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De raad van de gemeente Valkenswaard; 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013, nummer 
13b&w00387; 

Gelet op artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en gelet op de Gemeentewet; 

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 12 september 2013; 

BESLUIT 

1. In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de notitie 'Beantwoording zienswijzen en 
ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Schafterdijk 9'; 

2. het bestemmingsplan 'Schafterdijk 9' zoals vervat in het analoge bestemmingsplan en in het 
digitale bestemmingsplan met nummer NL.IMRO.0858.BPschafterdijk9-VA01 gewijzigd vast 
te stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen ex artikel 6.12 lid 1 Wro omdat het verhaal van kosten al 
anderszins verzekerd is; 

4. gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de Provincie Noord Brabant 
verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van dit vaststellingsbesluit. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 26 september 2013. 

Kenmerk: 13raad00387 

de griffier, de voorzitter, 
• 

drs. A.B.A.M. Ederveen. 
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Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Schafterdijk 9, 
behorende bij besluit 26 september 2013 

Het ontwerpbestemmingsplan Schafterdijk 9 heeft gedurende een periode van zes weken, van 17 mei 
2012 tot en met 27 juni 2012, ter inzage gelegen in het gemeentehuis, de leeszaal van de bibliotheek, in 
het dorpshuis in Borkel en Schaft, in ontmoetingscentrum De Belleman en via de gemeentelijke en 
landelijke websites. Daarvan is openbare kennisgeving gedaan in de Staatscourant en Kempener 
Koerier. Gedurende deze zienswijzeperiode zijn zeven zienswijzen binnengekomen, waarvan 1 van de 
provincie en 1 van het Waterschap. Eén zienswijze wordt niet behandeld, omdat het niet voldoet aan de 
eisen voor het indienen van een zienswijze. Er zijn namelijk geen NAW-gegevens opgegeven. 
Op 8 augustus 2012 is er een rectificatie geplaatst in de Staatscourant en de Kempener Koerier, omdat 
niet alle stukken ter inzage hebben gelegen. Het bestemmingsplan heeft om deze reden opnieuw ter 
inzage gelegen van 9 augustus tot en met 19 september. De onderzoeken zijn vervolgens nog 
toegestuurd naar de indieners van de zienswijzen, zodat zij ook nog een zienswijze kunnen indienen op 
deze onderzoeken. In deze perioden zijn er nog 2 aanvullende zienswijzen ontvangen. Ook deze 
(aanvullende) zienswijzen zijn meegenomen. In totaal zijn acht zienswijzen behandeld. 

Hieronder worden de zienswijzen en de reactie van de gemeente besproken. De zienswijze is cursief 
weergegeven, waarna een reactie van de gemeente is geformuleerd. 

Zienswijze 1, Provincie Noord-Brabant, 27 juni 2012, ontvangen op 27 juni 2012 

1. Op 11 mei 2012 hebben Provinciale Staten de Verordening ruimte Noord-Brabant 2012 
(Verordening) vastgesteld, welke op 1 juni 2012 in werking is getreden. Voor de inhoudelijke 
afweging of het bestemmingsplan voldoende rekening houdt met de provinciale belangen, 
baseren wij ons op deze documenten. In paragraaf 3.2.2. van de plantoelichting wordt 
ingegaan op de Verordening ruimte. Daarin is aangegeven dat het onderhavige 
ontwerpbestemmingsplan is beoordeeld aan de hand van artikel 11.6 van de Verordening 
ruimte. Intussen is de Verordening ruimte 2012 vastgesteld, waarin in artikel 11.9 Vr 
afwijkende regels voor verblijfs- en dagrecreatie zijn opgenomen. In onze afweging baseren 
wij ons ook op dit artikel. Artikel 11.9 stelt dat in afwijking van artikel 11.6, eerste lid, onder 
a, een bestemmingsplan dat is gelegen in de groenblauwe mantel kan voorzien in een 
uitbreiding van een verblijfsr eer eatief terrein of van een dagrecreatie terrein. Het bestaande 
verblijfsrecreatieve terrein is gelegen in de groenblauwe mantel. De beoogde ontwikkeling 
binnen de groenblauwe mantel mag echter niet leiden tot de bouw van gebouwen met een 
totale omvang van meer dan 1,5 ha. Het onderhavige ontwerpplan maakt niet inzichtelijk wat 
de grootte is van de totale bebouwing van het recreatief bedrijf na uitbreiding van de 
camping. Als de totale omvang van de bebouwing meer is dan 1,5 ha. dient op grond van 
artikel 11.9, lid 3 een verantwoording in de toelichting' te worden opgenomen onder 
overeenkomstige toepassing van artikel 11.6, lid 3. Bovendien mag de uitbreiding van het 
verblijfsr eer eatief terrein niet leiden tot een grootschalige ontwikkeling. Omdat voornoemd 
inzicht ontbreekt in het ontwerpplan, valt niet in te zien of aan artikel 11.9 van de 
Verordening ruimte wordt voldaan of dat er strijd is met de Verordening ruimte. 

In het bestemmingsplan wordt ingegaan op artikel 11.6 van de Verordening ruimte. Op de nieuwe 
Verordening ruimte wordt niet ingegaan, omdat het ontwerpbestemmingsplan voor deze tijd al gereed 
gemaakt was. De nieuwe Verordening ruimte zal worden opgenomen in de toelichting. Er wordt 
ingegaan worden op artikel 11.6 en 11.9. De hoeveelheid bebouwing zal verder uitgewerkt en 
toegelicht worden. 
Op basis van de verordening mag de beoogde ontwikkeling binnen de groenblauwe mantel met leiden 
tot de bouw van gebouwen met een totale omvang van meer dan 1,5 ha. De bestaande bebouwing op 
het recreatieterrein heeft een oppervlakte van circa 1.200 m2. Met de uitbreiding is nieuwbouw gepland 
in de vorm van 21 chalets en een sanitairgebouw die een gezamenlijke oppervlakte hebben van 
eveneens circa 1.200 m2. De totale oppervlakte aan bebouwing komt hiermee uit op circa 2.400 m2 (= 



0,24 ha) en blijft hiermee ruim binnen de op grond van de verordening gestelde grens van 1,5 ha. 
Doordat de gronden volledig worden ingericht voor standplaatsen en collectieve campingvoorzieningen 
en er tevens wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing, wordt voldaan aan een gunstige 
verhouding tussen het bruto en netto-ruimtebeslag. Een bebouwingspercentage dat past in de omgeving 
wordt bereikt door de bebouwing te beperken tot enkele aanduidingsvlakken. Daarnaast zijn in de 
regels ook maximale oppervlaktematen opgenomen voor bebouwing en dient er tevens voldaan te 
worden aan de in de regels opgenomen bebouwingspercentages voor de aanduidingsvlakken. Voor het 
overige zijn de gronden binnen het bestemmingsvlak grotendeels onbebouwd en worden ze ingericht 
voor standplaatsen. Voor de bouwhoogte van bouwwerken is aansluiting gezocht bij de reguliere 
bouwhoogtes in het buitengebied. Ten slotte is er geen sprake van een grootschalige voorziening, 
aangezien het aantal bezoekers en overnachtingen samen genomen niet meer bedraagt dan 100.000. Er 
wordt voor deze ontwikkeling uitgegaan van een verdubbeling van de overnachtingen, dus van 12.500 
naar 25.000. 
Resumerend kan er gezegd worden dat de ontwikkeling voldoet aan de Verordening ruimte. 

De zienswijze geeft aanleiding om paragraaf 3.2.2 in de toelichting van het bestemmingsplan 
aan te passen. Het volgende wordt opgenomen: "In artikel 11.6 van de verordening, eerste lid, 
onder a, is echter bepaald dat in de groenblauwe mantel kan worden voorzien in de vestiging 
of uitbreiding van en niet agrarische ontwikkeling als dit niet leidt tot een bestemmingsvlak 
met een omvang van meer dan 5.000 m2. In artikel 11.9 van de verordening is gesteld dat in 
afwijking van artikel 11.6 eerste lid onder a. een bestemmingsplan dat is gelegen in de 
groenblauwe mantel kan voorzien in een uitbreiding van een verblijfsrecreatief terrein of van 
een dagrecreatie terrein. De beoogde ontwikkeling binnen de groenblauwe mantel mag echter 
niet leiden tot de bouw van gebouwen met een totale omvang van meer dan 1,5 ha. 
De bestaande bebouwing op het recreatieterrein beslaat een oppervlakte van circa 1.200 m2. 
Met de uitbreiding is nieuwbouw gepland in de vorm van 21 chalets en een sanitairgebouw die 
een gezamenlijke oppervlakte beslaan van eveneens circa 1.200 m2. De totale oppervlakte aan 
bebouwing komt hiermee uit op circa 2.400 m2 .= 0.24 ha) en blijft hiermee ruim binnen de op 
grond van de verordening gestelde grens van 1,5 ha. Doordat de gronden volledig worden 
ingericht voor standplaatsen en collectieve campingsvoorzieningen, en er tevens wordt 
voorzien in een goede landschappelijke inpassing, wordt voldaan aan een gunstige verhouding 
tussen het bruto en netto-ruimtebeslag. Een bebouwingspercentage dat past in de omgeving 
wordt bereikt door de bebouwing te beperken tot enkele aanduidingsvlakken. Daarnaast zijn in 
de regels ook maximale oppervlaktematen opgenomen voor bebouwing en dient er tevens 
voldaan te worden aan de in de regels opgenomen bebouwingspercentages voor de 
aanduidingsvlakken. Voor het overige zijn de gronden binnen het bestemmingsvlak 
grotendeels onbebouwd en worden ze ingericht voor standplaatsen. Voor de bouwhoogte van 
bouwwerken is aansluiting gezocht bij de reguliere bouwhoogtes in het buitengebied. 
Ten slotte is de beoogde ontwikkeling niet aan te merken als een grootschalige voorziening 
waarbij het te verwachten aantal bezoekers en overnachtingen samen genomen meer dan 
100.000 bedraagt. Voor de camping wordt uitgegaan van een verdubbeling van het aantal 
ovemachtingen van 12.500 naar 25.000. dus ruimschoots onder de grens van een 
'grootschalige voorziening'. Resumerend kan worden geconstateerd dat het bestemmingsplan 
past binnen de provinciale Structuurvisie en voldoet aan de Verordening ruimte." 

2. De Verordening ruimte kent twee hoofduitgangspunten ten aanzien van ontwikkelingen buiten 
bestaand stedelijk gebied; zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (artikel 2.1) en 
kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 2.2). Ten aanzien van de 
kwaliteitsverbetering van het landschap bepaalt de Verordening: 
"Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk 
gebied, bevat een verantwoording van 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 waarop de ontwikkeling haar werking heeft." 
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In het onderhavige plan is de landschappelijke inpassing opgevoerd als kwaliteitsverbetering. 
Naar ons oordeel is de landschappelijke inpassing grotendeels onderdeel van de inrichting 
van het campingterrein en kan niet gezien worden als een kwaliteitsverbetering van het 
gebied, zoals bedoeld in de Verordening ruimte. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht 
aan het slopen van bebouwing, of het toevoegen, versterken of herstellen van 
landschapselementen die een bijdrage leveren aan de versterking van de landschapsstructuur 
of de relatie stad-land, of een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische 
hoofdstructuur en ecologische verbindingszones. In de plantoelichting ontbreekt verder elke 
verantwoording en zekerstelling zoals bedoeld in artikel 2.2 Vr. Wij achten het plan dan ook 
in strijd met artikel 2.2 van de Verordening ruimte. 

In dit bestemmingsplan wordt voornamelijk ingegaan op landschappehjke inpassing. De 
kwaliteitsverbetering van het landschap is hierin deels opgenomen. 

Deze landschappelijke inpassing is overigens wel geborgd, doordat in artikel 3.1.2 lid e staat 
beschreven dat de uitbreiding van de camping uitsluitend gebruikt mag worden indien landschappelijke 
inpassing wordt gerealiseerd. Hierdoor is de juridische borging verankerd. 
De juridische en financiële borging van zowel de landschappelijke inpassing als de 
kwaliteitsverbetering is eveneens geborgd doordat er een overeenkomst is afgesloten met de 
initiatiefiiemer. In deze overeenkomst staat de kwaliteitsverbetering opgenomen. Hierdoor is er een 
financiële en juridische borging dat naast de landschappelijke inpassing ook de kwaliteitsverbetering 
uitgevoerd zal worden. 
Aanvullend heeft de initiatiefnemer de watergang en de bijbehorende oever aangekocht, zodat ook dit 
gebied aangrenzend aan de camping beheerd kan worden. Het gaat om 1.630m2 aan watergang. Tevens 
heeft de initiatiefiiemer het aangrenzende bos gekocht dat circa 22.500m2 groot is. 

Om meer duidelijkheid te scheppen over de kwaliteitsverbetering en de landschappelijke inpassing 
wordt er een stuk tekst toegevoegd in hoofdstuk 5.1.2 over de kwaliteitsverbetering. 

De zienswijze geeft aanleiding om in hoofdstuk 5.1.2 van de toelichting van het 
bestemmingsplan de volgende tekst op te nemen: "Het gaat om kwaliteitsverbetering buiten 
het campingterrein. Er is hiervoor 1630 m2 grond aangekocht. Het aantal m2 bos dat eerder is 
aangekocht is 22500 m2, tevens voor kwaliteitsverbetering en landschappelijke inpassing. Er 
is een exploitatieovereenkomst mbt de landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering 
opgesteld en ondertekend, waardoor de borging is verzekerd." 

Zienswijze 2, Waterschap De Dommel, 14 juni 2012, ontvangen op 20 juni 2012 

3. In paragraaf 4.2.1. Water is onder het kopje "Waterbergende maatregelen" de benodigde 
waterberging onderbouwd. De wijze van berekening voor dit bestemmingsplan is echter 
achterhaald. Verzocht wordt voor het bepalen van de bergingsopgave onze HNO-tool 
toe te passen. Op basis hiervan zal een grotere hoeveelheid waterberging nodig zijn dan nu in 
de toelichting opgenomen. 
De voorziening moet een neerslagreeks van T=10+10% kunnen bergen en in een 
T=l 00+10% situatie mag geen wateroverlast ontstaan op eigen terrein of bij derden. De 
oplossingsrichting kan uitgewerkt worden op hoofdlijnen in een situatieschets en 
dwarsdoorsnede. Daaruit moet blijken waar de voorziening gesitueerd wordt, waar de 
overloopvoorziening komt, welk ruimtebeslag benodigd is en op welke wijze berging boven 
de GHG plaatsvindt. 

In het bestemmingsplan is er een berekening opgenomen voor de waterberging. Gezien het feit dat deze 
berekening gebaseerd is op een oude methode zal er een nieuwe berekening aan de hand van de HNO-
tool gedaan worden. De nieuwe bergingsopgave zal verwerkt worden in de toelichting. 



De wadi (zaksloot) dient voor de berging van hemelwater vanaf de chalets en het sanitairgebouw. Met 
de HNO tooi is een nieuwe berekening gemaakt die uitkomt op een benodigde waterberging van 60 m3. 
De overige verharding ligt zo verspreid over het terrein dat deze kunnen afwateren op het omliggende 
terrein en hier kunnen infiltreren in de onverzadigde zone met een hoge doorlatendheid. 
Over de locatie van de wadi op het terrein en de uitvoering ervan is nu nog geen duidelijkheid. Het 
terrein biedt echter voldoende ruimte en mogelijkheden voor de realisatie van de beoogde 
waterberging. De nadere uitwerking van de waterbergende voorzieningen zal te zijner tijd in overleg 
met het waterschap plaatsvinden. 
De waterbergende maatregelen zijn op 12 oktober 2012 voorgelegd aan het Waterschap. Op 16 oktober 
2012 is het Waterschap akkoord gegaan met deze maatregelen. Het bestemmingsplan wordt aangepast 
aan de nieuwe waterbergende maatregelen. 

De zienswijze geeft aanleiding om de waterparagraaf in paragraaf 4.2.1 van de toelichting van 
het bestemmingsplan aan te passen. Het volgende wordt opgenomen onder de waterbergende 
maatregelen: 
"Voor de chalets geldt dat aan de zijde van de Schafterdijk een wadi in de vorm van een 
zaksloot gerealiseerd kan worden, waarop hemelwater van deze bebouwing wordt afgevoerd. 
Het sanitairgebouw kan eveneens hierop worden aangesloten door middel van een 
pijpverbinding. De toename van verhard oppervlak als gevolg van de aanbouw van chalets en 
het sanitairgebouw zal circa 1.250 m2 bedragen. Voor de beide voorzieningen is met behulp 
van de HNO toets (Hydrologisch neutraal Ontwikkelen) bepaald dat er een bergingscapaciteit 
moet worden gerealiseerd van 60 m3. 
De berging dient plaats te vinden boven de GHG (circa 0.65 m -mv). Uitgaande van een 
maximaal toelaatbare peilstijging van 0,3 m, bedraagt de benodigde oppervlakte circa 200 m2. 
De voorziening dient te worden voorzien van een begrensde noodoverlaatvoorziening om een 
teveel aan hemelwater in extreme situaties af te voeren. Deze overloopvoorziening kan 
bestaan uit een greppel, welke afwatert op de sloot langs de Schafterdijk. De greppel dient 
nabij de wegbermsloot te worden voorzien van een schotbalkje (op 0,3 m -mv). 
Binnen het plangebied is voldoende ruimte aanwezig voor de realisatie van 200 m2 

waterberging. Een exacte locatie kan vooralsnog niet worden aangegeven. De wegen c.q. 
paden zullen niet worden voorzien van straatkolken. Het hemelwater dat hierop valt zal, mede 
gezien de breedte van de paden, afstromen en naast de verharding in de bodem infiltreren. Dit 
zal geen wateroverlast tot gevolg hebben, gezien de hoge doorlatendheid van de onverzadigde 
zone. In het algemeen gelden de volgende randvoorwaarden voor de ontwikkeling: 
Vuil water en (schoon) hemelwater dienen te worden gescheiden. Afvalwater dient te worden 
Aangesloten op de gemeentelijke riolering; 
Conform de waterkwaliteitstrits (schoonhouden - scheiden - zuiveren) dienen de 
bronmaatregelen te worden onderzocht. Dit houdt voornamelijk in dat geen uitloogbare 
bouwmaterialen zoals zink, koper, lood dienen te worden gebruikt en dat een verantwoord 
wegen groenbeheer zonder milieubelastende stoffen (bestrijdingsmiddelen) dient te worden 
uitgevoerd; 
Voor het creëren van oppervlaktewater (net zoals voor lozing op oppervlaktewater, 
onttrekking van oppervlaktewater en aanleg van drainage) dient een ontheffing van de Keur / 
Verordening Waterhuishouding te worden aangevraagd bij het Waterschap." 

4. In artikel 3.1.2.worden uitspraken gedaan over de realisatie van natuurvriendelijke oevers 
op de noordelijke leggerwatergang. Om te bekijken in hoeverre realisatie van een 
natuurvriendelijke oever mogelijk is moet echter eerst overleg tussen het waterschap en de 
initiatiefnemers plaatsvinden. 

In het bestemmingsplan worden inderdaad uitspraken gedaan over de realisatie van een 
natuurvriendelijke oever. Na overleg tussen de initiatiefnemer en het Waterschap heeft de 
initiatiefiiemer de oever/watergang gekocht. De overeenkomst is ondertekend. De initiatiefiiemer heeft 
tevens besproken in hoeverre de oever aangepast mag worden. Deze oever zal deel uitmaken van de 
kwaliteitsverbetering van het landschap die de provincie voor ogen heeft. De oever wordt onder andere 
opgevoerd als kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit wordt verwerkt in hoofdstuk 5.1.2 waarin 
tevens wordt aangegeven dat de kwaliteitsverbetering is vastgelegd in een overeenkomst. 
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De zienswijze geeft aanleiding om in hoofdstuk 5.1.2 van de toelichting van het 
bestemmingsplan de volgende tekst op te nemen: "Het gaat om kwaliteitsverbetering buiten 
het campingterrein. Er is hiervoor 1630 m2 grond aangekocht. Het aantal m2 bos dat eerder is 
aangekocht is 22500 m2, tevens voor kwaliteitsverbetering en landschappelijke inpassing. Er 
is een exploitatieovereenkomst mbt de landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering 
opgesteld en ondertekend, waardoor de borging is verzekerd." 

Zienswijze 3, Van der Zanden wonende te Bergbosweg 12 te Budel, 29 mei 2012 

5. De ontwikkeling is voor Schafterdijk 15 zeer zorgelijk en verontrustend. Bij een eventuele 
uitbreiding spelen zeer grote economische belangen mee en daarnaast wordt het woongenot 
van de bewoners van het pand onevenredig zwaar aangetast en of beperkt. Door uitbreiding 
van de camping in noordelijke richting en wijziging van de huidige bestemming van het 
agrarische perceel brengt voor mij als eigenaar van het dan volledig ingesloten perceel 
Schafterdijk 15 - mede gezien de huidige vorm van mijnperceel- een gigantische 
waardedaling teweeg. Huidige en toekomstige bewoners worden geconfronteerd met een 
toename van lawaai, rumoer, stank('toename van verkeersdrukte en verkeersbewegingen rond 
het gehele perceel, toename van het aantal barbecueën, hondengeblaf muziek, lawaai van 
kinderen ,enz) en horizonvervuiling (nu nog open agrarisch en landelijk, dan afgesloten met 
gr oenw allen en r andbeplanting en of tenten/caravans/auto's). Ik, als eigenaar van 
Schafterdijk 15, ben pertinent tegen een uitbreiding van camping de Dommelvallei in 
noordelijke richting en wil pertinent het open landelijk karakter en de nu heersende stilte voor 
het gebied rond mijn perceel- Schafterdijk 15- behouden. 

De uitbreiding van de camping vindt plaats aan de noordzijde van de huidige camping. Schafterdijk 15 
is gesitueerd ten zuiden van de camping, waardoor het perceel niet verder wordt ingesloten door de 
camping dan dat het momenteel al is. 
Wat betreft het verkeer is de situatie beoordeeld van de woningen aan de Schafterdijk. Door de 
uitbreiding van de camping zal de verkeers generatie toenemen en daarom is de verkeersgeneratie 
onderzocht voor zowel de huidige als de toekomstige situatie. Aan de hand hiervan is met behulp van 
standaard rekenmethode I de 48 dB contour van de Schafterdijk bepaald. Uit de berekening bhjkt dat in 
de toekomstige situatie de 48 dB contour op 10 meter uit de wegas komt te liggen. Woning van 
appellant aan de Schafterdijk ligt op meer dan 10 meter uit de wegas, derhalve kan geconcludeerd 
worden dat er voor het aspect wegverkeerslawaai geen belemmeringen zijn. Er wordt voor indirect 
hinder voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, 48 dB etmaal waarde. 
Na de uitbreiding van de camping zal het aantal standplaatsen en andere verblijven niet meer dan 300 
bedragen. Deze zullen niet het gehele jaar door gasten worden bezet. De totale verkeersgeneratie van 
de camping is berekend aan de hand van de CROW-publicaties en bedraagt 425 verkeersbewegingen 
gemiddeld per dag per jaar; dit is een toename van ca. 200 motorvoertuigbewegingen per dag. In het 
'Verkeersbeleidsplan' van de gemeente Valkenswaard staat beschreven dat de intensiteiten op 
dergelijke wegen niet boven de circa 3.000 motorvoertuigen per etmaal dient te komen. De 425 
verkeersbewegingen per dag per jaar blijven hiermee ver onder de toegestane aantal voor dergelijke 
wegen zoals de Schafterdijk. Hierdoor zal de verkeersveiligheid ook niet negatief worden beïnvloed. 
Indien dit aantal wordt beschouwd ten opzichte van het NIBM-criterium, wordt ruim onder deze grens 
gebleven. Derhalve kan geconcludeerd worden dat er geen belemmeringen voor het aspect 
luchtkwaliteit zijn. 

Naar aanleiding van onder andere uw zienswijze is een aanvullend akoestisch onderzoek gedaan naar 
geluidshinder zoals geluidsbronnen van mensen en indirecte hinder zoals verkeerslawaai. Hieruit blijkt 
dat er wordt voldaan aan de gemiddelde geluidsniveaus. Ook komt uit het onderzoek voort dat er wordt 
voldaan aan de maximale geluidsniveaus. Wat betreft de indirecte hinder blijkt dat het ten gevolge van 
de inrichting optredende geluidsniveau van verkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder) voldoet 
aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). In de bijlage van de toelichting van het bestemmingsplan 
wordt het rapport opgenomen. 



Aan de landschappelijke inpassing van de camping is aandacht besteed. Zo vormt een robuuste 
groensingel rondom de gehele camping (uitgezonderd de entree) de overgang naar het omringende 
landschap. De camping zal zich hierdoor als een -van de vele- boscomplex tonen in het landschap, in 
aansluiting op het bestaande bos aan de noordzijde van de camping. De beplanting van de camping 
zorgt dus voor een geleidelijke overgang naar het bos. De groensingel varieert in breedte tussen de ca. 
5 m tot 8 m, en aan de oostzijde plaatselijk tussen de ca. 10 tot 25 m. De toe te passen bosbeplanting 
bestaat uit gebiedseigen soorten zoals o.a. zomereik, ruwe berk, esdoorn, es en spar. Van 
horizonvervuiling is dus geen sprake. 

Indien u van mening bent dat u in een planologische nadeligere situatie komt te verkeren, komt u het 
recht toe om op grond van artikel 6.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening een verzoek om 
vergoeding tot planschade in te dienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Valkenswaard. Dit artikel is vooral geschreven voor gevallen, waarin planologische 
maatregelen toch onverhoopt mocht lijden tot schade voor derden. In de Wro staat opgenomen dat twee 
procent van de vermindering van de waarde voor rekening van de aanvrager blijft. 

De zienswijze geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Er is een nieuw 
akoestisch onderzoek uitgevoerd. Onder het nieuwe toe te voegen kopje 'Onderzoek 
industrielawaai' in paragraaf 4.2.6 wordt toegevoegd: "Door ECOPART B.V. is een 
akoestisch onderzoek ingesteld naar de optredende geluidsbelasting op de omgeving als 
gevolg van het in bedrijf hebben van een recreatie-inrichting aan de Schafterdijk 9 te 
Valkenswaard (nr. AN14641 versie 2.0, rapportdatum 22-04-2013). De Feesterij Camping en 
arrangementen De Dommelvallei bestaat uit een camping en een café, restaurant en zaal. Het 
café, restaurant en zaal zullen ongewijzigd in bedrijf blijven. Aanleiding voor de uitvoering 
van dit onderzoek is het voornemen van de initiatiefnemer om medewerking te verlenen aan 
een op te starten bestemmingsplanherziening waarbij de uitbreiding van een camping mogelijk 
wordt gemaakt. 
Hiertoe zijn op basis van de representatieve bedrijfssituatie voor de gevels van de 
dichtstbijzijnde woningen van derden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de 
maximale geluidsniveaus berekend. Tevens is de indirecte hinder, zijnde de geluidsbelasting 
als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting, beschouwd. Het toetsingskader voor de 
geluidsbelasting afkomstig van de recreatie-inrichting is in feite tweeledig. Allereerst dient 
voor het wijzigen van het bestemmingsplan te worden aangetoond dat er in de toekomstige 
situatie sprake is van een goede ruimtelijke inrichting van de directe omgeving. Hiervoor dient 
de geluidsbelasting in kaart te worden gebracht als gevolg van alle relevante bronnen binnen 
het gehele project, inclusief menselijk stemgeluid. Tevens dienen hiervoor alle relevante 
geluidsbronnen te worden meegenomen. Ook als deze volgens het Activiteitenbesluit zijn 
uitgesloten van toetsing. De uitkomsten dienen te worden getoetst op grond van de methodiek 
van de VNG-publicatie "bedrijven en milieuzonering". Indien blijkt dat er sprake is van de 
overschrijding van de in de VNG-publicatie gestelde grenswaarden, dan dient, om na te gaan 
in hoeverre er mogelijk hogere grenswaarden dienen te worden aangevraagd, tevens toetsing 
plaats te vinden aan het Activiteitenbesluit. 
Beoordeling en conclusie 
Langtij dgemiddelde beoordelingsniveaus 
Wanneer de gemiddelde geluidsniveaus worden getoetst aan het toetsingskader van 
respectievelijk 45, 40 en 35 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode, dan kan worden 
gesteld dat de gemiddelde geluidsniveuas op alle beoordelingspunten kan worden voldaan. 
Maximale geluidsniveaus 
Wanneer de maximale geluidsniveaus worden getoetst aan het toetsingskader van 
respectievelijk 65, 60 en 55 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode, dan kan worden 
gesteld dat tevens op alle beoordelingspunten kan worden voldaan-
Verkeer van en naar de inrichting 
Uit de berekeningen blijkt dat het ten gevolge van de inrichting optredende geluidsniveau van 
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verkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder) voldoet aan de voorkeurs grenswaarde van 
50 dB, A) volgens de circulaire van het ministerie van VROM van 29 februari 1996. Het 
akoestisch onderzoek is als bijlage bij het digitale bestemmingsplan gevoegd." 

Zienswijze 4, Van Hout wonende te Schafterdijk 13, 7 juni 2012 

6. Uitbreiding van de bestaande camping zal verkeersbewegingen op de Schafterdijk doen 
toenemen. De verkeersveiligheid (gezien de huidige staat van de Schafterdijk) zal negatief 
worden beïnvloed. Momenteel zijn er verschillende bewoners van de Dommelvallei die 
nogal een agressieve rijstijl hebben. 

Na de uitbreiding van de camping zal het aantal standplaatsen en andere verblijven niet meer dan 300 
bedragen. Gemiddeld genomen worden deze niet het gehele jaar door gasten bezet. De totale 
verkeersgeneratie van de camping is berekend aan de hand van de CROW-publicaties en bedraagt 425 
verkeersbewegingen gemiddeld per dag per jaar; dit is een toename van ca. 200 
motorvoertuigbewegingen per dag. In het ' Verkeersbeleidsplan' van de gemeente Valkenswaard staat 
beschreven dat de intensiteiten op dergelijke wegen niet boven de circa 3.000 motorvoertuigen per 
etmaal dient te komen. De 425 verkeersbewegingen per dag per jaar blijven hiermee ver onder het 
toegestane aantal voor dergelijke wegen zoals de Schafterdijk. Hierdoor zal de verkeersveiligheid ook 
niet negatief worden beïnvloed. 

Wat betreft het verkeer is de situatie beoordeeld van de woningen aan de Schafterdijk. Door de 
uitbreiding van de camping zal de verkeersgeneratie toenemen en daarom is de verkeersgeneratie 
onderzocht voor zowel de huidige als de toekomstige situatie. Aan de hand hiervan is met behulp van 
standaard rekenmethode I de 48 dB contour van de Schafterdijk bepaald. Uit de berekening blijkt dat in 
de toekomstige situatie de 48 dB contour op 10 meter uit de wegas komt te liggen. Uw woning 
aan de Schafterdijk ligt op meer dan 10 meter uit de wegas, derhalve kan geconcludeerd worden dat er 
voor het aspect wegverkeerslawaai geen belemmeringen zijn. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

7. In de aanvraag wordt er ook gesproken over uitbreiding van de hoeveelheid chalets. 
Gezien het huidige gebruik van de chalets kan men niet meer spreken van een camping. 
Een groot gedeelte van de huidige chalets is permanent bewoond, en dit komt de kwaliteit 
van onze leefomgeving niet ten goede! Ik ben momenteel 5 jaar woonachtig op 
Schafterdijk 13, en ik neem een duidelijk teruggang waar van campinggasten, en toename 
van permanente bewoners. Deze tendens is niet bevorderlijk voor onze woonomgeving en 
het ( door de gem. Valkenswaard) beoogde toerisme. Het lijkt mij raadzaam als gemeente 
om op het bovenstaande te handhaven, i.p.v. in te gaan op eventuele uitbreiding. Het 
opknappen van het bestaande terrein geeft naar mijn mening geen garantie op toerisme, 
gezien de ontwikkeling (bewoning) van een ander park gelegen aan de Maastrichterweg 
te Valkenswaard. Het bovengenoemde heeft naar mijn mening meer weg van het creëren 
van een masker voor het onderbrengen van een economisch lagere klasse van de 
bevolking. 

De uitbreiding van de camping wordt mogelijk gemaakt met als doel om het toerisme te stimuleren. In 
het oude bestemmingsplan werd permanente bewoning niet toegestaan. Om deze reden wordt in het 
nieuwe bestemmingsplan permanente bewoning ook niet mogelijk gemaakt. In de regels is dit terug te 
vinden onder strijdig gebruik. Indien er op de camping toch permanente bewoning plaatsvindt zal het 
team van handhaving deze zaak onderzoeken. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 



8. In de nabijheid van de horecagelegenheid worden zes groepchalets geplaatst. Dit is een 
wijziging van de huidige situatie. Dit heeft dus consequenties t.a.v. het geluidsniveau. 
Graag zou ik de invloed van deze groepchalets uitgewerkt zien voor de nabij gelegen 
woningen Schafterdijk 11,13 en 15. De huidige geluidsisolatie van de bestaande 
horecagelegenheid laat de wensen over. Bij bruiloften en partijen geeft dit overlast. Niet 
alleen de muziek, maar ook het vertrekkende publiek wat aan het einde van het feest (± 
02.00 uur) huiswaarts gaat met meestal veel kabaal. Het voornemen van de 
bovengenoemde groepchalets zullen dus geen positieve bijdrage leveren aan de al 
bestaande overlast. 

Naar aanleiding van onder andere uw zienswijze is een aanvullend akoestisch onderzoek gedaan naar 
geluidshinder zoals geluidsbronnen van mensen en indirecte hinder zoals verkeerslawaai. Hieruit blijkt 
dat er wordt voldaan aan de gemiddelde geluidsniveaus. Ook komt uit het onderzoek voort dat er wordt 
voldaan aan de maximale geluidsniveaus. Wat betreft de indirecte hinder blijkt dat het ten gevolge van 
de inrichting optredende geluidsniveau van verkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder) voldoet 
aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
Uit het onderzoek blijkt dat de uitbreiding van de camping voldoet aan de toegestane geluidswaarden. 
In het bestemmingsplan zal een samenvatting van het onderzoek opgenomen worden. In de bijlage van 
de toelichting van het bestemmingsplan wordt het rapport opgenomen. 

De zienswijze geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Er is een nieuw 
akoestisch onderzoek uitgevoerd. Onder het nieuwe toe te voegen kopje 'Onderzoek 
industrielawaai' in paragraaf 4.2.6 wordt toegevoegd: "Door ECOPART B.V. is een 
akoestisch onderzoek ingesteld naar de optredende geluidsbelasting op de omgeving als 
gevolg van het in bedrijf hebben van een recreatie-inrichting aan de Schafterdijk 9 te 
Valkenswaard (nr. AN14641 versie 2.0. rapportdatum 22-04-2013). De Feesterij Camping en 
arrangementen De Dommelvallei bestaat uit een camping en een café, restaurant en zaal. Het 
café, restaurant en zaal zullen ongewijzigd in bedrijf blijven. Aanleiding voor de uitvoering 
van dit onderzoek is het voornemen van de initiatiefnemer om medewerking te verlenen aan 
een op te starten bestemmingsplanherziening waarbij de uitbreiding van een camping mogelijk 
wordt gemaakt. 
Hiertoe zijn op basis van de representatieve bedrijfssituatie voor de gevels van de 
dichtstbijzijnde woningen van derden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de 
maximale geluidsniveaus berekend. Tevens is de indirecte hinder, zijnde de geluidsbelasting 
als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting, beschouwd. Het toetsingskader voor de 
geluidsbelasting afkomstig van de recreatie-inrichting is in feite tweeledig. Allereerst dient 
voor het wijzigen van het bestemmingsplan te worden aangetoond dat er in de toekomstige 
situatie sprake is van een goede ruimtelijke inrichting van de directe omgeving. Hiervoor dient 
de geluidsbelasting in kaart te worden gebracht als gevolg van alle relevante bronnen binnen 
het gehele project, inclusief menselijk stemgeluid. Tevens dienen hiervoor alle relevante 
geluidsbronnen te worden meegenomen. Ook als deze volgens het Activiteitenbesluit zijn 
uitgesloten van toetsing. De uitkomsten dienen te worden getoetst op grond van de methodiek 
van de VNG-publicatie "bedrijven en milieuzonering". Indien blijkt dat er sprake is van de 
overschrijding van de in de VNG-publicatie gestelde grenswaarden, dan dient, om na te gaan 
in hoeverre er mogelijk hogere grenswaarden dienen te worden aangevraagd, tevens toetsing 
plaats te vinden aan het Activiteitenbesluit. 
Beoordeling en conclusie 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
Wanneer de gemiddelde geluidsniveaus worden getoetst aan het toetsingskader van 
respectievelijk 45, 40 en 35 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode, dan kan worden 
gesteld dat de gemiddelde geluidsniveuas op alle beoordelingspunten kan worden voldaan. 
Maximale geluidsniveaus 
Wanneer de maximale geluidsniveaus worden getoetst aan het toetsingskader van 
respectievelijk 65, 60 en 55 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode, dan kan worden 
gesteld dat tevens op alle beoordelingspunten kan worden voldaan. 
Verkeer van en naar de inrichting 
Uit de berekeningen blijkt dat het ten gevolge van de inrichting optredende geluidsniveau van 
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verkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder) voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 
50 dB(A) volgens de circulaire van het ministerie van VROM van 29 februari 1996. Het 
akoestisch onderzoek is als bijlage bij het digitale bestemmingsplan gevoegd." 

9. In de aanvraag wordt tevens gesproken over een aan te leggen natuurlijke bufferzone, 
welke een scheiding moet vormen tussen de camping en de aangrenzende percelen. Graag 
zou ik een uitwerking van de betreffende zone zien t.h.v. van het kadastraal perceel sectie 
E, nummer 96. 

De camping zal landschappelijk worden ingepast. Er komt dus groen zowel op de camping als rondom 
de camping. Het inpassingsplan is opgenomen in het bestemmingsplan. Een uitwerking is in de bijlage 
van het bestemmingsplan te vinden. Een toelichting van de groensingel is tevens beschreven in het 
bestemmingsplan. De robuuste groensingel rondom de gehele camping (uitgezonderd de entree) vormt 
de overgang naar het omringende landschap. De camping zal zich hierdoor als een -van de vele-
boscomplex tonen in het landschap, in aansluiting op het bestaande bos aan de noordzijde van de 
camping. De groensingel varieert in breedte tussen de ca. 5 m tot 8 m, en aan de oostzijde plaatselijk 
tussen de ca. 10 tot 25 m. De toe te passen bosbeplanting bestaat uit gebiedseigen soorten zoals o.a. 
zomereik, ruwe berk, esdoorn, es en spar. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

Zienswijze 5, Linssen es Advocaten namens cliënten Manders-Bannenberg wonende te 
Maastrichterweg 192 en Bannenberg wonende te Maastrichterweg 196, ontvangen 27 juni 2012 

10. Cliënten kunnen zich met het ontwerpbestemmingsplan niet verenigen. Van belang om hierbij 
op te merken is dat de percelen van cliënten direct komen te grenzen aan de uitbreiding van 
de camping. 
In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan is ingegaan op het gemeentelijk beleid. In de 
eerste plaats is de gemeentelijke StructuurvisiePlus Valkenswaard (in het vervolg: de 
structuurvisie) van belang. In de structuurvisie zijn negen structuurprincipes uitgewerkt, 
waarvan de volgende van betekenis zijn voor het plangebied en ook concreet worden 
uitgewerkt: 
- landschap als drager met versterken landschapspatroon; 
- busstructuren versterken: waar mogelijk uitbreiden en verbinden; 
- concentratie van landbouw; 
- recreatie: ruimte bieden aan 'rustige en groene' recreatie. 
Specifiek voor het deelgebied Opperheide (waarin de noordelijke helft van het plangebied is 
vervat), is de volgende passage opgenomen: "Nabij de Opperheide wordt een tweede 
ecologische oost-westverbinding gerealiseerd tussen de Dommel en de Tongelreep (naast de 
Brugsche Heide). Deze zone kan worden gekenmerkt als een duurzame structuur waarin geen 
nieuwe bebouwing gewenst is. Door hier een besloten zone te introduceren krijgen de 
noordelijk gelegen open zone en Borkel en Schaft een duidelijke begrenzing (...)" 
Naar het oordeel van cliënten past het ontwerpbestemmingsplan niet binnen het gemeentelijk 
beleid, meer in het bijzonder niet binnen de structuurvisie. Uit de structuurvisie blijkt immers 
dat het gaan om structuurprincipes zoals het landschap als drager met versterken van het 
landschapspatroon, het versterken van bosstructuren en concentratie van landbouw. Aan deze 
structuurprincipes wordt met voorliggend ontwerpbestemmingsplan niet tegemoetgekomen. 
Integendeel, aan deze structuurprincipes wordt naar het oordeel van cliënten juist afbreuk 
gedaan. Immers wordt c.q. worden noch het landschapspatroon noch de bosstructuren 
versterkt. Daarnaast kan naar het oordeel van cliënten in onderhavige kwestie niet (langer) 
gesproken worden van 'rustige en groene' recreatie. De ruimtelijke impact van het 
ontwerpbestemmingsplan is namelijk wel degelijk aanwezig - en groter dan kennelijk 
wordt verondersteld - reden waarom geen sprake is van 'rustige en groene' recreatie. 
Gelet op het voorgaande dient geconcludeerd te worden dat het ontwerpbestemmingsplan 
niet passend is binnen de StructuurvisiePlus Valkenswaard. 



In de Structuurvisie-Plus staat aangegeven dat een van de speerpunten recreatie is. Valkenswaard wil 
zich ontwikkelen tot de recreatieve gemeente van de regio. Tevens staat aangegeven dat in 
Valkenswaard op allerlei wijzen ruimte wordt geboden aan recreatie en toerisme. Aangezien de 
ontwikkeling aan de Schafterdijk 9 meewerkt aan dit speerpunt, past het ons inziens goed in de 
Structuurvisie-Plus. 
Echter, er is een nieuwe structuurvisie vastgesteld gedurende de procedure van dit bestemmingsplan. In 
deze structuurvisie staat beschreven dat de zone langs de Maastrichterweg gezien kan worden als een , 
aandachtsgebied recreatie. Schafterdijk 9 valt binnen deze zone. Deze zone is gericht op allerlei 
recreatieve activiteiten. Tevens staat beschreven dat met name in het buitengebied wordt gezocht naar 
het bieden van ruimte voor toeristisch-recreatieve bedrijven. Dit bestemmingsplan past dus binnen de 
structuurvisie. 
De nieuwe structuurvisie zal worden opgenomen in het bestemmingsplan. 

De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. De nieuwe 
structuurvisie wordt in paragraaf 3.3.1 aan het bestemmingsplan toegevoegd. De 
Structuurvisie-plus wordt verwijderd. De nieuwe tekst luidt als volgt: 
"In het kader van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente Valkenswaard gestart met het 
opstellen van een nieuwe Structuurvisie. Een update van de StructuurvisiePlus uit 2003 is 
benodigd omdat een aantal zaken al ontwikkeld of uitgevoerd zijn en er nieuwe 
aandachtspunten op de agenda zijn gekomen. Ook heeft de gemeente op diverse punten nieuw 
beleid geformuleerd en beleidslijnen herzien. Tenslotte ontbreekt een uitvoeringsprogramma. 
Daarom is een nieuwe structuurvisie opgesteld. De stnictuurvisie is opgebouwd uit twee 
delen, deel A en deel B. Deel A bevat een ruimtelijke toetsingskader en visie op hoofdlijnen 
voor de lange termijn (tot 2030). Dit deel formuleert de ontwikkelingskoers voor de lange 
termijn en biedt het casco voor concrete projecten en plannen. Het is een toetsingskader, maar 
tegelijkertijd ook een inspiratiekader voor ruimtelijke ontwikkeling. 
Deel B van de structuurvisie is een ruimtelijk- functioneel programma en uitvoeringsplan voor 
de (middellange en) korte termijn. In dit deel van de structuurvisie staat beschreven welke 
concrete projecten en plannen op korte termijn richting uitvoering worden gebracht en hoe 
deze gerealiseerd gaan worden. Het projectenplan zal periodiek worden geactualiseerd en 
geeft daarmee steeds voor een bepaalde periode weer op welke wijze de ontwikkelingskoers 
tot uitvoering wordt gebracht. Deze actualisatie is nodig om kostenverhaal van bovenplanse 
kosten zeker te stellen en locatie-eisen te kunnen stellen. Bovendien biedt dit deel 
mogelijkheden om accenten in de ruimtelijke ontwikkeling te verschuiven, zonder daarbij de 
totale visie (deel A) aan te passen. In deel A van de structuurvisie is ook een visie beschreven 
voor de bebouwde kom van Valkenswaard. Valkenswaard is ten opzichte van Dommelen en 
Borkel en Schaft de meest stedelijke kern. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor 
nieuwe ontwikkelingen, vooral in het centrum en aan de randen van het centrum. De 
verbetering van de leefkwaliteit aan de doorgaande wegen heeft prioriteit. Deze linten, 
waaronder de Leenderweg, heeft te lijden onder de grote verkeersdruk. Als deze druk 
verminderd wordt, kan de inrichting van deze linten worden aangepast en meer worden gericht 
op de verb lii fskwaliteit. Daarnaast staat in de structuurvisie aangegeven wat de mogelijkheden 
zijn voor inbreidingsplannen. De planlocatie is onderdeel van het agrarisch gebied. Gelet op 
de grote bescherming die de natuurgebieden genieten, is er geen grote groei van de aanwezige 
agrarische bedrijven te verwachten. Dit wil niet zeggen dat er geen potenties zijn voor de 
landbouwsector. Uitgangspunt blijft wel dat de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. Hiermee 
blijft een gebied een vitale en aantrekkelijke uitstraling behouden. De gemeente wil in dat 
kader maximale ruimte bieden voor nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven en hergebruik 
van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, kleinschalige 
bedrijvigheid, zorg, kunst en cultuur). De ontwikkeling van nieuwe verblijfs- en dagrecreatie 
in het buitengebied wordt gestimuleerd. Zo kan de recreatieve betekenis verder worden 
vergroot door langs toeristische en recreatieve netwerkroutes horeca- en andere rustpunten te 
creëren. Hierbij streeft de gemeente wel naar een zekere kwaliteitsverbetering. De gemeente 
Valkenswaard wil onder die voorwaarde graag meewerken aan nieuwe initiatieven om zo het 
toeristisch-recreatieve aanbod substantieel te verhogen. De uitbreiding en de herinrichting van 
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het recreatieterrein past binnen de uitgangspunten van de structuurvisie. De planlocatie los van 
de cultuurhistorisch kerntjes Borkel en Schaft ten noorden hiervan. De uitbreiding van het 
recreatieterrein vindt plaats in noordelijke richting. Op de kaart uit de structuurvisie is de 
planlocatie gesitueerd binnen het aandachtsgebied voor recreatie." 

77. Evenmin is het ontwerpbestemmingsplan passend binnen de Welstandsnota 
Valkenswaard. Blijkens deze welstandsnota valt het plangebied binnen de gebiedstypering 
'natuurgebied'. Hiervoor geldt het hoogste toetsingsniveau. Niet blijkt dat het 
ontwerpbestemmingsplan aan dit hoogste toetsingsniveau is getoetst en hieraan voldoet. 
Reeds om die reden wordt betwist dat het ontwerpbestemmingsplan past binnen de 
Welstandsnota Valkenswaard. Dit geldt te meer nu uit het ontwerpbestemmingsplan ook 
niet blijkt dat bij de beoordeling van het plan extra aandacht is voor de samenhang met 
de groene omgeving en landschappelijke waarden op het gebied van natuur, 
cultuurhistorie, etc. In de planregels zijn ook geen nadere regels gesteld om dit te 
waarborgen. Gelet daarop concluderen cliënten dat het ontwerpbestemmingsplan niet 
past binnen de Welstandsnota Valkenswaard. 

De Welstandsnota is de invulling van de beleidsdocumenten van de gemeente Valkenswaard. Zowel 
het bestemmingsplan, de Structuurvisie als de Verordening ruimte zijn overkoepelende 
beleidsdocumenten. De afstemming van cultuur, natuur en dergelijke vindt plaats aan de hand van deze 
documenten. De Welstandsnota is een invulling binnen de kaders van het bestemmingsplan. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

12. In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan is uitgebreid ingegaan op het aspect 
'water'. Duidelijk is dat het plangebied een kwetsbare ligging heeft met betrekking tot de 
waterhuishouding. Het plangebied is onder meer gelegen in het attentiegebied van de 
Keur 2009 en binnen de beschermingszone natte natuurparel van het Provinciaal 
Waterplan. Voor de waterhuishouding en het behoud van de natte natuurparel dienen dan 
ook voldoende waarborgen te worden opgenomen. Naar het oordeel van cliënten kan er 
evenwel niet gesproken worden van voldoende waarborgen. In het bijzonder wordt 
daartoe gewezen op onder meer het realiseren van een aantal gebouwen binnen het 
plangebied, waaronder het sanitair gebouw. In de toelichting op het 
ontwerpbestemmingsplan zijn voor deze ontwikkelingen randvoorwaarden opgenomen. 
Deze zijn echter niet opgenomen in de bij het bestemmingsplan behorende planr egels. 

De bescherming is geregeld in artikel 'Waarde Attentiegebied-EHS'. Volgens dit artikel dient een 
vergunning aangevraagd te worden voor werken of werkzaamheden van een bepaalde omvang of 
invloed. Tijdens deze aanvraag moet de waterhuishoudkundige situatie bekeken worden en dient er 
advies gevraagd te worden aan het Waterschap. 
Voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden dient er mogelijk een omgevmgsvergunning afgegeven 
te worden. Dit wordt echter pas voor de uitvoering bekeken. In het bestemmingsplan is het voldoende 
om te verwijzen naar de Keur. De waarborging vindt dus plaats bij het afgeven van de 
omgevmgsvergunning. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

13. Uit een Quick-scan Natuurwetgeving, plangebied Camping de Dommelvallei blijkt dat het 
in gebruik nemen van het plangebied de nodige verstoring zal geven voor grondgebonden 
zoogdieren, zoals de das en steenmarter. Met name 's avonds kan dit gebruik verstorend 
zijn voor foeragerende marter en das. Het is op voorhand niet uit te sluiten dat deze 
verstoring een negatief effect zal hebben op de lokale populatie van de marter en das. 
Derhalve wordt nader onderzoek aanbevolen. 
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In het ontwerpbestemmingsplan wordt het uitvoeren van dit nader onderzoek echter op 
geen enkele wijze gewaarborgd. Dit dient wel gedaan te worden. Bovendien dient dit 
nader onderzoek uitgevoerd te worden alvorens over het definitief bestemmingsplan 
besloten zal worden. Dit geldt eveneens voor wat betref het nader onderzoek dat 
uitgevoerd dient te worden naar amfibieën en reptielen. In de quickscan wordt dit nader 
onderzoek immers aanbevolen, nu het mogelijk is dat het plangebied, met name de ruigtes 
langs de randen, gebruikt wordt door de levendbarende hagedis. Ook is het van belang 
om rekening te houden met broed- en standvogels. Het plangebied biedt namelijk 
mogelijkheden voor deze vogels. Eventueel in gebruik zijnde broedlocaties 
van broedvogels zijn gedurende het broedseizoen beschermd; ontheffing is niet mogelijk. 
Deze bescherming dient ook gewaarborgd te worden in het bestemmingsplan. 

Het bestemmingsplan voorziet in zowel een Quick-scan van de Natuurwetgeving. Uit deze scan komt 
naar voren dat er voor vier diersoorten nader onderzoek wordt aanbevolen. Voor de overige flora- en 
faunasoorten wordt nader onderzoek niet nodig geacht. De invloed op de vier diersoorten das, 
steenmarter, levend barende hagedis en standvogel is verder onderzocht in het nader onderzoek van de 
flora- en faunawet. De conclusies staan eveneens vermeld in het bestemmingsplan. Geconcludeerd 
wordt dat gezien de verzamelde gegevens het niet waarschijnlijk is dat het plangebied van belang is 
voor strikter beschermde soorten (dat zijn ontheffingsplichtige soorten). Gezien het intensieve 
(maai)beheer en het gebruik als golfbaan en de ligging in de directe nabijheid van de camping, worden 
deze natuurwaarden ook niet verwacht. De te verwijderen bomen en struiken vergen controle op in 
gebruik zijnde schuil- en broedplaatsen. Geadviseerd wordt om verstorende werkzaamheden buiten het 
vogel broedseizoen (meestal tussen 15 maart en 15 juli) uit te laten voeren. 
Het bestemmingsplan is echter niet het instrument om de bescherming van eventueel in gebruik zijnde 
broedlocaties te waarborgen. De bescherming van soorten vindt plaats in de Flora-en Faunawet. 

Echter, gezien het feit dat de onderzoeken al een aantal jaar geleden zijn uitgevoerd is het onderzoek 
door een ander extern bureau beoordeeld, waarna het onderzoek is geactualiseerd. Het veldonderzoek 
heeft geen nieuwe beschermde soorten aangetroffen. Hieruit blijkt dat eerder getrokken conclusies van 
het Flora- en faunaonderzoek overeind blijven. Er is dus geen aanleiding om een ontheffing voor de 
Flora- en faunawet aan te vragen aangezien geen strikter beschermde soorten in het geding kunnen zijn 
door de plannen. 

De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. In paragraaf 4.2.3 
van de toelichting wordt een samenvatting van het geactualiseerde onderzoek als volgt 
opgenomen: "Update ecologisch nader ecologisch onderzoek 
De hierboven genoemde onderzoeken hebben in april 2013 een update ondergaan (rapport 
CSO, kenmerk 12J132.B00. gedateerd 24 april 2013). Voor de update zijn actuele gegevens 
gebruikt van natuurwaarden in de directe omgeving (Brugven, Leenderheide en Malpieven) 
naast de gebruikelijke verspreidingsatlassen en websites. Er zijn daarbij geen nieuwe 
beschermde soorten aangetroffen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 
Ook het veldonderzoek heeft geen nieuw gebruik van de planlocatie aangetoond van strikter 
beschermde soorten (tabel 2 en 3). Er is derhalve géén aanleiding de conclusies van het 
oorspronkelijke rapport aan te passen. Er is géén aanleiding een ontheffing voor de Flora- en 
faunawet aan te vragen aangezien géén strikter beschermde soorten in het geding kunnen zijn 
door de plannen. De hierboven genoemde onderzoeken zijn als bijlage bij het digitale 
bestemmingsplan gevoegd." 

14. Overigens wordt in de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan gesteld dat inmiddels 
een nader onderzoek terzake de Flora- en faunawet is opgesteld, doch dit nader onderzoek 
maakt geen deel uit van het ontwerpbestemmingsplan. Het onderzoek is niet als bijlage aan 
het ontwerpbestemmingsplan gehecht en is evenmin ter visie gelegd. Dientengevolge kunnen 
cliënten niet tegen de conclusies van dit nader onderzoek ageren (quod non) en is de ter 
inzage legging onvoldoende nu kennelijk niet alle stukken ter inzage zijn gelegd. Overigens 
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wordt reeds nu opgemerkt dat de enkele overweging dat 'naar verwachting' de werking van de 
Flora- en faunawet geen belemmering zal opleveren voor de uitvoering van de plannen, 
onvoldoende is. 

Het klopt inderdaad dat het nadere onderzoek naar de flora- en faunawet niet als bijlage ter inzage heeft 
gelegen. Om deze reden heeft het ontwerpbestemmingsplan en alle bijbehorende bijlagen voor een 
tweede keer ter inzage gelegen van 9 augustus tot en met 19 september 2012. Het nadere onderzoek 
naar de Flora-en faunawet maakte deel uit van de ter inzage liggende bijlagen. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

15. In aanvulling daarop is de toets aan de Natuurbeschermingswet 1998 van belang. Zoals in 
de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan terecht is opgemerkt, dient het plan getoetst 
te worden aan de Natuurbeschermingswet. Er dient rekening gehouden te worden met de 
gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied en met het voor het Natura 2000 gebied 
vastgestelde beheerplan. Alvorens het plan vast te stellen dient een passende beoordeling 
van de gevolgen voor het gebied gemaakt te worden, indien het plan niet direct verband 
houdt met of nodig is voor het beheer van het Natura 2000 gebied maar afzonderlijk of in 
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor het 
desbetreffende Natura 2000 gebied. Aan deze voorwaarden is thans niet voldaan. Sterker nog, 
van een toets aan de Natuurbeschermingswet is überhaupt niet gebleken. Enkel wordt gesteld 
dat geen significant negatieve effecten verwacht worden van de uitbreiding van de camping. 
Deze stelling is echter gelet op het voorgaande geenszins, althans volstrekt onvoldoende, 
onderbouwd. Nu niet is aangetoond dat geen significant negatieve effecten zullen optreden 
tengevolge van de uitbreiding van de camping, stellen cliënten (vooralsnogjdat het plan in 
strijd is met de Natuurbeschermingswet. Van vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan 
dient dan ook te worden afgezien. Overigens wordt in aanvulling daarop thans reeds 
opgemerkt dat het enkel geven van voorlichting op het recreatiebedrijf over het Natura 2000 
gebied volstrekt onvoldoende is. Eveneens is het volstrekt onvoldoende om enkel te overwegen 
dat de toegangsregels die gelden bij betreding van het gebied, duidelijk moeten zijn. Dit geldt 
te meer nu dit op geen enkele wijze is gewaarborgd. 

De uitkomsten van de voortoets aan de Natuurbeschermingswet is in het bestemmingsplan kort 
samengevat. Het betreffende onderzoek naar de Natuurbeschermingswet is u op 12 oktober 2012 
toegezonden. Hieruit blijkt dat er wel degelijk een onderzoek is uitgevoerd naar het Natura 2000-
gebied. De conclusie en het advies is dus gebaseerd op een gedegen onderzoek. Om deze reden is de 
ontwikkeling dus ook niet strijdig met de Natuurbeschermingswet. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

16. Eén van de aspecten die in een ruimtelijke onderbomving beoordeeld dient te worden, is 
het aspect 'geluid'.. In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan is in de eerste plaats 
ingegaan op wegverkeerslawaai en de geluidsbelasting op het parkeerterrein. Voorts is 
de situatie beoordeeld van de tegenoverliggende woningen aan de Schafterdijk. Reden 
daarvoor is dat door de uitbreiding van de camping de verkeersgeneratie zal toenemen en 
om die reden de verkeersgeneratie is onderzocht voor zowel de huidige als de toekomstige 
situatie. Aan de hand daarvan is vervolgens de geluidsbelasting tengevolge van 
wegverkeerslawaai berekend. Ten onrechte is hierbij de geluidsbelasting op de woningen 
aan de Maastrichterweg -waaronder de woningen van cliënten - niet meegenomen. In de 
eerste plaats zullen ook zij immers geconfronteerd worden met een toename van 
wegverkeerslawaai. Zoals in de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan zelf immers 
meermalen is aangegeven, vormt de Maastrichterweg een goede ontsluitingsbasis vormt 
voor de camping en is sprake van een toename van circa 200 motorvoertuigbewegingen 
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per dag. De verkeersdruk op de Maastrichterweg zal tengevolge van de uitbreiding van 
de camping dan ook fors toenemen. Derhalve had ook de geluidsbelasting tengevolge van 
wegverkeerslawaai op de woningen aan de Maastrichterweg berekend moeten worden. 

In de tweede plaats had de geluidsbelasting op de woningen aan de Maastrichterweg -
waarbij in het bijzonder wordt gedoeld op de woningen van cliënten - ook berekend 
moeten worden nu zij met (aanzienlijke) geluidsoverlast zullen worden geconfronteerd 
tengevolge van de uitbreiding van de camping alsmede de toekomstige activiteiten aldaar, 
te meer nu deze uitbreiding direct achter de percelen van cliënten langs loopt. Nu ten 
onrechte geen akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden naar de geluidsbelasting op de 
woningen aan de Maastrichterweg - waarbij in het bijzonder de woningen van cliënten -
dient van vaststelling van het bestemmingsplan te worden afgezien. 

De toename van de verkeersbewegingen en de geluidsbelasting aan de Maastrichterweg was niet 
meegenomen in het onderzoek. Om deze reden is er een nieuw onderzoek uitgevoerd waarin de 
geluidssituatie van de woningen aan de Maastrichterweg beoordeeld wordt. Uit dit nieuwe akoestische 
onderzoek blijkt dat ten gevolge van toename van het verkeer tussen "plan zonder uitbreiding" en "met 
uitbreiding" (jaar 2022) 0,1 dB bedraagt. De toename is voor het aspect wegverkeerslawaai een niet 
relevante toename (<1,5 dB). Ook voor de Schafterdijk blijkt dat de wettelijke voorkeursgrens niet 
wordt overschreden. Geconcludeerd kan worden dat voor deze woningen het aspect wegverkeerslawaai 
ten gevolge van de ontwikkelingen van de camping geen belemmeringen zijn. 

De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. In de toelichting in 
paragraaf 4.2.4 is een samenvatting opgenomen van het akoestische onderzoek, en luidt als 
volgt: "Tot slot is de geluidssituatie van de woningen aan de Maastrichterweg beoordeeld. De 
gemeente 
Valkenswaard heeft de verkeersgegevens verstrekt van de Maastrichterweg voor het jaar 2020. 
Standaard wordt uitgegaan van een autonome groei van 1,5 % per jaar voor de jaren 2021 en 
2022. Het planjaar is 2022. Ten gevolge van het plan is berekend dat er 200 nieuwe 
motorvoertuigen zullen rijden. Deze toename is toegevoegd in het jaar 2022. Verder is 
uitgegaan dat al het verkeer van en naar de camping via de Maastrichterweg (ter hoogte van 
manege Tops) zal rijden. In de volgende tabel is de verkeersintensiteiten voor het jaar 2022 
(zonder uitbreiding van plan) en 2022 (met uitbreiding van plan) weergegeven. Vervolgens is 
de geluidsbelasting ten gevolge van de weg op de begane grond en op de eerste verdieping 
berekend: 

Verkeersintensiteit 
Geluidsbelasting 
begane grond 
Geluidsbelasting le 

verdieping 

2022 
zonder 
uitbreiding 
8927 
60,4 dB 

61,2 dB 

2022 
met 
uitbreiding 
9127 
60,5 dB 

61,3 dB 

Uit de tabel blijkt dat ten gevolge van toename van het verkeer tussen plan zonder uitbreiding 
en met uitbreiding (jaar 2022) 0,1 dB bedraagt. De toename is voor het aspect 
wegverkeerslawaai een niet relevante toename (<1,5 dB)." 
In de bijlage wordt dit onderzoek toegevoegd. 

17. In het bestemmingsplan dient rekening gehouden te worden met de geur contour van de 
paardenhouderij van cliënten. Deze is in het ontwerpbestemmingplan echter geenszins 
gewaarborgd. Wel is in de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan opgenomen dat 
"het deel van het perceel dat in de stankcirkel van het naburige agrarische bedrijf ligt 
uitsluitend voor groenvoorziening bestemd is", doch de waarborging hiervan is geenszins, 
althans onvoldoende, gewaarborgd. 
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In de planregels is een artikel opgenomen voor de borging van de landschappelijke inpassing en nog 
specifieker voor de houtsingel. Deze houtsingel houdt, zoals op de verbeelding te zien is, rekening met 
de omliggende geurcirkel. De houtsingel is namelijk robuuster op de locatie waar de geurcirkel ligt. In 
artikel 3.1.2 lid e staat beschreven dat de uitbreiding van de camping uitsluitend gebruikt mag worden 
indien de afschermende houtsingel wordt gerealiseerd. Tevens is er een overeenkomst opgesteld waarin 
de groenvoorzieningen juridisch en financieel geborgd worden. 

De zienswijze geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Er is een overeenkomst 
opgesteld waarin de kwaliteitsverbetering van het landschap vastgelegd is. 

18. Door Synthegra is een archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein naast de camping. 
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied een 
vervolgonderzoek geadviseerd ter plaatse van het toiletgebouw en de bedrijfswoning in de 
vorm van een proefsleuvenonderzoek ter grootte van deze toekomstige bouwblokken. Ter 
plaatse van deze bouwblokken benadert of overschrijdt de verstoringsdiepte de diepte 
waarop eventuele archeologische resten worden aangetroffen. Tevens wordt om deze reden 
geadviseerd aan het plangebied een dubbelbestemming toe te kennen. 

Thans blijkt uit het ontwerpbestemmingsplan niet dat reeds een proefsleuvenonderzoek 
heeft plaatsgevonden. Dit is echter wel vereist. Aanbevolen is immers om dit 
proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden alvorens tot 
vaststelling van het bestemmingsplan wordt overgegaan. Nu thans - voor zover cliënten 
bekend -nog geen proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd en daarvan derhalve ook nog geen 
resultaten bekend zijn, dient naar het oordeel van cliënten van vaststelling van het 
bestemmingsplan te worden afgezien. 

Voor de huidige werkzaamheden wordt een onderzoek niet noodzakelijk geacht, maar indien in de 
toekomst bouwactiviteiten plaats vinden die dieper reiken dan 50 cm, dient dit dan wel eerst te worden 
onderzocht door middel van proefsleuven omdat binnen het plangebied onder het plaggendek nog 
steeds resten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen worden verwacht. Er staat ook 
opgenomen in het onderzoek dat er nader onderzoek moet plaatsvinden bij realisatie van de sanitaire 
voorzieningen. 
Om deze reden is er op het plangebied een dubbelbestemming toegekend. Voor ingrijpende 
werkzaamheden, zie hiervoor artikel waarde-archeologie, dient er vooraf een rapport opgesteld te 
worden voor de archeologische waarden. Echter, het artikel 'waarde-archeologie' is aangepast aan de 
nieuwe standaard, waardoor het artikel nu 'waarde-archeologie 4' heet. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

19. Aan het plangebied is blijkens de verbeelding - conform het advies van Synthegra - een 
dubbelbestemming toegekend, te weten 'waarde - archeologie'. Deze bestemming biedt 
naar het oordeel van cliënten echter onvoldoende waarborgen. Op grond van artikel 4.2.1 
van de planregels mogen immers op en in de gronden met de bestemming 'waarde -
archeologie' bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van de bestemming. Welke 
bouwwerken dienen ten behoeve van de bestemming 'waarde - archeologie' is cliënten echter 
volstrekt onduidelijk. Cliënten kunnen geen enkel bouwwerk bedenken dat dient ten behoeve 
van deze bestemming. Integendeel, niet bouwen zou veeleer dienen ten behoeve van de 
bestemming 'waarde - archeologie'. Nu in het ontwerpbestemmingsplan geenszins beperkingen 
worden gesteld aan de bouwwerken die mogen worden gebouwd ten behoeve van de 
bestemming - wat voor bouwwerken dit ook mogen zijn - biedt het ontwerpbestemmingsplan 
onvoldoende waarborgen met betrekking tot archeologie. 

Het artikel 'waarde-archeologie' was een onduidelijk artikel. Er zijn nieuwe artikelen met betrekking 
tot archeologie vastgesteld. Deze nieuwe regels hebben wij toegepast op deze ontwikkeling. Het artikel 
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'waarde-archeologie 4' dient volgens de archeologische verwachtingskaart opgenomen te worden. In 
dit artikel wordt er niet meer gesproken over bouwwerken ten behoeve van de bestemming 'waarde-
archeologie'. Het bestemmingsplan wordt aangepast aan het nieuwe artikel waarde-archeologie 4'. 

De zienswijze geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Het artikel 'waarde-
archeologie' wordt in de regels vervangen door het artikel 'waarde-archeologie 4'. 

20. Voor de cultuurhistorie geldt een soortgelijke overweging als voor de archeologie. 
Immers blijkt uit de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant 
dat in de nabijheid van het plangebied waardevolle elementen aanwezig zijn, waaronder 
het Dommeldal als historisch geografisch vlak van waarde met waardevol historisch 
groen, het voormalig spoortracé als historisch geografische lijn van hoge waarde, de 
Maastrichterweg en Abdijweg als lijnen van redelijk hoge waarde, Borkel en Schaft als 
historisch stedenbouwkundig waardevolle structuren en de wegen rond het plangebied als 
historisch waardevolle lijnelementen. Uit het ontwerpbestemmingsplan blijkt geenszins 
dat deze (cultuurhistorisch) waardevolle elementen worden gewaarborgd. Dit dient 
echter wel gedaan te worden. 

Uit de cultuurhistorische waardenkaart van het SRE is op te maken dat op en rondom de camping 
cultuurhistorische waarden zijn. Deze waarden zijn momenteel nog niet goed beschermd. Om deze 
reden wordt er een dubbelbestemming waarde-cultuurhistorie opgelegd in de verbeelding. In de regels 
wordt er een artikel waarde-cultuurhistorie toegevoegd. Tevens wordt de tekst in paragraaf 4.3.2 onder 
cultuurhistorie aangepast. 

De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Zowel de 
planregels, als de toelichting als de verbeelding worden aangepast. Op de verbeelding komt 
een dubbelbestemming 'waarde-cultuurhistorie' te liggen. In de regels wordt het artikel 
'waarde-cultuurhistorie' opgenomen. In de toelichting wordt in paragraaf 4.3.2 de tekst 
aangepast, en luidt als volgt: " Verordening ruimte 2012 
Op grond van De Verordening ruimte 2012 van de provincie Noord-Brabant ligt de locatie niet 
binnen een, in deze verordening opgenomen beschermenswaardig cultuurhistorisch vlak. 
Vanuit de verordening is er, vanuit cultuurhistorisch oogpunt, geen noodzaak tot een 
planologische bescherming van het gebied. 
Erfgoedkaart SRE 
Op de erfgoedkaart van het SRE is de planlocatie gelegen binnen een gebied met oude akkers 
(categorie 3). De wegen Schafterdijk en delen van Maastrichterweg zijn aangemerkt als 
cultuurhistorische lijnelementen in de categorie 3. Op basis van de bekende historische 
gegevens en/of de landschappelijke ligging zoals aangeduid op de gemeentelijke erfgoedkaart, 
kunnen objecten of gebieden in de categorie 3 gezien worden als belangrijke elementen van de 
lokale identiteit. Deze cultuurhistorische waarden verdienen het om behouden te worden, maar 
vooral ook om als inspiratiebron te worden gebruikt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen-
Het Poterseind en de Abdij weg en zijn lijnelementen met een hoge waarde (categorie 2). 
Op basis van de bekende historische gegevens en/of de landschappelijke ligging zoals 
aangeduid op de gemeentelijke erfgoedkaart, kunnen objecten of gebieden van de categorie 2 
gezien worden als belangrijke elementen van de regionale identiteit. Deze cultuurhistorische 
waarden verdienen het om behouden te worden, maar vooral ook om als inspiratiebron te 
worden gebruikt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De aanwezige cultuurhistorische 
waarden mogen in principe niet worden verstoord of vernietigd. Nieuwe ontwikkelingen 
moeten zo mogelijk de cultuurhistorische waarden versterken. 
Voorliggend ontwikkelingsplan is gericht op een optimale inpassing binnen de bestaande 
ruimtelijke structuren, die voor een deel ook historisch van betekenis zijn. Met de zonering 
van het terrein en groene inrichting van de terreinranden wordt aangesloten bij het historisch 
bepaalde patroon." 
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27. In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan is een uiteenzetting gegeven van de 
toekomstvisie met daarbij een opsomming van de gewenste ontwikkelingen. Duidelijk is 
dat het gaat om forse uitbreidingsplannen; het terrein zal bijna verdubbelen. Cliënten 
vrezen tengevolge van deze forse uitbreidingen aanzienlijke overlast in de breedste zin 
van het woord, waarbij onder meer gedacht kan worden aan geluidsoverlast, overlast 
tengevolge van gasten van de camping, toename van het aantal verkeersbewegingen en 
toename van het aantal fietsers en voetgangers. Dat zij vrezen voor deze overlast geldt te 
meer nu op de camping ook huur- en groepschalets gerealiseerd zullen worden, evenals 
standplaatsen voor stacaravans, welke - naar cliënten vrezen -permanent bewoond zullen 
gaan worden. Dat in vakantieparken vaak c.q. veel permanente bewoning plaatsvindt, is 
overigens ook een feit van algemene bekendheid. Cliënten vrezen dientengevolge veel 
overlast. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor hun privacy en woongenot, reden 
waarom zij zich met de uitbreiding van de camping niet kunnen verenigen. 

Daar komt bij dat cliënten paarden aan huis houden. De weiden waarin de paarden 
verblijven, grenzen direct aan het plangebied. De camping zal in de toekomstige situatie 
direct langs de percelen van cliënten lopen. Dientengevolge zullen de weiden in de 
toekomstige situatie met meer gebruikt kunnen worden voor het houden van paarden. 
Paarden zijn immers vluchtdieren; bij schrik vluchten zij. Doordat het plangebied in de 
toekomstige situatie direct aan de weiden grenst waarin de paarden - thans nog-
verblijven, zal dit in de toekomstige situatie niet meer nodige zijn. Er ontstaat teveel 
overlast, met als consequentie dat de paarden schrikken en vluchten. 

Met voornoemde belangen van cliënten is in het ontwerpbestemmingsplan ten onrechte 
geen rekening gehouden. In het ontwerpbestemmingsplan is überhaupt niet op de 
belangen van cliënten ingegaan. Dit had echter wel gedaan moeten worden. Nu dit is 
nagelaten ontbeert het ontwerpbestemmingsplan een zorgvuldige voorbereiding en 
besluitvorming' evenals een deugdelijke en draagkrachtige motivering. Dientengevolge is 
het ontwerpbestemmingsplan in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel ex artikel 3:2 en 
3:4 Awb, respectievelijk de motiveringsplicht ex artikel 3:46 Awb. Van vaststelling van 
het (ontwerp-)bestemmingsplan dient te worden afgezien. 

Naar aanleiding van onder andere uw zienswijze is een aanvullend akoestisch onderzoek gedaan naar 
geluidshinder zoals geluidsbronnen van mensen en indirecte hinder zoals verkeerslawaai. Hieruit blijkt 
dat er wordt voldaan aan de gemiddelde geluidsniveaus. Ook komt uit het onderzoek voort dat er wordt 
voldaan aan de maximale geluidsniveaus. Wat betreft de indirecte hinder blijkt dat het ten gevolge van 
de inrichting optredende geluidsniveau van verkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder) voldoet 
aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
Uit het onderzoek blijkt dat de uitbreiding van de camping voldoet aan de toegestane geluidswaarden. 
In het bestemmingsplan zal een samenvatting van het onderzoek opgenomen worden. In de bijlage van 
de toelichting van het bestemmingsplan wordt het rapport opgenomen. 

De zienswijze geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Er is een nieuw 
akoestisch onderzoek uitgevoerd. Onder het nieuwe toe te voegen kopje 'Onderzoek 
industrielawaai' in paragraaf 4.2.6 wordt toegevoegd: "Door ECOPART B.V. is een 
akoestisch onderzoek ingesteld naar de optredende geluidsbelasting op de omgeving als 
gevolg van het in bedrijf hebben van een recreatie-inrichting aan de Schafterdijk 9 te 
Valkenswaard (nr. AN14641 versie 2.0, rapportdatum 22-04-2013). De Feesterij Camping en 
arrangementen De Dommelvallei bestaat uit een camping en een café, restaurant en zaal. Het 
café, restaurant en zaal zullen ongewijzigd in bedrijf blijven. Aanleiding voor de uitvoering 
van dit onderzoek is het voornemen van de initiatiefnemer om medewerking te verlenen aan 
een op te starten bestemmingsplanherziening waarbij de uitbreiding van een camping mogelijk 
wordt gemaakt. 
Hiertoe zijn op basis van de representatieve bedrijfssituatie voor de gevels van de 
dichtstbijzijnde woningen van derden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de 
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maximale geluidsniveaus berekend. Tevens is de indirecte hinder, zijnde de geluidsbelasting 
als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting, beschouwd. Het toetsingskader voor de 
geluidsbelasting afkomstig van de recreatie-inrichting is in feite tweeledig. Allereerst dient 
voor het wijzigen van het bestemmingsplan te worden aangetoond dat er in de toekomstige 
situatie sprake is van een goede ruimtelijke inrichting van de directe omgeving. Hiervoor dient 
de geluidsbelasting in kaart te worden gebracht als gevolg van alle relevante bronnen binnen 
het gehele project, inclusief menselijk stemgeluid. Tevens dienen hiervoor alle relevante 
geluidsbronnen te worden meegenomen. Ook als deze volgens het Activiteitenbesluit zijn 
uitgesloten van toetsing. De uitkomsten dienen te worden getoetst op grond van de methodiek 
van de VNG-publicatie "bedrijven en milieuzonering". Indien blijkt dat er sprake is van de 
overschrijding van de in de VNG-publicatie gestelde grenswaarden, dan dient, om na te gaan 
in hoeverre er mogelijk hogere grenswaarden dienen te worden aangevraagd, tevens toetsing 
plaats te vinden aan het Activiteitenbesluit. 
Beoordeling en conclusie 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
Wanneer de gemiddelde geluidsniveaus worden getoetst aan het toetsingskader van 
respectievelijk 45, 40 en 35 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode, dan kan worden 
gesteld dat de gemiddelde geluidsniveuas op alle beoordelingspunten kan worden voldaan. 
Maximale geluidsniveaus 
Wanneer de maximale geluidsniveaus worden getoetst aan het toetsingskader van 
respectievelijk 65, 60 en 55 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode, dan kan worden 
gesteld dat tevens op alle beoordelingspunten kan worden voldaan. 
Verkeer van en naar de inrichting 
Uit de berekeningen blijkt dat het ten gevolge van de inrichting optredende geluidsniveau van 
verkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder) voldoet aan de voorkeurs grenswaarde van 
50 dB(A) volgens de circulaire van het ministerie van VROM van 29 februari 1996. Het 
akoestisch onderzoek is als bijlage bij het digitale bestemmingsplan gevoegd." 

22. Tot slot wordt binnen het kader van de toekomstvisie opgemerkt dat het wenselijk is een 
flexibele bestemmingsregeling op te nemen binnen het campingterrein. Cliënten kunnen zich 
hiermee niet verenigen, nu daarmee rechtsonzekerheid ontstaat. Cliënten weten 
dientengevolge immers niet waar zij exact aan toe zijn, en wat zij exact kunnen verwachten 
tengevolge van het nieuwe bestemmingsplan. Bovendien betwisten cliënten dat de ruimtelijke 
en planologische belangen afdoende zijn vastgelegd; in de eerste plaats omdat dit geenszins is 
gemotiveerd en in de tweede plaats omdat zij de nodige bezwaren hebben tegen het 
ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende toelichting. 

Naar het oordeelvan cliënten zijn in de bij het bestemmingsplan behorende planregels dan 
ook onvoldoende waarborgen en beperkingen opgenomen. Onder meer wordt genoemd dat 
geen maximum oppervlakte is opgenomen voor bebouwing ten behoeve van collectieve 
voorzieningen, geen exacte locatie is bepaald voor sanitaire voorzieningen en voor de 
materialenloods, geen maximum aantal chalets is opgenomen, geen maximum oppervlakte is 
opgenomen voor bebouwing ten behoeve van groepsaccommodaties. 

De flexibiliteit in het plan geeft de initiatiefnemers de mogelijkheid om de standplaatsen aan te passen 
en te verschuiven, mits men maar voldoet aan de regels. Wanneer de materialenloods en de sanitaire 
voorzieningen vastgelegd worden beperkt dit de flexibiliteit van de standplaatsen en kan dit de 
bedrijfsvoering beperken. Om deze reden is er gekozen voor een flexibel plan met wel degelijk 
beperkingen. Immers, in de regels van het bestemmingsplan staat aangegeven dat ter plaatse van het 
aanduidingsvlak collectieve voorzieningen maximaal 70% bebouwd mag worden. Op deze mamer is er 
middels een percentage een maximaal aantal vierkante meter vastgelegd. Hetzelfde geldt voor de 
groepsaccommodaties als voor de chalets. Middels een bebouwingspercentage en een aanduidingsvlak 
in een omkaderde locatie wordt er een maximum gegeven, echter niet in aantallen. Bij de chalets is er 
tevens een minimum gegeven aan meters die tussen de chalets moet zitten. Op deze manier wordt het 
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aantal ook beperkt. Het bestemmingsplan is dus een goede verhouding tussen flexibiliteit en 
waarborgen van planologische belangen. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

23. In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan is eveneens een paragraaf gewijd aan de 
economische uitvoerbaarheid en de exploitatie. Ten onrechte is hierbij evenwel niet ingegaan 
op eventuele planschadeprocedures. Met eventuele planschadeprocedures had echter 
wel rekening gehouden moeten worden; een planschadeanalyse behoort immers eveneens 
bij de ruimtelijke onderbouwing nu dit de financiële haalbaarheid aanzienlijk beïnvloedt, 
althans kan beïnvloeden. Reeds nu merken cliënten op dat zij tengevolge van onderhavige 
bestemmingsplan wijziging een aanzienlijke waardevermindering van hun woningen 
verwachten, reden waarom zij - indien en voorzover onderhavig bestemmingsplan zou worden 
vastgesteld - een planschadeprocedure zullen starten. 

Indien u van mening bent dat u in een planologische nadeligere situatie komt te verkeren, komt u het 
recht toe om op grond van artikel 6.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening een verzoek om 
vergoeding tot planschade in te dienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Valkenswaard. Dit artikel is vooral geschreven voor gevallen, waarin planologische 
maatregelen toch onverhoopt mocht lijden tot schade voor derden. In de Wro staat opgenomen dat twee 
procent van de vermindering van de waarde voor rekening van de aanvrager blijft. 

Tevens is er een planschadeovereenkomst afgesloten met de initiatiefnemer. Behorend bij de 
planschadeovereenkomst is er een planschade risicoanalyse uitgevoerd. Het doel van de risicoanalyse is 
het verkrijgen van inzicht of zich planschade voordoet alsmede het verkrijgen van een indicatie omtrent 
de hoogte van deze schade. 
Ook is er in de toelichting van het bestemmingsplan in hoofdstuk 6.2 een snik tekst opgenomen over 
planschade. 

De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. In de toelichting is 
in paragraaf 6.2 de volgende tekst toegevoegd onder het kopje 'Planschade': 
"De initiatiefnemer is financieel drager van het project. De gemeente beperkt zich tot het 
verlenen van planologische medewerking aan de uitvoering van het project en draagt geen 
verdere financiële risico's voor de realisatie. De gemeente en initiatiefnemer hebben een 
planschadeovereenkomst gesloten. De initiatiefnemer heeft inmiddels een risicoanalyse laten 
uitvoeren." 

24. Naar aanleiding van het bovenstaande dient geconcludeerd te worden dat het 
ontwerpbestemmingsplan niet zorgvuldig is voorbereid en niet deugdelijk is gemotiveerd. 
Ook zijn de bij het ontwerpbestemmingsplan betrokken belangen onvoldoende afgewogen. 
Derhalve is het ontwerpbestemmingsplan 'Schafterdijk 9' op grondvan de artikelen 3:2 
en 3:4, respectievelijk artikel 3:46 van de Awb, in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel 
en de motiveringsplicht. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan in strijd met 
gemeentelijk beleid en biedt het op verschillende punten onvoldoende waarborgen. 
Cliënten concluderen tot gegrondverklaring van hun zienswijzen en verzoeken u dan ook 
ofte zien van de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan 'Schafterdijk 9'. 

Zie voorgaande punten. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

Zienswijze 6, VDB Advocaten namens cliënte Victory Equestrian Sport Real Estate B.V. 
gevestigd te Maastrichterweg 245, ontvangen 29 juni 2012 
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25. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op de vergroting van Camping De 
Dommelvallei. Op de plankaart behorende bij het ontwerp-bestemmingsplan is te zien dat 
de camping in noordelijke richting zal worden uitgebreid en direct aan de 
Maastrichterweg zal komen te grenzen. 
In het plan is rekening gehouden met het agrarische bedrijf dat is gelegen aan de 
Maastrichterweg 192 te Valkenswaard. In artikel 3.1.2 onder E 2 is in verband met de 
stankcirkel van dit bedrijf opgenomen dat de uitbreiding van het bestaande 
kampeerterrein uitsluitend mag worden gebruikt ten behoeve van de recreatieve functie 
indien: 
a. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - houtsingel in gebiedseigen 
beplanting' een afschermende houtsingel in gebiedseigen beplanting wordt gerealiseerd. 

Uit het plan en de daarbij behorende toelichting blijkt niet dat op enigerlei wijze rekening 
is gehouden met de inrichting van cliënte, een paardenhouderij, gevestigd aan de 
Maastrichterweg 245, direct ten oosten van de geplande uitbreiding van de camping. 
Gelet op de geplande uitbreiding van de camping wordt de afstand tussen de inrichting 
van cliënte en de camping drastisch verkleind tot zo'n 10 tot 20 meter. Op dit moment is 
het Besluit landbouw milieubeheer op de inrichting van cliënte van toepassing. Het is 
echter de vraag of de inrichting onder dit Besluit blijft vallen indien de camping wordt 
uitgebreid als voorzien, Dit geldt te meer nu cliënte haar mogelijkheden ter plaatse wenst 
uit te breiden. In aanvulling hierop dient te worden opgemerkt dat ook de rijbakken op het 
perceel dat recht tegenover de uitbreiding van de camping is gelegen, in het bouwvlak 
zullen worden opgenomen. 
Het voorgaande geldt niet alleen ten aanzien van het geur- maar met name ook voor het 
geluidsaspect. Het is voor cliënte zeer de vraag of zij aan de voorschriften, behorende bij 
het Besluit kan blijven voldoen en of dit ook geldt voor de camping zelf. In dit kader dient 
expliciet rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van een buitenbak (grass 
arena) direct naast de Maastrichterweg en geluidsaspecten rondom evenementen die een 
aantal maal per jaar op het perceel van cliënte worden gehouden. 

Naar de mening van cliënte is in het ontwerp-bestemmingsplan Schafterdijk 9 geen, 
althans onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid van haar inrichting 
gelegen aan de Maastrichterweg 245. Gelet op de korte afstand tussen deze inrichting en 
toekomstige locatie van de camping is het zeer de vraag of op de plankaart en in de 
voorschriften niet in een extra groenstrook dient te worden voorzien. 

De beoordeling van geuraspecten geschiedt uitsluitend vanaf dierverblijven op geurgevoehge objecten. 
Bij een eventuele uitbreiding van de inrichting op het perceel Maastrichterweg 245 gaat het dan ook 
alleen om de (nieuwe) locatie van dierverblijven op het terrein ten opzichte van (nieuwe) geurgevoehge 
objecten ter plaatse van de uit te breiden camping. Dus niet om een rijbak, stapmolen of tribunes etc. 

De worst-case situatie dient bij de beoordeling van eventuele negatieve gevolgen voor omliggende 
bedrijven uitgegaan te worden van volledige opvulling van het bouwblok met dierverblijven (toets 
"omgekeerde werking"). In de situatie van Maastrichterweg 245 betreft het dan de vraag welke 
geurcontour er ontstaat wanneer er juist op de hoek van het bouwblok een paardenverblijf wordt 
gerealiseerd. 
De kleinste afstand tussen de grens van het bouwblok en de grens van het campingterrein bedraagt ca. 
90 meter. De geprojecteerde verblijfsrecreatieve objecten (sta-caravans) bevinden zich op nog grotere 
afstand daarvan. 

Voor paarden zijn in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) geen geureenheden opgenomen, 
maar geldt een vaste afstand tot geurgevoehge objecten buiten de bebouwde kom van 50 meter. De te 
realiseren verbhjfsrecreatieve objecten bevinden zich buiten de bebouwde kom. Op basis van 
jurisprudentie blijkt dat campings niet als bebouwde kom beschouwd hoeven te worden: 
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In ABRvS nr. 200900791/1/M2 van 23 september 2009 wordt een bungalowpark, ondanks een 
bepaalde dichtheid op het park zelf niet als bebouwde kom beschouwd omdat de omgeving 
hoofdzakelijk bestaat uit landbouwgronden en bossen, op ruimte afstand van de dorpskern. "De 
desbetreffende recreatiewoning maakt deel uit van een bungalowpark waarop circa 175 recreatie- en 
vakantiewoningen zijn gelegen. Het bungalowpark heeft een oppervlakte van ongeveer 7 hectare en ligt in het 
buitengebied, op ruime afstand van de kern van Ermelo. De omgeving van het park bestaat hoofdzakelijk uit 
landbouwgronden en bossen. Er is geen op korte afstand van elkaar gelegen bebouwing. De omgeving van het 
bungalowpark heeft dan ook niet het karakter van een bebouwde kom. De recreatiewoningen op het bungalowpark 
hebben een woon- en verblijfsfunctie; ongeveer 60 woningen worden permanent bewoond. Weliswaar kan aan dit 
terrein een bepaalde dichtheid aan gebouwen en bevolking niet worden ontzegd, maar dit betekent naar het 
oordeel van de Afdeling niet dat het bungalowpark op zich zelf een bebouwde kom vormt." 
Zie ook ABRvS nr. 200900557/1/M2 van 12 mei 2010: "De omgeving van bungalowpark "De Egelshoek" 
bestaat voornamelijk uit landbouwgronden en bossen. Er is geen op korte afstand van elkaar gelegen bebouwing. 
De omgeving van het bungalowpark heeft dan ook niet het karakter van een bebouwde kom. Aan het 
bungalowpark zelf kan weliswaar een bepaalde concentratie van gebouwen en bevolking niet worden ontzegd, 
maar dit betekent naar het oordeel van de Afdeling niet dat het bungalowpark op zichzelf een bebouwde kom 
vormt." 

De conclusie is dus dat zelfs met de realisatie van paarden verblijven op de hoek van het bouwblok de 
verblijfsrecreatieve objecten van de camping buiten de geurcontour van 50 meter vallen. Er is wat 
betreft het aspect geurhinder door uitbreiding van camping De Dommelvallei geen belemmering te 
verwachten voor het huidige bedrijf aan de Maastrichterweg 245 en voor eventuele uitbreidingen van 
dit bedrijf. 

De inrichting Maastrichterweg 245 valt onder algemene regels van het Besluit landbouw milieubeheer. 
Hierin zijn gemiddelde geluidnormen opgenomen voor representatieve bedrijfsactiviteiten in de dag-, 
avond-, en nachtperiode van resp. 50, 45 en 40 dB(A) en maximale geluidnormen van resp. 70, 65 en 
60 dB(A) op de gevels van geluidgevoelige objecten. Verblijfsrecreatieve objecten zoals 
vakantiehuisjes/sta-caravans op een camping kunnen op basis van de jurisprudentie beschouwd worden 
als geluidgevoelige objecten mits er langdurig en regelmatig mensen verblijven. 

Op basis van de huidige milieuvergunde situatie (tekening behorend bij melding 8.19 d.d. 21 januari 
1997) blijkt een afstand van ca. 310 meter van de grens van de inrichting tot de te realiseren 
verblijfsrecreatieve objecten. Volgens de VNG-brochure "bedrijven en milieuzonering, 2009" geldt 
voor de paardenhouderij aan de Maastrichterweg 245 een afstand van 50 meter voor geur en 30 meter 
voor geluid. Voor wat betreft de voorgenomen uitbreidingsplannen van dit bedrijf geldt dat vanuit de 
inrichting de gevolgen op omliggende geluidgevoelige objecten nog onderzocht dienen te worden. 

Dit geldt dus ook voor te houden evenementen op de locatie. Voor incidentele activiteiten zoals 
evenementen kan ontheffing verleend worden van de representatieve bedrijfssituatie voor maximaal 12 
dagen per jaar. Voor het jaarlijkse springruiterconcours op naastgelegen perceel Maastrichterweg 249 
wordt dit geregeld via de evenementen vergunning. 

Er is dus samengevat geen reden om de (nog in het beginstadium verkerende) uitbreidingsplannen van 
de paardenhouderij aan Maastrichterweg 245 te betrekken bij de uitbreiding van camping de 
Dommelvallei waar het niet gaat om geluidgevoelige objecten. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

Aanvullende zienswijze 7, Linssen es Advocaten namens cliënten Manders-Bannenberg wonende 
te Maastrichterweg 192 en Bannenberg wonende te Maastrichterweg 196, ontvangen 17 
september 2012 
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26. Uit het "Nader onderzoek Flora- en Faunawet Campinggebied De Dommelvallei aan de 
Schafterdijk 9 te Borkel en Schaft" (in het vervolg: het nader onderzoek Flora- en 
Faunawet) betreft een soortgerichte inventarisatie naar Das, Steenmarter, levendbarende 
hagedis en in gebruik zijnde verblijfplaatsen van standvogels. Niet is gebleken dat het 
nader onderzoek Flora- en Faunawet mede is gericht op de aanwezigheid van amfibieën, 
reptielen en broedvogels. Gelet op de quickscan Natuurwetgeving, plangebied Camping 
De Dommelvallei, diende echter niet alleen nader onderzoek uitgevoerd te worden naar 
de das, steenmarter, levendbarende hagedis en in gebruik zijnde verblijfplaatsen van 
standvogels, maar ook naar amfibieën, reptielen en broedvogels. Uit het nader onderzoek 
Flora- en Faunawet blijkt niet dat naar deze soorten nader onderzoek is uitgevoerd. Gelet 
daarop is het nader onderzoek Flora- en Faunawet onvolledig. Tevens is daarmee het 
aspect flora en fauna in de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan onvoldoende 
uiteengezet. Dit levert strijd op met het zorgvuldigheidsbeginsel ex artikel 3:2 Awb. 

In de Quick-scan staat aangegeven dat naar bepaalde soorten een nader onderzoek uitgevoerd dient te 
worden, namehjk de das en steenmarter, de levendbarende hagedis en de standvogels. U geeft aan dat 
er geen nader onderzoek is gedaan naar amfibieën, reptielen en broedvogels. Hetgeen u zegt klopt, 
maar de reden hiervoor is uitgelegd in de quick-scan. Er zijn beschermde soorten, namelijk 
grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, amfibieën en reptielen en vogels. Uit de quick-scan blijkt dat 
bepaalde dieren die vallen onder deze soorten nader onderzocht moeten worden. Voor de soort 
grondgebonden zoogdieren dienen de das en steenmarter nader onderzocht te worden. De vleermuizen 
hoeven niet nader onderzocht te worden. Voor de amfibieën en reptielen dient de levendbarende 
hagedis nader onderzocht te worden. Voor de vogelsoorten geldt dat de standvogels nader onderzocht 
dienen te worden. De overige dieren die vallen onder deze beschermde soorten zijn niet aangetroffen 
en hoeven dan ook niet nader onderzocht te worden. Vandaar dat het nader onderzoek niet ingaat op 
alle dieren die vallen onder amfibieën en reptielen en vogels. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

27. Bovendien kunnen cliënten zich met de conclusie van het nader onderzoek Flora- en 
Faunawet niet verenigen. Ten onrechte is geconcludeerd dat het niet waarschijnlijk is dat 
het plangebied van belang is voor strikter beschermde soorten. Het plangebied betreft 
namelijk een leefgebied voor de das. Eind augustus 2012 is in het betreffende gebied nog 
een das gevonden. Deze das is vervolgens door de dasstichting opgehaald. Naar het 
oordeel van cliënten dient dan ook geconcludeerd te worden dat het plangebied een 
leefgebied voor de das betreft, reden waarom, kort gezegd, het aspect flora en fauna in 
de weg staat aan realisering van de gewenste ontwikkeling. Van vaststelling van het 
(ontwerp)bestemmingsplan dient te worden afgezien. 

Gezien het feit dat de onderzoeken al een aantal jaar geleden zijn uitgevoerd is het onderzoek door een 
ander extern bureau beoordeeld, waarna het onderzoek is geactualiseerd. Het veldonderzoek heeft geen 
nieuwe beschermde soorten aangetroffen. Hieruit blijkt dat eerder getrokken conclusies van het Flora-
en faunaonderzoek overeind blijven. Er is dus geen aanleiding om een ontheffing voor de Flora- en 
faunawet aan te vragen aangezien geen strikter beschermde soorten in het geding kunnen zijn door de 
plannen. 

De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. In paragraaf 4.2.3 
van de toelichting wordt een samenvatting van het geactualiseerde onderzoek als volgt 
opgenomen: "Update ecologisch nader ecologisch onderzoek 
De hierboven genoemde onderzoeken hebben in april 2013 een update ondergaan (rapport 
CSO, kenmerk 12J132.B00, gedateerd 24 april 2013). Voor de update zijn actuele gegevens 
gebruikt van natuurwaarden in de directe omgeving (Brugven, Leenderheide en Malpieven) 
naast de gebruikelijke verspreidingsatlassen en websites. Er zijn daarbij geen nieuwe 
beschermde soorten aangetroffen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 
Ook het veldonderzoek heeft geen nieuw gebruik van de planlocatie aangetoond van strikter 
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beschermde soorten (tabel 2 en 3). Er is derhalve géén aanleiding de conclusies van het 
oorspronkelijke rapport aan te passen. Er is géén aanleiding een ontheffing voor de Flora- en 
faunawet aan te vragen aangezien géén strikter beschermde soorten in het geding kunnen zijn 
door de plannen. De hierboven genoemde onderzoeken zijn als bijlage bij het digitale 
bestemmingsplan gevoegd." 

28. In aanvulling daarop wordt nog gewezen naar de conclusie in het nader onderzoek Flora-
en Faunawet dat de te verwijderen bomen en struiken een controle vergen op in gebruik 
zijnde schuil- en broedplaatsen. Geadviseerd wordt om verstorende werkzaamheden 
buiten het vogelbroedseizoen uit te laten voeren. Daarnaast wordt geadviseerd om de 
regels van de algemene zorgplicht strikt na te leven. In het bestemmingsplan dient 
gewaarborgd te worden dat hieraan wordt voldaan. In het ontwerpbestemmingsplan 
wordt dit thans evenwel op geen enkele wijze gewaarborgd. Gelet daarop dient van 
vaststelling van het (ontwerp)bestemmingsplan afgezien te worden. 

In het bestemmingsplan wordt beschreven dat er geadviseerd wordt om verstorende werkzaamheden 
buiten het broedseizoen voor vogels uit te voeren. In het bestemmingsplan wordt echter nergens 
verankerd dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. De reden daarvoor is dat dergelijke verankering ook niet 
mogelijk is in een bestemmingsplan. Echter, in het traject voor vergunningverlening kan dit wel. Bij 
het verlenen van de vergunning kan als voorwaarde worden opgenomen dat de verstorende 
werkzaamheden in een bepaalde periode plaatsvinden. Bij het verlenen van de vergunning zal dit dan 
ook als voorwaarde worden opgenomen. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

29. In aanvulling daarop zij nogmaals gewezen op de Natuurbeschermingswet 1998. In de 
zienswijzen van cliënten van 27 juni 2012 is hierop reeds ingegaan. Zoals reeds 
aangevoerd heeft ten onrechte geen toetst aan de Natuurbeschermingswet 
plaatsgevonden. Enkel wordt gesteld dat geen significant negatieve effecten verwacht 
worden van de uitbreiding van de camping. Deze stelling is echter geenszins, althans 
volstrekt onvoldoende, onderbouwd. Van vaststelling van het (ontwerp)bestemmingsplan 
dient derhalve ook om deze reden te worden afgezien. 

De uitkomsten van de voortoets aan de Natuurbeschermingswet is in het bestemmingsplan kort 
samengevat. Het betreffende onderzoek naar de Natuurbeschermingswet is u op 12 oktober 2012 
toegezonden. Hieruit blijkt dat er wel degelijk een onderzoek is uitgevoerd naar het Natura 2000-
gebied. De conclusie en het advies is dus gebaseerd op een gedegen onderzoek. Om deze reden is de 
ontwikkeling dus ook niet strijdig met de Natuurbeschermingswet. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

30. In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan wordt ingegaan op het verkennend en 
aanvullend bodemonderzoek dat is uitgevoerd aan de Schafterdijk 9 te Borkel en Schaft. 
Daarbij is onder meer aangegeven dat de nikkelverontreiniging in het grondwater voor 
de gemeente geen belemmering vormt om het terrein in te richten als camping. Cliënten 
kunnen zich hiermee niet verenigen. Reden daarvoor is dat uit de conclusies van het 
verkennend bodemonderzoek blijkt dat het grondwater ter plaatse van peilbuis 20 sterk 
verontreinigd is met nikkel. Over het algemeen kan verder worden gesteld dat het 
grondwater licht verontreinigd is met enkele zware metalen en aromatische 
koolwaterstoffen. Voorts wordt geconcludeerd dat de hypothese dat het terrein 
onverdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging, formeel dient te worden verworpen, 
vanwege de sterk verhoogde concentraties nikkel ten opzichte van de streefwaarde in het 
grondwater. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is het terrein niet zonder meer geschikt 
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voor de beoogde bestemming. Om vast te stellen of het terrein toch geschikt is, dient 
formeel een nader onderzoek uitgevoerd te worden. 

Het nadere onderzoek is uitgevoerd. Om u inzicht te geven in hetgeen onderzocht is, is het nadere 
onderzoek u op 12 oktober 2012 toegezonden. 

Door het bevoegde gezag bodem is het beleid ontwikkeld betreffende het: Omgaan met regionaal 
verhoogde concentraties van zware metalen in het grondwater. In dit beleid is vastgelegd hoe om te 
gaan met de natuurlijke achtergrondconcentratie en een semi-natuurlijke achtergrondconcentratie. De 
semi-natuurlijke achtergrondconcentratie wordt omschreven als; de concentratie in het grondwater kan 
wel beïnvloed zijn door menselijk handelen, maar dan betreft het een diffuse en relatief geringe 
beïnvloeding en is er geen spraken van een duidelijk aanwijsbare puntbron. Uit de uitgevoerde 
bodemonderzoeken blijkt dat er hier sprake is van een natuurlijke of een semi-natuurlijke 
achtergrondconcentratie zonder aanwijsbare puntbron. In hetzelfde beleid is vastgelegd; dat indien de 
aangetroffen concentraties aan zware metalen kan worden toegeschreven aan diffuse verontreiniging 
van (semi) natuurlijke verontreiniging, er is dan geen sprake is van een geval van 
bodemverontreiniging in de zin van de Wet Bodembescherming. Dat geldt ook indien de 
interventiewaarden overschreden worden; is er dan geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging en dus ook geen saneringsnoodzaak. Essentieel bij de beoordeling van de 
resultaten van een bodemonderzoek, waarbij verhoogde gehalten aan zware metalen zijn geconstateerd, 
is of er duidelijk een aanwijsbare puntbronnen aanwezig is die door menselijk handelen is veroorzaakt. 
Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dit niet zo te zijn. Daarom is er geen sprake van een 
ernstig grondwater verontreiniging en is er geen belemmering voor het tot stand komen van het 
bestemmingplan. 
De uitgevoerde bodemonderzoeken kunnen nog als actueel worden beschouwd daar de stoffen in grond 
en grondwater waar tijdens de bodemonderzoeken waarden zijn gemeten boven de tussenwaarde of de 
interventiewaarde niet mobiel zijn. Zware metalen hechten zich sterk aan bodemdeeltjes en zullen zich 
alleen onder uitzonderlijke omstandigheden verplaatsen door de bodem of het bodemwater. 

In de bovengrond is cadmium aangetroffen in een licht verhoogd gehalte en daardoor boven de 
maximale waarde wonen. Aangezien de overschrijding minder is als tweemaal de maximale waarde 
kan worden geconcludeerd worden, dat de gehele bovengrond wel voldoet aan de maximale waarde 
voor wonen. Verder menen wij op te moeten merken dat de aanduiding voor maximale waarde wonen 
een term en norm is die gebruikt moet worden als er spraken is van verplaatsing van en hergebruik van 
gronden binnen het Besluit bodemkwaliteit. De gemeten waarden hebben geen humaan, ecologisch of 
verspreidingsrisico. Deze vallen ook niet onder de criteria van een geval van bodemverontreiniging 
zoals genoemd in de Wet bodembescherming. 
Er is dus geen belemmering voor het tot stand komen van het bestemmingplan en de realisatie van de 
ontwikkeling. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

31. In het ontwerpbestemmingsplan wordt het uitvoeren van dit nader onderzoek echter op 
geen enkele wijze gewaarborgd. Dit dient wel gedaan te worden. Bovendien dient het 
nader onderzoek uitgevoerd te worden alvorens over het definitieve bestemmingsplan 
besloten zal worden. Overigens wordt in de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan 
gesuggereerd dat reeds een nader onderzoek zou zijn opgesteld met betrekking tot het 
aspect bodem. Dit nader onderzoek maakt evenwel geen deel uit van het 
ontwerpbestemmingsplan. Evenmin is het onderzoek als bijlage aan het 
ontwerpbestemmingsplan gehecht en/of ter visie gelegd. Dientengevolge kunnen cliënten 
niet tegen de conclusies van dit nader onderzoek ageren (quod non) en is de 
terinzagelegging onvoldoende, nu kennelijk (wederom) niet alle stukken ter inzage zijn 

Zie punt 30. 
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De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

32. Overigens kan ook de stelling dat de nikkelverontreiniging in het grondwater geen 
belemmering vormt om het terrein in te richten als camping, niet gevolgd worden. Immers 
wordt in het verkennend bodemonderzoek niet zonder reden geconcludeerd dat het terrein 
vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet zonder meer geschikt is voor de beoogde 
bestemming. Ook gelet hierop dient naar het oordeel van cliënten van vaststelling van het 
(ontwerp)bestemmingsplan te worden afgezien. 

Zie punt 30. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

Aanvullende zienswijze 8, Linssen es Advocaten namens cliënten Manders-Bannenberg wonende 
te Maastrichterweg 192 en Bannenberg wonende te Maastrichterweg 196, ontvangen 1 november 
2012 

33. Discutabel is of dit aanvullend onderzoek nog als actueel kan worden beschouwd, nu het 
desbetreffende rapport dateert van 26 november 2009, Het rapport is daarmee reeds drie 
jaar oud. Cliënten betwisten dat het rapport als voldoende actueel kan worden beschouwd 
om ten grondslag te leggen aan onderhavig (ontwerp)bestemmingsplan. Indien en 
voorzover uw gemeenteraad van oordeel is dat het rapport als voldoende actueel kan 
worden beschouwd en daarmee ten grondslag kan worden gelegd aan onderhavig 
(ontwerp)bestemmingsplan, merken cliënten het volgende op. In de eerste plaats zij 
benadrukt dat uit het aanvullend onderzoek (wederom) blijkt dat in het grondwater een 
sterke verontreiniging met cadmium, nikkel en zink is aangetroffen. Volgens uw gemeente 
kan de aangetoonde sterke grondwaterverontreiniging met nikkel niet zonder meer aan 
een verhoogde achtergrondwaarde toegeschreven worden. Er is ook geen reden om te 
verwachten dat de verontreiniging "van boven" in het grondwater terecht is gekomen. 

Door het bevoegde gezag bodem is het beleid ontwikkeld betreffende het; Omgaan met regionaal 
verhoogde concentraties van zware metalen in het grondwater. In dit beleid is vastgelegd hoe om te 
gaan met de natuurlijke achtergrondconcentratie en een semi-natuurlijke achtergrondconcentratie. De 
semi-natuurlijke achtergrondconcentratie wordt omschreven als; de concentratie in het grondwater kan 
wel beïnvloed zijn door menselijk handelen, maar dan betreft het een diffuse en relatief geringe 
beïnvloeding en is er geen spraken van een duidelijk aanwijsbare puntbron. Onzes inziens blijkt uit de 
uitgevoerde bodemonderzoeken, dat er hier spraken is van een natuurlijke of een semi-natuurlijke 
achtergrondconcentratie zonder aanwijsbare puntbron. In hetzelfde beleid is vastgelegd; dat indien de 
aangetroffen concentraties aan zware metalen kan worden toegeschreven aan diffuse verontreiniging 
van (semi) natuurlijke verontreiniging, er is dan geen sprake is van een geval van 
bodemverontreiniging in de zin van de Wet Bodembescherming. Dat geldt ook indien de 
interventiewaarden overschreden worden; is er dan geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging en dus ook geen saneringsnoodzaak. Essentieel bij de beoordeling van de 
resultaten van een bodemonderzoek, waarbij verhoogde gehalten aan zware metalen zijn geconstateerd, 
is of er duidelijk een aanwijsbare puntbronnen aanwezig is die door menselijk handelen is veroorzaakt. 
Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dit niet zo te zijn. Daarom is er geen sprake van een 
ernstig grondwater verontreiniging en is er geen belemmering voor het tot stand komen van het 
bestemmingplan. 
De uitgevoerde bodemonderzoeken kunnen nog als actueel worden beschouwd daar de stoffen in grond 
en grondwater waar tijdens de bodemonderzoeken waarden zijn gemeten boven de tussenwaarde of de 
interventiewaarde niet mobiel zijn. Zware metalen hechten zich sterk aan bodemdeeltjes en zullen zich 
alleen onder uitzonderlijke omstandigheden verplaatsen door de bodem of het bodemwater. 

In de bovengrond is cadmium aangetroffen in een licht verhoogd gehalte en daardoor boven de 
maximale waarde wonen. Aangezien de overschrijding minder is als tweemaal de maximale waarde 
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kan worden geconcludeerd worden, dat de gehele bovengrond wel voldoet aan de maximale waarde 
voor wonen. Verder menen wij op te moeten merken dat de aanduiding voor maximale waarde wonen 
een term en norm is die gebruikt moet worden als er spraken is van verplaatsing van en hergebruik van 
gronden binnen het Besluit bodemkwaliteit. De gemeten waarden hebben geen humaan, ecologisch of 
verspreidingsrisico. Deze vallen ook niet onder de criteria van een geval van bodemverontreiniging 
zoals genoemd in de Wet bodembescherming. 
Er is dus geen belemmering voor het tot stand komen van het bestemmingplan en de realisatie van de 
ontwikkeling. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

34. Daarnaast blijkt uit het aanvullend bodemonderzoek dat in alle bovengrondmengmonsters 
een licht verhoogd gehalte aan cadmium is aangetoond. Gesteld wordt dat het gehalte 
aan cadmium hoger is dan de maximale waarde voor wonen. Voorts wordt het volgende 
gesteld: 
"Aangezien de overschrijding minder dan tweemaal is, kan geconcludeerd worden dat de 
bovengrond wel voldoet aan de maximale waarde voor wonen." Cliënten kunnen dit niet 
volgen. Terwijl enerzijds wordt aangegeven dat de maximale waarde voor wonen wat 
betreft cadmium wordt overschreden, wordt anderzijds geconcludeerd dat wel wordt 
voldaan aan de maximale waarde voor wonen. Deze stellingen staan linea recta 
tegenover elkaar. Nu het gehalte aan cadmium kennelijk hoger is dan de maximale 
waarde voor wonen, kan de stelling dat de maximale waarde voor wonen niet wordt 
overschreden, geen stand houden. 

Zie punt 33. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

35. Gelet op het voorgaande persisteren cliënten bij hun conclusie dat het plan geen, althans 
niet zonder meer, doorgang kan vinden. Zij worden in deze stelling ondersteund door het 
aanvullend bodemonderzoek. Hierin wordt immers aanbevolen om in overleg te bepalen 
welke vervolgstappen genomen dienen te worden. Formeel dient de 
grondwaterverontreiniging zowel horizontaal als verticaal te worden ingekaderd en dient 
middels een risicobeoordeling te worden vastgesteld of de verontreiniging dient te 
worden verwijderd ten behoeve van de voorgenomen planontwikkeling. Gezien de ligging 
van het plangebied in een grondwater-attentiegebied en de voorgenomen situering van 
infiltratievoorzieningen op het westelijk terreindeel zal verspreiding van de 
grondwaterverontreiniging dienen te worden tegengegaan. In de toelichting op het 
ontwerpbestemmingsplan 'Schafterdijk 9' is aan het voorgaande volledig voorbij gegaan. 
Hiermee geeft de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan een vertekend beeld van de 
werkelijkheid. Bovendien ontbeert het ontwerpplan hiermee een zorgvuldige 
voorbereiding en besluitvorming, evenals een deugdelijke en draagkrachtige motivering. 
Gelet op het voorgaande kan niet anders dan geconcludeerd worden dat van vaststelling 
van het (ontwerp)bestemmingsplan dient te worden afgezien. 

Zie punt 33. 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

36. Cliënten betwisten dat het rapport als voldoende actueel kan worden beschouwd om ten 
grondslag te leggen aan onderhavig (ontwerp)bestemmingsplan. Indien en voorzover uw 
gemeenteraad van oordeel is dat het rapport als voldoende actueel kan worden 
beschouwd en daarmee ten grondslag kan worden gelegd aan onderhavig 
(ontwerp)bestemmingsplan, merken cliënten het volgende op. 
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Het plangebied zelf is niet gelegen in een Natura 2000 gebied. Wél is het plangebied 
gelegen op circa 10 a 15 meter afstand van het Natura 2000 gebied 'Leenderbos, Groote 
Heide & De Plateaux'. Het plangebied grenst op het noordwest punt aan de 
Malpiebeemden, dat onderdeel vormt van De Plateaux (Habitatrichtlijngebied), 
Daarnaast is het van belang om op te merken dat plangebied aan de noordzijde ook 
grenst aan Ecologische Hoofdstructuur gebieden (in het vervolg: EHS-gebieden). Blijkens 
de voortoets is het perceel ten noorden van het plangebied, het noordelijk bosgebied, in 
opdracht van opdrachtgever buiten de voortoets gelaten. Cliënten kunnen dit niet volgen; 
zij kunnen niet begrijpen waarom dit gebied geen deel uit zou hoeven maken van de 
voortoets, te meer nu dit ook geenszins is gemotiveerd. Reeds gelet hierop is de voortoets 
naar het oordeel van cliënten onvolledig. 

Voor het bestemmingsplan Schafterdijk 9 zijn veel onderzoeken uitgevoerd. Zo ook voor het aspect 
flora en fauna. Gezien het feit dat het bestemmingsplan al een lange tijd in procedure is en bepaalde 
onderzoeken, zoals het flora- en fauna/ecologisch onderzoek, verouderen hebben wij besloten dat het 
(nader) ecologisch onderzoek geactualiseerd dient te worden. Hierdoor krijgen wij inzicht of de 
conclusies uit de eerder uitgevoerde onderzoeken nog gelden. Tevens is het onderzoek nog door een 
ander extern bureau getoetst, waarna vervolgens de update is uitgevoerd. De update bestaat onder 
andere uit een toetsing van de bestaande conclusies, een literatuurstudie, een veldstudie en aan wet- en 
regelgeving. 

Het veldonderzoek heeft geen nieuwe beschermde soorten aangetroffen. Hieruit blijkt dat eerder 
getrokken conclusies van het Flora- en faunaonderzoek overeind blijven. Er is dus geen aanleiding om 
een ontheffing voor de Flora- en faunawet aan te vragen aangezien geen strikter beschermde soorten in 
het geding kunnen zijn door de plannen. 

Als laatste kan gezegd worden dat het bevoegd gezag, de provincie Noord-Brabant, met de voortoets 
heeft ingestemd. Dit is op 1 mei 2013 mondeling bevestigd door de heer J. Verboom, medewerker van 
de provincie. Er is dus geen sprake van negatieve effecten op de beschermde habitattypen en soorten 
van het Natura-2000 gebied door de geplande planontwikkeling. Het aanvragen van een vergunning in 
het kader van de Natuinbeschermingswet is dus niet aan de orde. 

De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. In paragraaf 4.2.3 
van de toelichting wordt een samenvatting van het geactualiseerde onderzoek als volgt 
opgenomen: "Update ecologisch nader ecologisch onderzoek 
De hierboven genoemde onderzoeken hebben in april 2013 een update ondergaan (rapport 
CSO, kenmerk'12J132.B00, gedateerd 24 april 2013). Voor de update zijn actuele gegevens 
gebruikt van natuurwaarden in de directe omgeving (Brugven, Leenderheide en Malpieven) 
naast de gebruikelijke verspreidingsatlassen en websites. Er zijn daarbij geen nieuwe 
beschermde soorten aangetroffen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 
Ook het veldonderzoek heeft geen nieuw gebruik van de planlocatie aangetoond van strikter 
beschermde soorten (tabel 2 en 3). Er is derhalve géén aanleiding de conclusies van het 
oorspronkelijke rapport aan te passen. Er is géén aanleiding een ontheffing voor de Flora- en 
faunawet aan te vragen aangezien géén strikter beschermde soorten in het geding kunnen zijn 
door de plannen. De hierboven genoemde onderzoeken zijn als bijlage bij het digitale 
bestemmingsplan gevoegd." 

37. Met betrekking tot de realisatiefase wordt overwogen dat er geen sprake is van negatieve 
effecten op de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het 
betreffende Natura 2000 gebied. Cliënten kunnen zich hiermee niet verenigen. Naar hun 
oordeel is wel degelijk sprake van negatieve effecten op de kwaliteit van de natuurlijke 
habitats en de habitats van soorten in het Natura 2000 gebied. Deze stelling wordt ook 
ondersteund door de voortoets zelf. Immers wordt hierin overwogen dat in de aanlegfase 
sprake is van verstoring door geluid, licht en trillingen als gevolg van 
bouwwerkzaamheden, Deze verstoringen zijn aan te merken als negatieve effecten op de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het Natura 2000 
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gebied. De enkele overweging dat de effecten van verstoring door geluid om 
Kamsalamander en Witsnuitlibel onbekend zijn, is onvoldoende om te stellen dat er geen 
sprake is van negatieve effecten, Dit dient (nader) onderbouwd te worden. Ook de enkele 
overweging dat voor de aquatische soorten Beekprik en Bittervoorn geen negatieve 
effecten worden verwacht, is onvoldoende om te stellen dat geen sprake is van negatieve 
effecten. Immers is deze stelling op geen enkele motivering gestoeld. 

Zie punt 36. 

De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. In paragraaf 4.2.3 
van de toelichting wordt een samenvatting van het geactualiseerde onderzoek als volgt 
opgenomen: "Update ecologisch nader ecologisch onderzoek 
De hierboven genoemde onderzoeken hebben in april 2013 een update ondergaan (rapport 
CSO, kenmerk 12J132.B00, gedateerd 24 april 2013). Voor de update zijn actuele gegevens 
gebruikt van natuurwaarden in de directe omgeving (Brugven, Leenderheide en Malpieven) 
naast de gebruikelijke verspreidingsatlassen en websites. Er zijn daarbij geen nieuwe 
beschermde soorten aangetroffen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 
Ook het veldonderzoek heeft geen nieuw gebruik van de planlocatie aangetoond van strikter 
beschermde soorten (tabel 2 en 3). Er is derhalve géén aanleiding de conclusies van het 
oorspronkelijke rapport aan te passen. Er is géén aanleiding een ontheffing voor de Flora- en 
faunawet aan te vragen aangezien géén strikter beschermde soorten in het geding kunnen zijn 
door de plannen. De hierboven genoemde onderzoeken zijn als bijlage bij het digitale 
bestemmingsplan gevoegd." 

38. Voorts wordt in de voortoets overwogen dat verdroging als gevolg van een lager 
grondwaterpeil of afname van kwel voor bijna alle aangewezen habitats en soorten een 
belangrijke verstorende factor is. Vervolgens wordt evenwel ongemotiveerd gesteld dat er 
ten gevolge van de aanleg van de dienstwoning, het toiletgebouw en de chalets geen 
sprake is van negatieve effecten op de verdrogingsgevoelige habitats. Deze stelling is 
enkel gebaseerd op een mededeling van de eigenaar. Hiermee ontbeert voornoemde 
stelling een deugdelijke en draagkrachtige motivering, hetgeen in strijd is met de 
motiveringsplicht ex artikel 3:46 Awb. Deze stelling kan naar het oordeel van cliënten 
dan ook geen stand houden. Gelet op de staat van instandhoudingsdoelstellingen van de 
habitattypen en doelsoorten, welke allen matig ongunstig tot zeer ongunstig zijn, dient 
naar het oordeel van cliënten iedere vorm van verstoring aangemerkt te worden als een 
negatief effect. Daartoe is ook van belang dat het plangebied is gelegen binnen de 
begrenzing van een zogenaamd attentiegebied binnen de EHS. In deze gebieden kunnen 
fysieke ingrepen een negatief effect hebben op de waterhuishouding. Gelet daarop dient 
de verstoring in de vorm van licht, geluid en trillingen en bemaling / ontwatering 
gedurende de realisatiefase aangemerkt te worden als negatief effect op de kwaliteit van 
de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het betreffende Natura 2000 gebied. 
Nu niet kan worden uitgesloten dat sprake is van significant negatieve effecten, dient een 
passende beoordeling zoals bedoeld in artikel 19j lid 2 jo. artikel 19f 
Natuurbeschermingswet 1998 (in het vervolg: Nb) uitgevoerd te worden. 

Zie punt 36. 
Aanvullend hierop is er overleg geweest met het Waterschap. Het Waterschap stemt in met de 
waterparagraaf. De waterbergende maarregelen worden wel aangepast. De waterbergende methode 
wordt aangepast in het bestemmingsplan. 
Aangezien uit de ecologische onderzoeken komt dat de uitbreiding van de camping geen probleem is 
en aanvullend hierop dat het Waterschap akkoord is met de waterparagraaf is er voldoende aangetoond 
dat er geen significante effecten optreden op de natuur. Tevens heeft de provincie ingestemd met de 
voortoets. Om deze redenen zien wij dan ook geen reden om het bestemmingsplan niet verder in 
procedure te brengen. 
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De zienswijze geeft aanleiding om de waterparagraaf in paragraaf 4.2.1 van de toelichting van 
het bestemmingsplan aan te passen. Het volgende wordt opgenomen onder de waterbergende 
maatregelen: 
"Voor de chalets geldt dat aan de zijde van de Schafterdijk een wadi in de vorm van een 
zaksloot gerealiseerd kan worden, waarop hemelwater van deze bebouwing wordt afgevoerd. 
Het sanitairgebouw kan eveneens hierop worden aangesloten door middel van een 
pijpverbinding. De toename van verhard oppervlak als gevolg van de aanbouw van chalets en 
het sanitairgebouw zal circa 1.250 m2 bedragen. Voor de beide voorzieningen is met behulp 
van de HNO toets (Hydrologisch neutraal Ontwikkelen) bepaald dat er een bergingscapaciteit 
moet worden gerealiseerd van 60 m3. 
De berging dient plaats te vinden boven de GHG (circa 0,65 m -mv). Uitgaande van een 
maximaal toelaatbare peilstijging van 0,3 m, bedraagt de benodigde oppervlakte circa 200 m2. 
De voorziening dient te worden voorzien van een begrensde noodoverlaatvoorziening om een 
teveel aan hemelwater in extreme situaties af te voeren. Deze overloopvoorziening kan 
bestaan uit een greppel, welke afwatert op de sloot langs de Schafterdijk. De greppel dient 
nabij de wegbermsloot te worden voorzien van een schotbalkje (op 0,3 m -mv). 
Binnen het plangebied is voldoende ruimte aanwezig voor de realisatie van 200 m2 

waterberging. Een exacte locatie kan vooralsnog niet worden aangegeven. De wegen c.q. 
paden zullen niet worden voorzien van straatkolken. Het hemelwater dat hierop valt zal, mede 
gezien de breedte van de paden, afstromen en naast de verharding in de bodem infiltreren. Dit 
zal geen wateroverlast tot gevolg hebben, gezien de hoge doorlatendheid van de onverzadigde 
zone. In het algemeen gelden de volgende randvoorwaarden voor de ontwikkeling: 
Vuil water en (schoon) hemelwater dienen te worden gescheiden. Afvalwater dient te worden 
Aangesloten op de gemeentelijke riolering; 
Conform de waterkwaliteitstrits (schoonhouden - scheiden - zuiveren) dienen de 
bronmaatregelen te worden onderzocht. Dit houdt voornamelijk in dat geen uitloogbare 
bouwmaterialen zoals zink, koper, lood dienen te worden gebruikt en dat een verantwoord 
wegen groenbeheer zonder milieubelastende stoffen (bestrijdingsmiddelen) dient te worden 
uitgevoerd; 
Voor het creëren van oppervlaktewater (net zoals voor lozing op oppervlaktewater, 
onttrekking van oppervlaktewater en aanleg van drainage) dient een ontheffing van de Keur / 
Verordening Waterhuishouding te worden aangevraagd bij het Waterschap." 

39. Cliënten kunnen zich hiermee niet verenigen en wel om de navolgende redenen. Zoals 
expliciet in de voortoets zelf wordt overwogen, zal de uitbreiding van het 
verblijfsr eer eatieterr ein leiden tot een toename van recreanten in het aangrenzend Natura 
2000 gebied en tot een toename van licht- en geluidhinder voor dit Natura 2000 gebied. 
Toename van de recreatiedruk in de Malpie / Malpiebeemden en De Plateaux kan leiden 
tot negatieve beïnvloeding van de instandhoudingsdoelstellingen voor kwetsbare 
vegetaties (onder andere heide en bossen) door schade aan vegetaties en bodem door 
vertrapping. Reeds hieruit blijkt uitdrukkelijk dat er wel degelijk sprake is van negatieve 
effecten. De bouw- en gebruiksmogelijkheden van de uitbreiding van de camping hebben 
een grote ruimtelijke uitstraling op het Natura 2000 gebied 'Leenderbos, Groote Heide & 
De Plateaux' welke leidt tot negatieve effecten, Het gaat om eenforse uitbreiding met een 
oppervlakte van circa 5,3 hectare, alwaar 21 huur chalets zullen worden gebouwd, 
evenals een dienstwoning, een toiletgebouw, staanplaatsen voor tenten en caravans en 
rijbanen. Er is derhalve duidelijk sprake van een verruiming van de bouwen 
gebruiksmogelijkheden ten opzichte van de thans vigerende situatie. Ten onrechte is 
hieraan in de voortoets en de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan voorbij gegaan. 
Ten onrechte wordt in de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan overwogen dat er 
voor het Natura 2000 gebied geen significante effecten worden verwacht voor 
habitattypen en doelsoorten van de uitbreiding van de camping De Dommelvallei. 

Zie punt 36. 
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De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. In paragraaf 4.2.3 
van de toelichting wordt een samenvatting van het geactualiseerde onderzoek als volgt 
opgenomen: "Update ecologisch nader ecologisch onderzoek 
De hierboven genoemde onderzoeken hebben in april 2013 een update ondergaan (rapport 
CSO, kenmerk 12J132.B00, gedateerd 24 april 2013). Voor de update zijn actuele gegevens 
gebruikt van natuurwaarden in de directe omgeving (Brugven, Leenderheide en Malpieven) 
naast de gebruikelijke verspreidingsatlassen en websites. Er zijn daarbij geen nieuwe 
beschermde soorten aangetroffen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 
Ook het veldonderzoek heeft geen nieuw gebruik van de planlocatie aangetoond van strikter 
beschermde soorten (tabel 2 en 3). Er is derhalve géén aanleiding de conclusies van het 
oorspronkelijke rapport aan te passen. Er is géén aanleiding een ontheffing voor de Flora- en 
faunawet aan te vragen aangezien géén strikter beschermde soorten in het geding kunnen zijn 
door de plannen. De hierboven genoemde onderzoeken zijn als bijlage bij het digitale 
bestemmingsplan gevoegd." 

40. Eveneens wordt (in de voortoets) ten onrechte overwogen dat een geringe toename van 
het aantal bezoekers in de Plateaux als gevolg van de uitbreiding van de camping naar 
verwachting geen negatieve effecten op beschermde habitattypen veroorzaakt. Daarbij is 
in de eerste plaats van belang dat er geenszins inzicht is gegeven in de verwachte 
toename van het aantal bezoekers. Deze toename zal - voor zover cliënten kunnen 
beoordelen —fors zijn. Immers breidt de camping met maar liefst 5,3 hectare (!) uit. 
Voorts geldt dat los van het feit dat de stelling dat een geringe toename van het aantal 
bezoekers als gevolg van de uitbreiding van de camping geen negatieve effecten op 
beschermde habitattypen zou veroorzaken, geenszins is gemotiveerd, dat bij de 
beoordeling van de vraag of onderhavig plan significante gevolgen kan hebben, niet moet 
worden gekeken naar de effecten van dit plan afzonderlijk, maar naar de cumulatieve 
effecten, oftewel de combinatie met andere projecten of plannen op een Natura 2000 
gebied. 

De beoogde ontwikkeling binnen de groenblauwe mantel mag niet leiden tot de bouw van gebouwen 
met een totale omvang van meer dan 1,5 ha. De bestaande bebouwing op het recreatieterrein beslaat 
een oppervlakte van circa 1.200 m2. Met de uitbreiding is nieuwbouw gepland in de vorm van 21 
chalets en een sanitairgebouw die een gezamenlijke oppervlakte beslaan van eveneens circa 1.200 m2. 
De totale oppervlakte aan bebouwing komt hiermee uit op circa 2.400 m2 (= 0,24 ha) en blijft hiermee 
ruim binnen de op grond van de verordening gestelde grens van 1,5 ha. Doordat de gronden volledig 
worden ingericht voor standplaatsen en collectieve campingsvoorzieningen, en er tevens wordt 
voorzien in een goede landschappelijke inpassing, wordt voldaan aan een gunstige verhouding tussen 
het bruto en netto-ruimtebeslag. Een bebouwingspercentage dat past in de omgeving wordt bereikt door 
de bebouwing te beperken tot enkele aanduidingsvlakken. Daarnaast zijn in de regels ook maximale 
oppervlaktematen opgenomen voor bebouwing en dient er tevens voldaan te worden aan de in de regels 
opgenomen bebouwingspercentages voor de aanduidingsvlakken. Voor het overige zijn de gronden 
binnen het bestemmingsvlak grotendeels onbebouwd en worden ze ingericht voor standplaatsen. Voor 
de bouwhoogte van bouwwerken is aansluiting gezocht bij de reguliere bouwhoogtes in het 
buitengebied. Ten slotte is er geen sprake van een grootschalige voorziening, aangezien het aantal 
bezoekers en overnachtingen samen genomen niet meer bedraagt dan 100.000. Er wordt voor deze 
ontwikkeling uitgegaan van een verdubbeling van de overnachtingen, dus van 12.500 naar 25.000. 
Resumerend kan er gezegd worden dat de ontwikkeling voldoet aan de Verordening ruimte. 

In punt 36 is te lezen dat de ontwikkeling ook voldoet aan de ecologische onderzoeken. Hieruit blijkt 
dat er geen significante gevolgen zijn. 

Aangezien de ontwikkeling voldoet aan de eisen van de provincie en er volgens de ecologische 
onderzoeken geen significante effecten optreden zien wij geen reden om het bestemmingsplan niet 
verder in procedure te brengen. 
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De zienswijze geeft aanleiding om paragraaf 3.2.2 in de toelichting van het bestemmingsplan 
aan te passen. Het volgende wordt opgenomen: "In artikel 11.6 van de verordening, eerste lid, 
onder a, is echter bepaald dat in de groenblauwe mantel kan worden voorzien in de vestiging 
of uitbreiding van en niet agrarische ontwikkeling als dit niet leidt tot een bestemmingsvlak 
met een omvang van meer dan 5.000 m2. In artikel 11.9 van de verordening is gesteld dat in 
afwijking van artikel 11.6 eerste lid onder a, een bestemmingsplan dat is gelegen in de 
groenblauwe mantel kan voorzien in een uitbreiding van een verblijfsrecreatief terrein of van 
een dagrecreatie terrein. De beoogde ontwikkeling binnen de groenblauwe mantel mag echter 
niet leiden tot de bouw van gebouwen met een totale omvang van meer dan 1.5 ha. 
De bestaande bebouwing op het recreatieterrein beslaat een oppervlakte van circa 1.200 m2. 
Met de uitbreiding is nieuwbouw gepland in de vorm van 21 chalets en een sanitairgebouw die 
een gezamenlijke oppervlakte beslaan van eveneens circa 1.200 m2. De totale oppervlakte aan 
bebouwing komt hiermee uit op circa 2.400 m2 (= 0,24 ha) en blijft hiermee ruim binnen de op 
grond van de verordening gestelde grens van 1,5 ha. Doordat de gronden volledig worden 
ingericht voor standplaatsen en collectieve campingsvoorzieningen, en er tevens wordt 
voorzien in een goede landschappelijke inpassing, wordt voldaan aan een gunstige verhouding 
tussen het bruto en netto-ruimtebeslag. Een bebouwingspercentage dat past in de omgeving 
wordt bereikt door de bebouwing te beperken tot enkele aanduidingsvlakken. Daarnaast zijn in 
de regels ook maximale oppervlaktematen opgenomen voor bebouwing en dient er tevens 
voldaan te worden aan de in de regels opgenomen bebouwingspercentages voor de 
aanduidingsvlakken. Voor het overige zijn de gronden binnen het bestemmingsvlak 
grotendeels onbebouwd en worden ze ingericht voor standplaatsen. Voor de bouwhoogte van 
bouwwerken is aansluiting gezocht bij de reguliere bouwhoogtes in het buitengebied-
Ten slotte is de beoogde ontwikkeling niet aan te merken als een grootschalige voorziening 
waarbij het te verwachten aantal bezoekers en overnachtingen samen genomen meer dan 
100.000 bedraagt. Voor de camping wordt uitgegaan van een verdubbeling van het aantal 
overnachtingen van 12.500 naar 25.000, dus ruimschoots onder de grens van een 
'grootschalige voorziening'. Resumerend kan worden geconstateerd dat het bestemmingsplan 
past binnen de provinciale Structuurvisie en voldoet aan de Verordening ruimte." 

In paragraaf 4.2.3 van de toelichting wordt een samenvatting van het geactualiseerde 
onderzoek als volgt opgenomen: "Update ecologisch nader ecologisch onderzoek 
De hierboven genoemde onderzoeken hebben in april 2013 een update ondergaan (rapport 
CSO, kenmerk 12J132.B00, gedateerd 24 april 2013). Voor de update zijn actuele gegevens 
gebruikt van natuurwaarden in de directe omgeving (Brugven, Leenderheide en Malpieven) 
naast de gebruikelijke verspreidingsatlassen en websites. Er zijn daarbij geen nieuwe 
beschermde soorten aangetroffen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 
Ook het veldonderzoek heeft geen nieuw gebruik van de planlocatie aangetoond van strikter 
beschermde soorten (tabel 2 en 3). Er is derhalve géén aanleiding de conclusies van het 
oorspronkelijke rapport aan te passen. Er is géén aanleiding een ontheffing voor de Flora- en 
faunawet aan te vragen aangezien géén strikter beschermde soorten in het geding kunnen zijn 
door de plannen. De hierboven genoemde onderzoeken zijn als bijlage bij het digitale 
bestemmingsplan gevoegd." 

41. In aanvulling daarop wordt nog stilgestaan bij de stelling in de voortoets dat de mogelijke 
effecten op de waterhuishouding van het Natura 2000 gebied als gevolg van een toename 
van het verhard oppervlak zoveel mogelijk worden beperkt door mitigerende maatregelen, 
en er "dan ook" geen sprake zou zijn van negatieve effecten op verdrogingsgevoelige 
habitattypen. Bij deze stelling dienen een aantal kanttekeningen te worden geplaatst, In 
de eerste plaats blijkt ook uit deze bewoordingen in de voortoets dat er dus wel degelijk 
sprake is van mogelijk negatieve effecten op de waterhuishouding van het Natura 2000 
gebied. Dat is van groot belang, nu natuurreservaat De Malpie (onderdeel van De 
Plateaux) is aangewezen als natte natuurparel. Natte natuurparels zijn de belangrijkste, 
meest waardevolle, water afhankelijke natuurgebieden in Brabant, waarvan sommige 
delen verdroogd zijn. De grondwaterstand in dit gebied is te laag, waardoor de natuur 
niet optimaal tot ontwikkeling kan komen. Mogelijk negatieve effecten op de 
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waterhuishouding van het Natura 2000 gebied als gevolg van een toename van het 
verhard oppervlak - oftewel mogelijk negatieve effecten op de verdrogingsgevoelige 
habitattypen - dienen dan ook voorkomen, althans zoveel mogelijk beperkt, te worden. 

Zie punt 36 en 38. 

De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. In paragraaf 4.2.3 
van de toelichting wordt een samenvatting van het geactualiseerde onderzoek als volgt 
opgenomen: "Update ecologisch nader ecologisch onderzoek 
De hierboven genoemde onderzoeken hebben in april 2013 een update ondergaan (rapport 
CSO, kenmerk 12J132.B00, gedateerd 24 april 2013). Voor de update zijn actuele gegevens 
gebruikt van natuurwaarden in de directe omgeving (Brugven, Leenderheide en Malpieven) 
naast de gebruikelijke verspreidingsatlassen en websites. Er zijn daarbij geen nieuwe 
beschermde soorten aangetroffen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 
Ook het veldonderzoek heeft geen nieuw gebruik van de planlocatie aangetoond van strikter 
beschermde soorten (tabel 2 en 3). Er is derhalve géén aanleiding de conclusies van het 
oorspronkelijke rapport aan te passen. Er is géén aanleiding een ontheffing voor de Flora- en 
faunawet aan te vragen aangezien géén strikter beschermde soorten in het geding kunnen zijn 
door de plannen. De hierboven genoemde onderzoeken zijn als bijlage bij het digitale 
bestemmingsplan gevoegd." 
De zienswijze geeft aanleiding om de waterparagraaf in paragraaf 4.2.1 van de toelichting van 
het bestemmingsplan aan te passen. Het volgende wordt opgenomen onder de waterbergende 
maatregelen: 
"Voor de chalets geldt dat aan de zijde van de Schafterdijk een wadi in de vorm van een 
zaksloot gerealiseerd kan worden, waarop hemelwater van deze bebouwing wordt afgevoerd. 
Het sanitairgebouw kan eveneens hierop worden aangesloten door middel van een 
pijpverbinding. De toename van verhard oppervlak als gevolg van de aanbouw van chalets en 
het sanitairgebouw zal circa 1.250 m2 bedragen. Voor de beide voorzieningen is met behulp 
van de HNO toets (Hydrologisch neutraal Ontwikkelen) bepaald dat er een bergingscapaciteit 
moet worden gerealiseerd van 60 m3. 
De berging dient plaats te vinden boven de GHG (circa 0,65 m -mv). Uitgaande van een 
maximaal toelaatbare peilstijging van 0,3 m, bedraagt de benodigde oppervlakte circa 200 m2. 
De voorziening dient te worden voorzien van een begrensde noodoverlaatvoorziening om een 
teveel aan hemelwater in extreme situaties af te voeren. Deze overloopvoorziening kan 
bestaan uit een greppel, welke afwatert op de sloot langs de Schafterdijk. De greppel dient 
nabij de wegbermsloot te worden voorzien van een schotbalkje (op 0,3 m -mv). 
Binnen het plangebied is voldoende ruimte aanwezig voor de realisatie van 200 m2 

waterberging. Een exacte locatie kan vooralsnog niet worden aangegeven. De wegen c.q. 
paden zullen niet worden voorzien van straatkolken. Het hemelwater dat hierop valt zal, mede 
gezien de breedte van de paden, afstromen en naast de verharding in de bodem infiltreren. Dit 
zal geen wateroverlast tot gevolg hebben, gezien de hoge doorlatendheid van de onverzadigde 
zone. In het algemeen gelden de volgende randvoorwaarden voor de ontwikkeling: 
Vuil water en (schoon) hemelwater dienen te worden gescheiden. Afvalwater dient te worden 
Aangesloten op de gemeentelijke riolering; 
Conform de waterkwaliteitstrits (schoonhouden - scheiden - zuiveren) dienen de 
bronmaatregelen te worden onderzocht. Dit houdt voornamelijk in dat geen uitloogbare 
bouwmaterialen zoals zink, koper, lood dienen te worden gebruikt en dat een verantwoord 
wegen groenbeheer zonder milieubelastende stoffen (bestrijdingsmiddelen) dient te worden 
uitgevoerd; 
Voor het creëren van oppervlaktewater (net zoals voor lozing op oppervlaktewater, 
onttrekking van oppervlaktewater en aanleg van drainage) dient een ontheffing van de Keur / 
Verordening Waterhuishouding te worden aangevraagd bij het Waterschap." 

42. In de voortoets wordt voorts overwogen dat de uitbreiding van de camping geen negatief 
effect heeft op beschermde doelsoorten. Voor de aquatische soorten Beekprik en 
Bittervoorn zouden geen effecten worden verwacht. Dit zou ook gelden voor de Gevlekte 
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Witsnuitlibel. Tot slot zouden ook voor de Kamsalamander geen negatieve effecten 
worden verwacht gezien de geringe extra recreatiedruk. Reeds nu het enkel om 
verwachtingen gaat, betwisten cliënten de juistheid hiervan. Dit geldt te meer nu deze 
verwachtingen c.q, veronderstellingen op geen enkele motivering zijn gebaseerd. 
Dientengevolge kan bovendien niet worden gesproken van een deugdelijk onderzoek. De 
voortoets kan dan ook niet ten grondslag worden gelegd aan onderhavig 
(ontwerp) bestemm ingsplan. 

Zie punt 36. 

De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. In paragraaf 4.2.3 
van de toelichting wordt een samenvatting van het geactualiseerde onderzoek als volgt 
opgenomen: "Update ecologisch nader ecologisch onderzoek 
De hierboven genoemde onderzoeken hebben in april 2013 een update ondergaan (rapport 
CSO, kenmerk 12J132.B00, gedateerd 24 april 2013). Voor de update zijn actuele gegevens 
gebruikt van natuurwaarden in de directe omgeving (Brugven, Leenderheide en Malpieven) 
naast de gebruikelijke verspreidingsatlassen en websites. Er zijn daarbij geen nieuwe 
beschermde soorten aangetroffen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 
Ook het veldonderzoek heeft geen nieuw gebruik van de planlocatie aangetoond van strikter 
beschermde soorten (tabel 2 en 3). Er is derhalve géén aanleiding de conclusies van het 
oorspronkelijke rapport aan te passen. Er is géén aanleiding een ontheffing voor de Flora- en 
faunawet aan te vragen aangezien géén strikter beschermde soorten in het geding kunnen zijn 
door de plannen. De hierboven genoemde onderzoeken zijn als bijlage bij het digitale 
bestemmingsplan gevoegd." 
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Ambtshalve aanpassingen - Schafterdijk 9 

Pag. Reactie Aanpassing 
Toelichting 

10 

10 

11 

13 

Aanpassen tekst: 
"Het beleid.. .niet relevant." 

Barro aanpassen aan nieuwe tekst 

Aanpassen tekst: 
"De betreffende...de provincie." 

Deel van de Verordening ruimte 
aanpassen aan nieuwe tekst. 
Aanpassen: 
"De Verordening...deze 
toelichting." 

Het overige deel kan blijven staan. 

Aanpassen in: 
"Het beleid voor de regio Eindhoven is ten aanzien van 
voorliggend plan niet relevant." 
Nieuwe tekst: 
"De wetgever heeft in de Wro, ter waarborging van 
nationale en provinciale belangen, de 
besluitmogelijkheden van lagere overheden begrensd. 
Indien nationale of provinciale belangen dat 
met het oog op een goede ruimtelijke ordening 
noodzakelijk maken, kunnen bij of krachtens Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB) respectievelijk 
provinciale verordening regels worden 
gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen. 
In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(Barro), ook wel bekend als de AMvB Ruimte, zijn 13 
nationale belangen opgenomen die juridische borging 
vereisen. Het Barro is op 30 december 2011 deels in 
werking getreden en met enkele onderwerpen aangevuld 
per 1 oktober 2012. Het besluit is gericht op 
doorwerking van de nationale belangen in 
gemeentelijke bestemmingsplannen." 
Nieuwe tekst: 
"De provincie kan de betreffende vergunningen 
verlenen." 
Er dient naast de nieuwe tekst ook een bijbehorende 
afbeelding opgenomen te worden. 

Nieuwe tekst: 
"gemeenten, de provincies en het rijk. Zo kan de 
provincie (instructie)regels opstellen waarmee een 
gemeente rekening moet houden bij het ontwikkelen 
van ruimtelijke plannen: de planologische verordening. 
Door deze regels weten de gemeenten al in een vroeg 
stadium waar 
ze aan toe zijn. De onderwerpen die in de verordening 
staan komen uit de provinciale structuurvisie. Daarin 
staat welke belangen de provincie Noord-Brabant wil 
behartigen en hoe ze dat wil doen. De verordening 
is daarbij een van de manieren om die provinciale 
belangen veilig te stellen. De Verordening ruimte 2012 
is vastgesteld op 11 mei 2012 en op 1 juni 2012 in 
werking getreden. Op grond van de Verordening ruimte 
is het plangebied gelegen in een gebied met de 
aanduiding 'Groenblauwe Mantel' (zie kaartuitsnede). 
Voor de groenblauwe mantel geldt op grond van artikel 
6.3 dat een bestemmingsplan dient te strekken tot 
behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het 
watersysteem en de ecologische en landschappelijke 
waarden en kenmerken van het gebied. De ontwikkeling 
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15 

15 

Nieuwe paragraaf opnemen mbt 
advies van de Adviescommissie 
Recreatie en Toerisme. 
Paragraaf wordt 3.2.3 

Aanpassen tekst aan de nieuwe 
Structuurvisie 

van kapitaalintensieve functies, zoals verstedelijking, 
(bezoekers)intensieve recreatie en concentratiegebieden 
voor intensieve landbouwfuncties wordt met 
instructieregels in de verordening uitgesloten. In artikel 
11.6 van de verordening, eerste lid, onder a, is echter 
bepaald dat in de groenblauwe 
mantel kan worden voorzien in de vestiging of 
uitbreiding van en niet agrarische ontwikkeling als dit 
niet leidt tot een bestemmingsvlak met een omvang van 
meer dan 5.000 m2. In artikel 11.9 
van de verordening is gesteld dat in afwijking van 
artikel 11.6 eerste hd onder a, een bestemmingsplan dat 
is gelegen in de groenblauwe mantel kan voorzien in 
een uitbreiding van een verblijfsrecreatief terrein of van 
een dagrecreatie terrein. De beoogde ontwikkeling 
binnen de 
groenblauwe mantel mag echter niet leiden tot de bouw 
van gebouwen met een totale omvang van meer dan 1,5 
ha. De bestaande bebouwing op het recreatieterrein 
beslaat een oppervlakte van circa 1.200 m2. Met 
de uitbreiding is nieuwbouw gepland in de vorm van 21 
chalets en een sanitairgebouw die een gezamenlijke 
oppervlakte beslaan van eveneens circa 1.200 m2. De 
totale oppervlakte aan bebouwing komt hiermee uit op 
circa 2.400 m2 (= 0,24 ha) en blijft hiermee ruim binnen 
de op grond van de verordening gestelde grens van 1,5 
ha." 
Nieuwe paragraaf: 

"3.2.3 Adviescommissie Recreatie & Toerisme 
Medio 2005 hebben GS de Adviescommissie Recreatie 
& Toerisme ingesteld. De onafhankelijke 
Adviescommissie Recreatie & Toerisme is ingesteld om 
aan gemeenten en provincie een zwaarwegend advies te 
geven over dergelijke plannen, met het oog op een 
soepele doorloop van de planologische procedures. In 
verband met de uitbreiding van de Camping heeft de 
commissie geadviseerd (rapport 2007033, 
gedateerd 21 februari 2008). De Adviescommissie 
Toerisme en Recreatie adviseert positief over het 
voorgelegde plan tot herstructurering en uitbreiding van 
camping Dommelvallei. Gesteld wordt dat het plan 
voorziet in een kwaliteitsverbetering van formaat en 
bijdraagt aan de verrijking van het toeristische product 
in de streek." 
Nieuwe tekst: 
"3.3.1 Structuurvisie Valkenswaard 
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening is de 
gemeente Valkenswaard gestart met het opstellen van 
een nieuwe Structuurvisie. Een update van de 
StructuurvisiePlus uit 2003 is 
benodigd omdat een aantal zaken al ontwikkeld of 
uitgevoerd zijn en er nieuwe aandachtspunten op de 
agenda zijn gekomen. Ook heeft de gemeente op 
diverse punten nieuw beleid geformuleerd en 
beleidslijnen herzien. Tenslotte ontbreekt een 
uitvoeringsprogramma. 
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Daarom is een nieuwe structuurvisie opgesteld. De 
structuurvisie is opgebouwd uit twee -delen, deel A en 
deel B. Deel A bevat een ruimtelijke toetsingskader en 
visie op hoofdlijnen voor de lange termijn (tot 2030). 
Dit deel formuleert de ontwikkelingskoers voor de 
lange termijn en biedt het casco voor concrete projecten 
en plannen. Het is een toetsingskader, maar 
tegelijkertijd ook een inspiratiekader voor ruimtelijke 
ontwikkeling. Deel B van de structuurvisie is een 
ruimtelijk- functioneel programma en uitvoeringsplan 
voor de (middellange en) korte tennijn. In dit deel van 
de structuurvisie staat beschreven welke concrete 
projecten en plannen op korte termijn richting 
uitvoering worden gebracht en hoe deze gerealiseerd 
gaan worden. Het projectenplan zal periodiek worden 
geactualiseerd en geeft daarmee steeds voor een 
bepaalde periode weer op welke wijze de 
ontwikkelingskoers tot 
uitvoering wordt gebracht. Deze actualisatie is nodig 
om kostenverhaal van bovenplanse kosten zeker te 
stellen en locatie-eisen te kunnen stellen. Bovendien 
biedt dit deel mogelijkheden om accenten in de 
ruimtelijke ontwikkeling te verschuiven, zonder daarbij 
de totale visie (deel A) aan te passen. 
In deel A van de structuurvisie is ook een visie 
beschreven voor de bebouwde kom van Valkenswaard. 
Valkenswaard is ten opzichte van Dommelen en Borkel 
en Schaft de meest stedelijke kem. Dit betekent dat er 
meer mogelijkheden zijn voor nieuwe ontwikkelingen, 
vooral in 
het centrum en aan de randen van het centrum. De 
verbetering van de leefkwaliteit aan de doorgaande 
wegen heeft prioriteit. Deze linten, waaronder de 
Leenderweg, heeft te lijden onder 
de grote verkeersdruk. Als deze druk verminderd wordt, 
kan de inrichting van deze linten worden aangepast en 
meer worden gericht op de verb lijfskwaliteit. Daarnaast 
staat in de structuurvisie 
aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor 
inbreidingsplannen. De planlocatie is onderdeel van het 
agrarisch gebied. Gelet op de grote bescherming die de 
natuurgebieden genieten, is er geen grote groei van de 
aanwezige agrarische bedrijven te verwachten. Dit wil 
niet zeggen dat er geen potenties zijn voor de 
landbouwsector. Uitgangspunt blijft wel dat de 
ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. Hiermee blijft een 
gebied een vitale en 
aantrekkelijke uitstraling behouden. 
De gemeente wil in dat kader maximale ruimte bieden 
voor nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven en 
hergebruik van vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, 
kleinschalige bedrijvigheid, zorg, kunst en cultuur). De 
ontwikkeling van nieuwe verblijfs- en dagrecreatie in 
het buitengebied wordt gestimuleerd. Zo 
kan de recreatieve betekenis verder worden vergroot 
door langs toeristische en recreatieve netwerkroutes 
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15 

15 

16 

16 

17 

18 

18 

21 

21 

22 

22 

22 

22-
23 

Woord aanpassen: 
"goed" 
Verwijderen zin mbt tweede 
bedrijfswoning 
Woord aanpassen: 
"weggennet" 
Woord aanpassen: 
'specifieke vorm van reacreatie — 
chalets' 
Zin aanpassen: 
"Daarnaast is.. .van verstening." 

Woord aanpassen: 
"watercshap" 
Zin aanpassen: 
"Attentiegebieden betreffen.. .natte 
natuurparel." 
Woord aanpassen: 
"Verordening Ruimte" 
Zin aanpassen: 
"In opdracht... geactualiseerde 
plannen." 

Bijlage aanpassen 

Verwijderen bulletpoint 

Aanpassen bulletpoint: 
"5.105m2" 
Paragraaf waterbergende 
maatregelen aanpassen 

horeca- en andere rustpunten te creëren. Hierbij streeft 
de gemeente wel naar een zekere kwaliteitsverbetering. 
De gemeente Valkenswaard wil onder die voorwaarde 
graag meewerken aan nieuwe initiatieven om zo het 
toeristisch-recreatieve aanbod substantieel te verhogen. 
De uitbreiding en de herinrichting van het 
recreatieterrein past binnen de uitgangspunten van de 
structuurvisie. De planlocatie los van de 
cultuurhistorisch kerntjes Borkel en Schaft ten noorden 
hiervan. De uitbreiding van het recreatieterrein vindt 
plaats in noordelijke richting. Op de kaart uit de 
structuurvisie is de planlocatie gesitueerd binnen het 
aandachtsgebied voor recreatie." 
Aanpassen in: 
"goede" 
Verwijderen: 
"De te.. .bedrijfsvoering noodzakelijk." 
Aanpassen in: 
"wegennet" 
Aanpassen in: 
'"specifieke vorm van recreatie - chalets'" 

Nieuwe zin: 
"Daarnaast is heeft het waterschap een handreiking 
'hydrologisch neutraal ontwikkelen' opgesteld, die 
ingaat op de rol van water bij een toename van 
verstening." 
Aanpassen in: 
"waterschap" 
Aanpassen in: 
"Attentiegebieden betreffen een zone van circa 500 m 
rond de natte natuurparel." 
Aanpassen in: 
"Verordening ruimte" 
Aanpassen in: 
"CSO Adviesbureau heeft een waterpargaraaf opgesteld 
(zie: Bijlage 2 Waterparagraaf). Onderstaande 
informatie is hieruit overgenomen en waar nodig 
aangepast op de geactualiseerde plannen." 
Bijlage 2 aanpassen in: 

Verwijderen: 
• Bedrijfswoning: circa 80 m2 

Aanpassen in: 
"• Totaal extra verhard oppervlak: circa 5.000 m2." 
Nieuwe tekst: 
"Voor de chalets geldt dat aan de zijde van de 
Schafterdijk een wadi in de vorm van een zaksloot 
gerealiseerd kan worden, waarop hemelwater van deze 
bebouwing wordt afgevoerd. Het sanitairgebouw kan 
eveneens hierop worden aangesloten door middel van 
een pijpverbinding. De toename van verhard oppervlak 
als gevolg van de aanbouw van chalets en het 
sanitairgebouw zal circa 1.250 m2 bedragen. Voorde 
beide voorzieningen is met behulp van de HNO toets 
(Hydrologisch neutraal Ontwikkelen) bepaald dat er een 
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bergingscapaciteit moet worden gerealiseerd van 60 m3. 
De berging dient plaats te vinden boven de GHG (circa 
0,65 m -mv). Uitgaande van een maximaal toelaatbare 
peilstijging van 0,3 m, bedraagt de benodigde 
oppervlakte circa 200 m2. De voorziening dient te 
worden voorzien van een begrensde 
noodoverlaatvoorziening om een teveel aan hemelwater 
in extreme situaties af te voeren. Deze 
overloopvoorziening kan bestaan uit een greppel, welke 
afwatert op de sloot langs de Schafterdijk. De greppel 
dient nabij de wegbermsloot te worden voorzien van 
een schotbalkje (op 0,3 m -mv). Binnen het plangebied 
is voldoende ruimte aanwezig voor de realisatie van 200 
m2 waterberging. Een exacte locatie kan vooralsnog niet 
worden aangegeven. 
De wegen c.q. paden zullen niet worden voorzien van 
straatkolken. Het hemelwater dat hierop valt zal, mede 
gezien de breedte van de paden, afstromen en naast de 
verharding in de bodem infiltreren. Dit zal geen 
wateroverlast tot gevolg hebben, gezien de hoge 
doorlatendheid van de 
onverzadigde zone. 
In het algemeen gelden de volgende randvoorwaarden 
voor de ontwikkeling: 

• Vuil water en (schoon) hemelwater dienen te 
worden gescheiden. Afvalwater dient te 
worden aangesloten op de gemeentelijke 
riolering; 

• Conform de waterkwaliteitstrits 
(schoonhouden - scheiden - zuiveren) dienen 
de bronmaatregelen te worden onderzocht. Dit 
houdt voornamelijk in dat geen uitloogbare 
bouwmaterialen zoals zink, koper, lood dienen 
te worden gebruikt en dat een verantwoord 
wegen groenbeheer zonder milieubelastende 
stoffen (bestrijdingsmiddelen) dient te worden 
uitgevoerd; 

• Voor het creëren van oppervlaktewater (net 
zoals voor lozing op oppervlaktewater, 
onttrekking van oppervlaktewater en aanleg 
van drainage) dient een ontheffing van de Keur 
/ Verordening Waterhuishouding te worden 
aangevraagd bij het Waterschap." 

Zin aanpassen: 
"In opdracht... definitieve versie)." 

Aanpassen in: 
"Er is een verkennend en aanvullend bodemonderzoek 
uitgevoerd aan de Schafterdijk 9 te Borkel en Schaft 
(CSO Adviesbureau, Rapportnummer 08J121.R04, 
datum: 26 november 2009, definitieve versie)." 

Woord aanpassen: 
"lokatie" 

Aanpassen m: 
"locatie" 

25 Woord aanpassen: 
"dier-en plantensoorten" 

Aanpassen in: 
"dieren- en plantensoorten" 

26 Zin aanpassen: 
"(meestal tussen 15 maarten 
15juli)" 

Aanpassen m: 
(meestal tussen 15 maart en 15 juli)" 

26 Woord aanpassen: 
"meter" 

Aanpassen in: 
"m" 
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26 Tussen de zinnen: 
"Dit(stilte)gebied...het 
plangebied." en "In het...oktober 
2009)." dient een kopje 
opgenomen te worden. 

Er wordt een kopje opgenomen: 
"Nader onderzoek" 

27 Toevoegen analyse van onderzoek. Nieuwe tekst: 
"Update ecologisch nader ecologisch onderzoek 
De hierboven genoemde onderzoeken hebben in april 
2013 een update ondergaan (rapport CSO, kenmerk 
12J132.B00, gedateerd 24 april 2013). Voor de update 
zijn actuele gegevens gebruikt van natuurwaarden in de 
directe omgeving (Brugven, Leenderheide en 
Malpieven) naast de gebruikelijke verspreidingsatlassen 
en websites. Er zijn daarbij geen nieuwe beschermde 
soorten aangetroffen in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie. Ook het veldonderzoek heeft geen 
nieuw gebruik van de planlocatie aangetoond van 
strikter beschermde soorten (tabel 2 en 3). Er is 
derhalve géén aanleiding de conclusies van het 
oorspronkelijke rapport aan te passen. Er is géén 
aanleiding een ontheffing voor de Flora- en faunawet 
aan te vragen aangezien géén strikter beschermde 
soorten in het geding kunnen zijn door de plannen. 
De hierboven genoemde onderzoeken zijn als bijlage bij 
het digitale bestemmingsplan gevoegd." 

28 Woord aanpassen: 
"Maatrichterweg" 

Aanpassen in: 
"Maastrichterweg" 

Onderzoek wegverkeerslawaai 
aanvullen. Na de zin "Uit 
de...aspect wegverkeerslawaai." 
volgt aanvullende en nieuwe tekst. 

Aanvullende en nieuwe tekst: 
"Ook is de situatie beoordeeld van de 
tegenoverliggende woningen aan de Schafterdijk. Door 
de uitbreiding van de camping zal de verkeersgeneratie 
toenemen en daarom is de verkeersgeneratie onderzocht 
voor zowel de huidige als de toekomstige situatie. Aan 
de hand hiervan is met behulp van standaard 
rekenmethode I de 48 dB contour van de Schafterdijk 
bepaald. Uit de berekening (welke is opgenomen als 
bijlage bij de toelichting) blijkt dat in de toekomstige 
situatie de 48 dB contour op 10 m uit de wegas komt te 
liggen. De woningen aan de Schafterdijk liggen allen op 
meer dan 10 m uit de wegas, derhalve kan 
geconcludeerd worden dat er voor het aspect 
wegverkeerslawaai geen belemmeringen zijn. 
Tot slot is de geluidssituatie van de woningen aan de 
Maastrichterweg beoordeeld. De gemeente 
Valkenswaard heeft de verkeersgegevens verstrekt van 
de Maastrichterweg voor het jaar 2020. Standaard wordt 
uitgegaan van een autonome groei van 1,5 % per jaar 
voor de jaren 2021 en 2022. Het planjaar is 2022. Ten 
gevolge van het plan is berekend dat er 200 nieuwe 
motorvoertuigen zullen rijden. Deze toename is 
toegevoegd in het jaar 2022. Verder is uitgegaan 
dat al het verkeer van en naar de camping via de 
Maastrichterweg (ter hoogte van manege Tops) 
zal rijden. 

In de volgende tabel is de verkeersintensiteiten voor het 
jaar 2022 (zonder uitbreiding van plan) en 2022 (met 
uitbreiding van plan) weergegeven. Vervolgens is de 
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geluidsbelasting ten gevolge van de weg op de begane 
grond en op de eerste verdieping berekend: 

Verkeersintensiteit 
Geluidsbelasting 
begane grond 
Geluidsbelasting 
1 e verdieping 

2022 zonder 
uitbreiding 

8927 
60,4 dB 

61,2 dB 

2022 met 
uitbreiding 

9127 
60,5 dB 

61,3 dB 

Uit de tabel blijkt dat ten gevolge van toename van het 
verkeer tussen plan zonder uitbreiding en met 
uitbreiding (jaar 2022) 0,1 dB bedraagt. De toename is 
voor het aspect wegverkeerslawaai een niet relevante 
toename (<1,5 dB)." 

29 Woord aanpassen: Aanpassen in: 
ca. circa 

Woord aanpassen: 
"categie" 

Aanpassen in: 
"categorie" 

Nieuw onderzoek toevoegen tussen 
de kopjes "Externe 
milieuzonering" en "Geurhinder 
nader bekeken" 

Nieuwe tekst: 
"Onderzoek industrielawaai 
Door ECOPART B.V. is een akoestisch onderzoek 
ingesteld naar de optredende geluidsbelasting op de 
omgeving als gevolg van het in bedrijf hebben van een 
recreatie-inrichting aan de Schafterdijk 9 te 
Valkenswaard (nr. AN14641 versie 2.0, rapportdatum 
22-04-2013). De Feesterij Camping en arrangementen 
De Dommelvallei bestaat uit een camping en een café, 
restaurant en zaal. Het café, restaurant en zaal zullen 
ongewijzigd in bedrijf blijven. Aanleiding voor de 
uitvoering van dit onderzoek is het voornemen van de 
initiatiefnemer om medewerking te verlenen aan een op 
te starten bestemmingsplanherziening waarbij de 
uitbreiding van een camping mogelijk wordt gemaakt. 
Hiertoe zijn op basis van de representatieve 
bedrijfssituatie voor de gevels van de dichtstbijzijnde 
woningen van derden de langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus 
berekend. Tevens is de indirecte hinder, zijnde de 
geluidsbelasting als gevolg van het verkeer van 
en naar de inrichting, beschouwd. Het toetsingskader 
voor de geluidsbelasting afkomstig van de recreatie
inrichting is in feite tweeledig. Allereerst dient voor het 
wijzigen van het bestemmingsplan te worden 
aangetoond dat er in de toekomstige situatie sprake is 
van een goede ruimtelijke inrichting van de directe 
omgeving. Hiervoor dient de geluidsbelasting in kaart te 
worden gebracht als gevolg van alle relevante bronnen 
binnen het gehele project, inclusief menselijk 
stemgeluid. Tevens dienen hiervoor alle relevante 
geluidsbronnen te worden meegenomen. Ook als deze 
volgens het Activiteitenbesluit zijn uitgesloten van 
toetsing. De uitkomsten dienen te worden getoetst op 
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30 

31 

31 

32 

32 

32 

Woord aanpassen: 
"zogenaand" 
Woorden aanpassen: 
"Besluit Externe Veiligheid 
Inrichtingen" 
Zin verwijderen: 
"De te realiseren.. .kwetsbare 
objecten." 
Zin aanpassen: 
"Er is.. .uit te brengen." 

Zin aanpassen: 
"Dit verdrag.. .1998 ondertekend." 
Aanvullen van het onderzoek 
inclusief afbeelding. 

grond van de methodiek van de VNG-publicatie 
"bedrijven en milieuzonering". Indien blijkt dat er 
sprake is van de overschrijding van de in de VNG-
publicatie gestelde grenswaarden, dan dient, om na te 
gaan in hoeverre er mogehjk hogere grenswaarden 
dienen te worden aangevraagd, tevens toetsing plaats te 
vinden aan het Activiteitenbesluit. 

Beoordeling en conclusie 
Langtij dgemiddelde beoordelingsniveaus 

Wanneer de gemiddelde geluidsniveaus worden getoetst 
aan het toetsingskader van respectievelijk 45, 40 en 35 
dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode, dan kan 
worden gesteld dat de gemiddelde geluidsniveuas op 
alle beoordelingspunten kan worden voldaan. 

Maximale geluidsniveaus 
Wanneer de maximale geluidsniveaus worden getoetst 
aan het toetsingskader van respectievelijk 
65, 60 en 55 dB(A) voor de dag-, avond- en 
nachtperiode, dan kan worden gesteld dat tevens op 
alle beoordelingspunten kan worden voldaan. 

Verkeer van en naar de inrichting 
Uit de berekeningen blijkt dat het ten gevolge van de 
inrichting optredende geluidsniveau van verkeer van en 
naar de inrichting (indirecte hinder) voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) volgens de 
circulaire van het ministerie van VROM van 29 febraari 
1996. Het akoestisch onderzoek is als bijlage bij het 
digitale bestemmingsplan gevoegd." 
Aanpassen in: 
"zogenaamd" 
Aanpassen in: 
"Besluit externe veiligheid inrichtingen" 

Verwijderen: 
"De te realiseren...kwetsbare objecten." 

Aanpassen in: 
"De gemeente heeft daarom geconstateerd dat er geen 
noodzaak is om de Regionale brandweer als 
wettelijke adviseur een advies uit te laten brengen." 
Aanpassen in: 
"Nederland heeft dit verdrag in 1998 ondertekend." 
Er wordt een afbeelding opgenomen van de 
archeologische verwachtingskaart. 

Aanvullende tekst: 
"Op de erfgoedkaart van het SRE is het grootste 
gedeelte van het gebied gekenmerkt als een 
gebied met een hoge archeologische 
verwachtingswaarde. In deze gebieden geldt op basis 
van geomorfologische en bodemkundige opbouw en 
aangetroffen archeologische vondsten en relicten 
een hoge archeologische verwachting. Dat wil zeggen 
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32 

32 

33 

33 

33 

33 

34 

Kopje toevoegen 

Zin aanpassen: 
"Synthegra heeft... de camping." 

Zin toevoegen onder kopje 
"conclusies / beantwoording 
onderzoeksvragen" 

Twee keer verwijderen van een 
deel van de zin in de conclusie 
Aanpassen zin onder kopje 
'Aanbevelingen': 
"Op grond...toekomstige 
bouwblokken." 

Toevoegen van selectiebesluit 

De tekst over cultuurhistorie 
(4.3.2) aanpassen. 

dat in deze gebieden sprake is van een hoge 
concentratie archeologische vindplaatsen met goede 
conserveringsomstandigheden. De kans op het 
aantreffen van archeologische vondsten bij 
bodemingrepen is dus zeer groot. Om die reden is een 
archeologisch onderzoek vereist bij bodemingrepen en 
te bebouwen oppervlakten die groter zijn dan 500 m2 en 
dieper gaan dan 0,3 m onder maaiveld of 0,5 m onder 
maaiveld bij esdek en agrarisch bestemde gronden. 
De archeologische verwachtingswaarden in het gebied 
worden beschermd met een tweetal 
dubbelbestemmingen." 
Kopje toevoegen: 
"Archeologisch onderzoek" 
Aanpassen in: 
"Er is een archeologisch onderzoek uitgevoerd op het 
terrein direct ten noorden van de huidige camping." 
Zin toevoegen: 
"In het onderzoek wordt nog gesproken van een 2e 
bedrijfswoning. De 2e bedrijfswoning is inmiddels uit 
het plan geschrapt en ook in de onderstaande conclusies 
weggelaten." 
Verwijderen: 
"en de bedrijfswoning" 
Zin aanpassen: 
"Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt 
voor het plangebied alleen een vervolgonderzoek 
geadviseerd ter plaatse van het toiletgebouw in de vorm 
van een proefsleuvenonderzoek ter grootte van het 
toekomstige bouwblok." 
Toevoegen selectiebesluit: 
"Op verzoek van de gemeente Valkenswaard heeft de 
SRE Milieudienst het archeologisch onderzoek 
beoordeeld (Advies Archeologische Monumentenzorg 
2012-nr. 138). Het rapport voldoet aan de 
kwaliteitseisen van de archeologische monumentenzorg. 
De milieudienst kan zich vinden in het advies om een 
vervolgonderzoek voor het nu voorliggende plangebied 
uit te laten voeren, maar achten dat alleen noodzakelijk 
als het te verstoren oppervlak meer bedraagt dan 500 
m2 en dieper gaat dan 50 cm. Voor het hele plangebied 
wordt geadviseerd om een dubbelbestemming 
archeologie op te nemen waardoor archeologische 
waarden bij toekomstige bodemingrepen beschermd 
blijven. Ingestemd wordt met het rapport 
Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek door 
middel van boringen. De Dommelvallei te 
Valkenswaard, (Synthegra), 1 oktober 2009." 
Er wordt een nieuwe afbeelding opgenomen over de 
cultuurhistorie. 
Tekst aanpassen in: 
"Verordening ruimte 2012 
Op grond van De Verordening ruimte 2012 van de 
provincie Noord-Brabant ligt de locatie niet binnen een, 
in deze verordening opgenomen beschermenswaardig 
cultuurhistorisch vlak. Vanuit de verordening is er, 
vanuit cultuurhistorisch oogpunt, geen noodzaak tot een 
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planologische bescherming van het gebied. 
Erfgoedkaart SRE 
Op de erfgoedkaart van het SRE is de planlocatie 
gelegen binnen een gebied met oude akkers 
(categorie 3). De wegen Schafterdijk en delen van 
Maastrichterweg zijn aangemerkt als cultuurhistorische 
lijnelementen in de categorie 3. Op basis van de 
bekende historische gegevens en/of de landschappelijke 
ligging zoals aangeduid op de gemeentelijke 
erfgoedkaart, kunnen objecten of gebieden in de 
categorie 3 gezien worden als belangrijke elementen 
van de lokale identiteit. Deze cultuurhistorische 
waarden verdienen het om behouden te worden, maar 
vooral ook om als inspiratiebron te worden 
gebruikt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 
Het Poterseind en de Abdijweg en zijn lijnelementen 
met een hoge waarde (categorie 2). 
Op basis van de bekende historische gegevens en/of de 
landschappelijke ligging zoals aangeduid op de 
gemeentelijke erfgoedkaart, kunnen objecten of 
gebieden van de categorie 2 gezien worden als 
belangrijke elementen van de regionale identiteit. Deze 
cultuurhistorische waarden verdienen het om behouden 
te worden, maar vooral ook om als inspiratiebron te 
worden gebruikt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 
De aanwezige cultuurhistorische waarden mogen 
in principe niet worden verstoord of vernietigd. Nieuwe 
ontwikkelingen moeten zo mogelijk de 
cultuurhistorische waarden versterken. Voorliggend 
ontwikkelingsplan is gericht op een optimale inpassing 
binnen de bestaande ruimtelijke structuren, die voor een 
deel ook historisch van betekenis zijn. Met de zonering 
van het terrein en groene inrichting van de terreinranden 
wordt aangesloten bij het historisch bepaalde patroon. 
In het verlengde van de waardering op grond van de 
erfgoedkaart van het SRE is in het bestemmingsplan een 
dubbelbestemming opgenomen ter bescherming van de 
benoemde waarden." 

Verwijderen en aanpassen deel van 
de zin: 
"In de... receptie gerealiseerd" 

Aanpassen in: 
"In de directe nabijheid van dit nieuwe sanitairgebouw 
wordt een materialenopslag gerealiseerd." 

3 8 Verwij deren zin onder het kopj e 
Landschappelijke inpassing. 

Verwijderen: 
"middels een...vlinders gecreëerd." 

38 In de paragraaf 5.1.2 stuk tekst 
toevoegen mbt 
kwaliteitsverbetering. 

Toe te voegen tekst: 
"Het gaat om kwaliteitsverbetering buiten het 
campingterrein. Er is hiervoor 1630 m2 grond 
aangekocht. Het aantal m2 bos dat eerder is aangekocht 
is 22500 m2, tevens voor kwaliteitsverbetering en 
landschappelijke inpassing. Er is een 
exploitatieovereenkomst mbt de landschappelijke 
inpassing en kwaliteitsverbetering opgesteld en 
ondertekend, waardoor de borging is verzekerd." 

Onder het kopje 'Strategische 
visie' woorden verwijderen 

Verwijderen: 
"is door" 
En vervolgens aanpassen in: 
"heeft" 
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Onder paragraaf 6.2 Exploitatie 
moet een nieuwe alinea 
opgenomen worden voor 
planschade. 

Nieuwe paragraaf opnemen. 
6.3 Brandweer 

Zin aanpassen in hoofdstuk 7.1: 
"Hoofdstuk 2... Waarde-
Attentiegebied EHS'.' 

De artikelen goed doornummeren 

Verwijderen onder kopje 
Landschappelijke inpassing woord: 
"voor" 
Artikel Waarde - Archeologie 
aanpassen aan nieuwe tekst 

Nieuwe tekst: 
"Planschade 
De initiatiefnemer is financieel drager van het project. 
De gemeente beperkt zich tot het verlenen van 
planologische medewerking aan de uitvoering van het 
project en draagt geen verdere financiële risico's voor 
de realisatie. De gemeente en initiatiefiiemer hebben 
een planschadeovereenkomst gesloten. De 
initiatiefnemer heeft inmiddels een risicoanalyse laten 
uitvoeren." 
Nieuwe paragraaf: 
"6.3 Brandweer 
Op dit moment is de daadwerkelijke inrichting van het 
terrein nog niet bekend. De brandweer geeft advies over 
op welke wijze het terrein brandveilig kan worden 
gemaakt. Voordat er met de realisatie van de inrichting 
van het terrein wordt gestart, dient in het kader van de 
brandveiligheid overleg te worden gevoerd met de 
brandweer." 
Aanpassen in: 
"Hoofdstuk 2 bevat de enkelbestemming "Recreatie" en 
de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 4', 
'Waarde - Attentiegebied EHS' en 'Waarde -
Cultuurhistorie'." 
De artikelnummering wordt aangepast. 

Verwijderen woord: 
"voor" 

Nieuwe tekst: 
"Artikel 4 Waarde - Archeologie 4 
De bestemming ' Waarde - Archeologie 4' wordt 
gehanteerd voor die delen van het plangebied, 
die op basis van de archeologische verwachtingskaart 
mogelijk archeologische waarde bevatten. 
Binnen het plangebied worden archeologische 
verwachtings waarden beschermd: 
Het plangebied heeft een hoge archeologische 
verwachting. In deze gebieden geldt op basis van 
geomorfologische en bodemkundige opbouw en 
aangetroffen archeologische vondsten en relicten 
een hoge archeologische verwachting. Dat wil zeggen 
dat in deze gebieden sprake is van een hoge 
concentratie archeologische vindplaatsen met goede 
conserveringsomstandigheden. De kans op het 
aantreffen van archeologische vondsten bij 
bodemingrepen is dus zeer groot. Om die reden is een 
archeologisch onderzoek vereist bij bodemingrepen en 
te bebouwen oppervlakten die groter zijn dan 500 m2 en 
dieper gaan dan 0,3 m of 0,5 m bij esdek onder 
maaiveld. 
Bouwen is op deze gronden ten behoeve van een andere 
ter plaatse geldende (enkel)bestemming of het uitvoeren 
van werken of werkzaamheden is uitsluitend toegestaan 
indien dit beperkt blijft tot de hierboven genoemde 
oppervlakten en diepten. Hierbuiten dient archeologisch 
onderzoek aan te tonen, dat er geen of nauwelijks 
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Opnemen nieuw artikel "waarde
cultuurhistorie" 

Artikel Anti-dubbeltelbepaling 
aanpassen in nieuwe benaming. 
Artikel 

waarden aanwezig zijn dan wel dat de archeologische 
waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig 
worden of kunnen worden geschaad. Voor het verlenen 
van hiertoe noodzakelijk omgevmgsvergunning gelden 
enkele uitzonderingen. Zo mogen bouwwerken worden 
opgericht op een afstand van maximaal 2,5 m uit 
bestaande funderingen en mag een aantal werken en 
werkzaamheden zonder vergunning worden verricht 
waaronder werkzaamheden die het gewone onderhoud 
en beheer betreffen, met inbegrip van onderhouds- en 
vervangingswerkzaamheden van bestaande 
bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés 
van kabels en leidingen. Alvorens een 
omgevingsvergunning wordt verleend dient advies te 
worden ingewonnen bij de deskundige op het terrein 
van de archeologische monumentenzorg." 
Nieuw artikel: 
"Artikel 6 Waarde - Cultuurhistorie 
Binnen deze dubbelbestemming worden de 
cultuurhistorische waarde in het gebied beschermd 
door middel van een vergunningstelsel voor het 
uitvoeren van werken en werkzaamheden. Daarnaast 
mag er worden gebouwd als er wordt aangetoond dat de 
cultuurhistorische waarden niet wordt verstoord of 
vernietigd." 
Aanpassen in: 
"Anti-dubbeltelregel" 
Nieuw artikel opnemen: 
"Artikel 10 Algemene wijzigingsregels 
Burgemeester en wethouders zijn ingevolge artikel 3.6 
van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd om het 
bestemmingsplan te wijzigen teneinde de 
dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 4' 
en 'Waarde - Cultuurhistorie' in omvang te verkleinen of 
zelfs geheel te verwijderen indien blijkt dat de 
geconstateerde afwezigheid van de betreffende waarden 
daartoe aanleiding geeft. Bij de archeologische 
bestemming kan deze tevens worden op- of worden 
afgewaardeerd." 

Regels 
53 

53 

Aanpassen IMRO-codering: 
NL.IMRO.0858.BPschafterdijk9-
ON02 

Nieuwe definities opnemen 

Aanpassen in: 
NL.IMRO.0858.BPschafterdijk9-VA01 

Nieuwe definities: 
"1.5 archeologische waarden 
waarden van een terrein in verband met de zich daarin 
bevindende oudheidkundige zaken die van 
algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, hun 
betekenis voor de wetenschap en/of hun 
cultuurhistorische waarde; 
1.6 cultuurhistorische waarde 
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, 
gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het 
gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis 
heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied, zoals 
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dat ondermeer tot uitdrukking komt in de beplanting, 
het reliëf, de verkaveling, het sloten- of wegenpatroon 
en/of de architectuur; 
1.7 cultuurhistorische beleidskaart 
een kaart waarop de de in de gemeente aanwezige 
cultuurhistorische waarden zijn aangegeven het 
(steden)bouwkundig erfgoed, het historisch erfgoed en 
de historische groenwaarden en waaraan specifiek 
beleid is gekoppeld;" 

Artikel waarde-archeologie 
aanpassen 

Aanpassen in: 
"Waarde - Archeologie 4" 

Artikel 4 Waarde - Archeologie 4 
4.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie 4' (gebied met een hoge 
archeologische verwachting) aangewezen gronden zijn, 
behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en 
bescherming van de in de grond verwachte 
archeologische waarden. 
4.2 Bouwregels 
4.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen 
a. Uitsluitend mogen bouwwerken worden opgericht ten 
behoeve van de op deze gronden liggende andere 
bestemming(en), indien en voor zover het een bouwplan 
betreft met een oppervlakte van maximaal 500 m2 en 
een verstoringsdiepte van 0,3 m ten opzichte van het 
maaiveld en 0,5 m ten opzichte van het maaiveld ter 
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde 
- esdek'; 
b. bouwplannen met een grotere oppervlakte dan 
genoemd onder a kunnen uitsluitend worden gebouwd, 
indien: 
1. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van 
bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte niet 
wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt 
benut, met uitzondering van nieuwe kelders en voor 
zover bij de bouw geen grondwerkzaamheden 
worden uitgevoerd dieper dan 0,3 m ten opzichte van 
het maaiveld en dieper dan 0,5 m ten opzichte van het 
maaiveld ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 
van waarde - esdek'; 
2. gebouwen tot maximaal 2,5 m uit bestaande 
fundering worden opgericht. 
4.3 Nadere eisen 
Het bevoegd gezag kan nadere eisen te stellen ten 
aanzien van de afmetingen en situering van 
bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, 
indien uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse 
behoudens- en beschermingswaardige archeologische 
monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen 
zijn erop gericht dat de archeologische waarden zoveel 
mogelijk in de grond (in situ) worden behouden. 
4.4 Afwijken van de bouwregels 
4.4.1 Afwijken 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken 
van het bepaalde in 4.2.1 voor het oprichten van 
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bouwwerken ten behoeve van de op deze gronden 
liggende andere bestemming(en), indien op basis van 
(archeologisch) onderzoek is aangetoond, dat er geen of 
nauwelijks waarden aanwezig zijn dan wel dat de 
archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad. 
4.4.2 Voorwaarden 
Teneinde dit te bereiken kunnen aan een 
omgevmgsvergunning als bedoeld in 4.4.1 in ieder 
geval de volgende regels worden verbonden: 
a. de verplichting tot het treffen van technische 
maatregelen waardoor (ondanks de uitvoering 
van een bouw- of aanlegplan) monumenten in de bodem 
worden behouden zoals alternatieven voor heiwerk, het 
al niet bouwen van kelders, het aanbrengen van een 
beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die 
op dit doel zijn gericht; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring 
leidt, te laten begeleiden door een 
deskundige op het terrein van de archeologische 
monumentenzorg die voldoet aan door het 
bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen 
kwalificaties. 
4.4.3 Bouwverbod 
Indien uit het rapport blijkt dat de archeologische 
waarden van de gronden door het verlenen van 
de omgevingsvergunning zullen worden verstoord 
zonder dat het mogelijk is om deze door de in 
4.4.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan 
wordt de omgevmgsvergunning geweigerd. 
4.4.4 Advies 
Alvorens een omgevmgsvergunning als bedoeld in 4.4.1 
kan worden verleend, wordt schriftelijk 
advies ingewonnen bij de deskundige op het terrein van 
de archeologische monumentenzorg 
omtrent de vraag of door het verlenen van een 
ontheffing geen onevenredige afbreuk wordt of kan 
worden gedaan aan de archeologische waarden, en of en 
zo ja welke voorwaarden dienen te 
worden gesteld. 
4.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 
4.5.1 Werken en werkzaamheden 
In het belang van de archeologische monumentenzorg 
en ter voorkoming van onevenredige 
aantasting van aanwezige archeologische waarden, is 
het verboden, behoudens het bepaalde in 
artikel 4.2, zonder of in afwijking van een schriftelijke 
omgevingsvergunning van het bevoegd 
gezag op en in de in artikel 4.1 bedoelde gronden de 
volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en 
werkzaamheden uit te (laten) voeren, over een 
oppervlakte van 500 m2 of meer: 
a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of 
grondbewerkingen, het roeren en omwoelen van 
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gronden, waaronder begrepen het aanleggen van 
drainage, dieper dan 0,3 m ten opzichte van 
het maaiveld en dieper dan 0,5 m ten opzichte van het 
maaiveld ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van waarde - esdek'; 
b. het aanbrengen van diep wortelende beplantingen; 
c. het ophogen en egaliseren van gronden; 
d. het verlagen van het waterpeil; 
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere 
wijze indrijven van objecten in de bodem. 
f. het graven, verbreden en verdiepen van sloten, vijvers 
en andere wateren; 
g. het omzetten van gras- of akkerland in een teelt 
waarbij grond wordt afgevoerd, waartoe gerekend wordt 
boomteelt en graszodenteelt; 
h. het aanbrengen van ondergrondse transportleidingen 
en de daarmee verband houdende constructies; 
i. het slopen van gebouwen en het verwijderen van 
funderingen waarbij grondroering plaatsvindt 
dieper dan 0,3 m ten opzichte van het maaiveld en 
dieper dan 0,5 m ten opzichte van het maaiveld ter 
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde 
- esdek'. 
4.5.2 Uitzonderingen 
Het onder 4.5.1 gestelde verbod geldt niet voor het 
uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en 
werkzaamheden: 
a. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen 
van opgravingen, mits verricht door een ter zake 
deskundige; 
b. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft 
waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het 
bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit 
kader is verleend. 
c. indien de werken en/of werkzaamheden het gewone 
onderhoud en beheer betreffen, met inbegrip van 
onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van 
bestaande bestratingen en beplantingen binnen 
bestaande tracés van kabels en leidingen; 
d. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft 
binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een 
bestaande fundering van een bestaand bouwwerk; 
e. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft 
die direct samenhangen met een verleende 
omgevingsvergunning op grond van het bepaalde in 
4.4.1. 
4.5.3 Vergunningverlening 
a. De omgevingsvergunning wordt verleend, indien is 
gebleken dat de in 4.5.1 genoemde werken en 
werkzaamheden dan wel de directe of indirecte 
gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet 
zullen leiden tot een verstoring van archeologische 
waarden, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van 
die waarden niet onevemedig worden of kunnen worden 
verkleind, en vooraf door aanvrager van de 
omgevingsvergunning vergunning een rapport op 
basis van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse 
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Archeologie is overgelegd waaruit blijkt dat de 
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 
aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het 
bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld: 
1. de archeologische waarden in voldoende mate zijn 
zeker gesteld; of 
2. er geen archeologische waarden aanwezig zijn; of 
3. de archeologische waarden hierdoor niet of niet 
onevenredig worden geschaad. 
b. het bevoeg gezag kan bepalen dat een rapport zoals 
genoemd in 4.5.3 onder a achterwege kan blijven, als 
door de aanvrager aantoonbaar kan worden gemaakt dat 
de archeologische waarden reeds verstoord zijn (bijv. 
door zandwinning of diepe grondbewerkingen). 
c. voor zover de in 4.5.1 genoemde werken en 
werkzaamheden dan wel de directe of indirecte 
gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen 
leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, 
kan de omgevingsvergunning worden verleend, indien 
aan de omgevingsvergunning één van de volgende 
voorschriften wordt verbonden: 
1. de verplichting tot het treffen van technische 
maatregelen, waardoor archeologische 
resten in de bodem kunnen worden behouden; 
2. de verplichting tot het doen van opgravingen, 
3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te 
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 
de archeologische monumentenzorg die voldoet aan de 
door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergiinning te 
stellen kwalificaties. 
4.5.4 Advies 
Alvorens een omgevingsvergunning als bedoeld in 
4.5.3kan worden verleend, wordt schriftelijk 
advies ingewonnen bij de deskundige op het terrein van 
de archeologische monumentenzorg omtrent de vraag of 
door het verlenen van een omgevingsvergunning geen 
onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan 
de archeologische waarden, en of en zo ja welke 
voorwaarden dienen te worden gesteld. 
4.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een 
bouwwerk 
4.6.1 Omgevingsvergunning 
Het is verboden binnen de "Waarde - Archeologie 4" 
aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een 
schriftelijke omgevingsvergunning de aanwezige 
bouwwerken te slopen indien de oppervlakte groter is 
dan 500 m2 en de diepte meer dan 0,3 m bedraagt en 0,5 
m ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
waarde - esdek'. 
4.6.2 Nadere eisen 
a. Aan de omgevingsvergunning kan in ieder geval de 
voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt begeleid 
door een erkende archeologisch partij; 
b. indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken 
vondsten van zeer hoge waarden worden aangetroffen, 
wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het 
bevoegd gezag die in het belang van de archeologische 
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monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen 
verbinden aan de omgevingsverguning. 
4.6.3 Sloopverbod 
De omgevingsvergunning kan niet worden verleend 
indien blijkt dat de sloop een onevenredige aantasting 
van de archeologische waarden van de gronden tot 
gevolg heeft. 

66- Toevoegen nieuwe artikel waarde-
67 cultuurhistorie 

Nieuw artikel: 

"Artikel 6 Waarde - Cultuurhistorie 
6.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde Cultuurhistorie' aangewezen gronden 
zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, de 
versterking en ontwikkeling van de aanwezige 
cultuurhistorische waarden. 
6.2 Bouwregels 
<5.2.7 Bouwen ten behoeve van de bestemming 
Op en in de gronden als bedoeld in artikel 6.1, mogen 
bouwwerken ten behoeve van de bestemming worden 
gebouwd. 
6.2.2 Bouwen ten behoeve van de andere bestemmingen 
Op en in de gronden als bedoeld in 6.1, mag ten 
behoeve van de andere bestemmingen, met in 
achtneming van de daarvoor geldende regels, uitsluitend 
worden gebouwd, indien uit een cultuurhistorisch 
onderzoek en de daarop gebaseerde cultuurhistorische 
beleidskaart blijkt dat de cultuurhistorische waarden 
niet wordt verstoord of vernietigd. 
6.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
6.3.1 Verboden werken en werkzaamheden 
Het is verboden, behoudens het bepaalde in artikel 6.2, 
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning 
op en in de in artikel 6.1 bedoelde gronden de volgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit 
te (laten) voeren, over een oppervlakte van 25.000 m2 of 
meer: 
a. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
b. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen 
en paden, en het aanbrengen van 
andere oppervlakteverhardingen; 
c. het graven, verbreden, verdiepen of dempen van 
waterpartijen en watergangen. 
6.3.2 Toegestane werken en werkzaamheden 
Het onder 6.3.1 gestelde verbod is niet van toepassing 
op: 
a. werken en werkzaamheden welke het normale 
onderhoud betreffen; 
b. werken en werkzaamheden welke noodzakelijk zijn 
in verband met het op de bestemming 
gerichte beheer of gebruik van de grond; 
c. werken en werkzaamheden welke reeds in uitvoering 
zijn op het tijdstip van kracht worden van dit plan. 
6.3.3 Toetsingscriterium bij vergunningverlening 
De omgevingsvergunning wordt verleend, indien is 
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gebleken dat de in 6.3.2 genoemde werken en 
werkzaamheden dan wel de directe of indirecte 
gevolgen van deze werken en werkzaamheden 
niet leiden tot een verstoring van cultuurhistorische 
waarden, dan wel de mogelijkheden voor het 
herstel van die waarden niet onevemedig worden of 
kunnen worden verkleind. Over het verzoek om 
omgevingsvergunning dient de Monumentencommissie 
of een ander vergelijkbare deskundige commissie om 
advies te worden gevraagd." 

67 Naam artikel aanpassen: 
"Anti-dubbeltelbepaling" 

Aanpassen m: 
"Anti-dubbeltelregel" 

68 Nieuw artikel invoegen: 
'Algemene wijzigingsregels" 

Nieuw artikel: 

"Artikel 10 Algemene wijzigingsregels 
10.1 Wijzigingsbevoegdheid archeologie 
70.7.7 Wijziging 
Burgemeester en wethouders zijn ingevolge artikle 3.6 
van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd om het 
bestemmingsplan te wijzigen teneinde de 
dubbelbestemming Waarde - Archeologie 4: 
a. naar omvang te verkleinen, dan wel 
b. van de verbeelding te verwijderen, dan wel 
c. hieraan een bestemming met een afwijkende 
archeologische waarde toe te kennen voor 
zover de geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid 
van archeologische waarden, in voorkomend geval na 
beëindiging van opgravingen, daartoe aanleiding geeft. 
10.1.2 Advies 
Alvorens een wijziging als bedoeld onder 10.1.1 
worden uitgevoerd, wordt archeologisch advies 
ingewonnen bij de deskundige op het terrein van de 
archeologische monumentenzorg. 
10.2 Wijzigingsbevoegdheid cultuurhistorie 
70.2.7 Wijziging 
Burgemeester en wethouders zijn ingevolge artikle 3.6 
van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd om het 
bestemmingsplan te wijzigen teneinde de 
dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie': 
a. naar omvang te verkleinen, dan wel 
b. van de verbeelding te verwijderen, voor zover de 
geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van 
cultuurhistorische waarden, daartoe aanleiding geeft. 
10.2.2 Advies 
Alvorens een wijziging als bedoeld onder 10.2.1 
worden uitgevoerd,wordt advies ingewonnen bij 
de Monumentencommissie of een ander vergelijkbare 
deskundige commissie." 

Verbeelding 
Waarde-Archeologie wordt 
aangepast aan het nieuwe artikel. 

Op de verbeelding wordt dubbelbestemming "Waarde-
Archeologie 4" opgenomen 

Waarde-Cultuurhistorie leggen op 
het plangebied 

Op de verbeelding wordt de dubbelbestemming 
"Waarde-Cultuurhistorie" gelegd. 
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