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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Binnen de toekomstplannen van het recreatiepark Ermerstrand zijn diverse ont-
wikkelingen gewenst. De toekomstvisie van het recreatiepark is beschreven in het 
Visie Document Ermerstrand 2010.  
 
De gemeente heeft aangegeven dat zij een positieve grondhouding inneemt ten 
opzichte van de ontwikkelingen zoals deze staan beschreven in het Visie docu-
ment Ermerstrand 2010. Met het opstellen van dit bestemmingsplan worden deze 
ontwikkelingen planologisch geregeld. Naast dit bestemmingsplan wordt momen-
teel ook een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarmee voor de overige delen 
van het terrein de huidige bestemmingsplannen geactualiseerd. De ontwikkelloca-
ties, waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft, zijn weergegeven in figuur 1.  
 

 

Figuur 1. De ligging van het plangebied 

1.   2. Planologische regeling 

Het geldende bestemmingsplan is het bestemmingsplan Recreatieterrein Ermer-
strand 1999 (vastgesteld op 13 februari 2001). De gewenste ontwikkelingen ver-
woord in het Visiedocument zijn op basis van dit bestemmingsplan niet mogelijk. 
Daarom wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarmee de gewenste 
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Dit bestemmingsplan biedt een juri-
disch-planologische regeling die hieraan recht doet. 
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1.   3. Visie Document Ermerstrand 2010 

In 2006 is door Buro Vijn een visie opgesteld met betrekking tot de toekomstplan-
nen van recreatiepark Ermerstrand. De visie bevat een inventarisatie en concreti-
sering van de destijds bekende ontwikkelingen. In 2009 was een deel van de plan-
nen gerealiseerd en aan een aantal andere ontwikkelingen was een andere rich-
ting gegeven. Er heeft toen een actualisatie van de toekomstplannen plaatsge-
vonden door Cruys Consultants. In 2010 moest opnieuw aan een aantal ontwikke-
lingen een andere richting worden gegeven. Dit heeft geleid tot het Visie Docu-
ment Ermerstrand 2010 van HK interim advies. Het rapport van Cruys Consultants 
is uitgangspunt geweest voor de herziening. Ermerstrand heeft afgezien van een 
aantal eerder geprojecteerde ontwikkelingen om zo veel mogelijk planologische 
barrières te slechten. De onderdelen van de visie vormen één geheel en zijn on-
losmakelijk met elkaar verbonden. Met dit bestemmingsplan worden echter uit-
sluitend drie ontwikkelingen geregeld. Het gaat hierbij om de Scandinavische cha-
lets, de groepsaccommodaties en de drijvende verblijfsaccommodaties. 

1.   4. Leeswijzer 

Het bestemmingsplan is als volgt opgezet. In hoofdstuk 2 is een beschrijving gege-
ven van het plan. Hierbij wordt ingegaan op de ruimtelijke en functionele aspec-
ten. Vervolgens is in hoofdstuk 3 een beschrijving gemaakt van het provinciaal en 
gemeentelijk beleid dat een relatie heeft met het plangebied en/of de ontwikke-
ling. In hoofdstuk 4 wordt op de diverse omgevingsaspecten ingegaan. De juridi-
sche beschrijving van het plan staat in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk wordt onder 
andere ingegaan op de diverse bestemmingen. Tenslotte gaat hoofdstuk 6 in op 
de uitvoerbaarheid van het plan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de maat-
schappelijke en de economische uitvoerbaarheid. Ook wordt er in dit hoofdstuk 
ingegaan op het aspect grondexploitatie. 
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2. BESCHRIJVING VAN HET PLAN 

2.   1. Huidige situatie 

Het Ermerstrand is een grootschalig recreatiepark met een oppervlakte van 60 
hectare, waarvan 40 hectare water is. Het park is gelegen in een natuur- en recre-
atiegebied aan de rand van Erm, een klein typisch esdorp bij Emmen. 
 
Het recreatiepark is ontstaan rond een zandwinning, die het meer en de stranden 
heeft gevormd. Het park kent diverse vormen van zowel dag- als verblijfsrecrea-
tie. 
 
Het park is opgebouwd uit diverse eenheden. Ten zuiden van de recreatieplas 
komt voornamelijk verblijfsrecreatie voor. Het gaat hier met name om chalets. 
Ten westen van het water ligt het voorzieningendeel en een kampeerterrein. Het 
grootste deel van het plangebied is in eigendom van de ondernemer van het Er-
merstrand, Primo en Secundo zijn in particulier eigendom.  
 
Zoals aangegeven heeft dit bestemmingsplan uitsluitend betrekking op drie ont-
wikkelingen uit de visie. Deze ontwikkelingen worden in paragraaf 2.2 nader toe-
gelicht. Voor zover relevant wordt daarbij ook de bestaande situatie toegelicht.  

2.   2. Gewenste ontwikkelingen 

In het plangebied zijn drie ontwikkelingen gewenst. Hieronder worden de ge-
wenste ontwikkelingen nader toegelicht. Bij de verschillende elementen wordt 
tussen haakjes een code vermeld. Deze code verwijst naar de visiekaart, die is op-
genomen in bijlage 1.  
 
Scandinavische chalets  
Ten zuidoosten van het water liggen de Scandinavische chalets (3.12). Momenteel 
zijn er 27 recreatiewoningen aanwezig. Van de 27 recreatiewoningen die nu aan-
wezig zijn krijgen er 17 een bestemming in dit nieuwe bestemmingsplan. De 10 
recreatiewoningen die op de wal staan worden afgebroken. De recreatiewoningen 
hebben een beperktere omvang van maximaal 80 m². Daarom worden er 10 
Scandinavische chalets afgebroken. 
 
Groepsaccommodatie 
Ten noorden van het speelveld ligt een bestaande groepsaccommodatie (3.5.B). 
Naast deze groepsaccommodatie ligt een bestaande instructieruimte (3.5.C).  
 
In de directe nabijheid van de bestaande groepsaccommodatie komt een nieuw 
groepsverblijf (3.5.A) Het gebouw is te splitsen in een tweetal afzonderlijk te ver-
huren delen voor kleinere groepen. Het toiletgebouw (3.5.D) naast de bestaande 
groepsaccommodatie is van slechte kwaliteit en heeft geen toegevoegde waarde 
meer. Dit gebouwtje wordt vervangen door, of verbouwd tot, een gebouw in rela-
tie tot groepshuisvesting van 10 à 12 personen. Ook wordt de bestaande instruc-
tieruimte verbouwd naar een groepsaccommodatie (3.5.C).  
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Aan de kant van de Lootjesbergenbos is reeds een vergunning verstrekt voor de 
realisatie van een loods. Als de vraag naar groepsaccommodaties blijft groeien, zal 
deze loods worden gerealiseerd in de vorm van een kop-staart boerderij waarin 
opslag en groepsverblijf worden gecombineerd (3.5.E). 
 
Drijvende verblijfsrecreatie 
In het noordwesten van de recreatieplas worden 25 drijvende verblijfsaccommo-
daties (3.10) gerealiseerd. De drijvende accommodaties worden door middel van 
een steiger verbonden aan het vaste land.  

2.   3. Uitgangspunten 

Dit bestemmingsplan dient twee doelen: 

 mogelijk maken van de ontwikkelingen; 

 nieuwe regeling voor de huidige illegale situaties. 
 
Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 en 2.2 bestaat het plangebied uit drie verschil-
lende gebieden. De verschillende gebieden worden concreet bestemd. Dat bete-
kent dat ieder gebied een op maat gesneden bestemming krijgt met een heldere 
regeling. Door de op maat gesneden bestemmingen is er geen sprake van onder-
linge uitwisselbaarheid van functies. Er wordt per gebied aangegeven wat er is 
toegestaan.  
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3. BELEID 

Dit hoofdstuk behandelt het beleid dat betrekking heeft op dit bestemmingsplan. 
Gezien de schaal van de voorgestelde ontwikkeling, is het rijksbeleid hier niet van 
belang. Er zijn daarom ook geen rijksbelangen in het geding. Er wordt daarom al-
leen ingegaan op het provinciaal en gemeentelijk beleid dat een relatie heeft met 
de genoemde ontwikkeling en/of het plangebied. 

3.   1. Provinciaal beleid 

Omgevingsvisie Drenthe 
Provinciale Staten hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. 
Deze visie is het strategisch kader voor de ruimtelijke economische ontwikkeling 
van Drenthe en bevat themagerichte beleidslijnen. De provincie geeft in de Om-
gevingsvisie Drenthe met betrekking tot dit plan een aantal beleidsregels. 
 
In het kader van een vitaal platteland biedt de Omgevingsvisie ruimte voor de 
ontwikkeling van toerisme en recreatie in het buitengebied. Ten aanzien van ver-
blijfsrecreatie wordt ingezet op de versterking, uitbreiding en vernieuwing van de 
bestaande recreatiebedrijven in samenhang met de omgeving. 
 
De ontwikkeling vindt plaats in een gebied dat op de visiekaart de functie ‘land-
bouw’ heeft. Hier worden ontwikkelingsmogelijkheden voor andere functies ge-
boden, mits deze geen belemmering voor de landbouw opleveren.  
 
Conclusie provinciaal beleid 
De ontwikkelingen die met dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt vinden 
plaats binnen de huidige grenzen van het bestaande recreatieterrein en leiden 
niet tot belemmeringen voor de landbouw. De ontwikkelingen sluiten hiermee 
aan bij het provinciaal beleid zoals verwoord in de Omgevingsvisie Drenthe. 

3.   2. Gemeentelijk beleid 

Beleidsnota recreatie en toerisme 
Vanwege het grote belang van recreatie en toerisme in de gemeente Coevorden is 
de beleidsnota Recreatie en toerisme 2010-2015 ‘All Inclusive’ vastgesteld (2010). 
In de nota worden de beleidsuitgangspunten en de visie van de gemeente op het 
gebied van recreatie en toerisme verwoord. Rust, natuurbeleving en cultuurhisto-
rie zijn de belangrijkste pijlers voor het toerisme. Verblijfsrecreatie is een belang-
rijke economische component. De gemeente wil meer bezoekers trekken, zowel in 
de dag- als in de verblijfs-recreatieve sector. Dat betekent dat het aanbod aan 
overnachtingsmogelijkheden voldoende en gevarieerd moet zijn.  
 
Er is sprake van een vraag naar meer luxe en comfort. Hierbij speelt de beleving 
een steeds grotere rol. De aanwezigheid van bos en heide, rust en de mogelijkheid 
tot het maken van dagtochten zijn de belangrijkste redenen om naar zuidoost 
Drenthe te gaan. Actieve recreatie, waaronder fietsen en paardrijden, wordt 
daarbij specifiek benoemd.  
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Er is een groeiende vraag naar kwalitatieve accommodaties die zich richten op 
specifieke doelgroepen, waaronder overnachtingen met paardenstalling. Daar-
naast vraagt de toerist om steeds meer luxe en kleinere, persoonlijke accommo-
daties. Door het vergroten van het aanbod aan kleinschalige accommodaties kan 
op deze vraag worden ingespeeld. De gemeente wil ondernemers hiervoor ruimte 
bieden. 
 
Welstand 
In de Welstandsnota 2012 is aangegeven aan welke criteria bouwplannen moeten 
voldoen. Het recreatiepark valt onder het welstandsgebied Recreatie gebieden (-
parken). Voor deze gebieden gelden de volgende criteria: 

 eventuele bebouwing dient zo min mogelijk in het landschap op te vallen. Dit 
kan door een speciale vormgeving, maar ook door het aanbrengen van af-
schermende beplanting; 

 grote bouwmassa’s moeten zoveel mogelijk geweerd worden, tenzij het op-
pervlak van het terrein grote massa’s toestaat;  

 de criteria zijn er op gericht om bij veranderingen van het gebied minimaal de 
oorspronkelijke architectonische kwaliteit van de bebouwing te handhaven. 

 
Conclusie 
De ontwikkelingen in het bestemmingsplan, zoals geschetst in het Visie Document 
Ermerstrand 2010 sluiten aan bij de bovenstaande criteria voor wat betreft de 
oppervlakte van de gebouwen en de architectonische kwaliteit. De landschappe-
lijke inpassing wordt geregeld in het bestemmingsplan Ermerstrand, waarin de 
rest van het recreatiepark is opgenomen. In dat bestemmingsplan wordt de land-
schappelijke inpassing geregeld door de rand van het recreatiepark te bestemmen 
als ‘Groen’. 
 
Conclusie gemeentelijk beleid 
Bij de ontwikkeling van het Ermerstrand wordt mede ingespeeld op de vraag naar 
kwalitatieve, luxe en persoonlijke accommodaties. Middels dit bestemmingsplan 
komt daar een groepsaccommodatie en enkele drijvende verblijfsaccommodaties 
bij. Hierdoor ontstaat op het gehele park een divers aanbod aan verblijfsaccom-
modaties, zowel voor groepen als voor de individuele bezoeker.  
 
Visie Document Ermerstrand 2010 
De visie van het Ermerstrand is in het Visie Document Ermerstrand 2010 weerge-
geven. Op het park zullen diverse kwalitatieve (kleinschalige) accommodaties 
worden gerealiseerd, nieuwe voorzieningen en bestaande delen worden verbe-
terd. Het college heeft ingestemd met de ontwikkelingen die in het Visie Docu-
ment zijn beschreven.  
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

Voor het plangebied en omgeving kunnen (wettelijke) belemmeringen en/of 
voorwaarden een rol spelen. Het uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat er 
een goede omgevingssituatie ontstaat. In de volgende paragrafen zijn de rand-
voorwaarden die voortvloeien uit de milieu- en omgevingsaspecten beschreven.  

4.   1. Ecologie 

Normstelling en beleid 
Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet, met het oog op beschermenswaardige na-
tuurwaarden, rekening worden gehouden met de regelgeving op het gebied van 
gebiedsbescherming en soortenbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
De bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten 
is geregeld in de Natuurbeschermingswet. Als ontwikkelingen (mogelijk) leiden tot 
aantasting van de natuurwaarden binnen deze gebieden, moet een vergunning 
worden aangevraagd. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het beleid 
ten aanzien van de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS). Ten aanzien van ontwikkelin-
gen binnen de EHS geldt het ‘nee, tenzij-principe’. 
 
Soortenbescherming 
Op grond van de Flora- en faunawet geldt een algemeen verbod voor het versto-
ren en vernietigen van beschermde plantensoorten, beschermde diersoorten en 
hun vaste rust- of verblijfplaatsen. Onder voorwaarden is ontheffing van deze 
verbodsbepalingen mogelijk. Voor soorten die vermeld staan in Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn en een aantal Rode-Lijst-soorten zijn deze voorwaarden zeer 
streng. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
 
Gebiedsbescherming 
Binnen een straal van ruim 10 kilometer liggen geen Natura 2000-gebieden. Er 
kan dan ook uitgesloten worden dat er significant negatieve effecten optreden 
voor deze gebieden.  
 
Ten westen van het plangebied liggen gebieden die deel uitmaken van de EHS. 
Deze gebieden liggen op een afstand van circa 400 meter vanaf het plangebied. 
Binnen de EHS geldt het ‘nee, tenzij’-beleid. Als het plangebied buiten de EHS ligt 
geldt dit beleid niet en zijn er geen knelpunten vanuit de EHS. 
 
Ten aanzien van het aspect gebiedsbescherming zijn er geen belemmeringen voor 
dit bestemmingsplan.  
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Soortenbescherming 
In het plangebied is ecologisch onderzoek uitgevoerd 1). Het onderzoek is opge-
nomen in bijlage 2. Uit het onderzoek blijkt dat de nieuwe ontwikkelingen nega-
tieve effecten hebben op de veldspitsmuis en vogels.  
 
De negatieve effecten op de mogelijk aanwezige veldspitsmuizen worden veroor-
zaakt door de bouw van recreatiewoningen aan de Steenbakkers-weg. Mitigatie 
van deze negatieve effecten kan worden gerealiseerd door de wal aan de Steen-
bakkersweg geschikt te maken als leefgebied voor de veldspitsmuis.  
 
Gedurende de ingrepen moet rekening worden gehouden met het broedseizoen 
van vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels moet te allen tijde worden 
voorkomen. Voor de in het plangebied te verwachten vogelsoorten kan hiermee 
rekening worden gehouden door werkzaamheden buiten de broedperiode uit te 
voeren. Om te voorkomen dat de vogels tot broeden komen binnen het plange-
bied kunnen voorbereidende maatregelen worden getroffen om het plangebied 
ongeschikt te maken. 
 
Door het nemen van de mitigerende maatregelen vindt er geen overtreding plaats 
van de Flora- en faunawet. Ten aanzien van het aspect soortenbescherming zijn er 
daarom geen belemmeringen voor dit bestemmingsplan.  

4.   2. Cultuurhistorie 

Normstelling en beleid 
Op basis van het Besluit ruimtelijke ordening moet in bestemmingsplannen aan-
dacht worden besteed aan cultuurhistorie. Cultuurhistorisch waardevolle elemen-
ten moeten in het bestemmingsplan worden beschermd. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
In het plangebied komen geen cultuurhistorisch waardevolle elementen voor. 
Landschappelijk is het plangebied ingepast door afschermende beplanting. 

4.   3. Archeologie 

Normstelling en beleid 
Voor de bescherming van archeologische en cultuurhistorische waarden is de 
Monumentenwet van toepassing. Het uitgangspunt van de Monumentenwet is 
dat, wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten in de bodem in-
tact moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische 
resten opgegraven en elders bewaard (ex situ). Op welke plaatsen archeologisch 
onderzoek aan de orde is, wordt op grond van gemeentelijk of provinciaal beleid 
bepaald. 
 

                                                
1)
 ‘Natuurwaardenonderzoek Ermerstrand, Quickscan en aanvullend onderzoek in het kader 

van de natuurwetgeving’, EcoMilieu ecologisch onderzoek en advies, 26 januari 2012. 
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Voor archeologische terreinen, rijksmonumenten en beschermde dorps- en stads-
gezichten die wettelijk zijn beschermd op grond van de Monumentenwet hoeft 
voor het bestemmingsplan geen aanvullende regeling te worden getroffen. 
 
De provincie Drenthe heeft een Archeologische Monumentenkaart (AMK) en Indi-
catieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) ontwikkeld. Op deze kaarten staan 
respectievelijk de bekende en te verwachten archeologische waarden.  
 
Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
Volgens de AMK is het plangebied geen bekend archeologisch terrein. Op de IKAW 
is de verwachtingswaarde van het plangebied onbekend. Omdat de verwach-
tingswaarde onbekend is, heeft Libau een archeologisch bureauonderzoek uitge-
voerd. Dit onderzoek is opgenomen in de bijlage 3.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat in het plangebied kans bestaat op het aantreffen van 
archeologische resten uit de steentijd, bronstijd, ijzertijd en middeleeuwen. Daar-
om adviseert Libau om archeologisch booronderzoek uit te voeren op de locaties 
waar ontwikkelingen plaats vinden, voor dit bestemmingsplan ter plaatse van de 
nieuwe groepsaccommodatie. 
 
Op de al ingerichte terreinen met vakantiewoningen is door de uitgevoerde bo-
demingrepen de kans op het aantreffen van intacte archeologische resten klein. 
Hier is geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk. De aanleg van smalle 
nutsleidingen ten behoeve van de kampeerterreinen kan zonder voorbehoud van 
archeologie plaatsvinden. 
 
Voor de groepsaccommodatie, die ten westen van de recreatieplas wordt ontwik-
keld, is archeologisch onderzoek uitgevoerd (zie bijlage 4). Uit het onderzoek blijkt 
dat de kans op het aantreffen van vooral archeologische resten uit de steentijd, 
bronstijd, ijzertijd en de middeleeuwen zeer klein worden is. Daarom wordt voor 
het gebied geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
 
Ten aanzien van het aspect archeologie zijn er geen belemmeringen voor dit be-
stemmingsplan. Daarbij wordt er van uitgegaan dat er voor de realisatie van de 
gewenste ontwikkelingen niet dieper zal worden gegraven dan 30 centimeter. 

4.   4. Water 

Normstelling en beleid 
Van groot belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is de wettelijk verplichte 
‘watertoets’. De watertoets wordt gezien als een procesinstrument dat moet 
waarborgen dat de gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen voor de waterhuis-
houding meer expliciet worden afgewogen. Belangrijk onderdeel van de water-
toets is het vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met de betrokken water-
beheerder. Het plangebied ligt in het beheersgebied van waterschap Velt en 
Vecht. 
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Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
In het kader van de watertoets is er overleg gevoerd met het waterschap Velt en 
Vecht. Tijdens het overleg zijn de belangrijke waterhuishoudkundige thema’s voor 
het Ermerstrand besproken. In deze watertoets wordt aangegeven op welke wijze 
invulling wordt gegeven aan de verschillende waterthema’s. In bijlage 5 is de wa-
terparagraaf, als resultaat van het overleg met het waterschap, opgenomen. 
 
Geconcludeerd wordt dat de gevolgen voor de waterhuishouding beperkt blijven. 
Het vissen wordt gereguleerd en er worden maatregelen getroffen om de hoe-
veelheid nutriënten in het Ermerzand te stabiliseren dan wel naar beneden te 
brengen. Ook de recreatiedruk op de plas wordt als gevolg van dit bestemmings-
plan niet substantieel groter. Ten slotte wordt er gezorgd voor een goede oplos-
sing voor regen- en afvalwaterafvoer.  
 
Het waterschap geeft aan dat de wateraspecten in de waterparagraaf voldoende 
zijn belicht. De brief met het wateradvies is opgenomen in bijlage 6. Er is met zorg 
gekeken naar de mogelijke gevolgen voor de waterkwaliteit. Het waterschap advi-
seert met nadruk dat er compenserende maatregelen worden genomen bij een 
dreigende verslechtering van de waterkwaliteit. Met toevoeging van voornoemde 
heeft het waterschap Velt en Vecht geen bezwaar. 

4.   5. Milieuzonering 

Normstelling en beleid 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (waaronder woningen) 
noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtaf-
standen uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzone-
ring’ (2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaan-
vaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan wor-
den uitgesloten. In geval van een gemengd gebied kan worden gewerkt met een 
verkleinde richtafstand. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
 
Hinder van de Inrichting 
Voor de milieuzonering zijn de volgende activiteiten op het gehele recreatiepark 
van belang: de recreatiewoningen, de recreatieplas met diverse (water-
sport)activiteiten en de evenementen. In het plangebied gaat het alleen om re-
creatiewoningen/groepsaccommodaties. Een vakantiecentrum met recreatiewo-
ningen valt volgens de VNG-uitgave onder milieucategorie 3.1. De VNG adviseert 
hiervoor een afstand van 50 meter ten opzichte van milieugevoelige functies, zo-
als woningen. Binnen deze zone liggen geen milieugevoelige functies.  
 
Door de andere activiteiten gaat het geheel meer naar een recreatiecentrum. Dit 
valt onder milieucategorie 4.2, waar 300 meter voor aan gehouden moet worden. 
Vanwege deze grotere adviesafstand is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
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voor het recreatiepark. Deze onderdelen vallen echter buiten het plangebied van 
dit bestemmingsplan. Echter in het akoestisch onderzoek zijn ook de ontwikkelin-
gen meegenomen. Daarom worden de resultaten van het onderzoek in dit be-
stemmingsplan wel weergegeven. Het onderzoek zelf is als bijlage 7 opgenomen. 
De conclusies van dit onderzoek zijn: 

 ten aanzien van recreatie en zandwinning wordt voldaan aan de gestelde 
richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau tijdens de re-
presentatieve bedrijfssituatie conform de handreiking Industrielawaai van 
Vergunningverlening; 

 het maximale (piek)geluidsniveau tijdens de representatieve bedrijfssituatie 
in de dag-, avond- en nachtperiode is op beoordelingspunten buiten de in-
richting lager dan de ten hoogste te verlenen maximale geluidbelastingen; 

 de equivalente geluidbelasting ten gevolge van indirecte hinder, vervoersbe-
wegingen van en naar de inrichting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde 
van 50 dB(A) (etmaalwaarde) uit de “Circulaire beoordeling geluidhinder 
wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer” (1996);  

 voor wat betreft de evenementen (trekkerslep, beachsportevenementen en 
overige (muziek)evenementen wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare 
geluidbelasting (75 dB(A)) conform de evenementennota. De spraakver-
staanbaarheid in de woning komt niet in het geding. Omdat het evenement 
tot 01:00 duurt, is er geen ontoelaatbare verstoring van de nachtrust. 

De geluidhinder van de activiteiten in het plangebied voldoen dus aan de gestelde 
richtwaarden.  
 
Verblijfsklimaat in de inrichting 
Verder gaat het er om of er voor de verblijfsrecreanten een goed verblijfsklimaat 
gegarandeerd kan worden op het terrein. Het gaat er daarbij om of er bedrijfsac-
tiviteiten of voorzieningen in de omgeving liggen die hinder veroorzaken op het 
terrein. Aan de overzijde van de recreatieplas ligt ook een vakantiepark. Deze ligt 
echter op meer dan 50 meter vanaf de verblijfs-recreatieve functies in het plan-
gebied. Verder ligt ten westen van het plangebied een agrarisch bedrijf. Dit bedrijf 
ligt op ruim 200 meter vanaf het plangebied.  
 
Ten aanzien van het aspect milieuzonering zijn er dan ook geen belemmeringen 
voor dit bestemmingsplan.  

4.   6. Bodem 

Normstelling en beleid 
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, moet in geval van ruimtelijke 
ontwikkelingen worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde 
functiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemveront-
reiniging, moet ten minste verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. In 
geval van verontreinigingen is de Wet bodembescherming van toepassing. In de 
wet is geregeld dat indien ter plaatse van een plangebied ernstige verontreinigin-
gen worden aangetroffen, er sprake is van een saneringsgeval. 
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Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
Het plangebied is in gebruik als recreatieterrein. Er zullen nieuwe recreatieve 
voorzieningen worden gerealiseerd, maar het gebruik op zich verandert niet. Ge-
zien het recreatieve gebruik en dat de recreatieplas een zandwinlocatie is ge-
weest, wordt er vanuit gegaan dat er geen verdachte locaties van bodemveront-
reiniging aanwezig zijn. Na onderzoek op de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart 
blijkt dat er geen verdachte locaties aanwezig zijn in het plangebied. 

4.   7. Geluid 

Normstelling en beleid 
Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid 
hoger dan 30 km/uur, spoorwegen en inrichtingen die ‘in belangrijke mate geluid-
hinder veroorzaken’, een geluidzone. Bij de ontwikkeling van nieuwe geluidsge-
voelige objecten binnen deze geluidzones moet akoestisch onderzoek worden uit-
gevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de voorkeursgrens-
waarden die in de wet zijn vastgelegd.  
 
Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kan het bevoegd 
gezag, in de meeste gevallen de gemeente, hogere grenswaarden vaststellen. 
Hiervoor geldt een bepaald maximum, de uiterste grenswaarde genoemd. Bij de 
vaststelling van hogere grenswaarden moet worden afgewogen of bronmaatrege-
len of maatregelen in de overdrachtssfeer kunnen worden getroffen. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
Recreatiewoningen zijn geen geluidgevoelige objecten. Daarom hoeft er vanuit de 
Wet geluidhinder geen aandacht aan besteed te worden.  
 
Ten aanzien van het aspect geluid zijn er geen belemmeringen voor dit bestem-
mingsplan.  

4.   8. Luchtkwaliteit 

Normstelling en beleid 
In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van 
de luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk met 
name de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn-stof (PM10) van belang. 
Projecten die slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, 
zijn op grond van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteits-
eisen) daarbij vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Op grond van de Re-
geling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder ande-
re) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing: 

 woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen; 

 kantoorlocaties met een vloeroppervlak van minder dan 100.000 m2; 

 projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stik-
stofioxide of fijnstof bijdragen. Dit komt overeen met 1,2 µg/m3. 
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Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 
luchtkwaliteit heeft het ministerie van VROM in samenwerking met InfoMil een 
specifieke rekentool ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle ma-
nier worden bepaald of een plan ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdraagt aan 
luchtverontreiniging. Door het extra aantal voer-tuigbewegingen en het aandeel 
vrachtverkeer in te vullen, wordt een worst-case scenario berekend. 
 
Het extra aantal vervoersbewegingen is 140 (5 vervoerbewegingen per dag x het 
nieuwe aantal eenheden (3 groepsaccommodaties en 25 drijvende recreatiewo-
ningen)). Het aandeel vrachtverkeer neemt niet toe ten opzichte van de huidige 
situatie. Dit is ingevuld in de NIBM-tool en leidt tot het feit dat de bijdrage van het 
extra verkeer niet in betekenende mate is. In onderstaand figuur is dit weergege-
ven. 
 

 

Figuur 2. Uitkomst worst-case berekening niet in betekenende mate 

4.   9. Externe veiligheid 

Normstelling en beleid 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s die ontstaan voor de 
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk, LPG en munitie. Sinds een aantal jaren is er wetgeving over ‘externe 
veiligheid’ om de burger niet onnodig aan te hoge risico’s bloot te stellen. De 
normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit exter-
ne veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire risiconormering vervoer van gevaar-
lijke stoffen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
 
Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. Er 
wordt getoetst aan twee verschillende normen: het plaatsgebonden risico (PR) en 
het groepsrisico (GR).  
Het plaatsgebonden risico (PR) is het risico dat op een plaats buiten een inrichting 
een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, over-
lijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting 



blz 14 114806.02    

 

 
 

Rho Adviseurs B.V.    Bestemmingsplan Ermerstrand - Ontwikkelingslocaties 
 Status: Vastgesteld  

waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken 
is. Het PR wordt uitgedrukt als de kans per jaar. Ten aanzien van het plaatsgebon-
den risico geldt een kans van één op miljoen (10-6) als grenswaarde. Dit betekent 
dat binnen de zogenaamde PR 10-6-contour geen nieuwe kwetsbare objecten mo-
gen worden toegestaan. Voor ontwikkeling van nieuwe beperkt kwetsbare objec-
ten, geldt deze norm als streefwaarde. Het onderscheid tussen kwetsbare en be-
perkt kwetsbare objecten is vastgelegd in het Bevi. 
De definitie van het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kansen per jaar dat ten 
minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van een on-
gewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke af-
valstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
In de directe omgeving van het plangebied liggen geen hoofdgasleidingen. Ook 
worden er geen gevaarlijke stoffen in de omgeving vervoerd. Wel zijn in het plan-
gebied twee propaantanks aanwezig. Het gaat om een propaan-tank van 40 m3 en 
een van 3 m3. De propaantank van 40 m3 valt onder het Bevi. De tank van 3 m3 
valt niet onder het Bevi. Echter, op basis van het Activiteitenbesluit gelden er wel 
risicoafstanden. Het gaat om een risicoafstand van 25 meter. De propaantanks 
behoren tot de inrichting (het recreatiepark Ermerstrand). In het kader van exter-
ne veiligheid vindt geen onderlinge toetsing van risicobronnen en objecten die 
tot dezelfde inrichting behoren plaats. 
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5. JURIDISCHE PLANOPZET 

5.   1. Algemeen 

In voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke situatie in 
het plangebied aangegeven. Deze uitgangspunten zijn getoetst aan de milieu- en 
omgevingsaspecten en het beleid. In dit hoofdstuk worden de bestemmingen en 
de bijbehorende regels beschreven.  
 
Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Inherent 
hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 
(SVBP) 2012. De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die 
op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op dezelfde manier worden verbeeld. 
De SVBP 2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe bestemmingsplan-
nen conform de Wro en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft binden-
de standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, 
zowel digitaal als analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld con-
form deze standaarden, met inachtneming van de aanpassingen die voortvloeien 
uit de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die op 1 oktober 2010 in 
werking is getreden. 
 
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsbepalingen van de gron-
den in het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbe-
horende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastge-
legd, in de regels (per bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden.  
 
Het Bro bepaalt dat een bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelichting. De-
ze toelichting heeft echter geen juridische status, maar is wel belangrijk als het 
gaat om de onderbouwing van hetgeen in het bestemmingsplan is geregeld. 

5.   2. Toelichting op de bestemmingen 

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van de be-
stemmingen in dit bestemmingsplan. 
 
Recreatie - Groepsaccommodatie 
De groepsaccommodaties zijn passend binnen deze bestemming. Er mogen 
maximaal drie vrijstaande gebouwen binnen deze bestemming worden gebouwd. 
Ieder gebouw mag maximaal 850 m2 groot worden. De goot- en bouwhoogte mag 
maximaal 4,00 en 8,00 meter worden. Verder is er een bijgebouw van 50 m2 toe-
gestaan. Permanente bewoning is niet toegestaan.  
 
Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 
Deze bestemming heeft betrekking op het gebied ter hoogte van de toegangsweg, 
de Steenbakkersweg. Hier zijn recreatiewoningen toegestaan. Er mogen maximaal 
zeventien recreatiewoningen van 80 m2 worden gebouwd. Een recreatiewoning 
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heeft een maximale goothoogte van 4,00 meter en een maximale bouwhoogte 
van 6,00 meter. Permanente bewoning is niet toegestaan. 
 
Recreatie - Verblijfsrecreatie 5 
In het noorden van de recreatieplas kunnen drijvende recreatiewoningen worden 
ontwikkeld. Dit deel van de recreatieplas met de drijvende recreatiewoningen valt 
onder deze bestemming. Binnen de bestemming zijn ook paden en wegen toege-
staan om de drijvende recreatiewoningen te kunnen bereiken. Het gaat om 
maximaal 25 drijvende recreatiewoningen. De drijvende recreatiewoning mag 
maximaal 70 m2 groot zijn. De goothoogte van een drijvende recreatiewoning is 
maximaal 3,50 meter en de bouwhoogte is maximaal 8,00 meter. Permanente 
bewoning is niet toegestaan. 
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6. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van 
een bestemmingsplan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de maatschappelijke 
en de economische uitvoerbaarheid. Daarnaast wordt er in dit hoofdstuk inge-
gaan op grondexploitatie. 

6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan doorloopt de in de Wro vastgelegde bestemmingsplanpro-
cedure. Tijdens deze procedure zijn er verschillende momenten waarop burgers 
en belanghebbenden hun zienswijze op het plan kenbaar kunnen maken. Hieron-
der volgt een nadere toelichting. 
 
Ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens zes weken ter inzage gelegd. In 
deze periode kan eenieder zijn zienswijze kenbaar maken. 
 
Vaststelling bestemmingsplan 
Indien noodzakelijk wordt het bestemmingsplan aangepast aan de zienswijzen. 
Vervolgens wordt het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vastgesteld. Na de 
vaststelling wordt het bestemmingsplan nogmaals zes weken ter inzage gelegd. 
Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de 
Raad van State. 

6.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Het gaat om een particulier initiatief. De gemeente heeft hier geen financiële be-
moeienis mee. De initiatiefnemer financiert de nieuwe ontwikkelingen uit de ex-
ploitatie van het terrein.  
 
Er is een planschaderisicoanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen planschade 
valt te verwachten. 

6.   3. Grondexploitatie 

Door middel van de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschikken gemeenten over mogelijkhe-
den voor het verhalen van kosten. Hierbij valt te denken aan kosten voor het 
bouw- en woonrijp maken en kosten voor het bestemmingsplan. Daarnaast heb-
ben gemeenten sturingsmogelijkheden, omdat in het geval van grondexploitatie 
door derden diverse eisen en regels gesteld kunnen worden.  
 
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van nieuwe recreatiewoningen en ge-
bouwen. Dit valt onder de bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. In de 
Wro is opgenomen dat voor dergelijke bouwplannen, in verband met het kosten-
verhaal van de gemeente, in beginsel een exploitatieplan vastgesteld moet wor-
den. Van het opstellen van een exploitatieplan kan worden afgezien als voor-
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noemde kosten ‘anderszins verzekerd’ zijn. Dit kan bijvoorbeeld door overeen-
komsten en als het stellen van eisen met betrekking tot kwaliteit en fasering niet 
noodzakelijk wordt geacht. 
 
In de Wro en het Bro is vanaf 1 november 2010 een regeling opgenomen, waar-
door bij relatief beperkte bouwmogelijkheden kan worden afgeweken van de 
plicht om een exploitatieplan vast te stellen. In deze situatie is er sprake van be-
perkte bouwmogelijkheden, waarvoor er geen gemeentelijke kosten zijn. Daarom 
besluit de gemeenteraad om geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 

=== 




