.20

3.135 t/m 3.136

Warmwater voorziening

Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige voorziening dat
kan worden beschikt over warm water voor de menselijke
hygiëne

Daglicht

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat daglicht in voldoende
mate kan toetreden.
Daglichtoppervlakte

Een verblijfsruimte heeft een equivalente daglichtoppervlakte
die niet kleiner is dan 0,5m² oppervlakte.

> 0,5 m²
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Hoofdstuk 4.

Onderwerp
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Grenswaarde(n)

Bemerkingen

Toets

Voorschriften uit oogpunt van bruikbaarheid

Afd. 4.2
Afd. 4.3

huisnummer: 138

Toegankelijkheidssector
4.14 t/m 4.15

Vrije doorgang

alleen voor nieuwbouw van toepassing
Bouwwerk voldoende toegankelijk voor alle gebruikers.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

geen minimale
eisen

Afd. 4.4

Bereikbaarheid

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 4.5

Verblijfsgebied

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Verblijfsruimte

Een bestaand bouwwerk heeft een of meer verblijfsruimten die
zodanig zijn dat daarin de voor de gebruiksfunctie
kenmerkende activiteiten kunnen plaatsvinden.

Afd. 4.6

4.30 t/m 4.33

woonfunctie minimaal 14 m²

14 m²

minimaal een "matje" van 7,5 m² met breedte van 2,4 meter.

7,5 m²
2,4 m

Een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 4.31, tweede lid, is
vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via al dan
niet gemeenschappelijke ruimten van de woonfunctie, zonder
het betreden van een toiletruimte, badruimte of technische
ruimte.
hoogte boven vloer minimaal 2.10 meter
Afd. 4.7

4.40 t/m 4.44

Toiletruimte

1. aantal > grenswaarde
Minimale oppervlakte 0,64m²
Mimale breedte 0,6 meter.
Minimale hoogte 2.0 meter

2,10 m
1
0,64 m²
0,6 m
2.0 m

Toiletruimte is afsluitbaar.
Afd. 4.8

4.51 t/4.54

Badruimte

1. aantal > grenswaarde

Afmetingen

Minimale oppervlakte 0,36m²
Mimale opp. samen met toilet 1.0m²
Minimale hoogte 2.0 meter

Afsluitbaarheid badruimte

Badruimte is afsluitbaar.

1
0,36 m²
1,0 m²
2.0 m

Afd. 4.9

vervallen

Afd. 4.10

Gemeenschappelijke opslagruimte voor
alleen voor nieuwbouw van toepassing
huishoudelijk afval

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 4.10

Stallingsplaats voor fietsen

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 4.12

Meterruimte, nieuwbouw

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 4.13

lichtschacht

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 4.14

Liftmachine ruimte

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

n.v.t.

Afd. 4.15

Afd. 4.16

4.83 t/m 4.85

4.90 t/ m 4.93

n.v.t.

Opstelplaats voor een aanrecht en een Opstelplaats bedoeld mag zich niet binnen oppervlak van 7,
kooktoestel
5m² bevinden als bedoeld in artikel 4.31 lid 4.

Opstelplaats voor een stooktoestel

Opstelplaats aanrecht minimaal 0,70 x 0,40 m

0,70 x 0,40 m

Opstelplaats kooktoestel minimaal 0,40 x 0,40 m

0,40 x 0,40 m

moet aanwezig zijn
ligt niet in een toiletruimte van een woonfunctie
ligt niet in een badruimte vam een woonfunctie
ligt niet in een besloten ruimte waardoor een brand‐ en
rookvrije vluchtroute voert
Een opstelplaats voor een gemeenschappelijk stooktoestel, als
bedoeld in artikel 4.91, ligt in een stookruimte
Een ruimte waarin een of meer opstelplaatsen voor
verbrandingstoestellen liggen met een totale nominale
belasting van meer dan 160 kW, is een stookruimte .
Afmetingen van de stookruimte moeten zijn afgestemd op de
in die stookruimte aanwezige verbrandingsapparatuur

Afd. 4.17

Opstelplaat voor warmwatertoestel

Hoofdstuk 5.

alleen voor nieuwbouw van toepassing

Voorschriften uit oogpunt van energiezuinigheid

Afd. 5.1

5.1 t/m 5.7

Thermische isolatie

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

Afd. 5.2

5.8 t/m 5.10

Luchtdoorlatendheid

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.

Afd. 5.3

5.11 t/m 5.14

Energieprestatie

alleen voor nieuwbouw van toepassing

voor deze woning niet van toepassing

n.v.t.
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1

Inleiding
De VVE 't Soperse Bos en de gemeente Maasdonk hebben het voornemen om de huidige
vakantiewoningen op recreatiepark 't Soperse Bos (welke in de huidige situatie reeds permanent
bewoond worden) te herbestemmen voor permanente bewoning. Onderdeel van de ruimtelijke
onderbouwing van het bestemmingsplan is een onderzoek naar (mogelijke) conflictsituaties met de
milieuruimte van omliggende (niet agrarische) bedrijven.
De ontwikkelingslocatie is weergegeven in figuur 1.1.

Figuur 1.1: planlocatie
Legenda:
= plangebied

Doel van het onderzoek
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient aangetoond te worden dat huidige en
toekomstige bewoners en gebruikers van het gebied een goed woon- en leefklimaat hebben.
Tevens dient aangetoond te worden dat bedrijven door de ontwikkelingen niet in hun bedrijfsvoering
worden belemmerd. Dit onderzoek heeft tot doel te bepalen in hoeverre een goed woon- en leefklimaat
kan worden gegarandeerd en in hoeverre de bedrijfsvoering van bestaande bedrijven wordt aangetast.
Werkwijze
Om te bepalen of een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd is bekeken in hoeverre
voldoende afstand wordt aangehouden tussen milieubelastende en -gevoelige functies
("milieuzonering"). Dit onderzoek is ingevuld door integratie van beleidsmatige, juridische en
milieutechnische kennis.
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Voor de analyse is gebruik gemaakt van de indicatieve afstanden uit de brochure 'Bedrijven en
milieuzonering' van de VNG, versie 2009. Indien de afstanden voldoen, kan worden aangenomen dat
een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.
Voor het onderzoek naar eventuele belemmering van bedrijfsbelangen is de milieuruimte van bestaande
bedrijfsactiviteiten ook beoordeeld op basis van de Wabo en het Activiteitenbesluit, waaruit verworven
ruimtelijke rechten kunnen worden afgeleid.
Wanneer zich in de omgeving van het plangebied ook bedrijventerrein bevindt, is het eveneens relevant
om knelpunten met maximaal toegestane milieucategorie te beschouwen. Immers, toekomstige
bedrijven/ bedrijfsactiviteiten kunnen ook tot milieuhinder leiden. In het geval van 't Soperse bos is
echter geen sprake van bedrijventerrein in de directe omgeving. Er is daarom geen toets uitgevoerd
naar maximaal toegestane milieucategorieën op basis van bestemmingsplancapaciteit
Leeswijzer
Allereerst is de juridische basis beschreven in hoofdstuk 2. De geïnventariseerde inventarisatie staat
beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 staan de uit de informatie getrokken conclusies weergegeven.
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Juridische basis
Goede ruimtelijke ordening
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht om in het kader van een goede ruimtelijke ordening aan te
tonen dat toekomstige bewoners en gebruikers een goed woon- en leefklimaat kan worden
gegarandeerd. Daarnaast dient te worden aangetoond dat bestaande bedrijven niet in hun belangen
worden geschaad. Hiertoe kan een bepaalde afstand tussen een milieubelastende activiteit en een
milieugevoelig object noodzakelijk zijn. Deze afstand wordt milieuzonering genoemd.
Milieuzoneringen zijn wederkerig. Dit betekent dat bedrijven afstand moeten houden tot gevoelige
objecten, maar ook dat nieuw te ontwikkelen (gevoelige) objecten voldoende afstand moeten houden
tot de bedrijven. Deze afstand is noodzakelijk, omdat anders het vergund recht van het bedrijf wordt
aangetast, en omdat daarmee hinder voor toekomstige bewoners wordt voorkomen.
Op grond van diverse regels en documenten valt het indirect ruimtegebruik van milieubelastende
activiteiten af te leiden. In het kader van de voorgestane planontwikkeling zijn voor dit onderzoek de
volgende wetten, besluiten en literatuur relevant:
•
VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’, editie 2009;
•
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
•
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).
Deze documenten worden onderstaand toegelicht.
VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009)
De VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) (hierna: VNG-brochure) geeft handreikingen voor
een verantwoorde inpassing van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving en voor de inpassing van
gevoelige bestemmingen nabij bedrijven(terreinen). In deze publicatie worden per bedrijfssoort en
milieucompartiment indicatieve afstanden gegeven tot gevoelige objecten. Deze vormen vaak de basis
voor de ‘staat van inrichtingen’ in bestemmingplannen. Indien aan deze afstand kan worden voldaan,
kan gesteld worden dat de bedrijven een dusdanige milieubelasting hebben dat hinder bij de gevoelige
objecten niet hoeft te worden verwacht.
Tabel 2.1 geeft de richtafstanden uit de VNG-brochure voor de verschillende milieucategorieën, waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen gebiedstypen.
Tabel 2.1 Richtafstanden behorende bij milieucategorieën
Milieucategorie
1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

Rustige woonwijk
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m
1.500 m

Gemengd gebied
0m
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m

blad 4 van 12

Milieuhinderonderzoek Soperse bos, Maasdonk
Projectnr. 234035
oktober 2012, revisie 03

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
In het kader van besluitvorming op grond van de Wabo wordt de toelaatbaarheid van de activiteiten
binnen een inrichting onder meer getoetst op de milieubelasting van (nabijgelegen) milieugevoelige
objecten.
Indien de milieubelasting te groot is en deze niet door middel van voorschriften voorkomen of
voldoende beperkt kan worden, wordt een omgevingsvergunning geweigerd. Is de afstand tussen de
milieubelastende activiteit en vanuit de Wabo te beschermen object afdoende en wordt hierop
vergunning verleend, dan geldt de in de vergunning vastgelegde afstand als milieuzonering. Wordt een
ontwikkeling in de directe omgeving gerealiseerd waar milieugevoelige objecten toegelaten zijn, dan
dient als basisprincipe eveneens deze afstand te worden aangehouden. In dit geval wordt van
wederkerigheid gesproken. Een bedrijf kan op grond van haar omgevingsvergunning en de impliciet
hiermee toegekende milieuzonering ruimtelijke rechten claimen. Een vergunning kent immers niet
alleen plichten maar ook rechten toe.
De Wabo omvat in dit kader naast de wet ook het Besluit omgevingsrecht (Bor) en Ministeriële regeling
omgevingsrecht (Mor).
Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) stelt algemene regels
aan bedrijven. In het Activiteitenbesluit wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende typen
bedrijven cq. inrichtingen, namelijk type A, B en C:
Type A: inrichtingen welke nagenoeg geen milieu-impact hebben zoals scholen, kantoren,
verzorgingstehuizen, parkeergarages en een deel van de detailhandelsbedrijven;
Type B: inrichtingen die niet onder type A of C vallen en welke niet in bijlage 1 onderdeel B of C van
het Besluit omgevingsrecht voorkomen. Dit betreft de grootste groep bedrijven. Een groot
gedeelte van de bedrijven welke voorheen onder een AMvB en niet onder type A vallen,
zijn een type B inrichting;
Type C: inrichtingen welke vergunningplichtig blijven. Dit betreft bedrijven met een grotere milieuimpact, zoals IPPC bedrijven. Ook vallen bedrijven onder het Besluit Landbouw
milieubeheer of Besluit glastuinbouw onder type C inrichtingen. Deze inrichtingen hebben
een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer nodig.
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Milieuruimte
In de omgeving van het Soperse bos bevinden zich meerdere bedrijven: het transportbedrijf Schoones,
het recreatiepark van Libéma en Autotron (zie figuur 3.1). In dit hoofdstuk wordt bepaald in hoeverre
deze bedrijven conflicteren met bestemmingsplan 't Soperse bos.

Schoones

Autotron

Libéma vakantieparken

Figuur 3.1: plangebied en bedrijven omgeving

3.1

Gebiedstype
De afstand tussen bedrijven/bedrijfsbestemmingen en gevoelige functies die een indicatie geeft over de
te verwachten milieuhinder is afhankelijk van het gebiedstype. In de VNG-brochure wordt onderscheid
gemaakt in het gebiedstype rustige woonwijk en het gebiedstype gemengd gebied. Het gebiedstype
gemengd gebied geldt voor gebieden die, gezien de aanwezige functiemenging of ligging nabij drukke
wegen, al een hogere milieubelasting kennen. In dat geval mag van een kortere afstand worden
uitgegaan.
De VNG-brochure beschrijft het gebiedstype gemengd gebied als volgt: "Een gemengd gebied is een
gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor
zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Als voorbeelden van gemengd gebied worden onder andere
woonwerkgebieden, gebieden langs stadstoegangswegen en buitengebied met agrarische en andere
bedrijvigheid genoemd.
Het plangebied bevindt zich in een omgeving waar diverse functies op korte afstand van elkaar
voorkomen (zoals agrarisch, recreatie en bedrijvigheid). Hierdoor is thans reeds sprake van een hogere
milieubelasting dan bij een gebiedstype dat gelijk gesteld kan worden aan een rustige woonwijk. Om die
reden kan gesproken worden van een gebiedstype dat gelijk gesteld kan worden aan een gemengd
gebied. Dit betekent dat de indicatieve milieuhinderafstand met één stap verlaagd kan worden.
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3.2
3.2.1

Milieuzonering VNG afstanden
Milieuhinderafstanden
De indicatieve milieuhinderafstand van de aanwezige bedrijven is weergegeven in tabel 3.1.
Tabel 3.1: SBI-codes bestaande bedrijven en bijbehorende milieuhinderafstanden
Bedrijf

Hoofdactiviteit

Transportbedrijf Schoones
Goederenwegvervoerbedrijf
Koppensdijk 7
SBI-2008: 494
Libéma vakantieparken
Vakantie- en recreatiepark
Vinkeloord 1
SBI-2008: 522, 533
Autotron
Recreatiecentra
Graafsebaan 133
SBI-2008: 9321
* genoemde afstanden gelden voor "gemengd gebied"

VNG
3.2

VNGafstand*
50 (geluid)

Kortste
afstand
200

Mogelijk
knelpunt?
nee

3.1

30 (geluid)

10

ja

4.2

200 (geluid)

100

ja

Uit tabel 3.1 blijkt dat de afstand tussen het plangebied en het vakantiepark Libéma en Autotron kleiner
is dan de indicatieve milieuhinderafstand uit de VNG-brochure. Dit betekent dat op voorhand niet kan
worden gesteld dat een voldoende woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd of dat de
bedrijfsactiviteiten van Libéma en Autotron niet belemmerd worden door de herbestemming.
In dit hoofdstuk is, gezien de afstanden tussen de bedrijven en het plangebied, een nadere beschouwing
gemaakt van de situatie. Deze elementen kunnen als overweging dienen bij de beoordeling of de
(toekomstige) bewoners een voldoende woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. De
uiteindelijke afweging hiervan is aan het bevoegd gezag (in deze gemeente Maasdonk). Tevens gaan we
in op de vraag in hoeverre de bestaande rechten van genoemde bedrijven kunnen worden
gerespecteerd.
De indicatieve afstanden van Libéma en Autotron die tot het plangebied reiken (30 meter en 200 meter)
zijn hinderafstanden in verband met het aspect geluid. De bedrijven hebben ook een hinderafstand van
10 meter in verband met gevaar en geur, maar deze reiken niet tot het de woningen in het plangebied.
Om die reden wordt in de verdieping slechts gekeken naar het aspect geluid.

3.2.2

Overwegingen ten aanzien van 't Soperse bos
Met het voorgenomen bestemmingsplan worden de recreatiewoningen herstemd tot permanente
bewoning. Dit betekent dat de woningen geen onderdeel meer uitmaken van de dezelfde inrichting als
vakantiepark Dierenbos. Anders dan voorheen betekent dit dat onderlinge milieuhinder nu getoetst
moet worden.
Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
In de VNG-brochure wordt een afstand van 30 meter genoemd als indicatieve afstand waarop generiek
een voldoende woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd ten aanzien van een vakantie- en
recreatiepark. In geval van ’t Soperse bos is de afstand tussen de gevels van de gevoelige objecten en de
perceelgrens van het vakantiepark minder dan 30 meter (minimaal 10 meter). Dit betekent dat niet op
basis van de indicatieve VNG-afstanden beargumenteerd kan worden dat sprake is van een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit moet locatie specifiek worden vastgesteld, bijvoorbeeld door te
onderzoeken in hoeverre er binnen 30 meter afstand van de geluidgevoelige objecten ook daadwerkelijk
geluidbronnen aanwezig zijn die voor overlast kunnen zorgen ('inwaartse zonering'). De VNG afstanden
worden namelijk gemeten vanaf de perceelgrens, terwijl (zeker in geval van een recreatiepark)
geluidbronnen zich op andere delen van het recreatiepark kunnen bevinden.
De 30 meter zone gemeten vanaf de gevels van de geluidgevoelige objecten is weergegeven in figuur
3.2.
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Figuur 3.2: 30-meter zone
=

30-meter zone

In figuur 3.2 is de zone van 30 meter vanaf de gevel van de geluidgevoelige objecten weergegeven.
Binnen deze contour bevinden zich verschillende bedrijfsonderdelen van het vakantiepark. Dit betreft
voornamelijk groen dat aangeplant is ten behoeve van (erf)scheiding. Op enkele plekken ligt binnen de
30-meterzone ook kampeerterrein en enkele (gedeelten van) recreatiewoningen.
Ten aanzien van deze bedrijfsonderdelen geldt dat de geluidemissie klein of in zijn geheel niet aanwezig
is. De groenvoorzieningen ten behoeve van (erf)scheiding hebben geen geluidemissie. Voor het
kampeerterrein en het (gedeelte van) de recreatiewoningen wordt eventuele geluidemissie veroorzaakt
door stemgeluid. Omdat de minimale afstand tussen het kampeerterrein/ de recreatiewoning tot de
woningen in ‘t Soperse bos minimaal 15 meter is, is het niet aannemelijk dat stemgeluid tot op deze
afstand dusdanige geluidhinder veroorzaakt dat dit een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de weg
staat. De verblijfsrecreatie in deze delen van het vakantiepark bestaat namelijk uit kleinschalig verblijf in
tenten/chalets/bungalows. Het gaat dus voornamelijk om stemgeluid van beperkte sterkte (praten).
Geluidbronnen zoals machinerie of verkeersbewegingen (hoofdontsluitingswegen van het vakantiepark
bevinden zich niet aan de kant van ’t Soperse Bos) zijn niet aanwezig. Gesteld kan worden dat sprake is
van een voldoende woon- en leefklimaat.
Bij eventuele toekomstige bedrijfswijzigingen op het vakantiepark mag de geluidbelasting conform het
activiteitenbesluit in de dagperiode niet hoger zijn dan 50 dB op de gevel van het dichtstbijzijnde
geluidgevoelig object. Deze 50-dB-grens is algemeen geaccepteerd als aanvaardbare geluidbelasting.
Hierdoor kan ook voor de toekomst een voldoende woon- en leefklimaat worden gegarandeerd.
Beperking van milieuruimte
Zoals beschreven in de vorige paragraaf veroorzaken de huidige bedrijfsactiviteiten van Libéma geen
geluidhinder voor de woningen in ’t Soperse bos. Voor eventuele toekomstige bedrijfsveranderingen
geldt dat het vakantiepark niet meer dan 50 dB mag veroorzaken op de gevel van het dichtstbijzijnde
geluidgevoelig object. Omdat de woningen in de huidige situatie onderdeel zijn van het recreatiepark
hoeven deze dus in de huidige situatie niet getoetst te worden. Na herbestemming is dit wel het geval.
Dit kan betekenen dat hierdoor sprake is van theoretische beperking van de milieuruimte van Libéma.
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Binnen de 30 meter zone is enkel sprake van stemgeluid, dat niet hoeft te worden meegenomen in de
toetsing in het kader van het Activiteitenbesluit. Stationaire bronnen (zoals machinerie en
ventilatiesystemen) en verkeersbewegingen (interne hoofdontsluitingswegen) worden wel
meegenomen. Voor beide soorten geluidbronnen geldt dat deze in de huidige situatie niet aanwezig zijn
binnen de 30-meter zone. Wanneer Libéma dit in de toekomst wel voornemens is, mogen zij conform
het activiteitenbesluit niet meer de 50 dB op de gevel van de dichtstbijzijnde woningen produceren.
Ontwikkeling van dergelijke bronnen binnen 30 meter van de perceelgrens is echter niet aannemelijk.
Dit zal namelijk conflicteren met de huidige indeling van het eigen vakantiepark: de geluidbronnen
zullen overlast geven voor de eigen verblijfsrecreanten. Het is daarom niet aannemelijk dat het
vakantiepark deze ontwikkelingen ooit zal voorzien, omdat daarmee ook (een gedeelte van) terrein
bijbehorende logistiek geherstructureerd zal moeten worden.
Ten aanzien van verkeersbewegingen geldt bovendien dat auto’s op een vakantiepark stapvoets rijden
en dus nauwelijks geluidemissie kennen.
Het is dus niet aannemelijk dat herbestemming van de woningen de milieuruimte van het bedrijf in de
praktijk beperkt.

3.2.3

Overwegingen ten aanzien van Autotron
In de VNG-brochure wordt een afstand van 200 meter genoemd als indicatieve afstand waarop generiek
een voldoende woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd ten aanzien van een recreatiecentrum.
In geval van ’t Soperse bos is de afstand tussen de gevels van de gevoelige objecten en de perceelgrens
van Autotron minder dan 200 meter (minimaal 100 meter). Dit betekent dat niet op basis van de
indicatieve VNG-afstanden beargumenteerd kan worden dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat. Dit moet locatiespecifiek worden vastgesteld.
Het vigerende bestemmingsplan en de vergunning van het Autotron zijn niet meer actueel. Deze
berusten nog op het vroegere dagrecreatiepark met als ondersteunende functies evenementen,
beurzen en partijen. Inmiddels bestaat het dagrecreatiepark niet meer en vinden er op het terrein van
het Autotron in hoofdzaak alleen nog de evenementen, beurzen en partijen plaats. Hoewel formeel de
vigerende vergunning nog van kracht is, heeft Autotron momenteel een omgevingsvergunningaanvraag
lopen waarbij de huidige bedrijfsactiviteiten worden aangevraagd.
Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
In het kader van een recente vergunningaanvraag van Autotron zijn de geluidsaspecten van de
activiteiten van Autotron getoetst aan de woningen in het plangebied. Uit de ontwerpbeschikking (8 juni
2012) en de achterliggende geluidonderzoeken blijkt dat de activiteiten van Autotron geen geluidhinder
veroorzaken voor de woningen in ‘t Soperse bos.
Beperking van milieuruimte
Zowel permanent bewoonde recreatiewoningen als "gewone" woningen zijn conform het
Activiteitenbesluit geluidgevoelige objecten. Dit betekent dat zowel in de oude als de nieuwe situatie
Autotron geen geluidhinder mag veroorzaken voor de woningen in ’t Soperse bos. Er is dus geen sprake
van dat herbestemming, zoals beoogd in het bestemmingsplan, de milieuruimte van Autotron beperkt .
Op basis van bovenstaande argumenten kan geconcludeerd worden dat bedrijfsactiviteiten van
Autotron niet belemmerd worden en een voldoende woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.
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Conclusie
Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de invloed van de milieuruimte van omliggende
bedrijven op het bestemmingsplan Soperse bos. Hierbij is onderscheid gemaakt naar het beschermen
van het woon- en leefklimaat in het Soperse bos en het beschermen van de bedrijfsbelangen van
bestaande omliggende bedrijven.
Geconcludeerd is dat het plangebied en omgeving kunnen worden beoordeel als "gemengd gebied".
Twee bedrijven hebben in verband met het aspect geluid een milieuhinderzone die over het plangebied
ligt: Vakantiepark Libéma (30 meter) en Autotron (200 meter).
Dit betekent dat niet op basis van de indicatieve VNG-afstanden beargumenteerd kan worden dat 1)
sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, en 2) milieuruimte niet beperkt wordt. Dit moet
locatie specifiek worden vastgesteld. De uiteindelijke afweging hiervan is aan het bevoegd gezag (in deze
gemeente Maasdonk). In dit rapport is beschouwd in hoeverre bovenstaande punten aannemelijk
gemaakt kunnen worden.
Overwegingen ten aanzien van vakantiepark Libéma:
Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
•
er zijn geen geluidbronnen daadwerkelijk aanwezig binnen 30 meter van de gevels van
geluidgevoelige objecten;
•
bij eventuele bedrijfswijzigingen mag Libéma conform Activiteitenbesluit niet meer dat 50 dB
produceren op de gevel van het geluidgevoelig object.
Beperking milieuruimte
•
stemgeluiden worden conform het Activiteitenbesluit niet meegenomen bij de bepaling van
de geluidbelasting;
•
niet aannemelijk is dat het vakantiepark Libéma in verband met haar eigen bedrijfsactiviteiten
(verblijfsrecreatie) geluidbronnen (stationaire geluidbronnen of verkeersbewegingen)
kan/wenst te voeren binnen de 30-meter zone.
Overwegingen ten aanzien van Autotron:
Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
•
uit de ontwerpbeschikking (8 juni 2012) van Autotron blijkt dat de activiteiten van Autotron
geen geluidhinder veroorzaken voor de woningen in ‘t Soperse bos.
Beperking milieuruimte
•
voor het aspect geluid geldt dat zowel permanent bewoonde recreatiewoningen als "gewone"
woningen geluidgevoelige objecten zijn: zowel in de oude als de nieuwe situatie mag
Autotron geen geluidhinder veroorzaken voor de woningen in ’t Soperse bos.
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Inleiding
De VVE 't Soperse Bos heeft het voornemen om de huidige vakantiewoningen op recreatiepark 't Soperse Bos te laten herbestemmen voor permanente bewoning. In de nabijheid het plangebied bevinden
zich 3 (potentiële) risicobronnen welke in het kader van externe veiligheid beschouwd dienen te worden: twee opslagtanks voor propaan en de A59 waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.
Dit houdt in dat bij de onderbouwing van het nieuwe bestemmingsplan het aspect externe veiligheid
dient te worden betrokken. Externe veiligheid geeft de risico's weer van de diverse bedrijfsactiviteiten in
de omgeving. In het onderhavige rapport is het bestemmingsplan getoetst aan de vigerende wetgeving
met betrekking tot externe veiligheid.
Hieruit gebleken dat één risicobron (propaantank van Vinkeloord) relevant is. Voor deze risicobron is
een groepsrisicoberekening (QRA) uitgevoerd. Tevens zijn de elementen van de verantwoordingsplicht
beschouwd.
In hoofdstuk 2 is een toelichting opgenomen van het beleidskader externe veiligheid. In hoofdstuk 3 zijn
de verschillende (potentiële) beschouwd. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van de uitgevoerde QRA van
propaantank Vinkeloord. In hoofdstuk 5 zijn de elementen ter verantwoording van het groepsrisico beschouwd. Hoofdstuk 6 tenslotte bevat een korte samenvatting/conclusie.
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2

Externe veiligheid
Externe veiligheidsbeleid bestaat uit twee onderdelen: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
Het plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde afstandseisen tussen risicobron en (beperkt) kwetsbaar object. Het groepsrisico is een maat die aangeeft hoe groot de kans is op een ongeval met gevaarlijke stoffen waarbij een bepaalde groep slachtoffers valt.
Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven in de vorm van contouren rond een risicobron. Het
groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek: de fN-curve. Deze curve geeft aan hoe groot de kans is
op een ongeval met een bepaald aantal slachtoffers. De plaatsgebonden risicocontouren en de fN-curve
zijn weergegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.1 Plaatsgebonden risicocontouren en fN-curve
Binnen de plaatsgebonden risicocontouren bestaat een bepaald risico te overlijden als gevolg van een
calamiteit. Binnen deze contouren gelden harde bouwrestricties: kwetsbare objecten zijn niet toegestaan en kwetsbare objecten alleen onder zwaarwegende belangen.
De hoogte van het groepsrisico wordt niet alleen bepaald door de aard van de risicobron, maar ook door
het aantal aanwezige personen binnen het invloedsgebied daarvan (zie figuur 2.1). Bij veel ruimtelijke
besluiten moet de hoogte van dit groepsrisico verantwoord worden. Dit noemt men de verantwoordingsplicht van het groepsrisico.

2.1

Wanneer verantwoorden?
In de wet is geregeld wanneer het groepsrisico verantwoord moet worden. Omdat de wettelijke basis
per risicobron verschilt, verschillen per risicobron ook de voorwaarden die verantwoording wel of niet
verplicht stellen. Voor transportassen (weg, spoor en water) geldt dat de verantwoording van het
groepsrisico verplicht is wanneer bij het nemen van een bepaald ruimtelijk besluit sprake is van toename van het groepsrisico of overschrijding van de oriëntatiewaarde. Voor inrichtingen en buisleidingen
geldt dat verantwoording van het groepsrisico altijd verplicht is wanneer binnen het invloedsgebied van
een risicobron een bepaald ruimtelijk besluit genomen wordt .

blad 3 van 14

Ontwikkeling bestemmingsplan 't Soperse Bos Onderzoek externe veiligheid
Projectnr. 234035
oktober 2012 , revisie 02

2.2

Wat is de verantwoordingsplicht?
Met het invullen van de verantwoordingsplicht wordt antwoord gegeven op de vraag in hoeverre externe veiligheidsrisico's in het plangebied worden geaccepteerd en welke maatregelen getroffen zijn om
het risico zoveel mogelijk te beperken. Het invullen van de verantwoordingsplicht is een taak van het
bevoegd gezag (veelal de gemeente). Door de verantwoordingsplicht worden gemeenten gedwongen
het externe veiligheidsaspect mee te laten wegen bij het maken van ruimtelijke keuzes. Deze verantwoording is kwalitatief en bevat verschillende onderdelen die aan bod kunnen of moeten komen. Ook
dient de veiligheidsregio om advies gevraagd te worden.
In de Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico (Oranjewoud/Save in opdracht van de Ministeries
van VROM en Binnenlandse Zaken, november 2007) zijn de onderdelen die aan bod moeten komen bij
groepsrisicoverantwoording nader uitgewerkt en toegelicht.
Indien de verantwoordingsplicht niet juist is uitgewerkt terwijl dit wel verplicht is of vereist vanuit het
principe van een goede ruimtelijke ordening, kan dit tot vernietiging van het ruimtelijk besluit door de
Raad van State leiden. Door het uitwerken van de verantwoordingsplicht neemt het bevoegd gezag de
verantwoordelijkheid voor het 'restrisico' dat overblijft nadat benodigde de veiligheidsverhogende
maatregelen genomen zijn.
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3
3.1

Risicobronnen
Inleiding
Nabij het plangebied bevinden zich drie (potentiële) risicobronnen. Het betreft hier twee propaantanks
en de Rijksweg A59.

3.2

Propaantanks
Propaantanks kleiner dan 13 kubieke meter vallen onder het Activiteitenbesluit. Hierin is vastgelegd dat
geen kwetsbare objecten zijn toegestaan binnen de (generieke) PR 10-6 contour van de tank. Beperkt
kwetsbare objecten zijn alleen toegestaan onder zwaarwegende belangen.
Propaantanks groter dan 13 kubieke meter vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Hierin is eveneens vastgelegd dat geen kwetsbare objecten zijn toegestaan binnen de PR 10-6 contour en beperkt kwetsbare objecten alleen onder zwaarwegende belangen. Wanneer binnen het invloedsgebied van een propaantank >13 m3 een ruimtelijk besluit genomen wordt, is tevens groepsrisicoberekening en -verantwoording verplicht.
De ligging van de propaantanks is weergegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.1

ligging propaantanks

Legenda:
— =
1 =
2 =

Grens plangebied
Propaantank Vinkeloord
Propaantank Hanegraaf
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Propaantank Vinkeloord
Recreatiepark Vinkeloord heeft een propaantank met een inhoud van 40 kubieke meter.
Omdat de propaantank onder het Bevi valt is groepsrisicoberekening en -verantwoording verplicht.
Zie hiervoor hoofdstuk 4 en 5.
Propaantank Hanegraaf
Agrarisch bedrijf Hanegraaf heeft een propaantank met een inhoud van 5 m2. Deze tank valt onder het
Activiteitenbesluit, wat betekent dat geen (beperkt) kwetsbare objecten zijn toegestaan binnen de veiligheidsafstand, welke 10 meter bedraagt (op basis van informatie afkomstig van de risicokaart).
Deze contour reikt niet tot het plangebied. Omdat de propaantank onder het Activiteitenbesluit valt is
groepsrisicoberekening en -verantwoording niet aan de orde.

3.3

A59
Op ongeveer 650 meter van het plangebied ligt de A59 waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.
Het betreft traject B78 tussen knooppunt Hintham en knooppunt Paalgraven.
In de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is vastgelegd dat binnen de veiligheidszone
(gestandaardiseerde maximale PR 10-6 contour) geen kwetsbare objecten zijn toegestaan (beperkt
kwetsbare objecten alleen onder zwaarwegende belangen). Daarnaast is groepsrisicoverantwoording
verplicht wanneer sprake is van toename van het groepsrisico of overschrijding van de oriëntatiewaarde.
Plaatsgebonden risico
De veiligheidszone van de A59 ter hoogte van het plangebied is maximaal 0 meter. Dit betekent dat er
geen 10-6 contour buiten de weg aanwezig kan zijn. Het plaatsgebonden risico van de A59 vormt geen
belemmering voor de geprojecteerde ontwikkelingen.
Groepsrisico
Doordat het wegtraject genoemd is in de 'circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' dient
het groepsrisico van ruimtelijke plannen berekend te worden met een door de circulaire gegeven vervoerscapaciteit uitgedrukt in transporten GF3 (LPG). Aangezien het invloedsgebied voor de berekening
van het groepsrisico van GF3 circa 300 meter bedraagt, moet geconcludeerd worden dat het plangebied
niet bijdraagt aan het groepsrisico van de A59: de afstand tussen A59 en plangebied is te groot.
Tevens kan gezien de directe omgeving van de A59 ter hoogte van het plangebied, die (naast het Autotron en de vakantieparken) overwegend agrarisch is, gesteld worden dat er geen sprake kan zijn van
overschrijding van de oriëntatiewaarde. Dit wordt eveneens onderschreven door risicoberekeningen die
1
zijn uitgevoerd in het kader van de toekomstige Basisnetontwikkeling . Uit deze berekeningen blijkt het
groepsrisico van de A59 ter hoogte van het plangebied lager te zijn dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde.
Omdat geen sprake is van toename van het groepsrisico of overschrijding van de oriëntatiewaarde is
groepsrisicoverantwoording niet verplicht.

3.4

Conclusie
Voor het plangebied is één risicobron relevant: propaantank Vinkeloord. Voor deze risicobron is een
groepsrisicoberekening uitgevoerd (hoofdstuk 4) en zijn de elementen van de verantwoordingsplicht beschouwd (hoofdstuk 5).

1

Eindrapportage Basisnet Weg. Arcadis: oktober 2009.
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4
4.1

Kwantitatieve risicoanalyse Propaantank Vinkeloord
Uitgangspunten
Door de eigenaar (Libema recreatieparken) zijn de technische gegevens en doorzet van de propaantank
opgegeven, tevens is de milieuvergunning bij de gemeente opgevraagd. In de berekening is uitgegaan
van de volgende uitgangspunten:
• gerealiseerde doorzet: 283 m3 per jaar;
• gehanteerde doorzet in berekening, 500 m3 per jaar, omdat de vergunning geen beperkingen oplegt
is grofweg een tweemaal zo grote doorzet gehanteerd;
• tankinhoud: 40 m3 (conform vergunning) ;
• bovengrondse tank;
• verladingsduur: 0,5 uur per levering;
• aantal levering: 35 keer per jaar;
• tankwagen: 60 m3;
• opstelplaats tankwagen bij opslagtank;
• berekeningen volgens de concept rekenmethodiek van het RIVM "Inrichtingen waar meer dan 13m3
propaan of meer dan 13 m3 acetyleen in een insluitsysteem aanwezig is als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d van het Bevi" van 29 maart 2010.

4.2

Plaatsgebonden risico
De plaatsgebonden risicocontouren zijn weergegeven in figuur 4.1

Figuur 4.1: plaatsgebonden
risicocontouren
Legenda:
 = PR 10-5 contour
 = PR 10-6 contour
 = PR 10-7 contour
 = PR 10-8 contour

In figuur 4.1 is te zien dat de PR 10-6 contour van de propaantank buiten de inrichtingsgrens valt. Hierbinnen bevinden zich geen kwetsbare objecten (niet in de huidige toestand en niet als gevolg van de
voorgenomen plannen).
De overige risicocontouren hebben geen juridische status, zij geven slechts een indicatie van het risico.
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4.3

Groepsrisico
Bevolking
Groepsrisicoberekeningen worden (mede) gebaseerd op bevolkingsaantallen binnen het invloedsgebied
van de risicobron. Bevolking dat onderdeel is van de risicovolle inrichting wordt hierbij niet meegenomen.
In geval van 't Soperse Bos maken de recreatiewoningen in de huidige situatie deel uit van dezelfde inrichting als de propaantank, deze bewoners worden dus niet meegenomen in de risicoberekening
In de toekomstige situatie zijn de woningen geen onderdeel meer van het recreatiepark, bewoners moeten dan dus wel meegenomen worden in de groepsrisicoberekening.
Dat personen die onderdeel zijn van de risicovolle inrichting niet worden niet meegenomen in de
groepsrisicoberekening laat onverlet dat deze personen betrokken dienen te worden bij het invullen van
de verantwoordingsplicht. Om deze reden is een derde scenario berekend: één waarbij alle aanwezige
personen binnen het invloedsgebeid zijn meegenomen. Let op: dit betreft dus een indicatieve groepsrisicoberekening.
In totaal zijn dus drie verschillende scenario's doorberekend, zoals weergegeven in tabel 4.1.
tabel 4.1

berekende scenario's

Scenario 1 huidige situatie
Scenario 2 toekomstige situatie
Scenario 3 indicatief

bevolking meegenomen in QRA
Soperse Bos
Dierenbos
nee
nee
ja
nee
ja
ja

De personenaantallen zijn geïnventariseerd op basis van de bestaande bebouwing op het recreatiepark.
In Bijlage 2 is de bevolkingsinvoer op genomen.
Scenario 1: huidige situatie
In de huidige situatie maken het recreatiepark en de propaantank onderdeel uit van dezelfde inrichting.
Daarom mogen de personen aanwezig op het recreatiepark niet beschouwd worden bij het berekenen
van het groepsrisico. Dit resulteert in een niet-significant groepsrisico in de huidige situatie (<10 slachtoffers) omdat er nagenoeg geen personen binnen het invloedsgebied aanwezig zijn.
Scenario 2: toekomstige situatie
Voor de toekomstige situatie worden woningen in het plangebied wel meegenomen voor de groepsrisicoberekeningen omdat zij geen onderdeel meer uitmaken van dezelfde inrichting.
Het groepsrisico voor de toekomstige situatie is weergegeven in figuur 4.2.
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Figuur 4.2: groepsrisico toekomstige situatie
Legenda:
 = groepsrisico toekomstige situatie
Uit figuur 4.2 blijkt dat het groepsrisico toeneemt als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling, immers
in de huidige situatie omvat het groepsrisico minder dan 10 slachtoffers.
Scenario's 3: indicatieve berekening
Het groepsrisico van het derde (indicatieve) scenario waarbij alle personen zijn meegenomen in de
groepsrisicoberekening is weergegeven in figuur 4.3.
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Figuur 4.3: groepsrisico indicatief
Legenda:
 = groepsrisico toekomstige situatie
 = groepsrisico indicatief
In figuur 4.3 is te zien dat wanneer de bevolking van het Dierenbos eveneens wordt meegenomen in de
QRA, het groepsrisico hoger is. Wel blijft het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde.
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5
5.1

Verantwoording groepsrisico
Inleiding
Zoals gesteld in hoofdstuk 3 is verantwoording van het groepsrisico verplicht ten aanzien van de propaantank omdat binnen het invloedsgebied een ruimtelijke besluit genomen wordt. Ter verantwoording
van het groepsrisico dienen, naast de hoogte van het groepsrisico, enkele verplichtte kwalitatieve elementen beschouwd te worden. In de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico zijn deze elementen nader toegelicht.
In dit hoofdstuk worden de verschillende elementen beschouwd. Het betreft:
•
een algemene beschouwing;
•
de noodzaak van de ontwikkeling;
•
mogelijke ruimtelijke veiligheidsmaatregelen;
•
mogelijke bronmaatregelen;
•
mogelijke objectgerelateerde veiligheidsmaatregelen;
•
zelfredzaamheid;
•
bestrijdbaarheid.

5.2

Algemene beschouwing
De externe veiligheidssituatie
Het plangebied bevindt zich in het invloedsgebied van een propaantank. Het rampscenario bij deze risicobron is een explosie van de propaantank of een lossende tankauto (BLEVE). Dit kan veroorzaakt worden door zowel een externe brand of door instantaan falen.
Het invloedsgebied van een BLEVE is ongeveer 300 meter. De gevolgen hierbinnen kunnen desastreus
zijn.
Personendichtheid binnen invloedsgebieden
Het invloedsgebied ten oosten van de risicobron bestaat uit buitengebied zonder personendichtheid.
Ten zuiden en westen van de propaantank bevindt zich voornamelijk vakantiepark met recreatiewoningen en kampeerplaatsen. De personendichtheid hiervan is te vergelijken met die van een gemiddelde
woonwijk, met het verschil dat personen op een vakantiepark (met name op de kampeerplaatsen) niet
gedurende het hele jaar aanwezig zijn.
In de nieuwe situatie veranderd de situatie feitelijk niet. Verschil is dat recreatiewoningen op 't Soperse
Bos een woonbestemming krijgen. Dit betekent dat kan worden uitgegaan dat personen gedurende het
hele jaar aanwezig zijn.
De hoogte van het huidige en toekomstige groepsrisico
Voor de propaantank zijn groepsrisicoberekeningen uitgevoerd. Uitkomsten hiervan zijn weergegeven in
hoofdstuk 4. In zowel de huidige als de toekomstige situatie ligt het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde.

5.3

Noodzaak
De recreatiewoningen in het plangebied zijn reeds permanent bewoond. De raad van de gemeente
Maasdonk heeft in september 2007 besloten deze situatie te legaliseren.
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5.4

Mogelijke ruimtelijke veiligheidsmaatregelen
Beperking ontwikkeling
Door de grootte van de ontwikkeling in de zin van personendichtheden te beperken kan ook het groepsrisico van de risicobron worden beperkt.
Het nieuwe bestemmingsplan betreft echter een legalisering van een reeds bestaande situatie. Eventuele beperking van de ontwikkeling zou inhouden dat (een deel van) de recreatiewoningen wordt geamoveerd in plaats van als woning bestemd. Dit is onwenselijk.
Mogelijkheden om afstand tot risicobron vergroten beschouwen
Om de afstand tussen risicobron en de kwetsbare objecten zo groot mogelijk te houden kan het risico
worden beperkt.
Zoals in de vorige paragraaf reeds aangegeven betreft de ontwikkeling legalisering van een fysiek reeds
bestaande situatie. Het is dus niet mogelijk afstand tussen risicobron en kwetsbaar object te vergroten.
Hierbij wordt wel opgemerkt dat in de huidige situatie afstand in acht is genomen tussen de propaantank en de woningen: circa 60 meter. De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich daardoor buiten de PR
10-6 contour van de propaantank (zie fig. 4.1).
Beschouwen van effect beperkende maatregelen in het overdrachtsgebied.
Maatregelen in het overdrachtsgebied (tussen risicobron en kwetsbaar object) kunnen de gevolgen van
een calamiteit beperken.
Een theoretisch mogelijke veiligheidmaatregel is het overdrachtsgebied om de effecten van een BLEVE
te beperken is het opwerpen van een aarden wal die. Gezien de situatie te plaatse (beperkte ruimte)
wordt deze maatregel niet realistisch geacht.
Minimaal twee van de risicobron afgerichte externe vluchtwegen.
Ten aanzien van kwetsbare objecten is het wenselijk dat men in geval van een dreigende calamiteit in
staat is weg te vluchten van de bron. In 't Soperse bos zijn meerdere van de bron aflopende vluchtwegen aanwezig. De vluchtwegen worden daarom voldoende geacht.

5.5

Bronmaatregelen
De meest effectieve veiligheidsmaatregelen zijn maatregelen aan de risicobron zelf. Deze zijn door de
gemeente echter niet te nemen in het kader van dit ruimtelijk besluit. Daarnaast acht de gemeente gezien de relatief geringe hoogte van het groepsrisico en het feit dat de risicobron een reeds bestaande
bron is, verdere bronmaatregelen ook niet wenselijk of noodzakelijk of noodzakelijk.

5.6

Objectgerelateerde veiligheidsmaatregelen
Veiligheidsmaatregelen aan de risico-ontvangende objecten kunnen de veiligheid verbeteren. Mogelijke
objectgerelateerde veiligheidsmaatregelen zijn:
• bouwtechnische veiligheidsmaatregelen;
• alarmering verbeteren;
• risicocommunicatie.
Het bestemmingsplan betreft een legalisering van een reeds bestaande situatie met bestaande objecten. Eventuele bouwtechnische veiligheidsmaatregelen (voor zover mogelijk) zijn daarom niet te borgen.
In geval van een (dreigende) calamiteit is het belangrijk dat personen in staat zijn het juiste handelingsperspectief te kiezen (vluchten in plaats van schuilen). Om dit te verbeteren is het mogelijk bewoners
preventief te informeren over de veiligheidsrisico's en handelingsperspectieven in geval van een calamiteit.
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De gemeente beschikt over algemeen risicobeleid en acht dergelijke aanvullende maatregelen niet
noodzakelijk. Reden hiervoor is het relatief lage groepsrisico en het feit dat de zich in de directe omgeving van het plangebied geen objecten bevinden die bestemd zijn voor groepen beperkt zelfredzame
personen.

5.7

Bestrijdbaarheid
De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft in het kader van de bestemmingsplanprocedure advies uitgebracht aangaande de externe veiligheid. Hierbij is geconcludeerd dat
•
aan alle wettelijke normen voldaan wordt;
•
de veiligheidsregio in geval van een calamiteit zelfstandig aan de hulpvraag kan voldoen;
•
vluchtwegen voldoende zijn;
•
in geval van een calamiteit meer bluswater gewenst is, hiervoor kunnen aanwezige waterpartijen
geschikt voor gemaakt worden.
Ten aanzien van de wens van de veiligheidsregio om de aanwezige waterpartijen geschikt te maken voor
bluswatervoorziening geldt dat dit niet te borgen is in het kader van deze ruimtelijke procedure. Aanwezige waterpartijen liggen immers niet in het plangebied maar op het vakantiepark van Libéma (tevens
eigenaar van de propaantank).
De wens van de brandweer zal daarom door de VVE worden voorgelegd aan Libéma. Gezamenlijk zal
worden bepaald in hoeverre de wens van de veiligheidsregio kan worden ingewilligd.
Om juridische redenen maakt deze inspanningsverplichting geen deel uit van de formele groepsrisicoverantwoording, hij is immers niet te borgen in deze ruimtelijke procedure. Zoals de veiligheidsregio
aangeeft betreft het een wens en geen randvoorwaarde. Aan de basisveiligheid wordt namelijk voldaan.

5.8

Zelfredzaamheid
Binnen het invloedsgebied van de risicobron zijn geen bestemmingen aanwezig die structureel bedoeld
zijn voor groepen beperkt zelfredzame personen (zoals ziekenhuizen of verzorgingstehuizen). De zelfredzaamheid van personen in het plangebied wordt daarom voldoende geacht.
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6

Conclusies
In het kader van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling (Bestemmingsplan 't Soperse Bos) heeft Ingenieursbureau Oranjewoud/Save een onderzoek naar het aspect externe veiligheid uitgevoerd.
Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van één relevante risicobron: Propaantank Vinkeloord.
De A59 en propaanopslagtank Hanegraaf bleken niet relevant voor de ruimtelijke ontwikkeling.
Van de propaanopslagtank Vinkeloord is het plaatsgebonden risico en groepsrisico berekend. Ook zijn
de elementen ter verantwoording van het groepsrisico beschouwd.
Plaatsgebonden risico
•
de propaantank heeft een PR 10-6 contour van 60 meter;
•
binnen de 10-6 contouren bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten;
•
plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor het nieuwe ruimtelijke plan.
Groepsrisico
•
het groepsrisico ligt onder de oriëntatiewaarde;
•
het groepsrisico neemt toe doordat in de nieuwe situatie (in tegenstelling tot de huidige situatie)
de woningen in 't Soperse bos worden meegenomen voor de groepsrisicoberekening;
•
omdat binnen het invloedsgebied een ruimtelijk besluit genomen wordt is verantwoording van het
groepsrisico verplicht.
Verantwoording groepsrisico
Ter verantwoording van het groepsrisico zijn alle verplichtte elementen conform de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico beschouwd:
•
omdat het bestemmingsplan een legalisering van een reeds bestaande situatie betreft, is beperking
van de ontwikkeling of het nemen van bouwkundige maatregelen niet mogelijk;
•
binnen het invloedsgebied van de risicobron zijn geen bestemmingen aanwezig die gericht zijn op
de structurele aanwezigheid van groepen beperkt zelfredzame personen;
•
vluchtwegen zijn voldoende;
•
de veiligheidsregio kan in geval van een calamiteit zelfstandig aan de hulpvraag voldoen;
•
in geval van een calamiteit is meer bluswater gewenst, hiervoor kunnen aanwezige waterpartijen
geschikt voor gemaakt worden.
Ten aanzien van het laatste punt treed de VVE in overleg met de eigenaar van de aanwezige waterpartijen en de propaantank om de mogelijkheden te bespreken. Omdat deze inspanningsverplichting onmogelijk te borgen is in deze ruimtelijke procedure maakt dit om juridische redenen geen onderdeel uit
van de groepsrisicoverantwoording.
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Bijlage 1: Bevolkingsinvoer

Figuur 2.1

Ligging bevolkingsvlakken

Woningen en standplaatsen
Voor de recreatiewoningen wordt uitgegaan van 2,4 personen per woning. Hierbij wordt uitgegaan van
een aanwezigheid overdag van 50% en in de avond/nacht-periode van 100%. Dit is conform de uitgangspunten voor woningen zoals opgenomen in de Handreiking verantwoording groepsrisico.
Om tevens de standplaatsen te voorzien van een realistische inschatting in aantal aanwezigen is dit gelijk gesteld aan de recreatiewoningen, hierbij is geen rekening gehouden met seizoensinvloeden.
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Tabel 2.1
vlak nr.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Gehanteerde bevolkingsinvoer.
Functie
boerderij (aanname gelijk aan twee
1 woningen)
9 woningen
9 woningen
9 woningen
9 woningen
6 woningen
9 woningen
9 woningen
1 woning
30 woningen
11 standplaatsen
18 standplaatsen
15 standplaatsen
6 standplaatsen
10 standplaatsen
23 standplaatsen
23 standplaatsen
7 standplaatsen
87 standplaatsen
25 standplaatsen

aantal

Dag
2,4
10,8
10,8
10,8
10,8
7,2
10,8
10,8
1,2
36
13,2
21,6
18
7,2
12
27,6
27,6
8,4
104,4
30

Nacht
4,8
21,6
21,6
21,6
21,6
14,4
21,6
21,6
2,4
72
26,4
43,2
36
14,4
24
55,2
55,2
16,8
208,8
60
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Bijlage 2: Scenario invoer
Algemene rekentechnische uitgangspunten zijn gebaseerd op de methodiek zoals beschreven in de
Handleiding risico-berekeningen Bevi versie 3.2. Voor de specifieke modellering van de opslagtank met
propaan en de bijbehorende verlading is gebruikgemaakt van de concept-rekenmethodiek "Inrichtingen
waar meer dan 13 m3 propaan of meer dan 13 m3 acetyleen in een insluitingssysteem aanwezig is als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel van het Bevi", conceptversie van 29 maart 2010 van het RIVM.
Tabel B3.1 Basisscenario's opslag propaan in een opslagtank groter dan 13 m3
Scenario

T.1
T.2

Opslagtank onder druk, bovengronds
Instantaan falen
Continue uitstroming 10 min
10 mm gat
Afleverleiding
Breuk leiding
0,1D gat leiding
Retourleiding
Breuk leiding
0,1D gat leiding
Tankwagen (60 m3) N.B.1
Instantaan falen N.B.2
Uitstroming grootste verbinding

B.1

BLEVE (warme) door brand tijdens verladen N.B. 3

O.1
O.2
O.3
L.1
L.2
L.3
L.4

B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

Faalfrequentie
[1/jaar]
5,00E-07
5,00E-07
1,00E-05
[1/jaar.meter]
1,00E-06
5,00E-06
[1/jaar.meter]
1,00E-06
5,00E-06
[1/jaar]
fa x 5,00E-07
fa x 5,00E-07
[1/uur]
a x vt x 5,80E-10
[1/verlading]
a x 0,33 x 0,19 x 2,00E-08
a x 0,33 x 0,46 x 2,00E-08
a x 0,33 x 0,73 x 2,00E-08
a x 0,33 x 2,30E-09
a x 0,33 x 2,30E-09
a x 0,33 x 2,30E-09
[1/uur]
a x tv x 4,00E-06
a x tv x 4,00E-05
[1/jaar]
fa x 1,00E-04
fa x 4,40E-03

BLEVE (warme) door brand vulgraad 100% N.B. 4
BLEVE (warme) door brand vulgraad 67%
BLEVE (warme) door brand vulgraad 33%
BLEVE (koude) door beschadiging vulgraad 100%
BLEVE (koude) door beschadiging vulgraad 67%
BLEVE (koude) door beschadiging vulgraad 33%
Laad-/losslang
L.5
Breuk losslang
L.6
Lek losslang 0,1D
Pomp /compressor (centrifugaal - zonder pakking)
P.1
Catastrofaal falen
P.2
Lek 0,1D
N.B.1
'Worst case' wordt uitgegaan van een 60 m3-vrachtwagen
N.B.2
De faalfrequentie wordt gecorrigeerd voor de aanwezigheidsfractie (fa), omdat de tankwagen slechts een fractie van het jaar aanwezig is.
N.B.3
De basisfaalfrequentie is per uur gedefinieerd, dit wordt gecorrigeerd voor het totaal aantal
losuren. Waarbij a het aantal lossingen per jaar is en vt de verblijftijd per lossing. Hierbij is
uitgegaan van een lostijd van een half uur.
N.B.4
De basisfaalfrequentie is per lossing gedefinieerd, dit wordt gecorrigeerd voor het totaal
aantal lossingen, waarbij a het aantal lossingen per jaar is. Uitgangspunt is dat de tankwagens niet voorzien van de hittewerende voorzieningen die in het LPG-convenant zijn opgenomen.
De uitgangspunten in paragraaf 3.1 resulteren in de volgende uitgewerkte basisscenario's. Dit betreft de
propaan opslag en verlading binnen het bedrijf.
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Ondergronds voorraadvat
Opslagvat-Instantaan falen
Opslagvat -10 minuten
Opslagvag - 10 mm gat
Afleverleiding-Breuk
Afleverleiding-Lek

basis frequentie
5,00E-07
5,00E-07
1,00E-05
5,00E-07 /m
1,50E-06 /m

Totale frequentie X-coord.
Y-coord.
Ingore fireball risks
5,00E-07
157.951
413.223
Yes
5,00E-07
157.951
413.223
Yes
1,00E-05
157.951
413.223
Yes
5,00E-06
157.951
413.223
No
1,50E-05
157.951
413.223
No

Mass [kg]
18.401
18.401
18.401
18.401
18.401

Tankauto-Instantaan falen, vulgraag 100% (incl warme bleve)
Grootste aansluiting vulgraad 100% Incl. warme bleve)

basis frequentie
5,00E-07
5,00E-07

Totale frequentie X-coord.
Y-coord.
Ingore fireball risks
9,98E-10
157.943
413.222
No
9,98E-10
157.943
413.222
No

Mass [kg]
26.700
26.700

hoge/standaard Bleve kans
Bleve Tankauto (brand tijdens verlading) vulgraad 100%
Bleve tankauto (omgevingsbrand) vulgraad 100%
Bleve tankauto (omgevingsbrand) vulgraad 67%
Bleve tankauto (omgevingsbrand) vulgraad 33%

basis frequentie
5,80E-10 /uur
2,00E-08
2,00E-08
2,00E-08

Totale frequentie X-coord.
Y-coord.
Ingore fireball risks
1,02E-08
157.943
413.222
No
4,39E-08
157.943
413.222
No
1,06E-07
157.943
413.222
No
2,41E-09
157.943
413.222
No

Mass [kg]
26.700
26.700
17.889
8.811

Bleve tankauto - vulgraad 100%
Bleve tankauto - vulgraad 67%
Bleve tankauto - vulgraad 33%

Basis frequentie
2,30E-09
2,30E-09
2,30E-09

Totale frequentie X-coord.
Y-coord.
Ingore fireball risks
2,66E-08
157.943
413.222
No
2,66E-08
157.943
413.222
No
2,66E-08
157.943
413.222
No

Mass [kg]
26.700
17.889
8.811

Breuk pomp, doorstroombegrenzer sluit
Lek pomp

Basis frequentie
1,00E-04 /jaar
4,40E-03 /jaar

Totale frequentie X-coord.
Y-coord.
Ingore fireball risks
2,20E-06
157.943
413222
No
8,78E-06
157.943
413222
No

Mass [kg]
26.700
26.700

Breuk losslang, doorstroombegrenzer sluit
Lek losslang

Basis frequentie
4,00E-06
4,00E-05

Totale frequentie X-coord.
Y-coord.
Ingore fireball risks
6,16E-05
157.943
413222
No
7,00E-04
157.943
413222
No

Mass [kg]
26.700
26.700

10 m
10 m
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1
1.1

Bestemmingsplan 't Soperse Bos
Maatschappelijk uitvoerbaarheid
De maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan 't Soperse Bos wordt geregeld door in
het kader van het wettelijk vooroverleg het plan voor commentaar toe te zenden aan de verschillende
overlegpartners.
Het voorontwerp van het bestemmingsplan 't Soperse Bos heeft vanaf 16 april 2012 tot en met 28 mei
2012 ter inzage gelegen. Binnen deze periode is 1 inspraakreactie ingediend.
Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan naar de diverse instanties/ overheidsorganen
toegezonden in het kader van het wettelijk vooroverleg. Drie instanties hebben een vooroverlegreactie
ingediend. Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient de gemeente bij de
voorbereiding van een bestemmingsplan overleg te plegen met betrokken instanties, zoals het
waterschap en diensten van Rijk en provincie, die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening
of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.
In het navolgende rapport zijn de inspraakreacties en de wettelijke vooroverlegreacties in afzonderlijke
hoofdstukken samengevat en beantwoord. Vervolgens is aangegeven op welke wijze het
bestemmingsplan 't Soperse Bos wordt aangepast. Tot slot zijn de ambtshalve wijzigingen van het
bestemmingsplan opgenomen.

1.1.1

Inspraak ingevolge de inspraakverordening
Ingevolge de inspraakverordening 2005 van de gemeente Maasdonk is ervoor gekozen het
voorontwerpbestemmingsplan 't Soperse Bos voor een ieder ter inzage te leggen vanaf 16 april 2012
gedurende 6 weken. Gedurende deze periode konden zowel mondeling als schriftelijk inspraakreacties
ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan naar voren worden gebracht. Het
voorontwerpbestemmingsplan is inclusief alle onderzoeken op de webpagina van de gemeente
geplaatst alsmede op de website van RO-Online (www.ruimtelijkeplannen.nl). In de publicatie d.d. 13
april 2012 is tevens de link opgenomen naar het digitale bestand:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1671.BPBG2011MD000050-01VO.
Er is 1 inspraakreactie ontvangen. De reactie is opgenomen als bijlage bij het inspraakverslag behorende
bij het bestemmingsplan.
Inspraakreacties
Van de onderstaande bedrijven/ personen zijn reacties ontvangen:
1. Buurtbewoners 't Soperse Bos, allen wonende aan de Coppensdijk, p/a Coppensdijk 15 te Vinkel;
Reactie 1: Buurtbewoners 't Soperse Bos, allen wonende aan de Coppensdijk, p/a Coppensdijk 15 te
Vinkel.
a.

Op 11 mei is in een gesprek met de gemeente Maasdonk aangegeven dat de huidige
ontsluitingsweg dienst blijft doen als uitweg voor het Soperse Bos.
Beantwoording
De bestaande toegangsweg van 't Soperse Bos over de weg Vinkeloord naar de Coppensdijk blijft
inderdaad gehandhaafd. Gelet op het feitelijk gebruik van deze weg is er geen sprake van een
verkeerssituatie die overlast geeft, maatregelen zijn dan ook niet noodzakelijk.
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b.

De zandweg nabij Coppensdijk 12 wordt dagelijks gebruikt door fietsers, bromfietsers en
voetgangers en soms door auto's aan het einde van de zandweg geparkeerd.
Beantwoording
Vanaf de Coppensdijk ter hoogte van huisnummer 12 is een zandweg gelegen dat om de percelen
van het agrarisch bedrijf aan de Coppensdijk nummer 14 loopt en ook toegang geeft tot de gastank
nabij het plangebied. De zandweg valt buiten het plangebied van het bestemmingsplan.
Het voorstel om de treksloot weer af te maken vanaf de stortplaats van Vinkeloord tot aan het
voormalige hypecoterrein zodat het alleen maar mogelijk is om via de hoofdontsluitingsweg het
gebied te bereiken is geen maatregel die in dit bestemmingsplan kan worden geregeld.

c.

De grote gastank van ca. 25 m3 is een tijdbom zeker als iedereen er zomaar bij kan komen.
Beantwoording
Voor het bestemmingsplan 't Soperse Bos is een onderzoek naar externe veiligheid uitgevoerd
waarbij de gastank is betrokken. Uit dit onderzoek en het advies van de brandweer ten aanzien van
de externe veiligheid komt naar voren dat de gastank geen belemmering vormt voor het
bestemmingsplan. Het verrichte onderzoek naar externe veiligheid wordt als bijlage opgenomen in
het ontwerpbestemmingsplan 't Soperse Bos.

Conclusie
De reactie geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen in die zin dat de toelichting van het
bestemmingsplan wordt aangevuld met het rapport ten aanzien van Externe Veiligheid (bijlage 3)
waarbij een samenvatting in de toelichting zelf wordt opgenomen.
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1.1.2

Overleg ingevolge ex artikel 3.1.1 Bro
In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het
voorontwerpbestemmingsplan 't Soperse Bos voorgelegd aan de diverse overleginstanties en
overheden. Het is tevens verzonden aan een aantal instanties die formeel niet tot de wettelijke overleg
instanties behoren maar wiens visie gewenst is.
De volgende instanties hebben een reactie gegeven:
1. Waterschap Aa en Maas;
2. Provincie Noord-Brabant;
3. Brandweer Brabant-Noord.
Reactie 1: Waterschap Aa en Maas.
Het voorontwerp 't Soperse Bos is per e-mail van 11 april 2012 voorgelegd aan het Waterschap voor een
reactie. Het wateradvies is op 7 mei 2012 toegezonden aan de gemeente Maasdonk.
Het bestemmingsplan biedt voldoende inzicht in de toekomstige waterhuishoudkundige situatie en
voldoet aan het principe hydrologisch neutraal ontwikkelen.
1.

Verzocht wordt aan te geven op welke manier het hemelwater van de bestaande woningen wordt
geïnfiltreerd, is dit door middel van oppervlakkige afstroming, grindkoffers of op een andere
manier?
Beantwoording
Het hemelwater van de bestaande woningen stroomt van de daken af naar het maaiveld. Bij circa de
helft van de recreatiewoningen vindt deze afvoer plaats via een hemelwaterafvoer naar grindkoffer.
Rondom alle woningen is er ruimte (tuin e.d.) om het hemelwater af te voeren.

2.

Gevraagd wordt in de waterparagraaf aan te geven dat bij uitbreiding van de woning van 65 m2 tot
82,5 m2 verhard oppervlak rekening moet worden gehouden met een toename van het afstromend
hemelwater van ongeveer 1 m3 per woning en dat hiervoor voldoende berging gerealiseerd moet
worden.
Beantwoording
De uitbreiding van de woningen heeft gevolgen voor de afvoer van het hemelwater. Na realisatie
van de oorspronkelijke woningen van 65 m2 zijn er bij sommige woningen al vergtrotingen van
woningen uitgevoerd. Bij nieuwe uitbreidingen zal er aandacht moeten worden besteed aan de
afvoer van het hemelwater en de berging van dit water. Een grindkoffer om de woning heen kan een
goede maatregel zijn. Een tekst ten aanzien van de afvoer van hemelwater wordt in de toelichting
van het bestemmingsplan opgenomen.

Conclusie
De reactie geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen in die zin dat de toelichting van het
bestemmingsplan wordt aangevuld met tekstuele passages ten aanzien van de hemelwaterafvoer.
Reactie 2: Provincie Noord-Brabant.
Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het wettelijk vooroverleg toegezonden aan de
Provincie Noord-Brabant. In de reactie beperkt de provincie zich tot de vraag hoe het bestemmingsplan
zich verhoudt tot de provinciale belangen die op basis van het provinciale ruimtelijke beleid relevant
zijn.
De Verordening Ruimte van de provincie kent twee hoofduitgangspunten ten aanzien van
ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied waar de opmerkingen in relatie tot het
bestemmingsplan 't Soperse Bos op terug te voeren zijn:
1. Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (artikel 2.1);
2. Kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 2.2).
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a.

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangegeven dat in de ontwerpfase (het
ontwerpbestemmingsplan) van het bestemmingsplan wordt voldaan aan artikel 2.1 en 2.2. van de
Verordening Ruimte. Het voorliggend bestemmingsplan voldoet vooralsnog niet aan artikel 2.2 van
de Verordening Ruimte. Overleg over dit onderwerp heeft al eens plaatsgevonden.
Beantwoording
Het uitgangspunt van kwaliteitsverbetering van het landschap betekent onder meer dat elke
ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied dient bij te dragen aan de zorg voor het
behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij dient verantwoord te worden de
wijze waarop financieel, juridisch en feitelijk is verzekerd dat de realisering van de beoogde
ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van
de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of
van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied, aldus de Provincie Noord-Brabant.
Voor de verbetering van de landschappelijke kwaliteit is in het bedoelde overleg tussen gemeente
Maasdonk, VVE 't Soperse Bos en provincie Noord-Brabant besproken dat de gemeente Maasdonk
aan zet is voor wat betreft de vorm van kwaliteitsverbetering en de overeenkomst tussen de
gemeente en de VVE 't Soperse Bos inzake deze ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Voor deze
kwaliteitsverbetering zijn afspraken gemaakt tussen gemeente en VVE die zijn verwerkt in het
ontwerpbestemmingsplan.

b.

Daar waar het bestemmingsplan, ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan, ten aanzien van
de bestemming Recreatie (artikel 4) voorziet in het rechtstreekse recht tot vergroting en/of
functieverruiming van genoemde bestemming, verzoekt de provincie inzichtelijk te maken op welke
wijze artikel 2.2 van de Verordening Ruimte wordt toegepast zodat voldaan kan worden aan de
financieel, juridisch en feitelijke zekerstelling van artikel 2.2 van de Verordening Ruimte.
Beantwoording
De beoogde ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit het juridisch regelen van het bouwoppervlak van de
woningen en de bijbehorende bouwwerken. Deze juridische mogelijkheid is feitelijk op veel plaatsen
in het plangebied al gerealiseerd, zonder rekening te houden met de feitelijke (vergunde) situatie
bedraagt de toename aan bebouwing maximaal 154 woningen x 17,5 m2 = 2.695 m2.
De aantasting van de ruimtelijke kwaliteit betekent dat er feitelijk nog circa 540 m2 aan bebouwing
in het plangebied 't Soperse Bos kan worden toegevoegd omdat 80% van de woningen de
uitbouwmogelijkheden die worden geboden al heeft benut. Deze extra bebouwing zal worden
meegenomen in de verbetering van de landschappelijke kwaliteit.

Conclusie
De reactie geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen in die zin dat de toelichting van het
bestemmingsplan wordt aangevuld met de resultaten over de ruimtelijke kwaliteitsverbetering en de
financiële, juridische en feitelijke verzekering dat deze kwaliteitsverbetering ook wordt gerealiseerd. Ter
onderbouwing wordt ondermeer het advies van Landschapsbelang opgenomen in het bestemmingsplan
(paragraaf 3.2.2.2. van de toelichting).
Reactie 3: Brandweer Brabant-Noord.
Het voorontwerpbestemmingsplan is op 11 april voorgelegd aan de brandweer voor advies ten behoeve
van de verantwoordingsplicht groepsrisico. De Veiligheidsregio adviseert in het kader van het BEVI over
de aspecten zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.
In het advies van de Veiligheidsregio wordt alleen ingegaan op de gevolgen van een incident met de
3
propaantank met een inhoud van 40 m omdat enkel effecten ten gevolge van een incident met deze
tank het plangebied van het bestemmingsplan direct bedreigen.
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De Veiligheidsregio concludeert dat:
a. het plaatsgebonden risico en de hoogte van het groepsrisico geen belemmering vormen voor de
gewenste ontwikkelingen;
b. het maatgevende scenario voor een incident waarbij de propaantank betrokken is is een BLEVE. Er
zijn 10 slachtoffers met letale verwondingen te verwachten en 37 slachtoffers waaraan onmiddellijk
hulp moet worden verleend. De Veiligheidsregio is in staat om zelfstandig aan de hulpvraag te
voldoen.
c. De zelfredzaamheid is normaal tot goed. Er zijn voldoende vluchtwegen van de risicobron af
aanwezig;
d. De lokale brandweer heeft ongeveer 11 minuten nodig om ter plaatse te komen en te starten met
de bestrijding van het incident. Gezien het soort incident en de ontwikkelingssnelheid, betekent dit
dat een effectieve inzet tot de mogelijkheden behoort zeker indien de tankauto voorzien is van een
hittewerende coating. De bluswatervoorziening is een punt van aandacht. Om een tankwagen goed
te kunnen koelen is meer bluswater gewenst. De aanwezige waterpartijen kunnen hiervoor
ingericht worden.
Beantwoording
De reactie onder a tot en met c wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van punt d wordt
opgemerkt dat zowel de propaantank als de omliggende waterpartijen buiten het plangebied van het
bestemmingsplan liggen en ook buiten de invloedsfeer liggen van de VVE 't Soperse Bos. In het kader
de inrichting van de aanwezige waterpartijen als bluswatervoorziening zal nader overleg tussen
Veiligheidsregio, gemeente Maasdonk en (wellicht) de eigenaar van de waterpartij overlegd moeten
worden.
Conclusie
De reactie geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen in die zin dat de toelichting van het
bestemmingsplan wordt aangevuld met het rapport ten aanzien van Externe Veiligheid (bijlage 4)
waarbij een samenvatting in de toelichting zelf wordt opgenomen.

1.1.3

Ambtshalve wijzigingen
In het voorontwerpbestemmingsplan is het onderzoek naar geluid (paragraaf 4.2) als P.M. punt
opgenomen in de tekst. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd en deze paragraaf wordt aangevuld. Het
volledige akoestisch onderzoek wordt als bijlage 3 toegevoegd aan het ontwerpbestemmingsplan.
Op 27 juli 2012 zijn de eerste gesprekken met de VVE 't Soperse Bos gevoerd over de anterieure
overeenkomst voor het bestemmingsplan. De inzet is om gezamenlijk de ruimtelijke
kwaliteitsverbetering te bespreken en deze vast te leggen in een overeenkomst zodat wordt voldaan
aan artikel 2.1 en 2.2 van de Verordening Ruimte van de provincie. De gesprekken hebben geleid tot een
overeenkomst die in hoofdstuk 7 van de toelichting van het bestemmingsplan wordt samengevat.
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’t Soperse Bos

‘Wonen in een natuurrijk landschap’

Compensatie

VVE ’t Soperse Bos – 18 september 2012

1

Aanleiding en doel

•

Aanleiding is het omzetten van tijdelijke bewoning naar permanente bewoning op een
bungalowpark (voormalig) Vinkeloord; nu ‘t Soperse Bos. In het gelijknamige bestemmingsplan
wordt naast goedkeuring voor permanente bewoning ruimte gegeven aan uitbreiding van
bestaande (recreatie)woningen.

•

De uitbreiding van de bestaande gebouwen betreft in totaal 2700 m2. Toets aan de provinciale
‘Verordening Ruimte’ noodzaakt tot kwaliteitsverbetering landschap. De provincie geeft in haar
advies aan dat er gezocht kan worden naar ‘maatwerk’. De kwaliteitsverbetering mag daarbij
zowel binnen als buiten het plangebied.

•

De recente ‘Handreiking Kwaliteitsverbetering Landschap’ (in voorbereiding; versie juni 2012)
geeft aan dat voor kleine wijzigingen in bestemming een beperkte compensatie nodig is. Dat
geldt ook voor dit geval. De Handreiking is nog niet formeel vastgesteld. De VVE en gemeente
hebben besloten om de besluitvorming hierover niet af te wachten. Zij willen nu invulling geven
aan de compensatie op maat.

•

Compensatie binnen het plangebied is bij nader inzien niet mogelijk gebleken. De VVE zag kans
om een verwaarloosde vijver op het terrein om te vormen naar een natuurlijk ingerichte poel. De
eigenaar heeft te kennen gegeven daaraan geen medewerking te verlenen.

•

De VVE doet nu het voorstel om de compensatie buiten het plangebied te doen in de vorm van
een bloemrijk grasland omzoomd door een houtwal. In deze notitie wordt deze compensatie
beschreven en gevisualiseerd. De gronden zijn nu in eigendom van de gemeente. Zij heeft
hiermee ingestemd.

•

De VVE is al langere tijd bezig met de verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap op
het eigen terrein. Door een gericht beheer van opgaande beplanting zorgt zij al voor een betere
samenstelling en structuur van bosjes, singels en lanen. Het past bij de visie van de VVE ‘t
Soperse Bos om te wonen in een natuurrijk landschap.

•

De VVE ’t Soperse Bos ziet ook kansen in de omgeving van ’t Soperse Bos de kwaliteit voor natuur
en landschap te verbeteren. In deze notitie zijn enkele opties beschreven.

•

In deze notitie wordt in het kort de actuele situatie van natuur en landschap beschreven. Daarbij
wordt ook het gebied bekeken vanuit cultuurhistorisch opzicht, het watersysteem en de
landschapsecologische relaties in de ruimere omgeving. Uiteindelijk wordt een concreet voorstel
gedaan voor landschapscompensatie.

2

Beschrijving actuele situatie
•

Ligging. ‘t Soperse Bos ligt ten westen van Vinkel en ten zuiden van de A59.

Autotron

Dierenbos

•
Figuur 1 Ligging ‘t Soperse Bos (rood omlijnd)
•

Karakteristiek. ‘t Soperse Bos is een bosrijk landschap met verspreide huisjes, tuintjes en gazons.
De vegetatie is een mix van inheemse en cultuurplanten. Beeldbepalende boomsoorten binnen
de groenstructuur van het park zijn eik en berk. Aan de noordzijde van ‘t Soperse Bos ligt een
boscomplex met een visvijver. Ten oosten en westen liggen agrarische gronden. Ten westen ligt
ook het Vinkels Bos. Het is in eigendom van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

•

Cultuurhistorie. ‘t Soperse Bos ligt in een voormalig vochtig tot nat broekbos en heidelandschap.
Daaromheen ligt een kampenlandschap (o.a. Nieuwe Kampen) met verstreping (langgerekte
percelen met singels). Relicten van het historische landschap zijn vooral de houtwallen
(oostzijde; scheiding met landbouwgebied) en de aanwezigheid van slootjes binnen en aan de
rand van ‘t Soperse Bos. Voor de rest is er binnen ‘t Soperse Bos weinig meer over van het
oorspronkelijke landschap. In het ten noorden gelegen bos is een opvallend rabattenstelsel
aanwezig. Het lijkt onderdeel van een historisch bevloeiingssysteem.

3

Figuur 2 Ligging in cultuurhistorisch perspectief
•

Watersysteem. Het meest opvallend in en rond ‘t Soperse Bos zijn de vele slootjes met
‘roestverschijnselen’ (ijzerrijk) en de ‘olieachtige’ filmpjes op het water. De slootjes zijn op figuur
3 te zien als smalle, donkerblauwe lijntjes. Ook het uitbundig voorkomen van riet en gele lis duidt
op een duidelijke invloed van grondwater. ‘t Soperse Bos watert via de slootjes af (gele pijltjes)
op een gegraven visvijver (gele ovaal) in het noordelijk gelegen bos. Binnen het Soperse Bos zelf
ligt nog een kleine, vijver. Deze is gegraven met het oog op bergingsfunctie regenwater.

•

‘t Soperse Bos ligt hydrologisch op de overgang van relatief droge gronden (zie gele en bruine
vlekken zuidzijde) en natte kwelgebieden (delen ‘t Soperse Bos zelf, maar vooral ook ten westen
en oosten van het gebied). De grote blauwe vlek ten noorden is een recreatieplas van Autotron.

Figuur 3 ‘Watersysteem’

4

•

Natuurwaarden. In ‘t Soperse Bos is er vooral sprake van algemene natuurwaarden. Deze
conclusie is gebaseerd op basis van vegetatie(structuur), informatie via ‘www.waarneming.nl’ en
een veldbezoek op 3 augustus 2012. Uitgebreide inventarisaties zijn niet voor handen.

•

Het gebied kent alleen algemene bos- en tuinvogels en dagvlinders. Bosvogels uit directe
omgeving zoals de groene specht maken gebruik van graslanden in ‘t Soperse Bos (tuinen,
speelweide e.d.). Van de vlinders zijn bont zandoogje, boomblauwtje, citroenvlinder en
gehakkelde aurelia waargenomen (veldbezoek). Bijzondere soorten dagvlinders zijn niet te
verwachten.

•

De belangrijkste natuurwaarden zijn te vinden in de kwelslootjes (vooral aan de rand van ‘t
Soperse Bos). Hier bevindt zich een redelijk rijke watervegetatie met grote waterweegbree, gele
lis, kattenstaart en fonteinkruid. In sloten staat in en tot hoog op de oever of het land riet. Het
duidt op kwel en/of stromend grondwater.

•

Er mag een redelijke libellenfauna worden verwacht. Bij het veldbezoek werd alleen bruine
glazenmaker waargenomen (niet verder onderzocht). Verder zijn er geen gegevens te vinden.

•

In ‘t Soperse Bos ligt verder nog een kleine vijver. Rondom staat veel bos en struweel. Het water
is beschaduwd. De vijver vangt veel blad in en is bedekt met kroos. Aangrenzend aan de vijver
ligt een weide; dat deels in gebruik als speelweide. Binnen de weide zijn zichtbaar natte
omstandigheden aanwezig.

•

De grote visvijver in het noordelijk gelegen bos kent een rijke, weelderige oevervegetatie dat
duidt op hoge voedselrijkdom (riet, wilgenstruweel e.d.). Het bos er omheen kent een mix van
(Amerikaanse) eik, berk, grove den met lokaal ondergroei van lijsterbes en vuilboom.

Impressie kwelslootjes en de kleine vijver in ‘t Soperse Bos….

5

Grote visvijver in noordelijk gelegen bos en rabattenstelsel (bevloeiing?)
Het oostelijk gelegen agrarisch gebied is een deels kleinschalig en extensief tot matig intensief in
gebruik. Het is tevens dassenleefgebied. Het kent diverse zandwegen met waardevolle met eik
en berk en schrale bermen. Het gebied zal gunstig zijn voor struweel- en bosvogels.

Kleinschalig landschap geschikt voor bos- en struweelvogels en leefgebied van de das

6

Landschapsecologische relaties
‘t Soperse Bos staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een netwerk van bos- en
natuurgebieden en waterstructuren. Met een groene ‘driepijl’ is aangegeven wat de relatie is
met omringende bosgebieden zoals het Vinkels Bos (westzijde), Engelenstede en Hooghei
(zuidzijde) en de Hooge Heide (noordzijde van de A59). Voor de Hooge Heide is recent een
natuur- en landschapsvisie opgesteld (zie inzet; gemeente ’s-Hertogenbosch; 2011). Hier is
inmiddels samen met diverse eigenaren en beheerders een start gemaakt met het herstel en de
ontwikkeling van een heide- en stuifzandlandschap en kampenlandschap.
De opgaande beplanting (bos en struweel) in en rond ‘t Soperse Bos vormen een schakel tussen
grotere groengebieden (EHS en Groenblauwe mantel) in de omgeving. Daarmee vervult het een
actuele en potentiele natuurfunctie voor o.a. vleermuizen, kleinere zoogdieren, bosvogels en
dagvlinders. Zowel als leefgebied als ook als migratieroute.

In en rond ’t Soperse Bos liggen geïsoleerde wateren (poelen en vijvers), kleine (o.a. de
kwelslootjes) en grote waterlopen (de Groote en Kleine Wetering). ’t Soperse Bos vervult een
beperkt actuele en vooral potentiele natuurfunctie voor aan watergebonden soorten in het
bijzonder kwelvegetatie, libellen en amfibieën. Op de kaart staan de grote waterlopen (Kleine en
Groote Wetering) weergegeven. De Groote Wetering is een Ecologische Verbindingszone. Delen
daarvan zijn al ingericht. Op kaart staan ook de bestaande poelen aangegeven (blauwe rondjes).
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Advies ’t Soperse Bos en omgeving
Dit advies bestaat uit aanbevelingen voor verbetering van natuur en landschap in en rond ’t
Soperse Bos. Het advies gaat daarbij veel verder dan de verplichte compensatie.
In ’t Soperse Bos zelf kan door specifieke inrichting en beheer de natuurkwaliteit worden
verbeterd. De maatregelen versterken ook de landschapsecologische relaties met de omgeving.

Voor ’t Soperse Bos
Voortzetten van ingezet groenbeheer door de VVE gericht op verbeteren van de groenstructuur
gericht op gebiedseigen beplanting (eik, berk, els e.d.) en variatie (dunnen, selectieve kap e.d.).
Natuurgericht beheer waterlopen in en aan de rand van ’t Soperse Bos met het oog op
kwelvegetatie, water- en oeverplanten en bloemrijke ruigten. Dit heeft een gunstig effect op
libellen, amfibieën, sprinkhanen en dagvlinders.
Stimuleren aanleg of beheer ‘natuurtuinen’ en kleinschalige faunavoorzieningen (nestkasten,
insectentorens e.d.).
Voor de omgeving
Het is wenselijk om te komen tot een landschapsecologische visie of kansenkaart voor het
‘groen’ (natuur, bos, bloemrijke grasland e.d.) en ‘blauw’ (wateren zoals slootjes en poelen) op
het bestaande en toekomstig recreatiecomplex. Daarbij ook de relatie tot directe omgeving
beschouwen. De visie of kansenkaart is eenvoudig uit te werken samen met eigenaren en
deskundigen (vergelijkbare aanpak Hooge Heide; gemeente 's-Hertogenbosch 2011).

Structuurvisie Dierenbos e.o. (Gemeente Maasdonk 2010)
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De visie of kansenkaart is een bouwsteen voor verdere integrale planvorming (bv uitbreiding dagen verblijfsrecreatie; zie rode vlek structuurvisie Dierenbos e.o.). het kan ook dienen voor het
nemen van maatregelen op de korte termijn. Er liggen kansen voor bijvoorbeeld bosomvorming,
ontwikkelen gevarieerde bosranden, herstel houtwallen, natuurvriendelijk beheer vijvers,
graslanden en waterlopen. Het zou leiden tot een enorme kwaliteitsverbetering met een geringe
(financiële) inspanning. Er is veel laaghangend fruit!
Het is raadzaam om met alle ‘beheerders van het groen’ op en rond het gehele complex
(Dierenbos, Soperse Bos, Autotron, gemeente Maasdonk, de Stichting Landschapsbeheer
Maasdonk en andere eigenaren) een beheerplatform op te zetten. Een platform dat zich
bezighoudt met praktische uitvoering van inrichtings- en beheersmaatregelen (‘niet alleen
praten, vooral poetsen!’).

9

Voorstel compensatie

Toelichting op hoofdlijnen
De compensatie voor ’t Soperse Bos is niet mogelijk gebleken op het terrein van ’t Soperse Bos zelf.
In overleg met de gemeente is een perceel aangewezen als locatie voor compensatie. Daarbij wordt
ingezet op een kwalitatief hoogwaardige compensatie.
De locatie ligt ten oosten van ’t Soperse Bos. Het sluit aan op een bestaand kleinschalig landschap
met bos, houtsingels, extensief beheerd grasland en zandwegen met bomenrijen. Het voorstel is om
een houtwal met een kruidenrijke ruigte te ontwikkelen met een totale oppervlakte van 2700m2. Er
zijn enkele percelen door de gemeente aangedragen waar de compensatie kan plaatsvinden.
Voorstel is hier langs een zijde een houtsingel met ruigtestrook aan te leggen.

Beschikbare grond voor compensatie in kleinschalig gebied

Voorbeelden ligging houtsingel
10

Referenties houtsingel

Variatie boom- en struiklaag……………….. variatie in lengterichting en …………..kruidenrijke ruigte.

Voorstel beplantingsplan houtsingel
Houtsingel
Breedte ca. 15 meter; bosstrook ca. 10 à 12 meter en kruidenrijke ruigte ca. 3 à 5 meter.
Boomvormers:
Eik (maat 16 – 18) in rij aanplanten met onderlinge afstand van circa 15 meter.
Struik- en boomvormers - aanplant in ‘veren’
Eik
15%
Inlandse vogelkers
15%
Hazelaar
15%
Gelderse roos
15%
Veldesdoorn
10%
Hondsroos
10%
Vuilboom
10%
Kardinaalsmuts
10%

(zie bijlage 1 voor uitgebreide informatie van aanleg en beheer)
Bloemrijk ruigte
Doel: ontwikkelen van vochtige tot droge ruigte met Barbarakruid, Boerenwormkruid, Echte smele,
Echte valeriaan, Fluitenkruid, Gewone engelwortel, Gewoon vingerhoedskruid, Goudgele
honingklaver, Groot kaasjeskruid, Grote kattenstaart, Guldenroede, Harig wilgenroosje,
Heggeduizendknoop, Koninginnekruid, Leverkruid, Look zonder look, Moeraskruiskruid,
Moerasspirea, Muskuskaasjeskruid, Rietzwenkgras, Wilgenroosje, Witte honingklaver en
Aartsengelwortel.
Inzaaien: benodigde hoeveelheid 15-20kg/ha op kale bodem
Beheer: 0-1 X per 2 jaar (september/oktober)
Bron: www.biodivers.nl
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Fauna
De compensatie voorziet in een gevarieerde houtsingel. Belangrijk is om een goede mantel- en
zoomvegetatie te ontwikkelen. Voor de houtsingel wordt aan de volgende soorten kansen toegedicht
voor vestiging of gebruik.
Zoogdieren. Das, diverse andere kleine marterachtigen (hermelijn, wezel e.d.) en diverse soorten
muizen. Op lange termijn vleermuizen holenbroeders zoals rosse vleermuis en watervleermuis.
De singel fungeert al snel als migratieroute.
Dagvlinders. Karakteristieke struweelsoorten zijn koevinkje, oranje zandoogje en groot dikkopje.
Een goede ontwikkelde mantel- en zoomvegetatie biedt ruimte aan bont zandoogje, landkaartje
en gehakkelde aurelia. Op lange termijn is vestiging van eikenpage te verwachten (volgroeide
houtsingel).
Sprinkhanen. Algemene en schaarse soorten gekoppeld aan mantel- en zoomvegetaties (zoals
grote groene sabelsprinkhaan, struiksprinkhaan, sikkelsprinkhaan, zuidelijk spitskopje, e.d.).
Amfibieën. De houtsingel vervult een rol als foerageer- en overwinteringsplaats (o.a. de
houstingels) mist er natuurlijk ook geschikte poelen of wateren in de nabijheid worden
ontwikkeld.
Bos- en struweelvogels. De jonge aanplant zal tijdelijk gebruik worden door roodborsttapuit en
bosrietzanger (pioniers). Vestiging op termijn is te verwachten van grasmus, braamsluiper en
wellicht spotvogel. Naarmate de houtsingel ouder wordt en zijn volwassenheid bereikt (vele
tientallen jaren) zullen steeds meer soorten zangvogels gebruik maken van de singels (mogelijk
grote bonte specht, boomkruiper en zanglijster). Van de ruige zoom profiteert hopelijk de patrijs
(rode lijstsoort).
Conclusie:
De voorgestelde compensatie zorgt voor een verbetering van de natuur- en landschapskwaliteit
in de nabijheid van ’t Soperse Bos.
De houtsingel met ruige zoom is een volwaardige invulling voor de vereiste compensatie van de
2700 m2
In overleg met gemeente kan de exacte locatie worden bepaald.
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Bijlage 1

Aanleg en beheer van houtsingels (bron: www.landschapsbeheer.nl)

Nieuwe aanplant en het goed beheren van lijnvormige beplantingen is van groot belang voor het
voortbestaan van het leefgebied van diverse soorten planten en dieren. Ook de functie als
verbindingsweg tussen geschikte leefgebieden is belangrijk. Het beheer kan variëren van vrijwel
‘niets’ doen tot het eens in de vijf tot twintig jaar afzetten van een deel van de beplanting.
• Plant een houtsingel
Houtsingels zijn ecologisch het meest interessant wanneer deze meer dan 30 meter breed zijn,
de zoom- en mantelvegetatie (het struweel) meegerekend. Ook een smallere singel heeft uiteraard
waarde, maar een beplanting met een breedte van minder dan 10 meter heeft niet zo’n
grote betekenis voor de natuur. Gebruik zoveel mogelijk streekeigen bomen en struiken. Plant
niet teveel verschillende soorten aan. Maai de vegetatie in het plantvak. Bewerk de bodem
slechts op de plaatsen waar u de struiken en bomen gaat planten. Sommige subsidieregelingen -zoals
de Regeling Landschapsverzorgingsbijdrage- schrijven voor dat u de gehele te beplanten oppervlakte
freest als deze met gras is begroeid.
Plant in de randen bij voorkeur struiken en in de middenstrook boomvormers. Plant de bomen,
in groepjes van dezelfde soort, op een onderlinge afstand van 1 tot 2 meter. Plant aan weerszijden
van deze rij (op minimaal 3 meter afstand) groepen van gelijksoortige struiken met een
onderlinge plantafstand van circa 1 meter. Plaats een raster indien de nieuwe beplanting aan
een beweid perceel grenst.
• Vul grote gaten op
Zijn er grote gaten (doorsnede > 10 m) ontstaan in de beplanting, ga dan na wat daarvan de
oorzaak is. Is de kans op herhaling klein, vul het gat dan op met nieuw plantmateriaal.
• Maak een onderhoudschema en voer dit uit
Een gebruikelijke onderhoudsvorm bij lijnvormige beplantingen is hakhoutbeheer. Daarbij zet u
eens in de 7 tot 20 jaar de beplanting in zijn geheel af. U kunt enkele bomen sparen. Let er
wel op dat teveel schaduw het uitlopen van de stobben kan belemmeren. Hanteer bij langzame
groeiers, zoals eik en beuk, een cyclus van 12 tot 20 jaar. Bij snelgroeiende bomen is een
periode van 7 tot 12 jaar aan te bevelen. Door jaarlijks of om de paar jaar een deel van de
houtopstand af te zetten spreidt u het werk in tijd en ruimte. Dat is vanuit ecologisch oogpunt
aantrekkelijk. U kunt hiervoor een eenvoudig schema opstellen. Voorbeeld: een singel met een
lengte van 300 meter onderhoudt u in een cyclus van 18 jaar waarbij u elke drie jaar een zesde
deel (50 meter) kapt; een singel van 100 meter kunt u beheren in een cyclus van 10 jaar waarin u
elke twee jaar een deel van 20 meter afzet.
Het bij het afzetten vrijkomende hout kunt u voor verschillende doeleinden gebruiken:
- het dikke hout zelf gebruiken of verkopen als brandhout (dikke bomen zijn wellicht te verhandelen
als zaaghout);
- het dunne hout verwerken in takkenwallen (zie ‘Takkenwal’ in paragraaf 3.8 ‘Overige
landschapsonderdelen’).
Versnipper het vrijkomende hout niet. Houtsnippers in beplantingen zorgen voor een ongewenste
verrijking van de bodem, gevolgd door een verruiging van de vegetatie (bramen en brandnetels gaan
overheersen in de ondergroei).
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Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels
Begrippen
plan:
het bestemmingsplan 't Soperse bos van de gemeente Maasdonk.

1.2

bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1671.BPBG2011MD000050-01VA met de bijbehorende regels (en eventuele
bijlagen).

1.3

aan huis gebonden beroep:
een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, zakelijk,
maatschappelijk, juridisch, (para)medisch, therapeutisch, lichaamverzorgend,
ontwerptechnisch of kunstzinnig of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door de bewoner(s)
van een woning in of vanuit die woning of een bijbehorend bijgebouw wordt uitgeoefend,
waarbij de woning in hoofdzaak de woonfunctie behoudt.

1.4

aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden.

1.5

aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6

aanduidingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak waarop een aanduiding betrekking heeft.

1.7

ander werk:
een werk, geen bouwwerk zijnde.

1.8

antenne-installatie:
een installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet
in een techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende
bevestigingsconstructie.

1.9

antennedrager:
een antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.

1.10

bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.11

bebouwingsgrens:
de op de kaart, blijkens de daarop voorkomende verklaring, als zodanig aangegeven lijn, die
door gebouwen niet mag worden overschreden, behoudens overschrijdingen die krachtens
deze regels zijn toegestaan.
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1.12

beperkt kwetsbaar object:
een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Staatsblad 2004,
nr. 250) een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is
bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden.

1.13

beroepsmatig gebruik van de woning:
het gebruik van (een gedeelte van) een woning en/of bijbehorend bouwwerk voor een
beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch,
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door
zijn beperkte omvang in een woning en bijhorend bouwwerk met behoud van de
woonfunctie kan worden uitgeoefend.

1.14

bestaand (in relatie tot bebouwing):
bebouwing aanwezig ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan.

1.15

bestaand (in relatie tot gebruik):
gebruik dat bestaat ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan.

1.16

bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak.

1.17

bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.18

bevoegd gezag:
bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag
om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.

1.19

bijbehorend bouwwerk:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

1.20

bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of
veranderen van een standplaats.

1.21

bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.

1.22

bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten.

1.23

bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel.

1.24

bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.
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1.25

bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op
de grond.

1.26

gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.

1.27

hoofdgebouw:
een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.28

kampeermiddelen:
a.
b.

tenten, tentwagens, kampeerauto's of caravans;
enige andere onderkomens of enige andere voertuigen of gewezen voertuigen of
gedeelten daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, waarvoor ingevolge de Wabo een
omgevingsvergunning vereist is;
een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn
bestemd of opgericht, dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief
nachtverblijf en waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben.

1.29

kwetsbaar object:
een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Staatsblad 2004,
nr. 250) een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is
bepaald, die in acht genomen moet worden.

1.30

nevenfunctie/activiteit:
een activiteit die niet rechtstreeks de functie-uitoefening overeenkomstig de bestemming
betreft en die van een zodanige (beperkte) bedrijfsmatige en/of ruimtelijke omvang is dat de
functie waaraan zij wordt toegevoegd, qua aard, omvang en ruimtelijke verschijningsvorm,
als hoofdfunctie duidelijk herkenbaar en als zodanig ook functioneel aanwezig blijft.

1.31

nutsvoorzieningen:
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes,
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes,
telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie.

1.32

omgevingsvergunning:
een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).

1.33

ondergeschikte functie:
functie waarvoor maximaal 30% van de vloeroppervlakte als zodanig mag worden gebruikt.

1.34

permanente bewoning:
hiervan is sprake wanneer het bouwwerk als hoofdverblijf wordt gebruikt. Onder bouwwerk
wordt in dit geval verstaan een recreatiewoning.
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1.35

plaatsgebonden risicocontour:
-6

de risicocontour 10 /jaar volgende de artikelen 6, 7 en 8 lid 1 en 2 van het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi) geeft aan waar een bepaalde effectkans van één op een miljoen
is op een incident met één of meer dodelijke slachtoffers.

1.36

recreatieve voorziening:
voorziening ten behoeve van recreatie, hieronder mede begrepen sport- en
spelaccommodaties, voorzieningen ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke
gezondheid, kantine alsmede accommodaties voor administratieve functies ten dienste van
de bestemming.

1.37

recreatiewoning:
een permanent aanwezig gebouw, geen woonkeet en geen caravan of ander bouwsel op
wielen zijnde, bestemd om uitsluitend door een huishouden of een daarmee gelijk te stellen
groep van personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, gedurende een gedeelte van het jaar
bewoond te worden.

1.38

risicocontour:
contour rondom een risicovolle inrichting die de zone begrenst waar het plaatsgebonden
risico, zoals gedefinieerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), gelijk is aan of
-6
groter is dan 10 per jaar.

1.39

risicovolle inrichting:
een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een
grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden
bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.

1.40

seksautomatenhal:
een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin door middel van automaten
filmvoorstellingen en/of live-shows van erotische en/of pornografische aard kunnen worden
gegeven.

1.41

seksbioscoop/-theater:
een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin vertoningen van erotische
en/of pornografische aard worden gegeven.

1.42

seksinrichting:
een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch
pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een
(raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een
parenclub, een privé-huis of een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met
elkaar.

1.43

verblijfsrecreatie:
het nachtverblijf voor recreatieve doeleinden buiten de eerste woning, waarbij ten minste
een nacht wordt doorgebracht, met uitzondering van overnachtingen bij familie en
kennissen.

1.44

vloeroppervlakte:
de totale oppervlakte van hoofdgebouwen en aan- en uitbouwen van het hoofdgebouw.
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1.45

voorgevel:
de naar de weg (eventueel voetpad) gekeerde gevel, vanwaar het gebouw hoofdzakelijk
toegankelijk is; indien een gebouw met meerdere zijden aan de weg grenst, geldt de als
zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel(-s).

1.46

voorgevellijn:
De (binnen het bouwperceel denkbeeldig doorgetrokken) lijn door een voorgevel(s) van het
hoofdgebouw. Hierbij blijven ondergeschikte bouwdelen als erkers, portalen, aan- en
uitbouwen buiten beschouwing. Deze zijn niet bepalend voor de ligging van de voorgevellijn.

1.47

Wabo:
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) welke op 1 oktober 2010 in werking is
getreden.

1.48

weg:
alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder
begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende
bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide
parkeerterreinen.

1.49

woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden, waaronder begrepen eventueel gemeenschappelijk gebruik van bepaalde
ruimten.

1.50

zelfstandige woonruimte:
woonruimte die door één huishouden wordt bewoond zonder afhankelijk te zijn van
wezenlijke voorzieningen, zoals keuken, douche en toilet, buiten de woonruimte en beschikt
over een eigen afsluitbare toegang, al dan niet bereikbaar via een gemeenschappelijk
trappenhuis of galerij.
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Artikel 2

Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1

de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes,
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.2

de afstand tussen gebouwen:
de kortste afstand tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de gebouwen.

2.3

de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
N.B.: bij een lessenaarsdak wordt de laagste snijlijn als goothoogte aangemerkt.

2.4

de hoogte van een dakopbouw:
vanaf de afdekking van de bovenste bouwlaag tot aan het hoogste punt van de dakopbouw;

2.5

de hoogte van een kap:
vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan het
hoogste punt van de kap;

2.6

de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.7

de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk;

2.8

het bebouwd oppervlak van een bouwperceel:
de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;

2.9

peil:
a.
b.
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voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin
van de weg;
voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte
van het afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels
Bos
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.

3.2

Bouwregels
a.

3.3

bos en bebossing;
recreatief medegebruik;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bos - natuurcompensatie': gronden
die worden ingericht voor natuurcompensatie;
bijbehorende voorzieningen zoals groen, water, verharding en nutsvoorzieningen.
op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de
hoogte maximaal 3 meter bedraagt.

Specifieke gebruiksregels
Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan:
a.
b.

3.4
3.4.1

het racen of crossen met motorrijtuigen of (brom)fietsen;
het gebruik van de grond als ontsluitingsweg.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd
gezag (omgevingsvergunning) op of in deze gronden de volgende werken, geen bouwwerken
zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
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het aanplanten van bomen en/of houtgewas;
het vellen, kappen en/of rooien van bomen en houtopstanden;
het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen en ophogen van gronden;
het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
het aanleggen van verharde en halfverharde wegen en paden;
het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik en het
educatief medegebruik;
het verlagen van de grondwaterstand anders dan door middel van het graven van sloten
of toepassen van drainage;
het graven, dempen, verdiepen, vergroten of anders aanpassen van waterlopen, sloten
en greppels;
verwijderen van landschapselementen;
het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of
communicatieleidingen;
het aanbrengen van drainage.
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3.4.2

Uitzondering
Het in lid 3.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a.
b.
c.
d.

3.4.3

het normale onderhoud betreffen;
noodzakelijke zijn voor de aanleg van de natuurcompensatie ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van bos - natuurcompensatie';
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan en
waarvoor omgevingsvergunning is verleend;
mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor
het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

Voorwaarden
De in lid 3.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het
bos.
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Artikel 4
4.1

Recreatie
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.

4.2

recreatiewoningen;
permanent wonen, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
natuur;
recreatieve voorzieningen;
bijbehorende voorzieningen zoals erven, tuinen, groen, water, verharding,
parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen.

Bouwregels
Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de
bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

4.2.1

Hoofdgebouwen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

4.2.2

als hoofdgebouw mag uitsluitend recreatiewoningen worden gebouwd;
een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwperceelgrens worden gebouwd;
het aantal (recreatie)woningen bedraagt maximaal 154;
de maximale oppervlakte van een (recreatie)woning niet meer mag bedragen dan 82,5
2;
m
de goot- en bouwhoogte bedraagt maximaal 3.5 respectievelijk 8 meter;
in afwijking van het gestelde onder e mag de bouwhoogte van een recreatieve
voorzieningen maximaal 4 meter bedragen;
de onderlinge afstand tussen de recreatiewoningen mag niet minder dan 8 meter
bedragen;
de minimale afstand tussen het hoofdgebouw en de bouwperceelsgrens bedraagt 3
meter.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 meter, met
uitzondering van de bouwhoogte van:
a.
b.

4.3

de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 1 meter voor zover
gelegen voor de voorgevellijn;
de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter voor zover
gelegen achter de voorgevellijn.

Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing,
ten behoeve van:
a.
b.
c.
d.
e.

4.4
4.4.1

een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de milieusituatie;
de sociale veiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Specifieke gebruiksregels
Gebruik
Het bouwperceel mag niet voor meer dan 40% worden verhard.
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4.4.2

Strijdig gebruik
Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
4.4.3

gebruik van gronden en opstallen voor opslag anders dan inherent aan het toegelaten
gebruik;
gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
gebruik van gronden en bouwwerken als stallings- en/ of opslagplaats van één of meer
aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar-, of vliegtuigen, met uitzondering van
een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en
onderhoud;
een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel;
gebruik van gronden en bouwwerken voor aan huis verbonden bedrijven;
voor de uitoefening van een seksinrichting en/of (straat)prostitutie.

Aan huis gebonden beroepen
Een aan huis gebonden beroep is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

4.5
4.5.1

een aan huis gebonden beroep mag worden uitgeoefend in de woning of in de
bijgebouwen;
2
het betreft maximaal 60 m van de vloeroppervlakte van de woning;
de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd en de verschijningsvorm als
woning wordt niet wezenlijk aangetast;
degene die de activiteiten uitvoert, is tevens de bewoner van de woning;
het gebruik mag geen (ernstige of onevenredige) hinder opleveren voor het recreatief
milieu en geen afbreuk doen aan het recreatief karakter van de omgeving;
in de parkeerbehoefte wordt in voldoende mate voorzien op eigen terrein;
er vindt geen detailhandel plaats, met uitzondering van aan de activiteit inherente en
ondergeschikte detailhandel.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Recreatie' zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen gebouwen zijnde, of de volgende
werkzaamheden uit te voeren:
a.
b.
c.
d.

4.5.2

bomen en houtopstanden te kappen;
het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, ontgronden,
egaliseren, diepploegen en ophogen;
het aanleggen van halfverharde of verharde wegen en paden;
landschapselementen te verwijderen.

Uitzondering
Het verbod als bedoeld in lid 4.5.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
a.
b.
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die reeds in uitvoering zijn op het van kracht worden van het plan;
die het normale onderhoud ten aanzien van de bestaande aanwezige structuren in het
plangebied betreffen.

Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud

vastgesteld bestemmingsplan 't Soperse bos
Gemeente Maasdonk
Projectnummer 234035

Hoofdstuk 3
Artikel 5

Algemene regels
Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6
6.1
6.1.1

Algemene bouwregels
Bestaande maten en afstanden
Maximale maatvoering
Indien afstanden tot, en bouwhoogten, aantallen en/of oppervlakten van bestaande
bouwwerken die legaal tot stand zijn gekomen en gebouwd zijn met inachtneming van het
bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het
ontwerp van het plan meer bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen
deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.

6.1.2

Minimale maatvoering
In die gevallen dat afstanden tot, bouwhoogten, aantallen en/of oppervlakten van bestaande
bouwwerken, die legaal tot stand zijn gekomen en gebouwd zijn met inachtneming van het
bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het
ontwerp van het plan minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen
deze maten en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden.

6.1.3

Heroprichting
In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 6.1.1 en 6.1.2 uitsluitend
van toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats.
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Artikel 7
7.1

Algemene gebruiksregels
Strijdig gebruik
Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in
ieder geval verstaan:
a.
b.
c.
d.
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het gebruik van de gronden voor de opslag van (aan het oorspronkelijk verkeer
onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen,
grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 8
8.1
8.1.1

Algemene aanduidingsregels
Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied
Bestemmingsomschrijving
Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zijn de gronden
mede bestemd voor de bescherming van de drinkwaterkwaliteit, met de bijbehorende
voorzieningen'

8.1.2

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden
a.

b.

c.
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Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden) van het bevoegd gezag op en in de in lid 8.1.1 bedoelde gronden de
volgende werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde, uit te voeren:
1. het aanleggen van waterlopen en het vergraven, verleggen, verruimen en dempen
van bestaande waterlopen, sloten, greppels, kolken, oppervlaktewateren en oevers;
2. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en
apparatuur;
3. het scheuren van grasland;
Het in sub a vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:
1. waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of
van werkzaamheden is verleend;
2. welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan in uitvoering
waren en hiervoor een vergunning is verleend;
3. welke het normale onderhoud en beheer betreffen;
4. voorzover deze plaatsvinden binnen bouwvlakken;
De in sub b bedoelde werken of werkzaamheden zijn toelaatbaar, indien de bescherming
van de drinkwaterkwaliteit niet onevenredig worden aangetast.
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Artikel 9

Algemene afwijkingsregels
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:
a.

de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
b. de bestemmingsbepalingen voor het bouwen teneinde een geringe mate van afwijking
van de plaats en richting van de bestemmingsgrenzen toe te staan dit noodzakelijk is in
verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of
in die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking
vergt;
mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
 het straat- en bebouwingsbeeld;
 de woonsituatie;
 de milieusituatie;
 de verkeersveiligheid;
 de sociale veiligheid;
 de gebruiksmogelijkheden;
van de aangrenzende gronden.
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Artikel 10
10.1

Overige regels
Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening
De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van
stedenbouwkundige aard blijven buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende
onderwerpen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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de richtlijnen voor het verlenen van ontheffing van de stedenbouwkundige bepalingen in
de bouwverordening;
de invloed van de omgeving op een bouwwerk;
de bereikbaarheid van gebouwen voor het wegverkeer;
de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
de ruimte tussen bouwwerken;
erf- en terreinafscheidingen.
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Hoofdstuk 4
Artikel 11
11.1

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht
Overgangsrecht bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig
of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet
wordt vergroot,
a.
b.

11.2

gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

Afwijking
Het bevoegd gezag kan eenmalig bij omgevingsvergunning afwijken van lid 11.1 voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 11.1 met maximaal 10%.

11.3

Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken
Lid 11.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder omgevingvergunning en in strijd
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.4

Overgangsrecht gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

11.5

Strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 11.4, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

11.6

Verboden gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in lid 11.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te
hervatten of te laten hervatten.

11.7

Uitzondering op het overgangsrecht gebruik
Lid 11.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12

Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 't Soperse bos.
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