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1. Inleiding 
De voorliggende "Zienswijzennota Buitengebied - Bedrijven en Detailhandel" bevat de verantwoording 
van de binnengekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied met betrekking tot 
de bedrijfsbestemmingen. 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied voorziet in de juridisch-planologische regeling voor grote 
delen van het buitengebied. Ook Wissel en Schaveren maken deel uit van dit ontwerp 
bestemmingsplan. 

Met ingang van 2 september 2015 heeft het plan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
gelegen bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Ook is het plan via 
www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien geweest. 

Gedurende de bovengenoemde periode zijn 13 zienswijzen ingediend met betrekking tot de 
bestemmingen, te weten de bestemmingen Bedrijf, Bedrijf - Agrarisch dienstverlenend bedrijf, Bedrijf — 
Nutsvoorziening en Detailhandel. Alle zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ingediend. Verder 
dienen zienswijzen aan enkele eisen te voldoen: ondertekening, naam en adres van de indiener, 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de gronden van 
de zienswijze. Alle zienswijzen voldoen aan deze eisen en zijn daarom ontvankelijk. 
Van de binnengekomen zienswijzen wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting weergegeven, voorzien 
van een gemeentelijke reactie. 

Hoorzittingen 
Wethouder J.N. van Nuijs (Ruimtelijke Ordening) heeft alle indieners van een zienswijze uitgenodigd 
de zienswijzen mondeling te komen toelichten bij hem. Elf indieners van een zienswijze hebben van 
die gelegenheid gebruik gemaakt. De zienswijzen zijn waar nodig aangevuld met tijdens de 
hoorzittingen aangedragen punten. Een verslag van de hoorzittingen is als bijlage bij deze nota 
toegevoegd. 

3 



2. Zienswijzen 

1. Reclamant (2015-32072) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant vraagt zich af of de regels van artikel 5 (Bedrijf-Agrarisch dienstverlenend bedrijf) 

en toelichting volstaan voor het bedrijf van zijn cliënt, gelegen aan de Deventerweg 9 in Oene. 
Hierover is reeds ambtelijk overleg geweest. Reclamant wenst een aanvullend gesprek over 
de regels en toelichting van het bestemmingsplan. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant heeft mondeling laten weten dat deze zienswijze niet verder hoeft te worden 

behandeld en wordt vervangen door zienswijze 2015-33321. Een aanvullend gesprek is 
volgens reclamant daarom niet noodzakelijk. 
Gelet op de mededeling van reclamant wordt deze zienswijze voor kennisgeving aangenomen 
en niet inhoudelijk behandeld. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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2. Reclamant (2015-32074) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat de bestemming Bedrijf niet overeenkomt met het bestaande 

parkeerterrein en verzoekt het bestemmingsvlak aan te passen aan de situatie zoals is vergund 
op 22 april 2013 (kenmerk Gen01641). 

b. Reclamant geeft aan dat op actiedagen en tijdens drukke weekenden geparkeerd moet worden 
op de nabijgelegen weilanden, kadastraal bekend Epe sectie D nummer 1392 en Epe sectie E 
nummer 90. Reclamant verzoekt te onderzoeken of voor deze percelen een parkeermogelijkheid 
in het bestemmingsplan opgenomen kan worden. Hierbij wordt verwezen naar een soortgelijke 
situatie — bij het bedrijf VMI aan de Gelriaweg, waar medewerking is verleend. Reclamant geeft 
tenslotte aan dat natuurcompensatie geen probleem is. 

Uit de hoorzitting zijn wel aanvullingen naar voren gekomen. 
c. Reclamant geeft aan dat het bedrijf en het naast gelegen bedrijf in de toekomst naar elkaar toe 

zullen groeien. Nu ligt er tussen de bedrijven nog een boerderij. Het is volgens reclamant van 
belang te anticiperen op het naar elkaar toegroeien van deze twee bedrijven. Reclamant is van 
mening dat hiervoor een visie moet worden opgesteld. Er zal volgens reclamant daarover ook 
overleg met provincie nodig zijn. Dit is van belang om uiteindelijk een beter beeld te krijgen van 
de mogelijkheden. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant constateert terecht dat een gedeelte van het huidige parkeerterrein buiten het 

bestemmingsvlak valt. Voor de aanleg van dit parkeerterrein is op 22 april 2013 een 
omgevingsvergunning (Gen01641) verleend. Aangezien het een reeds vergunde situatie 
betreft is er geen aanleiding om het parkeerterrein buiten het bestemmingsvlak te houden. Het 
bestemmingsplan wordt derhalve op dit aspect aangepast, waarbij het gehele parkeerterrein 
binnen de bestemming Bedrijf komt te liggen. 

Ad b. Reclamant verzoekt om te onderzoeken of het mogelijk is om op de agrarische percelen nabij 
het bedrijf parkeergelegenheid mogelijk te maken, waarbij reclamant opmerkt dat 
natuurcompensatie geen probleem is. Op dit moment zijn bij de gemeente geen structurele 
parkeerproblemen nabij het bedrijf bekend. Er is derhalve geen directe aanleiding om de 
agrarische percelen om te zetten in parkeerterrein. Bovendien zijn de door reclamant 
aangegeven percelen momenteel niet in zijn eigendom. 
Gezien het gegeven dat het hier om een onderzoeksvraag gaat en geen concreet initiatief, 
bovendien op dit moment de directe noodzaak nog niet is aangetoond en de betrokken 
percelen niet in eigendom zijn van reclamant, is er geen aanleiding om het bestemmingsplan 
op dit punt aan te passen. Mocht te zijner tijd blijken dat er concrete behoefte is om het 
bestaande parkeerterrein uit te breiden, dan kan daarvoor een aparte procedure worden 
gevolgd, waarbij de diverse benodigde onderzoeken kunnen worden aangeleverd waaronder 
in hoeverre natuurcompensatie noodzakelijk is. 

Ad c. Reclamant verzoekt om het opstellen van een toekomstvisie voor het mogelijk naar elkaar 
toegroeien van de bedrijven op deze locatie. Het opstellen van een toekomstvisie is echter 
geen onderdeel van het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied. Het opstellen van een 
toekomstvisie is in dit geval in de eerste plaats aan de initiatiefnemer, en vervolgens is een 
beoordeling hiervan door de gemeente noodzakelijk. Gezien het ontbreken van een visie van 
initiatiefnemer, en de daarvoor benodigde onderzoeken, is er geen aanleiding om het 
bestemmingsplan op dit punt aan te passen. De opmerking van reclamant wordt voor deze 
procedure dan ook voor kennisgeving aangenomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak Bedrijf aan de Ooster Oenerweg 32 te Oene wordt zodanig aangepast dat het 
gehele parkeerterrein binnen deze bestemming komt te liggen. 
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3. Reclamant (2015-32075) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat parkeren en manoeuvreren van vrachtverkeer een probleem is op de 

bedrijfslocatie van zijn cliënt. Reclamant is het niet eens met het gemeentelijk standpunt naar 
aanleiding van de inspraakreactie, dat de uitgangspunten uit 2012 voor parkeren in relatie tot de 
bedrijfsgrootte nog steeds onverkort gelden. Reclamant stelt dat vrachtwagens steeds groter 
worden en daarom ook meer ruimte nodig hebben om te manoeuvreren. 

b. Reclamant stelt dat er meer parkeerruimte is vereist dan dat er werknemers zijn. Oorzaak is het 
'dubbel' parkeren van werknemers die met eigen auto naar het werk komen, tijd nodig hebben 
om de bedrijfsauto te laden om vervolgens met die bedrijfsauto naar de klant gaan. De 
parkeerplaatsen die vrij komen, worden dan in gebruik genomen door kantoorpersoneel. 

c. Reclamant geeft aan dat het bedrijf van cliënt groeit en daarom meer parkeergelegenheid 
noodzakelijk is. 

d. Reclamant stelt dat zijn cliënt opslagruimte nodig heeft voor het stallen van 6 'units' die op 
bouwplaatsen worden gebruikt en periodiek op eigen terrein moeten worden gestald. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zoals in de inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Bedrijven reeds is 

gemeld, is het bestemmingsplan aangepast conform het bestemmingsplan Houtweg 49 Oene. 
In het bestemmingsplan Houtweg 49 Oene heeft een deel van de bestemming welbewust de 
functieaanduiding "parkeren" gekregen. Op dit deel is alleen parkeren toegestaan, 
buitenopslag is niet toegestaan. De parkeerplaats is landschappelijk ingepast door middel van 
een groenstrook. 
In de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied is vastgelegd dat 
voor de bestaande legale bedrijven de mogelijkheden uit het voorgaande bestemmingsplan 
worden overgenomen. Uitbreiding van bedrijven is dus niet aan de orde. Gelet op het feit dat 
het bestemmingsplan Houtweg 49 Oene in 2012 onherroepelijk is geworden, is er geen 
aanleiding om extra uitbreidingsruimte voor parkeren en opslag op te nemen, aangezien de 
uitgangspunten voor parkeren en bedrijfsgrootte van destijds nog steeds onverkort gelden, en 
de impact op de landschappelijke inpassing onbekend is. 
De opmerking van reclamant dat vrachtwagens groter worden is onvoldoende om 
uitbreidingsruimte voor parkeren of om een ontsluiting op de Houtweg mogelijk te maken. Het 
perceel en de bestaande infrastructuur bieden, zoals reeds eerder is geconcludeerd, 
verkeerskundig gezien voldoende ruimte om te manoeuvreren met vrachtwagen en tevens te 
parkeren. Volledigheidshalve verwijzen wij naar de inspraaknota Bedrijven voor een 
uitgebreide toelichting hierop. 

Ad b. Het door reclamant beschreven probleem van 'dubbel' parkeren doet zich slechts op bepaalde 
momenten van de dag voor. De rest van de dag is er klaarblijkelijk geen probleem. Dit 
rechtvaardigt derhalve niet de vraag naar extra parkeerruimte. Door middel van goede 
bedrijfsafspraken kan het probleem van reclamant worden verholpen. Extra ruimtebeslag is 
daarvoor niet noodzakelijk. Zie verder ook de beantwoording onder ad a. 

Ad c. Uit de door reclamant aangeleverde stukken blijkt onvoldoende dat er direct sprake is van een 
parkeerprobleem. Zoals onder ad a. is aangegeven is er voor de huidige situatie een eigen 
bestemmingsplanprocedure doorlopen, waarbij ook nadrukkelijk aandacht is geweest voor de 
landschappelijke inpassing. Ook zijn destijds diverse onderzoeken uitgevoerd naar de 
wenselijkheid en haalbaarheid van het plan. Bij het voorliggend verzoek van reclamant 
ontbreken dergelijke documenten. Het is dan ook niet mogelijk om een gedegen afweging te 
maken over de wenselijkheid van extra parkeergelegenheid, als ook de impact er van op de 
landschappelijke inpassing. Mocht blijken dat reclamant te zijner tijd een parkeerprobleem 
heeft, dan kan daarvoor een aparte procedure worden doorlopen, gelijk aan de procedure 
welke reclamant eerder heeft doorlopen, waarbij ook de benodigde onderzoeken kunnen 
worden uitgevoerd en een plan kan worden opgesteld voor de landschappelijke inpassing. 
Vooralsnog is er onvoldoende aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. Zie verder ook 
de beantwoording onder ad a. 

Ad d. Zie de beantwoording onder ad a. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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4. Reclamant (2015-32082) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat tijdens de inspraakronde is verzocht om aan het gehele perceel 

Jonasweg 38-46 als bouwmarkt te bestemmen. Daarbij zou de gemeente de situatie vergelijken 
met de planologische regeling van de bedrijven Gamma en Groenrijk op de 'De Meent'. In het 
ontwerp bestemmingsplan is echter toch weer onderscheid gemaakt in 'tuincentrum' en 
'bouwmarkt' en daaraan gekoppeld de toegestane oppervlakte. Reclamant verzoekt de 'Lijst 
bedrijfsactiviteiten en toegestane bebouwing' aan te passen aan het feitelijk gebruik en alle 
bebouwing als 'bouwmarkt' aan te duiden. 

Uit de hoorzitting zijn wel aanvullingen naar voren gekomen. 
b. Reclamant geeft aan dat hij niets heeft aan de bestemming tuincentrum. Volgens reclamant zijn 

hier eerder met gemeente afspraken over gemaakt. Volgens reclamant kan de gemeente hier nu 
niet ineens op terugkomen. Reclamant verzoekt daarom alsnog om op het gehele perceel 
volumineuze detailhandel mogelijk te maken. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant merkt terecht op dat in de inspraakperiode is verzocht om het gehele perceel aan 

de Jonasweg 38-46 te Vaassen één bestemming te geven, vergelijkbaar met de planologische 
regeling van de bedrijven Gamma en Groenrijk op De Meent. Hier is destijds gedeeltelijk aan 
tegemoet gekomen. In de inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied ~ 
Bedrijven, is gemotiveerd op welke wijze tegemoet is gekomen aan de inspraakreactie van 
reclamant. De voorgestelde aanpassing is verwerkt in het voorliggende ontwerp 
bestemmingsplan. Daarbij zijn de bestemminging Detailhandel - Tuincentrum en Bedrijf 
samengevoegd, waarbij het gehele perceel één bestemming Bedrijf heeft gekregen. De 
toegestane oppervlakte bebouwing, exclusief bedrijfswoning, is gewijzigd van 2.040 m 2 naar 
5.075 m 2 , overeenkomstig de bestaande rechten. In bijlage 3 bij de regels is opgenomen 
welke activiteiten zijn toegestaan binnen de bestemming. Op deze manier wordt recht gedaan 
aan de vigerende situatie en wordt tevens flexibiliteit gecreëerd voor reclamant, om het 
perceel naar eigen inzicht in te delen. 
Door tegemoet te komen aan de aanvullende wens van reclamant om het gehele bedrijf onder 
een bouwmarkt te laten vallen, wordt een grootschalige detailhandel gecreëerd. Dit is in strijd 
met de provinciale verordening. De Omgevingsverordening Gelderland staat namelijk op 
perifere detailhandel locaties geen grootschalige detailhandel voorzieningen met een 
bovenlokale functie en een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m 2 toe. Om strijdigheid 
met de provinciale verordening te voorkomen is het noodzakelijk om de totale toegestane 
oppervlakte onder te verdelen in een maximum per functie. Daarnaast is in de Nota van 
Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied vastgelegd dat voor de bestaande 
legale bedrijven de mogelijkheden uit het voorgaande bestemmingsplan worden 
overgenomen. Uitbreiding van bedrijven is dus niet aan de orde. Aan de wens van reclamant 
kan derhalve niet tegemoet worden gekomen. 

Ad b. Reclamant geeft aan dat hij niet uit de voeten kan met de bestemming Tuincentrum. 
Allereerst wordt opgemerkt dat op het perceel van reclamant niet de bestemming Tuincentrum 
ligt. Zoals onder ad a. is uitgelegd heeft het gehele perceel de bestemming Bedrijf. In bijlage 3 
bij de regels is vervolgens bepaald welke activiteiten (bouwmarkt, tuincentrum en 
aannemersbedrijf) zijn toegestaan binnen deze bestemming en tot welke oppervlakte deze 
activiteiten mogen plaatsvinden. Deze manier van bestemmen biedt reclamant enerzijds 
flexibiliteit om het perceel naar eigen inzicht in te delen en doet anderzijds recht aan de 
geldende situatie. In het vigerend bestemmingsplan Buitengebied rust op het perceel 
Jonasweg 46 immers de bestemming Tuincentrum, terwijl op het perceel Jonasweg 38 in het 
vigerend bestemmingsplan Oosterhof Heggerenk de bestemming Bedrijf heeft. Toen 
reclamant eigenaar werd van het perceel, had hij hier kennis van kunnen nemen. Zoals onder 
ad a. reeds is aangegeven, is het gezien de provinciale Omgevingsverordening Gelderland en 
de vastgestelde Nota van Uitgangpunten niet mogelijk tegemoet te komen aan de wens van 
reclamant om alle bebouwing als volumineuze detailhandel aan te duiden. 
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Met de reeds doorgevoerde aanpassing, zoals beschreven onder ad a. is reeds voldoende 
flexibiliteit gecreëerd om Jonasweg 38-46 naar eigen inzicht in te delen. Bovendien is hiermee 
tegemoet gekomen aan eerdere afspraken met reclamant om één bestemming op te nemen 
voor het gehele perceel Jonasweg 38-46 te Vaassen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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5. Reclamant (2015-32714) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat zijn cliënt sinds jaar en dag een kwekersbedrijf/tuincentrum exploiteert op 

percelen rondom Kerkweg 39. In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied hebben de 
kadastrale percelen Epe, sectie D, nummers 861, 862 en 863 de bestemming Tuincentrum. Het 
kwekersbedrijf/tuincentrum is dus bij recht aanwezig. 

b. Reclamant constateert in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied dat de bestemming 
Tuincentrum vervangen is. Kadastraal perceel 861 heeft de bestemming Wonen gekregen, en de 
kadastrale percelen 862 en 863 hebben de bestemming Agrarisch gekregen. De agrarische 
bestemming moet ook gaan gelden voor de overige percelen van de cliënt van reclamant. 

c. Reclamant geeft naar aanleiding van de overwegingen in de Inspraaknota aan dat er sprake is 
van een aantal misverstanden. Hierbij verwijst reclamant naar eerdere correspondentie met de 
gemeente, waarin is verzocht om uit te gaan van de correcte feitelijke gegevens. Hieraan is 
volgens reclamant echter geen gehoor gegeven. Reclamant verwijst naar een 
ontvlechtingsovereenkomst tussen de eigenaar van de gronden en zijn cliënt, die is gesloten, 
omdat de eigenaar de bedrijfsvoering wil staken. Zijn cliënt heeft er belang bij dat de bestemming 
Tuincentrum op perceel 863 wordt verlegd naar perceel 865. Voordat dit planologisch is geregeld, 
kan zijn cliënt perceel 863 pachten. 

d. Reclamant stelt dat het op basis van jurisprudentie niet is toegestaan het gebruik van het perceel 
863 ten behoeve van het kwekersbedrijf/tuincentrum voor de volle planperiode onder het 
overgangsrecht te plaatsen. Verzocht wordt voor het perceel 863 de vigerende bestemming 
Tuincentrum te handhaven. 

e. Het verwijderen van de bestemming Tuincentrum voor perceel 863 is alleen aanvaardbaar als in 
het vast te stellen bestemmingsplan het perceel 865 een adequate bestemming krijgt. Een andere 
mogelijkheid is dat in het vast te stellen bestemmingsplan een wijzigings- of 
afwijkingsbevoegdheid wordt opgenomen ten behoeve van het verleggen van de bestemming 
Tuincentrum naar (bij voorkeur) perceel 865. 

f. Reclamant merkt op dat de redactie van Artikel 3 (de bestemming Agrarisch) van het ontwerp 
bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van de redactie van het voorontwerp 
bestemmingsplan. De begrippen boomkwekerij-, bollenteelt-, sierteelt- en houtteeltbedrijven 
worden niet meer genoemd in het ontwerp bestemmingsplan. 

g. Reclamant geeft aan dat zijn cliënt de voorkeur geeft aan de bestemming 'Kwekerij' voor zijn 
bedrijf, maar dat hij ook kan instemmen met het bestemmen van zijn kwekerij bed rijf als 'agrarisch 
bedrijf'. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. In tegenstelling tot hetgeen reclamant aangeeft, is de vigerende bestemming van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie D, nr. 862 is Agrarisch. De vigerende 
bestemming is dus niet Tuincentrum. Hierover het volgende. 
In het bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld 23 juni 2005 rustte ten onrechte de 
bestemming Tuincentrum op het genoemde perceel. Het betreffende perceel maakte geen 
deel uit van het tuincentrum. Het perceel is in het bestemmingsplan Buitengebied, 4 e partiële 
herziening (correctieve herziening) dan ook bestemd conform de feitelijke situatie, namelijk als 
Agrarisch. Tegen dat bestemmingsplan is geen beroep ingesteld. De bestemming Agrarisch 
op het perceel van reclamant is dan ook vanaf 25 november 2009 onherroepelijk. Bovendien 
blijkt uit archiefonderzoek dat het perceel sinds de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
Buitengebied en het bestemmingsplan Buitengebied, 4 e partiële herziening (correctieve 
herziening) nimmer in gebruik is geweest als tuincentrum. 
Uitsluitend de percelen, kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie D, nummers 861 
en 863 hebben in het vigerend bestemmingsplan de bestemming Tuincentrum. 

Ad b. Onduidelijk is wat reclamant met deze opmerking bedoeld. De percelen die reclamant in bezit 
heeft, dan wel in pacht heeft en welke in gebruik zijn voor de kwekerij van reclamant, hebben 
allen reeds de bestemming Agrarisch. Daarmee is dus reeds tegemoet gekomen aan de vraag 
van reclamant. Dit punt geeft dan ook geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
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Ad c. Uit de door reclamant aangedragen documenten blijkt dat reclamant het kwekersbedrijf/tuin-
centrum blijft voortzetten. Eveneens blijkt uit de documenten dat reclamant een 
pachtovereenkomst heeft voor het perceel plaatselijk bekend gemeente Epe en Oene, sectie 
D nummer 863. Deze informatie was niet eerder bekend en plaatst het verzoek van reclamant 
in een ander daglicht. Hierover melden wij het volgende. 
Zoals aangegeven onder de ad a. rust in het vigerend bestemmingsplan Buitengebied 4 e 

partiële herziening (correctieve herziening) op de percelen kadastraal bekend gemeente Epe 
en Oene, sectie D, nummers 861 en 863 de bestemming Tuincentrum. Hierop is, naast een 
bedrijfswoning, 105 m 2 aan bedrijfsbebouwing toegestaan. De bedrijfswoning staat op het 
perceel plaatselijk bekend gemeente Epe en Oene, sectie D, nummer 861. De overige 
bedrijfsbebouwing is niet aanwezig. 
De voormalige eigenaar van het kwekersbedrijf/tuincentrum heeft bij het opstellen van het 
bestemmingsplan verzocht om de bedrijfswoning om te zetten in een woonbestemming, 
omdat hij uit het bedrijf was gestapt. Dit verzoek is opgevat als een verzoek om 
functieverandering, waarbij de bestemming Tuincentrum is omgezet in de bestemming Wonen 
(perceel 861) en de bestemming Agrarisch (perceel 863). 
In tegenstelling tot hetgeen eerder is aangenomen, blijkt nu dat het 

kwekersbedrijf/tuincentrum niet in zijn geheel wordt beëindigd. Het verzoek van de voormalige 
eigenaar om de voormalige bedrijfswoning om te zetten naar een reguliere woning had geen 
betrekking op het volledige kwekersbedrijf/tuincentrum, maar uitsluitend op het perceel 
waarop deze woning ligt. Uit de zienswijze van reclamant blijkt dat de rest van het 
kwekersbedrijf/tuincentrum wordt voortgezet. 
Het verzoek van reclamant om de bestemming Tuincentrum op het perceel plaatselijk bekend 
gemeente Epe en Oene, sectie D nummer 863 te handhaven is daarom gerechtvaardigd, mits 
het recht op een bedrijfswoning niet wordt overgenomen. De bedrijfswoning is immers 
omgezet in een woonbestemming. 
Reclamant verzoekt echter niet alleen om het behouden van de bestemming Tuincentrum, 
maar ook om deze te verplaatsen naar een aangrenzend perceel welke in eigendom is van 
reclamant en dichter bij diens woning ligt. Hierover wordt het volgende gemeld. 
Zoals hierboven uitgelegd wordt het bedrijf voortgezet het ligt daarom eveneens voor de hand 
om deze gewenste verplaatsing te onderzoeken. Uit nader onderzoek blijkt dat kan worden 
meegewerkt aan de gewenste verplaatsing. Hiervoor zijn de volgende redenen. Het perceel 
van reclamant ligt niet in een gebied dat is aangewezen als Gelders Natuurnetwerk of Groene 
Ontwikkelingszone vanuit de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Vanuit het natuurnetwerk 
zijn er geen bezwaren tegen het verplaatsen van de bestemming naar het aanpalend perceel. 
Daarnaast is er vanuit stedenbouwkundig of landschappelijk oogpunt eveneens geen bezwaar 
tegen het verplaatsen van de bestemming Tuincentrum. Aangezien het gewenste perceel 
reeds deel uit maakt van de bedrijfsvoering zal er voor het gebied feitelijk geen verandering 
optreden. Derhalve wordt op het perceel plaatselijk bekend gemeente Epe en Oene, sectie D 
nummer 863 de bestemming Detailhandel - Tuincentrum gelegd, waarbij het 
bestemmingsvlak een maximale oppervlakte krijgt van 2.620 m 2 . Daarnaast wordt maximaal 
105 m 2 aan bedrijfsbebouwing toegestaan en wordt een bedrijfswoning op het perceel 
uitgesloten. Dit is conform de huidige bouwrechten. 

Ad d. zie de beantwoording onder ad c. 
Ad e. zie de beantwoording onder ad c. 
Ad f. De door reclamant genoemde werkzaamheden zijn in het ontwerp bestemmingsplan niet bij 

recht toegestaan. Er is gekozen om deze te koppelen aan een omgevingsvergunning. Om te 
voorkomen dat bestemmingen gefrustreerd worden, zijn diverse bestemmingen voorzien van 
een stelsel van omgevingsvergunningen voor werken en werkzaamheden. Hierin is geregeld 
dat een aantal werken en werkzaamheden verboden is, tenzij het bevoegd gezag hiervoor een 
omgevingsvergunning heeft afgegeven. 
De belangrijkste omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 
zijnde, of van werkzaamheden zijn opgenomen in Artikel 47 van de planregels. Hierin is onder 
meer het kweken en telen van bomen, struiken en heesters opgenomen. Voor de agrarische 
gronden zijn deze vergunningen gekoppeld aan de aanduidingen voor de zones uit het 
landschapsontwikkelingsplan. Werkzaamheden die de kwaliteiten van deze landschappen 
kunnen aantasten zijn dan gekoppeld aan een vergunning. 
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Dat betekent niet dat deze werkzaamheden niet zijn toegestaan, maar dat vooraf moet worden 
afgewogen in hoeverre aantasting van de landschapskwaliteiten plaatsvindt. Als dat niet het 
geval is, kan een omgevingsvergunning worden verleend. Ook kan bepaald worden dat de 
werkzaamheden anders worden uitgevoerd, zodat er geen aantasting plaatsvindt. 

Ad g. Reclamant geeft aan de voorkeur te geven aan een bestemming Kwekerij. Deze bestemming 
komt echter niet voor in het voorliggende bestemmingsplan en is eveneens niet opgenomen in 
de wettelijk voorgeschreven RO-standaarden. In het vigerend bestemmingplan heeft het 
bedrijf van reclamant de bestemming Tuincentrum. Een Tuincentrum is volgens de 
begripsbepaling een bedrijf dat zich onder andere richt op het kweken en rechtstreeks 
verkopen aan de consument van boomkwekerijproducten, planten, bloembollenen bloemen. 
Dit komt overeen met de wens van reclamant. Derhalve wordt er voor gekozen om de 
vigerende bestemming Tuincentrum in het voorliggend bestemmingsplan over te nemen, 
waarbij wel wordt aangesloten bij de wettelijk voorgeschreven RO-standaarden, zodat de 
bestemming voluit Detailhandel - Tuincentrum is. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het perceel plaatselijk bekend gemeente Epe en Oene, sectie D nummer 863 krijgt de bestemming 
Detailhandel - Tuincentrum, waarbij het bestemmingsvlak een maximale oppervlakte krijgt van 
2.620 m 2 . Daarnaast wordt maximaal 105 m 2 aan bedrijfsbebouwing toegestaan en wordt een 
bedrijfswoning op het perceel uitgesloten. 
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6. Reclamant (2015-33301) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat ten aanzien van de bedrijfslocatie aan de Ooster Oenerweg 4 van zijn cliënt 

een gedeelte van het opslagterrein buiten het bestemmingsvlak (bouwvlak) is gelegen. Het 
betreffende terrein is echter wel noodzakelijk voor een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering. 
Binnen het bestaande bestemmingsvlak kan geen oplossing gevonden worden voor deze opslag. 
Reclamant verzoekt dan ook hier rekening mee te houden en het bestemmingsvlak te vergroten. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant stelt dat een gedeelte van het opslagterrein buiten het bestemmingsvlak van het 

bedrijf valt. Het betreft hier een illegale situatie waar momenteel een handhavingszaak tegen 
loopt 
Allereerst wordt opgemerkt dat in de, door de gemeenteraad vastgestelde, Nota van 
Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied is vastgelegd dat voor de bestaande 
legale bedrijven de mogelijkheden uit het voorgaande bestemmingsplan worden 
overgenomen. Uitbreiding van bedrijven is niet aan de orde. Het verzoek van reclamant is dus 
in strijd met deze uitgangspunten. Desalniettemin is hier sprake van een aan het buitengebied 
gebonden bedrijf, dus is het reëel om toch een afweging te maken of er omstandigheden zijn 
op basis waarvan medewerking mogelijk is. Aan concrete initiatieven kan worden 
meegewerkt, mits deze ruimtelijk voldoende zijn onderbouwd en positief zijn beoordeeld door 
het gemeentebestuur. In de voorliggende situatie ontbreekt echter een goede onderbouwing. 
Zo mogen bijvoorbeeld reeds aanwezige agrarische bedrijven en woningen geen nadelige 
invloed ondervinden van de uitbreiding, mogen de landschappelijke en natuurlijke waarden 
niet onevenredig worden aangetast, dient er een onderzoek plaats te vinden naar de huidige 
infrastructuur en mag de verkeersaantrekkende werking niet onevenredig zijn. Bovendien is 
buitenopslag binnen de bestemming niet toegestaan. Dit betekent dat reclamant het terrein 
niet kan gebruiken voor zijn beoogde doel, namelijk als opslagterrein. Uitbreiding van de 
bestemming biedt dan ook geen directe oplossing. 
Gelet op het bovenstaande is het niet wenselijk en mogelijk om het bestemmingsvlak uit te 
breiden ten behoeve van het aanwezige bedrijf. Aan het verzoek wordt dan ook niet tegemoet 
gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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7. Reclamant (2015-33321) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant dankt de gemeente voor de aanpassing van het bouwvlak naar aanleiding van diens 

inspraakreactie. 
b. Reclamant verzoekt de activiteiten die in de begripsbepaling van 'agrarisch dienstverlenende 

bedrijven' zijn opgenomen, uit te breiden met activiteiten die zijn cliënt met vergunning uitvoert op 
zijn perceel, te weten: landbouwmechanisatie en grondbank (opslag van grond). Een alternatief is 
het opnemen van aanduidingen voor landbouwmechanisatie en grondbank voor Deventerweg 9 
te Oene. 

c. Daarnaast verzoekt reclamant om binnen de bestemming 'Bedrijf - Agrarisch dienstverlenend 
bedrijf de inzameling van afval van bedrijven en particulieren bij recht toe te staan. Door het 
wegvallen van een grote inzamelaar in de gemeente Epe is er behoefte aan een nieuwe 
inzamelaar. Reclamant is van mening dat de locatie hier uitermate geschikt voor is. 

d. Aan drie zijden van het bestemmingsvlak is de functieaanduiding 'groen' opgenomen. De 
aanduiding is aan de zuidelijke zijde veel breder dan aan de noordelijke en oostelijke zijde. 
Reclamant verzoekt om de breedte van de aanduiding aan de zuidelijke zijde zodanig aan te 
passen, dat deze dezelfde breedte krijgt als aan de ander twee zijden. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. De opmerking van reclamant wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Ad b. Voor het bedrijf is op basis van de door reclamant genoemde activiteiten, inclusief 

landbouwmechanisatie en grondbank, vergunning verleend. Aangezien het hier derhalve om 
een vergunde situatie gaat, ligt het in de lijn der verwachtingen om de verschillende 
activiteiten positief te bestemmen. Een uitbreiding van de begripsbepaling van 'agrarisch 
dienstverlenende bedrijven' is, gezien de uitstraling van de activiteiten op de omgeving welke 
bij alle percelen die als zodanig bestemd zijn optreedt, niet wenselijk. Derhalve wordt aan het 
perceel plaatselijk bekend Deventerweg 9 te Oene een functieaanduiding 
'landbouwmechanisatie' en een functieaanduiding 'grondbank' toegekend. Daarbij wordt in de 
regels bepaald dat ter plaatse van de genoemde aanduidingen de bijbehorende 
bedrijfsactiviteiten mogen worden uitgeoefend. 

Ad c. Reclamant ziet kansen om afvalinzameling op zijn perceel mogelijk te maken, vanwege het 
wegvallen van een inzamelaar. Reclamant wil hier in de toekomst een omgevingsvergunning 
voor aanvragen. Gezien het gegeven dat het hier om een toekomstwens gaat, waarvoor nog 
geen omgevingsvergunning is verleend, dan wel aangevraagd, en er dus geen sprake is 
concreet uitvoerbaar initiatief, is er geen aanleiding om het bestemmingsplan op dit moment 
op dit punt aan te passen. Bovendien moet de inpasbaarheid van afvalinzameling op deze 
locatie onderzocht worden; deze onderzoeken ontbreken. Mocht te zijner tijd blijken dat er 
concrete behoefte is om een afvalinzameling voor particulieren te starten en uit het 
vergunningverleningstraject blijken dat deze activiteiten op deze locatie uitvoerbaar is, dan 
kan door middel van een partiële herziening het bestemmingsplan op dit punt alsnog worden 
aangepast. 

Ad d. De door reclamant aangegeven groenstrook is rechtstreeks overgenomen uit de plattegrond 
welke reclamant bij de aanvraag voor bouwvergunning van de bedrijfsbebouwing uit 2010 en 
de omgevingsvergunning voor de aanleg van een keerwand uit 2012 had gevoegd. Aan de 
zuidzijde is deze strook, conform de plattegrond, 21 meter breed. Dit is breder dan de 
groenstroken aan de noordelijke en oostelijke zijde. Zeker vanwege de ligging naast een 
agrarisch bedrijf is het vanuit een goede ruimtelijke ordening niet wenselijk om deze 
groenstrook, welke dient als buffer, te versmallen. Aan het verzoek van reclamant om de 
groenstrook aan te passen wordt derhalve niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Aan het perceel plaatselijk bekend Deventerweg 9 te Oene een functieaanduiding 
'landbouwmechanisatie' en een functieaanduiding 'grondbank' toegekend. 
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8. Reclamant (2015-33475) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat in het ontwerp bestemmingsplan helder uiteen is gezet welke 

werkzaamheden binnen de bestemming zijn toegestaan. Zijn cliënt kan hier mee uit de voeten. 
b. Reclamant verzoekt namens zijn cliënt om het bestemmingsvlak uit te breiden, zodat de 

buitenopslag aan de noordwestzijde ook binnen het bestemmingsvlak komt te liggen. 
Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. De opmerking van reclamant wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Ad b. Ten eerste wordt opgemerkt dat in de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Buitengebied is vastgelegd dat voor de bestaande legale bedrijven de mogelijkheden uit het 
voorgaande bestemmingsplan worden overgenomen. Uitbreiding van bedrijven is dus niet aan 
de orde. 
Een oordeel over het verzoek blijft nodig. Daarbij wordt geconstateerd dat de door reclamant 
aangegeven buitenopslag op aanzienlijke afstand van het eigenlijke bedrijf ligt. Tussen de 
opslag en de bedrijfsbebouwing bevindt zich nog een strook grond. Uit foto's leiden wij af dat 
de aangegeven buitenopslag sinds ca. 2011 wordt gebruikt, en dat de strook grond tussen 
opslag en bedrijfsbebouwing kennelijk voor agrarische doeleinden wordt gebruikt. Ruimtelijk 
gezien is het wenselijk dat alle bedrijfsactiviteiten, inclusief de opslag, aaneengesloten worden 
uitgevoerd. Met het uitbreiden van de bedrijfsbestemming in noordwestelijke richting ontstaat 
een aanzienlijke bedrijfsbestemming en wordt het mogelijk om de verschillende activiteiten los 
van elkaar te situeren, zoals nu kennelijk ook gebeurt. Dit is ruimtelijk niet wenselijk. 
Bovendien biedt het huidige bestemmingsvlak voldoende ruimte om de buitenopslag mogelijk 
te maken aansluitend aan de bedrijfsbebouwing. De enige reden om de buitenopslag op de 
huidige locatie te behouden is kennelijk de uitrit die hier ligt. Dit is onvoldoende reden om de 
buitenopslag hier te behouden. 
Wij concluderen dan ook dat het uitstekend mogelijk is om de buitenopslag te verplaatsen tot 
binnen de bestemming Bedri j f -Agrarisch dienstverlenend bedrijf, met verbetering van de 
ruimtelijke uitstraling en zonder dat hierdoor de bedrijfsvoering belemmerd wordt. Er is 
derhalve geen aanleiding om tegemoet te komen aan de wens van reclamant om het 
bestemmingsvlak te vergroten. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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9. Reclamant (2015-33737) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft te kennen dat zijn cliënt ten aanzien van het perceel kadastraal bekend 

gemeente Epe en Oene, sectie D, nr. 862 niet kan instemmen met wijziging van de vigerende 
bestemming Tuincentrum naar Agrarisch en verzoekt de vigerende bestemming Tuincentrum 
te handhaven. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. De vigerende bestemming van het perceel kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie 

D, nr. 862 is Agrarisch. De vigerende bestemming is dus niet Tuincentrum, zoals reclamant 
meent. Hierover het volgende. 
In het bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld 23 juni 2005 rustte ten onrechte de 
bestemming Tuincentrum op het genoemde perceel. Het betreffende perceel maakte geen 
deel uit van het tuincentrum. Het perceel is in het bestemmingsplan Buitengebied, 4 e partiële 
herziening (correctieve herziening) dan ook bestemd conform de feitelijke situatie, namelijk als 
Agrarisch. Tegen dat bestemmingsplan is geen beroep ingesteld. De bestemming Agrarisch 
op het perceel van reclamant is dan ook vanaf 25 november 2009 onherroepelijk. Bovendien 
blijkt uit archiefonderzoek dat het perceel sinds de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
Buitengebied en het bestemmingsplan Buitengebied, 4 e partiële herziening (correctieve 
herziening) nimmer in gebruik is geweest als tuincentrum. 
De vigerende bestemming Agrarisch is dan ook overgenomen in het voorliggende 
bestemmingsplan; dit is conform de feitelijke situatie. Er is geen aanleiding om het perceel nu 
als tuincentrum te bestemmen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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10. Reclamant (2015-33733) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant is van mening dat Kouwenaarsweg 88 geen onderdeel van de planwijziging kan 

uitmaken, omdat dit perceel een woonbestemming heeft. 
b. Reclamant stelt dat op grond van vigerend gemeentelijk beleid het niet is toegestaan om zonder 

uitdrukkelijk doel een woonbestemming om te zetten in een bedrijfsbestemming. De enkele wens 
van een eigenaar van een perceel kan nimmer gelden als valide doel, omdat dit enkel een privé 
belang betreft. 

c. Reclamant stelt dat het niet is toegestaan om binnen één bestemmingsvlak meer dan één bedrijf 
te vestigen. Dit is volgens reclamant in strijd met de Wabo en dus onwettig en dus verboden. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant constateert terecht dat Kouwenaarsweg 88 de bestemming Wonen heeft. Dit is 

echter geen aanleiding om de woning niet in het bestemmingsplan te betrekken. Het 
voorliggende bestemmingsplan heeft namelijk tot doel alle bestemmingen in een bepaald 
gebied te actualiseren. De opmerking van reclamant geeft dan ook geen aanleiding om het 
bestemmingsplan te wijzigen. 

Ad b. Aangenomen wordt dat reclamant doelt op de aanpassing van het bestemmingsvlak van de 
bestemming 'Bedrijf van Kouwenaarsweg 86 naar aanleiding van een ingediende 
inspraakreactie. Hierover het volgende. 
Ten eerste wordt opgemerkt dat er ons geen beleid bekend is dat het omzetten van een 
woonbestemming naar een bedrijfsbestemming verbiedt. 
Ten tweede een uitleg over de aanpassing van het bestemmingsvlak van Kouwenaarsweg 86. 
Naar aanleiding van een inspraakreactie bleek dat de woning plaatselijk bekend 
Kouwenaarsweg 90 ten onrechte niet bestemd was (zie de onderstaande afbeelding). Op de 
woning lag de bestemming Agrarisch, zonder bouwmogelijkheden. De desbetreffende woning 
is echter wel vergund, en het opnemen van een juiste bestemming voor deze legale situatie is 
dan ook nodig. Op basis van de desbetreffende reactie is de woning bestemd als Wonen. 
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Door het positief bestemmen van de woning bleef een strook met een bedrijfsbestemming 
over tussen de twee woningen, nummer 88 en nummer 90. Dit is niet gewenst vanuit een 
goede ruimtelijke ordening. Omdat de noodzaak voor de bedrijfsbestemming niet vervallen is, 
en de bestemming dus nog nodig is, is de betreffende strook verplaatst naar de andere zijde 
van de woning Kouwenaarsweg 88. Daarbij bleven de oppervlaktes van zowel de 
woonbestemming en de bedrijfsbestemming gelijk. Dit is in overeenstemming met de Nota van 
Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied, waarin is vastgelegd dat voor de 
bestaande legale bedrijven de mogelijkheden uit het voorgaande bestemmingsplan worden 
overgenomen. Aangezien het stedenbouwkundig en landschappelijk niet wenselijk is om 
bebouwing voor de woning te realiseren is er voor gekozen om op de bedrijfsbestemming voor 
de woning de aanduiding 'parkeerterrein' te leggen. 
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Ter plaatse van deze aanduiding is uitsluitend parkeren toegestaan. Gelet hierop was er dus 
een uitdrukkelijke wens en een noodzaak om de planologische situatie aan de 
Kouwenaarsweg 84-86-88-90 te wijzigen, zoals te zien is op de bovenstaande afbeelding. Dit 
is gedaan met respect voor de bestaande rechten en met een oog op een goede ruimtelijke 
ordening. Er is dan ook geen aanleiding om deze wijziging op grond van de opmerking van 
reclamant ongedaan te maken. 

Ad c. Zoals reclamant terecht opmerkt is per bestemmingsvlak één bedrijf toegestaan. Op de door 
reclamant aangegeven percelen is echter sprake van twee bestemmingsvlakken en dus twee 
bedrijven. Op het perceel Kouwenaarsweg 86A te Vaassen is een verkooppunt 
motorbrandstoffen met LPG gevestigd en op het perceel Kouwenaarsweg 84-86-88 te 
Vaassen is een garagebedrijf gevestigd. Hier is dus geen sprake van een twee bedrijven in 
één bestemmingsvlak. Overigens zou een eventuele strijdigheid hier niet zijn grond vinden in 
de Wabo. 
Wel is per abuis een fout in bijlage 3 bij de planregels geslopen. Ten onrechte is ook voor het 
perceel Kouwenaarsweg 84-86-88 een verkooppunt motorbrandstoffen met LPG opgenomen. 
Dit moet worden gewijzigd. Het bestemmingsplan wordt hierop aangepast. Daarnaast is op 
het perceel Kouwenaarsweg 86A niet de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' opgenomen. 
Aangezien op het perceel geen bedrijfswoning aanwezig is en het bovendien niet wenselijk is 
dat een extra bedrijfswoning wordt gecreëerd wordt deze aanduiding alsnog opgenomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Op het perceel plaatselijk bekend Kouwenaarsweg 86A te Vaassen wordt de aanduiding 
'bedrijfswoning uitgesloten' gelegd. 
In bijlage 3 bij de planregels wordt de toegestane activiteit op het perceel Kouwenaarsweg 84-
86-88 te Vaassen gewijzigd in 'garagebedrijf'. 
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11. Reclamant (2015-34011) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant constateert dat de maximale oppervlakte bedrijfsbebouwing voor het perceel 

Brinkgeverweg 32-34 is verlaagd van 2.100 m 2 naar 1.265 m 2 . Reclamant verzoekt de huidige 
maximaal toegestane oppervlakte ook in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied weer op 
te nemen. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant constateert terecht dat de toegestane maximale oppervlakte bedrijfsbebouwing, 

zoals opgenomen in bijlage 3, per abuis is verlaagd naar 1.265 m 2 . In het vigerend 
bestemmingsplan Buitengebied, 4 e partiële herziening (correctieve herziening), is een 
toegestane maximale oppervlakte toegestaan van 2.100 m 2 . Het voorliggende 
bestemmingsplan wordt op dit aspect aangepast, zodat de toegestane oppervlakte gelijk is 
aan het vigerend bestemmingsplan. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Voor het adres Brinkgreverweg 32 te Epe wordt in bijlage 3 bij de regels een maximale toegestane 
oppervlakte bedrijfsbebouwing opgenomen van 2.100 m 2 . 
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12. Reclamant (2015-33977) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat in de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan is opgenomen dat het 

in hoofdzaak gaat om een beherend bestemmingsplan, maar dat er ook ruimte wordt geboden 
voor ontwikkelingen die de komende tijd zijn te verwachten. Reclamant stelt dat zijn cliënt 
reeds diverse stukken heeft ingediend voor de voorgenomen uitbreiding aan de 
Coöperatieweg 2 in Ernst en dat het plan derhalve in voorliggend bestemmingsplan moet 
worden opgenomen. 

b. Reclamant stelt dat bestaand legaal gebruik positief wordt bestemd. Voor de maatvoering van 
bedrijfsgebouwen is uitgegaan van de geldende bouwmogelijkheden uit het huidige 
bestemmingsplan, waaronder een maximale bouwhoogte van 10 meter. De bestaande 
bouwhoogte van (met vergunning opgerichte) bedrijfsgebouwen is echter maximaal 26 meter. 
Ten onrechte zijn de bestaande gebouwen hoger dan 10 meter onder het overgangsrecht 
gebracht, want het is onwaarschijnlijk dat deze binnen de planperiode verlaagd worden tot 10 
meter. Deze moeten positief worden bestemd. 

c. Aan de overzijde van de Coöperatieweg is reeds decennia lang een verharde parkeerstrook 
voor vrachtwagens in gebruik. Voor deze parkeerstrook is echter de bestemming Agrarisch' 
opgenomen. Reclamant stelt dat dit gebruik als parkeerstrook positief moet worden bestemd. 

d. Reclamant geeft aan dat zijn cliënt bereid is ten behoeve van de realisatie van zijn 
uitbreidingsplannen eventueel een herziening van het bestemmingsplan te volgen, wanneer 
dit sneller tot de gewenste uitbreiding zal leiden. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. De zienswijze van reclamant richt zich op de toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf Agro 

Bodemvoeding BV aan de Coöperatieweg in Ernst. Voor dit perceel is echter een apart 
bestemmingsplan, Bestemmingsplan Coöperatieweg 2 Ernst 
(NL.IMRO.0232.BG056Cooperatiewg2-VOB1) in voorbereiding. Het betreffende perceel wordt 
om die reden uit het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied gehaald. De opmerking van 
reclamant wordt verder voor kennisgeving aangenomen. 

Ad b. Reclamant merkt terecht op dat de maximale bouwhoogte op het perceel is vastgelegd op 
10 meter. De bestaande bebouwing van het voormalige coöperatiegebouw is echter veel 
hoger. Omdat het stedenbouwkundig onwenselijk is om op het gehele perceel een gebouw te 
realiseren van 26 meter hoog, is er bewust voor gekozen om niet voor het gehele perceel een 
afwijkende bouwhoogte vast te leggen. Op deze manier valt echter een gedeelte van de 
bebouwing, zoals reclamant terecht constateert, onder het overgangsrecht. Om problemen 
hiermee in de toekomst te voorkomen wordt er alsnog voor gekozen om op een gedeelte van 
het perceel een bouwaanduiding te leggen. Ter plaatse van die aanduiding geldt een 
bouwhoogte van 26 meter, in overeenstemming met de feitelijke situatie . Op het overige 
gedeelte van het perceel blijft de maximale bouwhoogte van 10 meter gelden. Overigens 
wordt opgemerkt dat deze wijziging niet in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan wordt 
meegenomen, maar in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Coöperatieweg 2 Ernst 
(zie verder de beantwoording onder ad a.). 

Ad c. Zoals reclamant terecht constateert ligt aan de overzijde van de Coöperatieweg een verharde 
parkeerstrook voor vrachtwagens. Deze parkeerstrook is echter niet vergund. Het betreft een 
illegale situatie. De gemeente is niet verplicht om een dergelijk gebruik bij een actualisatie van 
een bestemmingsplan positief te bestemmen, als blijkt dat het een onwenselijke situatie 
betreft. In de voorliggende situatie bevindt de parkeerstrook zich op agrarische grond. 
Ruimtelijk gezien is het niet wenselijk om agrarische grond te gebruiken ten behoeve van 
bedrijfsdoeleinden (of parkeren ten behoeve van een bedrijf). Bovendien ligt de parkeerstrook 
in een gebied met bijzondere landschappelijke en natuurlijke waarden. Op het gebied rusten 
derhalve de gebiedsaanduidingen 'overige zone - dekzandruggen en oude bouwlanden' en 
'overige zone - beschermingszone natte landnatuur'. Kernkwaliteiten van de oude 
bouwlanden zijn: de bolle liggen, grote open percelen met randbeplantingen (houtwallen), 
laanbeplantingen en steilranden. 
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De beschermingszone natte landnatuur betreft de beschermingszone rondom de gebieden die 
door de provincie zijn aangewezen als natte landnatuurgebieden. Als gevolg van deze 
bijzondere landschappelijke en natuurlijke waarden is het niet wenselijk om agrarische grond 
om te zetten in een verharde parkeerstrook. Legalisatie van deze parkeerstrook is dan ook 
ongewenst. De parkeerstrook wordt derhalve niet in het bestemmingsplan Buitengebied 
opgenomen. 

Ad d. De opmerking van reclamant wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Voor het perceel Coöperatieweg 2 te Ernst is een apart bestemmingsplan 
(NL.IMRO.0232.BG056Cooperatiewg2-VOB1) in voorbereiding. Om een dubbele regeling te 
voorkomen wordt dit perceel uit het bestemmingsplan Buitengebied gehaald. 
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13. Reclamant (2015-34035) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat overleg met gemeente is opgestart om de onderneming van zijn 

cliënt op het perceel Ledderweg 48 te verplaatsen. Uitgangspunt hierbij is dat alle aanwezige 
bebouwing wordt gesaneerd. De woning op perceel Ledderweg 46 is eveneens in bezit van 
zijn cliënt, de wens bestaat om deze ook af te breken en te herbouwen. Reclamant verzoekt in 
het kader van de herontwikkelingsplannen van zijn cliënt voor het perceel Ledderweg 48 (voor 
zowel het deel met de detailhandelsbestemming als voor het deel met de agrarische 
bestemming) een wijzigingsbevoegdheid naar 'Wonen' op te nemen en daarnaast de 
achtergrens van de bestemming 'Wonen' van het perceel Ledderweg 46 gelijk te schakelen 
met de achtergrens van de aangrenzende percelen (Ledderweg 42 en 44). 

Uit de hoorzitting zijn wel aanvullingen naar voren gekomen. 
b. Reclamant heeft ter onderbouwing van het verzoek een ruimtelijke onderbouwing 

overhandigd. De ruimtelijke onderbouwing is separaat geregistreerd onder registratienummer 
2016-02842. 

Reactie gemeente 
Ad a. De wens tot herontwikkeling bestaat uit een aantal onderdelen. Deze worden per onderdeel, 

met gebruik van o.a. de aangeleverde ruimtelijke onderbouwing, beoordeeld. 
Ledderweg 46 
Ten aanzien van de vraag van reclamant om de 'achtergrens' van het perceel Ledderweg 46 
gelijk te schakelen met de aangrenzende percelen kan het volgende worden gemeld. Uit 
archiefstudie op basis van luchtfoto's blijkt dat vanaf 2005 het betreffende gedeelte van het 
perceel niet als agrarische grond in gebruik is. Daarnaast hebben naastliggende percelen 
(nr. 42 en 44) dezelfde 'achtergrens' van het bestemmingsvlak Wonen. Het perceel van 
reclamant vormt hierin een afwijkend perceel. Gelet op de luchtfoto's vanaf 2005 en de 
begrenzing van de Woonbestemming op de naastgelegen percelen ligt het voor de hand om 
het bestemmingsvlak aan te passen overeenkomstig het verzoek van reclamant en dus gelijk 
te trekken met de overige woningen ten westen van Ledderweg 46. 
Dit op zichzelf is onvoldoende om daadwerkelijk het perceel te wijzigen. In de Nota van 
Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied is uitgangspunt dat de 
bestemmingsvlakken uit het geldende bestemmingsplan wordt overgenomen. Hier kan een 
uitzondering op gemaakt worden indien een gedeelte van het erf niet binnen de bestemming 
valt. Dat is hier het geval, maar ook dan blijft een afweging nodig of dit verantwoord is. Ten 
aanzien daarvan wordt het volgende overwogen. Het perceel ligt niet in een gebied met 
belangrijke natuur- of landschapswaarden. Het perceel is niet opgenomen in het Gelders 
Natuurnetwerk of de Groene Ontwikkelingszone. Stedenbouwkundig is het gelijktrekken van 
de achtergrens met de naburige percelen verantwoord. Er zijn dus geen landschappelijke 
en/of natuurwaarden in het geding. Wel is de archeologische verwachtingswaarde ter plaatse 
middelhoog. 
Dit overwegende kan de achtergrens van het perceel Ledderweg 46 gelijk getrokken worden 
met de naastliggende percelen (nr. 42 en 44). De woonbestemming wordt tot deze 
achtergrens gelegd, waarbij de archeologische verwachtingswaarde gehandhaafd blijft en bij 
een eventuele omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen een rol blijft spelen. 
Ledderweg 48 
Ten aanzien van het verzoek van reclamant om een wijzigingsbevoegdheid op te nemen voor 
Ledderweg 48 kan het volgende worden gemeld. Op het perceel Ledderweg 48 rust de 
bestemming detailhandel, met twee bedrijfswoningen. Hierbij is uitgegaan van de vigerende 
planologische situatie. Omdat het reeds bestaande rechten betreft mag de detailhandel op 
deze locatie blijven bestaan. Indien de detailhandel echter verder wil uitbreiden dan heeft het 
de voorkeur om deze uitbreiding te realiseren in het kernwinkelgebied van het centrum van de 
Epe of Vaassen. Uitbreiding van detailhandel op een perifere locatie is niet gewenst. 
Reclamant heeft laten weten dat de huidige locatie op termijn onvoldoende ruimte biedt. 
Derhalve ligt het voor de hand om een wijzigingsbevoegdheid op te nemen om de locatie om 
te zetten naar Wonen. Daarbij is er ruimtelijk geen bezwaar om de locatie Ledderweg 46 
eveneens in deze ontwikkeling te betrekken. Dit perceel heeft echter al een woonbestemming 
en hoeft derhalve niet in de wijzigingsbevoegdheid te worden betrokken. 
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Aangezien er thans twee bedrijfswoningen zijn toegestaan en daarnaast één reguliere woning 
(Ledderweg 46) aanwezig is, zijn na wijziging eveneens drie woningen toegestaan. Ter 
onderbouwing van de wijzigingsbevoegdheid heeft reclamant een ruimtelijke onderbouwing 
ingediend, welke als bijlage bij deze zienswijzennota is gevoegd. 
Wij hebben geen bezwaar om op het perceel Ledderweg 48 te Epe een gebiedsaanduiding 
'wetgevingszone - wijzigingsgebieď op te nemen, om het gebied te wijzigen in de 
bestemming Wonen met twee vrijstaande woningen. Dit vanwege de volgende overwegingen. 
Ten eerste ligt het wijzigingsgebied centraal in een open groen gebied. De zijde waar het 
huidige bedrijf ligt is stedenbouwkundig niet fraai. Door het bedrijf en de aanwezige verharding 
en opslag oogt het geheel rommelig, waardoor de beeldkwaliteit van de omgeving wordt 
aangetast. Door de gekozen stedenbouwkundige opzet wordt de bebouwingstructuur afgerond 
en ontstaat er een besloten eenheid, welke het open groen gebied meer recht doet. Ten 
tweede vormt de aanwezige groene open plek daarbij het centrum in de kern Zuuk. Een 
omzetting in woningen ontlast dit centrum qua verkeersbelasting en verbetert de uitstraling 
ervan. Ten derde is het in dit geval niet bezwaarlijk dat de huidige agrarische bestemming aan 
de achterzijde in het plan betrokken wordt, ondanks dat in de Nota van Uitgangspunten voor 
het bestemmingsplan Buitengebied het uitgangspunt geldt dat de bestemmingsvlakken uit het 
geldende bestemmingsplan worden overgenomen, omdat de bebouwingstructuur met het plan 
afgerond wordt. Daarnaast, als dit perceel niet in de planvorming betrokken wordt, zullen de 
twee woningen te dicht op elkaar gesitueerd worden, waardoor het geheel te dicht gebouwd 
wordt. Dit is stedenbouwkundig niet wenselijk en wijkt af van het patroon in de kern Zuuk. Ten 
vierde is de ruimtelijke onderbouwing beoordeeld, en concluderen wij op basis hiervan en op 
basis van eigen afwegingen, dat het plan een goede ruimtelijke ordening realiseert, waarbij 
sprake is van een planologisch goede inpassing, een goede verkeersafwikkeling, een 
passende invulling van de locatie, en een uitvoerbaar plan. 
Bij de wijzigingsbevoegdheid zullen wel voorwaarden worden opgenomen, om de goede 
ruimtelijke ordening te borgen. Zo is de gekozen nokrichting van de nieuw te bouwen 
woningen, zoals weergegeven in de ruimtelijke onderbouwing, stedenbouwkundig niet 
akkoord. De nokrichting dient aan te sluiten bij de bestaande bebouwing, te weten haaks op 
de weg. Dit wordt als voorwaarde opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid. Tevens wordt als 
voorwaarde opgenomen dat de nieuwe woningen landschappelijk moeten worden ingepast. 

Ad b. Zie de beantwoording onder ad a. Verder wordt de ruimtelijke onderbouwing als bijlage aan 
het bestemmingsplan gevoegd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

De 'achtergrens' van het bestemmingsvlak Wonen op het perceel plaatselijk bekend 
Ledderweg 46 te Epe wordt gelijk getrokken met de naastgelegen bestemmingsvlakken op de 
percelen Ledderweg 42 en Ledderweg 44 te Epe. 
Op het perceel Ledderweg 48 te Epe wordt een gebiedsaanduiding 'wetgevingszone -

wijzigingsgebied gelegd, overeenkomstig de onderstaande afbeelding, waarbij als voorwaarde 
in ieder geval wordt opgenomen dat de nokrichting van de nieuwe woningen dient aan te 
sluiten bij de bestaande bebouwing en de nieuwe woningen landschappelijk worden ingepast. 

Begrenzing gebiedsaanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied 

22 



- De ruimtelijke onderbouwing Ledderweg 48 Epe (Zuuk), registratienummer 2016-02842, wordt 
als bijlage aan de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied gevoegd. 
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3. Hoorzittingen 

Datum: 2 december 2015, 10.30 uur 
Aanwezig: Reclamant (2015-32074) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Reclamant heeft op 24 april 2014 een inspraaksuggestie ingediend. Nu is eindelijk gehonoreerd dat 
het geen klompenmakerij meer is. Reclamant heeft aangegeven dat de wens is een uitbreiding van 
het gebouw in oostelijke richting. 
Voor het bedrijf ernaast is ook een bestemmingsplanwijziging toegestaan. Dit bedrijf zal ook nog 
stevig verder groeien. Hierdoor zullen beide bedrijven uiteindelijk een zelfde uitstraling krijgen. Qua 
aanzicht zullen zij een vergelijkbare uitstraling geven opleveren. Deze bedrijven zullen naar elkaar toe 
groeien, daar kun je op wachten volgens reclamant. 
Nu ligt er tussenin nog een boerderij. Het is van belang al te anticiperen op het naar elkaar toegroeien 
van deze twee bedrijven. Zorg dat hiervoor een goed postzegelplan komt op termijn, zodat dit een 
goede uitstraling zal krijgen. Hiervoor zou een visie moeten worden opgesteld. Er zal daarover ook 
overleg met provincie nodig zijn. Dit is van belang om uiteindelijk een beter beeld te krijgen. 

Reclamant brengt als tweede punt naar voren het parkeren. De maatvoering van het parkeerterrein is 
volgens reclamant niet goed. De parkeerplaatsen zijn ongeveer twee jaar geleden vergund (deze zijn 
in de aanlegtekening en aanlegvergunning meegenomen), deze vergunning is helemaal niet in dit 
bestemmingsplan opgenomen. Reclamant heeft als bijlage een tekening bij de zienswijze gevoegd. 
Gele/oranje stroken grond op tekening moeten alsnog in bestemmingsplan worden opgenomen. 
Hiervoor is vergunning afgegeven. 

Reclamant geeft aan dat hij heeft verzocht om meer parkeerplaatsen in oostelijke richting. Het 
antwoord van de gemeente was: ARO is geen eigenaar van die gronden. Het gaat om 
perceel nummers 1392 en nr. 90 blauw omcirkeld in tekening. Op piekmomenten (alleen bij acties) 
wordt er nu op agrarische gronden geparkeerd. 
Er moet nagegaan worden of dit niet gewoon is toegestaan zolang het alleen om piekmomenten gaat. 
Hoe zit dit qua handhaving? 
Bij VMI wordt boscompensatie geregeld. Reclamant vraagt of hier het parkeren ook kan worden 
uitgebreid als er voor compensatie wordt gezorgd. De wethouder geeft aan dat het maar de vraag is of 
een uitbreiding in de actualisatie geregeld kan worden. Dit moet via een aparte procedure. 

Datum: 17 november 2015, 13.45 uur 
Aanwezig: Reclamant (2015-32075); 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Reclamant complimenteert de gemeente ermee dat er met de bouwaanvraag vooruitgelopen kon 
worden op de vaststelling van het bestemmingsplan. Reclamant geeft aan dat dit bedrijf een 
parkeerprobleem heeft. In antwoord op de inspraakreactie geeft de gemeente aan dat uitgangspunten 
voor parkeren etc. onverkort van kracht blijven. Reclamant is het hier niet mee eens. De dagelijkse 
praktijk is dat vrachtwagens steeds groter worden. Dit vraagt om meer ruimte voor manoeuvreren. 
Draaien op het perceel zelf is niet mogelijk. Dit betekent dat vrachtwagens moeten manoeuvreren op 
de Houtweg. Dit is niet wenselijk. 
Omwonenden zouden er, volgens reclamant, geen problemen mee hebben als de parkeerplaats naar 
achteren zou worden uitgebreid zoals in de schriftelijke zienswijze is geschetst. Reclamanten geven 
aan dat er extra parkeerruimte ter grootte van 115 m 2 nodig is. Reclamant geeft aan dat het bedrijf 
tussen de 40 en 70 werknemers heeft, die bijna allemaal met eigen auto naar het bedrijf komen. 
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Datum: 2 december 2015, 10.30 uur 
Aanwezig: reclamant (2015-32082) 

en ARO Oene (2015-32074) 
Dhr. J . van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

De wethouder geeft uitleg over de procedure. 
De zienswijze heeft betrekking op Jonasweg 38-46 Vaassen. 
Reclamant heeft op 24 april 2014 een inspraakreactie ingediend op het voorontwerp. 
Voor de eerste fase is inmiddels een bouwvergunning verleend voor een nieuwe hal voor het 
tuincentrum. 
Visuele situatie: rechts zat Klomp met zijn bouwmarkt, links is het tuincentrum. Rechts ligt veel hout en 
oude rommel. Links staat nu een nieuwe hal voor het tuincentrum. Procedure is heel voorspoedig 
verlopen. 
Voor de tweede fase rechts willen reclamanten zo snel mogelijk een bouwaanvraag indienen. Hiervoor 
is nog een extra hoekje voor de bouwmarkt nodig om vergunning te kunnen krijgen. Het vooroverleg 
voor de tweede fase is al afgerond. Reclamanten denken dat zij hiervoor nu al een bouwvergunning 
kunnen aanvragen vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan. Welstand is ook al beoordeeld. 
Maar toen hier het eerste plan voor de verplaatsing van De Vries naar Klomp is voorgelegd werden de 
initiatiefnemers omarmd door de politiek. 
Bedrijf Klomp was een rommeltje. Destijds liepen er allerlei handhavingszaken. De bedrijfsvoering op 
deze plek is anders. 
Reclamanten hebben overleg met ambtenaren gehad. De conclusie was dat de bestemming 
tuincentrum niet geschikt is voor deze ondernemer. Er is met ambtenaren besproken: er moet een 
bestemming komen te liggen zoals deze geldt voor De Meent, een multifunctioneel bestemming. 
Reclamanten hebben vervolgens een bouwaanvraag ingediend. 
Maar, nu blijkt dat in het ontwerp bestemmingsplan toch een oppervlakte van 3300 m 2 voor 
tuincentrum is opgenomen, zo geeft reclamant aan. Daardoor komt je tussen artikel 1.25 en artikel 
18a. Daardoor kom je in een grijs gebied terecht. De bank wil geen grijs gebied en zal hierdoor de 
tweede fase niet willen financieren. Wat moet deze ondernemer met 3300 m 2 tuincentrum? Zo niet 
dan gaat dit bedrijf naar de sodemieter. Volgens reclamant is een bestemming detailhandel misschien 
niet per se noodzakelijk, maar er zou hier een multifunctionele bestemming moeten worden 
neergelegd. 
Deze ondernemer heeft niets aan de bestemming tuincentrum, dit wist gemeente van tevoren. Eerder 
zijn met gemeente afspraken hierover overgemaakt. Volgens reclamant kan de gemeente hier nu niet 
ineens op terugkomen. Reclamanten verzoeken daarom alsnog om bestemming volumineuze 
detailhandel. 

Datum: 19 november 2015, 15.30 uur 
Aanwezig: reclamant (2015-32714; reclamant (2015-33737); 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

De wethouder legt de procedure van de hoorzitting uit. Vaststelling van het bestemmingsplan wordt 
voor de zomervakantie verwacht. Dit is later dan gepland vanwege het grote aantal zienswijzen dat is 
ingediend. 

Reclamant heeft samen met de heer Tessemaker 8 jaar lang een tuincentrum gehad. De heer 
Tessemaker heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Reclamant heeft het bedrijf nu 
overgenomen. De heer Tessemaker wil blijven wonen in de bedrijfswoning en wil daar nu een 
burgerwoning van maken. Reclamant wil het bedrijf voortzetten. 
Het verzoek van de heer Tessemaker heeft alleen betrekking op perceel 861, hier staat de woning van 
de heer Tessemaker. 
Gemeente Epe heeft dit verzoek ruimer opgevat en de bestemming tuincentrum weggepoetst. 
Reclamant en de heer Van Woerden hebben daar bezwaar tegen gemaakt. 
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Reclamant en de heer Tessemaker hebben een overeenkomst afgesloten waarin staat dat reclamant 
het bedrijf voortzet op door reclamant gepachte gronden. Deze overeenkomst is ook aan de gemeente 
verstuurd. De heer Tessemaker heeft ervoor getekend dat hij zal meewerken aan het 
verplaatsen/overzetten van de bestemming tuincentrum. 

Zie bijgevoegde tekening (zie hieronder): 

Blauw - deze gronden pacht reclamant totdat de bestemming tuincentrum op het rood gearceerde 
perceel, in eigendom van reclamant, wordt gelegd. Rood, perceel 865, is eigendom van reclamant. 
Reclamant geeft aan dat de gemeente in de inspraaknota betwist dat hij eigenaar is van perceel 865. 
Op blauw (perceel 863) en groen (perceel 862) is nu het tuincentrum/de kwekerij gevestigd. 

Reclamant geeft aan dat wat hem betreft het groen gemarkeerde perceel bij vaststelling een 
agrarische bestemming kan krijgen. Het blauw gemarkeerde perceel kan dan de woonbestemming 
krijgen. 
Volgens reclamant krijgt "blauw" nu te vroeg een woonbestemming, namelijk voordat de bestemming 
tuincentrum ten behoeve van reclamant is verplaatst naar gronden die in zijn eigendom zijn (perceel 
865, rood gearceerd). 
Groen - is eigendom van de heer van Woerden. 
Het rood gemarkeerde perceel moet volgens reclamant de bestemming tuincentrum krijgen. Zowel de 
heer Van Woerden als de heer Tessemaker hebben hiervoor overeenkomsten getekend. 
De bestemming mag wat reclamant betreft daarbij best wat minder ruim zijn dan tuincentrum. De 
bestemming plantencentrum is mogelijk voldoende: het gaat alleen om verkoop van zelfgekweekte 
planten (alleen planten, geen tuinmeubelen e.d.). 
Reclamant is eigenaar van het rood gemarkeerde perceel. Het bedrijf wordt in het ontwerp 
bestemmingsplan wegbestemd. Reclamant verzoekt om dit bij de vaststelling te corrigeren conform 
zijn wensen. 
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Datum: 12 november 2015, 14.45 uur; 
Aanwezig: reclamant (2015-33301); 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Legaliseren opslag 

De wethouder legt de procedure uit. Aan de Ooster Oenerweg 4 Oene worden bedrijfsbenodigdheden 
opgeslagen op het bedrijventerrein (zuidzijde). 
Het gaat om de opslag van fust en het parkeren van karren. De kwekerij zelf heeft ook ruimte nodig en 
karren kunnen niet tussen de planten staan. De opgeslagen materialen zijn op deze plek nodig. 
Gebruik voor opslag is in strijd met bestemmingsplan. Reclamant heeft hiervoor een jaar geleden een 
handhavingsbrief ontvangen. Handhaving heeft aangegeven de procedure van dit bestemmingsplan 
af te wachten. 
Het blauwe vlak op de tekening is opslag (bijlage bij zienswijze). De wethouder geeft aan dat het nu 
om de actualisatie van het bestemmingsplan gaat. Nu zijn daarom slechts kleine wijzigingen mogelijk. 
Hier gaat het om een grotere ontwikkeling, dit maakt misschien onderzoek nodig. Dat betekent 
mogelijk dat hiervoor een aparte procedure noodzakelijk is. Er zal in dat geval uit vooroverleg moeten 
blijken of legalisatie mogelijk is. Reclamant geeft aan dat de opslag cruciaal is voor de bedrijfsvoering. 
Op bestaand erf zijn allerlei transportbewegingen noodzakelijk. Dit maakt opslag daar onmogelijk. Het 
in blauw aangegeven deel is verhard. De wethouder geeft aan dat dit een grote ontwikkeling is. Dit 
maakt waarschijnlijk een aparte procedure nodig. Er zal nog moeten blijken of dit plan haalbaar is. 

Datum: 19 november 2015, 16.30 uur 
Aanwezig: reclamant (2015-33321) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Reclamant vindt het een goede zaak dat de begripsomschrijving van "Agrarisch dienstverlenend 
bedrijf is verruimd. 
Reclamant voert echter ook activiteiten uit die onder "landbouwmechanisatie" (voor loonwerk) vallen. 
Daarnaast wordt het bedrijf binnenkort grondbank. 
Reclamant verzoekt deze activiteiten in het bestemmingsplan op te nemen. Bijvoorbeeld door middel 
van een functieaanduiding of definitie in de begrippenlijst. 
Reclamant is blij met de huidige locatie van zijn bedrijf. Reclamant geeft aan dat de handhavers van 
de OVIJ wel heel kritisch zijn op allerlei punten. Onlangs is reclamant, volgens hem ten onrechte, 
aangesproken over vermeend samenvoegen van grond. Reclamant heeft nu Certificatie als 
Grondbank aangevraagd. Deze aanvraag wordt binnenkort afgerond, dan mag het bedrijf gronden 
samenvoegen. Dan kunnen hierover geen misverstanden meer bestaan. 
Voor certificering wordt een toets uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken of de grondbank is toegestaan: 
zowel milieutechnisch als bestemmingsplan technisch. Daarom verzoekt reclamant om in het 
bestemmingsplan hiervoor functieaanduidingen op te nemen. 

Het bestemmingsvlak is aangepast in het ontwerp. Reclamant heeft moeite met de breedte van 1 
groenwal. Aan 1 zijde is er een 21 meter brede groenstrook ingetekend. Reclamant vindt dit 
belachelijk breed. Reclamant verzoekt dit zo aan te passen dat aan alle zijden dezelfde smallere 
breedte wordt gehanteerd. 

Reclamant verzoekt om tevens inname van afval mogelijk te maken. Reclamant geeft aan dat mensen 
soms puin mee terug nemen als ze bij het bedrijf komen. Men vindt de afstand naar de milieustraat te 
ver. Het gaat slechts om kleine hoeveelheden. De wethouder vraagt zich af of dit geregeld kan worden 
in het bestemmingsplan. Er kan geen recht op afvalinzameling worden toegekend. Reclamant geeft 
aan dat het bedrijf nu, in totaal, 45 kubieke meter afval mag opslaan, dit is te beperkt. Het bedrijf gaat 
een milieuvergunning aanvragen om meer te mogen opslaan. 
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Samenvattend gaat het om: 
1) Breedte groenstrook; 
2) Functieaanduiding landbouwmechanisatie en grondbank; 
3) Toestaan beperkte afvalinzameling. 

Datum: 19 november 2015, 16.30 uur 
Aanwezig: reclamant (2015-33475. 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Reclamant is blij met gewijzigd begrip agrarisch dienstverlenend bedrijf vooral met de aanduiding 
en/of groene en/of recreatieve functies. 

1) Het bedrijf heeft grondopslag nodig. Een deel hiervan ligt nu nog buiten bestemmingsvlak. Om 
die reden verzoekt reclamant het vlak uit te breiden. 

2) In het ontwerp bestemmingsplan ontbreekt de mogelijkheid van buitenopslag bijna helemaal. 
Er is eerder wel gezegd: dit hoort bij de activiteiten dus het is geen probleem. De 
bebouwingsmogelijkheden zijn beperkt, de vierkante meters zijn opgebruikt. De opslag kan 
dus ook niet onder dak gebracht worden. Reclamant verzoekt buitenopslag mogelijk te 
maken. 

De wethouder geeft aan dat uitbreiding van het bestemmingsvlak een probleem is bij de actualisatie. 
Reclamant geeft aan dat de omgevingsdienst erg actief is. Reclamant wil daarom problemen 
voorkomen. 

Datum: 17 november 2015, 14.00 uur 
Aanwezig: reclamant (2015-33750); 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Maximale bebouwing 2100 m 2. 
De wethouder legt de procedure uit. Er zijn 210 zienswijzen ingediend dus de vaststelling van het 
bestemmingsplan zal langer duren dan gepland. 
Reclamanten geven aan dat in bijlage 3 van het bestemmingsplan een foutieve oppervlakte vermeld 
staat voor de maximaal toegestane bebouwing. In de bijlage staat bij maximaal toegestane bebouwing 
1256 m 2 aangegeven. In eerdere gesprekken met de gemeente en in allerlei overeenkomsten was 
volgens reclamanten steeds 2100 m 2 toegestaan. In een e-mail d.d. 19 mei 2009 heeft Uko Post 
namens de gemeente Epe aangegeven dat 2100 m 2 bebouwd mag worden. Een kopie van deze e-
mail wordt als bijlage bij deze mondelinge zienswijze gevoegd. In dezelfde e-mail verwijst Uko Post 
naar bijlage 5 van het toen vigerende bestemmingsplan waaruit blijkt dat 2100 m 2 is toegestaan. 
Hetzelfde aantal toegestane vierkante meters wordt volgens reclamanten ook genoemd op bladzijde 
72 van de 75 e partiële herziening van het bestemmingsplan Agrarisch gebied. Volgens reclamanten 
staat dezelfde oppervlakte ook genoemd in de commentaarnota zienswijzen van het vigerende 
bestemmingsplan buitengebied, dit onder nummer 32. Reclamanten verzoeken daarom de in bijlage 3 
genoemde oppervlakte te wijzigen in 2100 m 2 . 
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Datum: 17 november 2015, 13.30 uur; 
Aanwezig: reclamant 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

De wethouder legt de procedure van de hoorzitting uit. De heer Poels leest een pleitnotitie voor en 
overhandigt deze vervolgens aan de gemeente. Reclamanten hebben eerder een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ingediend. Reclamanten hebben haast en willen daarom de procedure volgen 
die het snelste tot resultaat leidt. Als de gemeente voorkeur heeft voor een postzegelplan dan willen 
reclamanten daarmee instemmen. De wethouder geeft aan dat de procedure voor het 
bestemmingsplan mede gezien het grote aantal zienswijzen mogelijk nog lang zal duren. De 
wethouder wijst op het belang dat partijen zo snel mogelijk een anterieure overeenkomst 
ondertekenen. 
Reclamanten vragen zich af waarom niet volstaan kan worden met een omgevingsvergunning. 
Reclamanten hebben in juni een avond voor omwonenden georganiseerd. Dat leverde geen negatieve 
reacties op. Wel waren omwonenden bezorgd over de verkeerssituatie. Volgens reclamanten zou de 
snelste methode zijn het verlenen van een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik omdat dit 
hen direct een vergunning zou opleveren. 
Reclamanten verzoeken om een gecoördineerde behandeling van postzegelplan en 
omgevingsvergunning als het opstellen van een postzegelplan toch de enige mogelijkheid blijkt te zijn. 
Reclamanten verzoeken om overleg over wat de snelste methode is om de uitbreiding te regelen. 
Reclamanten geven aan dat zij het niet redelijk vinden als er voor het herzien van een 
bestemmingsplan meer leges betaald zouden moeten worden dan voor een omgevingsvergunning. 

Datum: 11 januari 2016, 16.00 uur 
Aanwezig: reclamant (2015-34035) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Reclamant overhandigt een ruimtelijke onderbouwing (ook digitaal toegezonden). Het bedrijf is in 2010 
failliet gegaan. Zoons van De Wilde hebben het bedrijf overgenomen, zij zijn het aan het saneren. Het 
bedrijf ligt in Zuuk. Het bedrijf heeft nu weer vijf werknemers. Hun specialiteit is waterornamenten: 
zwembaden, irrigatie, draineren sportvelden. Werken veel in het westen. 
Hier opslag. Machines komen hier weer terug. Er is een werkplaats. Het gaat om specialistisch werk. 
De locatie bevalt niet, bedrijfsgebouwen voldoen niet: eigenlijk moet alles plat. Reclamanten hebben 
een voorkeur voor nieuwbouw elders. 
Op deze locatie mogen ze nu twee bedrijfswoningen bouwen, er liggen ook twee 
detailhandelsbestemmingen. Er is ambtelijk overleg geweest. Het verzoek is nu om een 
wijzigingsbevoegdheid op te nemen zodat twee vrijstaande woningen kunnen worden teruggebouwd, 
De bestemming detailhandel kan eraf, verder op de locatie alles amoveren. 
Hiervoor is het nodig om een heel klein stukje grond met een Agrarische bestemming erbij te 
betrekken. De bedoeling is: nieuwbouw op andere locatie. 

Bij Ledderweg 46 is er een hap uit de woonbestemming, met de een agrarische bestemming. Het 
verzoek is om hier een woonbestemming van te maken. De detailhandel vervalt dan. Nieuwbouw op 
bedrijventerrein Epe is de wens. Reclamanten willen in 2020 ergens anders zitten. 
Er zijn echt twee vrijstaande woningen nodig met het oog op de verkoopbaarheid, niet 
aaneengeschakeld. Er moet nog bodemonderzoek worden uitgevoerd. Reclamant verwacht niet dat er 
een probleem is wat dit betreft. 
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Zienswijzennota 
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 
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Inhoudsopgave 
1. Inleiding 
2. Zienswijzen 



1. Inleiding 
De voorliggende "Zienswijzennota Buitengebied - Sport" bevat de verantwoording van de 
binnengekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied met betrekking tot de 
bestemming Sport. 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied voorziet in de juridisch-planologische regeling voor grote 
delen van het buitengebied. Ook Wissel en Schaveren maken deel uit van dit ontwerp 
bestemmingsplan. 

Met ingang van 2 september 2015 heeft het plan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
gelegen bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Ook is het plan via 
www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien geweest. 

Gedurende de bovengenoemde periode zijn twee zienswijzen ingediend met betrekking tot de 
bestemming Sport. Beide zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ingediend. Verder dienen 
zienswijzen aan enkele eisen te voldoen: ondertekening, naam en adres van de indiener, 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de gronden van 
de zienswijze. Alle zienswijzen voldoen aan deze eisen en zijn daarom ontvankelijk. 
Van de binnengekomen zienswijzen wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting weergegeven, voorzien 
van een gemeentelijke reactie. 

Hoorzittingen 
Wethouder J.N. van Nuijs (Ruimtelijke Ordening) heeft alle indieners van een zienswijze uitgenodigd 
de zienswijzen mondeling te komen toelichten bij hem. Geen van de indieners van een zienswijze 
heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. 
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2. Zienswijzen 

1. Reclamant (2015-33000)) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant constateert dat de locatie van zijn cliënt aan de Hertenkampsweg 1 in Vaassen de 

bestemming Sport - Manege heeft gekregen. Daarbij is een maximum bebouwd oppervlak 
van 4.000 m 2 voor gebouwen toegestaan. Reclamant stelt dat ten tijde van de inspraakronde 
is verzocht om duidelijk in het ontwerpbestemmingsplan te vermelden dat de bedrijfswoning 
en stapmolen niet worden meegerekend in deze maximaal toegestane bebouwde oppervlakte. 
Reclamant constateert echter dat in het ontwerpbestemmingsplan hierover geen specifieke 
bepaling is opgenomen. Teneinde misverstanden te voorkomen, verzoekt reclamant alsnog 
artikel 21 lid 2 sub a (bouwregels) aan te passen in: '...de gezamenlijke oppervlakte per 
bestemmingsvlak, met uitzondering van de oppervlakte van de bedrijfswoning en stapmolen, 
niet meer bedraagt dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd 
oppervlak (m)'. 

b. In bijlage 8 van de regels is de maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf opgenomen. 
Het paardenhouderijbedrijf/paardensportcentrum aan de Hertenkampsweg 1 in Vaassen is 
echter niet in deze bijlage opgenomen. Aangedragen wordt dat op 25 oktober 2013 een 
melding Activiteitenbesluit Milieu is gedaan voor 78 volwassen paarden. Op grond hiervan is 
een maximale ammoniakemissie van 390 kg NH3(jaar toegestaan. Daarnaast is op 1 april 
2014 door de Provincie Gelderland een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 
verleend voor de eerder genoemde 78 paarden. Gelet hierop verzoekt reclamant voor het 
bedrijf van zijn cliënt aan de Hertenkampsweg 1, een maximale ammoniakemissie van 390 kg 
NHS/jaar in bijlage 8 van de regels op te nemen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zoals reclamant opmerkt is diens verzoek ook als inspraakreactie ingediend. In de 

inspraaknota is hierover het volgende gemeld: 
"Het perceel Hertenkampsweg 1 te Vaassen heeft de bestemming Sport - Manege. Op de 
voor Sport - Manege bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten 
dienste van de bestemming, met dien verstande dat voor het bouwen van gebouwen geldt dat 
de gezamenlijke oppervlakte per bestemmingsvlak niet meer bedraagt dan is aangegeven ter 
plaatse van de aanduiding "maximum bebouwd oppervlak". Voor dit perceel is inderdaad 
4.000 m2 aan gebouwen toegestaan, artikel 18.2 lid a sub 1. Voor bedrijfswoningen is een 
apart lid opgenomen, artikel 18.2 lid b. Hieruit volgt dat de oppervlakte die voor de 
bedrijfswoning is/wordt gebruikt niet meetelt voor de toegestane oppervlakte aan gebouwen 
die onderlid a sub 1 van artikel 18.2 genoemd worden. Een stapmolen is een ander 
bouwwerk, (een bouwwerk geen gebouw zijnde) en valt dus niet onder de toegestane 
oppervlakte voor gebouwen." 
Zoals reclamant terecht opmerkt is het ontwerp bestemmingsplan op basis van deze reactie 
niet aangepast. Aangezien reclamant echter zijn reactie herhaalt is nogmaals gekeken naar 
de betreffende bepaling. Zoals in de beantwoording van de inspraakreactie is geconcludeerd, 
wordt de bedrijfswoning niet meegeteld bij de oppervlakte. Hierover zou echter verwarring 
kunnen ontstaan. In de overige artikelen in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan is 
daarom de volgende bepaling opgenomen: de gezamenlijke oppervlakte, met uitzondering 
van de oppervlakte van de bedrijfswoning, per bestemmingsvlak niet meer bedraag dan is 
aangegeven ter plaatse van e aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak I'm2,);" Aangezien ook 
in artikel 20 (Sport) en artikel 21 (Sport - Manege) de oppervlakte, met uitzondering van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, wordt bedoeld, is er geen bezwaar om de betreffende 
bepaling aan te passen overeenkomstig de overige artikelen in het bestemmingsplan 
Buitengebied. Dit wordt daarom aangepast. 
Ten aanzien van de stapmolen melden wij dat een stapmolen een ander bouwwerk is. Deze 
valt dus per definitie niet onder de toegestane oppervlakte voor gebouwen. Daarom hoeft een 
stapmolen niet apart genoemd worden, en wordt het bestemmingsplan op dit punt niet 
aangepast. 
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Ad b. In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zijn de maximale toegestane 
ammoniakemissies per veehouderij in de planregels vastgelegd. Deze emissies zijn 
gebaseerd op de verleende Natuur- dan wel omgevingsvergunningen. 
Op 1 juli 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting gepubliceerd en met ingang van 
1 augustus 2015 in werking getreden. Daarbij is ook de regeling ammoniak en veehouderij 
(Rav codes) aangepast. Deze aangepaste Rav codes in combinatie met de vastgelegde 
ammoniakemissies zouden in een aantal gevallen kunnen betekenen dat er op basis van het 
bestemmingsplan minder vee gehouden mag worden dan op basis van de 
Natuurbeschermingswetvergunning of de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu c.q. 
de melding op grond van het Activiteitenbesluit is toegestaan. Dat is niet de bedoeling 
geweest van het vastleggen van de ammoniakemissies in het bestemmingsplan. 
De bedoeling was om geen uitbreiding van de veestapel toe te staan vanaf het moment dat 
het bestemmingsplan in werking treedt, indien dat leidt tot een toename van de 
ammoniakemissie. De regeling omtrent de ammoniakemissie wordt daarom aangepast. De 
door reclamant aangehaalde bijlage 8; maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf komt 
te vervallen. In plaats daarvan wordt in het bestemmingsplan een specifieke gebruiksregel 
opgenomen om een toename van de ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande 
situatie te voorkomen. In de begrippenlijst wordt bepaald wat onder de bestaande situatie 
wordt verstaan. Aangezien reclamant al paarden houdt en ook hiervoor geldt dat de 
ammoniakemissie niet mag toenemen ten opzichte van de bestaande situatie, zal ook binnen 
de bestemming Sport - Manege een gebruiksregel worden opgenomen om de bestaande 
emissie toe te staan. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

De bepaling in artikel 20.2 lid a, onder 1 en in artikel 21.2 lid a, onder 1 wordt als volgt 
gewijzigd: " 1 . De gezamenlijke oppervlakte, met uitzondering van de oppervlakte van de 
bedrijfswoning en de bij de bedrijfswoning behorende bijgebouwen, per bestemmingsvlak niet 
meer bedraagt dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd 
oppervlak (m2)';" 
Binnen de bestemming Sport - Manege wordt door middel van een specifieke gebruiksregel 
bepaald dat de bestaande ammoniakemissie is toegestaan. 
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2. Reclamant (2015-33709) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant heeft bezwaren tegen de toegekende bestemming Sport op zijn perceel Badweg 7 

in Epe. Tot dit perceel behoort ook het voormalige natuurzwembad De Wijerd. Dit 
openluchtzwembad wordt al sinds jaren niet meer als zodanig geëxploiteerd. Daarnaast geeft 
reclamant aan dat hij geen plannen meer heeft om de bestaande plas bij zijn woning weer als 
openluchtzwembad te gaan exploiteren. Reclamant verzoekt dan ook om de bestemming te 
wijzigen, en een woonbestemming toe te kennen. Reclamant geeft aan dat overleg plaats 
heeft met de gemeente over planologische invulling van zijn perceel. In dat kader heeft 
reclamant verzocht mee te zoeken naar een financieel-economische drager voor het in stand 
houden van de waardevolle en behoudenswaardige natuurplas. Reclamant denkt aan 
kleinschalige nevenactiviteiten als enkele camperplaatsen alsmede enige kleinschalige 
horeca, als nevenactiviteit bij de woning. Reclamant verzoekt deze gewenste activiteiten als 
nevenactiviteit bij de woning planologisch mogelijk te maken. Hiervoor zou ruimte moeten zijn 
gezien het recreatieve beleid van de gemeente en feitelijke nevenactiviteiten bij andere 
burgerwoningen in het buitengebied. Reclamant wil hierover graag in nader overleg treden 
met de gemeente. Mochten de wensen niet vertaald kunnen worden in de procedure voor het 
bestemmingsplan Buitengebied, dan verzoekt reclamant mee te werken via een separate 
procedure. 

b. Reclamant geeft daarnaast aan dat de gemeente heeft aangegeven dat de huidige bewoning 
van de woning door twee huishoudens niet passend is binnen de planologische kaders. 
Reclamant verzoekt dit alsnog op de juiste wijze in het bestemmingsplan te regelen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Aan de Badweg 7 te Epe is het voormalige natuurzwembad De Wijerd gevestigd. Een 

zwembad wordt op grond van de - verplichte - RO-standaarden in het bestemmingsplan 
ondergebracht ín de hoofdgroep Sport. Om deze reden is ervoor gekozen om aan het perceel 
de bestemming Sport toe te kennen, zodat toekomstige exploitatie van het zwembad mogelijk 
is. Zoals reclamant terecht aangeeft, betreft het hier een voormalig zwembad welke al sinds 
jaren niet meer als zodanig wordt geëxploiteerd. Nu reclamant aangeeft dat er geen plannen 
zijn om het zwembad weer als zodanig te gaan exploiteren moet de toegekende bestemming 
worden heroverwogen. 
Het natuurzwembad is van oorsprong een wijerd (stuwvijver) die behoorde bij de onderste 
molen in het buurtschap Vemde aan de Zuidelijke Horsthoekerbeek. Deze molen had een 
grote wijerd nodig om tot voldoende waterdruk te komen voor de aandrijving. In 1911 is deze 
wijerd als zwembad "De Wijerd" in gebruik genomen. Het zwembad is tot 1999 in gebruik 
geweest. Aangezien het hier dus feitelijk om een stuwvijver gaat, die het water ontvangt uit de 
hoger gelegen sprengen van de Zuidelijke Horsthoekerbeek, is de meest voor de hand 
liggende bestemming de bestemming Water. Deze bestemming zal dan ook worden 
toegekend aan de oorspronkelijke stuwvijver. 
De overige gronden met de bestemming Sport dienen een passende bestemming die aansluit 
bij de omliggende gronden te krijgen. Voor de percelen aan de west- en zuidzijde van de 
stuwvijver betekent dit dat de bestemming Agrarisch wordt toegekend. Voor de percelen aan 
de oostzijde wordt de bestemming Bos opgenomen. De voormalige bedrijfswoning met 
bijbehorende bouwwerken krijgt de bestemming Wonen. Op deze manier wordt recht gedaan 
aan de melding van reclamant dat er geen plannen zijn om het voormalige natuurzwembad De 
Wijerd weer te exploiteren, en aan de feitelijke situatie. 
Reclamant geeft aan graag de natuurplas in stand te willen houden en verzoekt daarom om 
nevenactiviteiten toe te staan. De plannen van reclamant zijn echter onvoldoende uitgewerkt 
om te kunnen worden meegenomen in de voorliggende bestemmingsplan procedure. Indien 
de plannen van reclamant voldoende concreet zijn, dan kan hiervoor - zoals reclamant zelf 
terecht opmerkt - een separaat verzoek worden ingediend. Dit verzoek zal vervolgens op de 
bij de gemeente gebruikelijke wijze worden behandeld en beoordeeld. Daarbij wordt 
opgemerkt dat het verzoek voor camperplaatsen reeds meerdere keren is afgewezen. Zie 
onder andere onze brief 2015-30701. 

6 



Ad b. Op de locatie Badweg 7 is nu één bedrijfswoning toegestaan. Deze bedrijfswoning wordt, 
zoals hierboven aangegeven, omgezet in één woning. Conform ons woonbeleid is uitbreiding 
van het aantal woningen niet mogelijk op deze locatie. De bestemming wordt dan ook niet 
gewijzigd om twee woningen mogelijk te maken. 
Wel merken wij op dat het zowel onder het huidige als het voorliggende nieuwe 
bestemmingsplan mogelijk is twee huishoudens in één woning te vestigen. Zoals aangegeven 
wordt de voormalige bedrijfswoning momenteel bewoond door twee huishoudens. In het 
huidige bestemmingsplan Buitengebied en in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied is binnen de bestemming Wonen een afwijkingsregeling opgenomen om een 
woning met twee huishoudens te mogen bewonen. Voorwaarde hierbij is onder andere dat het 
aantal woningen niet wordt vergroot en de uiterlijke verschijningsvorm gehandhaafd blijft. 
Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan kan reclamant op grond van deze bepaling een 
omgevingsvergunning aanvragen. De bewoning met twee huishoudens wordt dan mogelijk 
gemaakt. In het bestemmingsplan zelf verandert niets, omdat er na verlenen van deze 
omgevingsvergunning nog steeds sprake is van één woning. Ook wijzen wij op de 
mogelijkheid om in het kader van mantelzorg een woning met huishoudens te bewonen. Het 
Besluit omgevingsrecht (Bor) en het bestemmingsplan Mantelzorg bieden hiertoe 
mogelijkheden. Dit is via een melding dan wel aanvraag mogelijk. In beide gevallen is 
aanpassing van het bestemmingsplan niet nodig. Wij verwachten dat hiermee aan de wens 
van reclamant kan worden tegemoet gekomen. Het bestemmingsplan wordt daarom niet 
aangepast. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
De bestemming Sport op het perceel plaatselijk bekend Badweg 7 te Epe wordt gewijzigd in de 
bestemmingen Agrarisch, Bos, Water en Wonen, overeenkomstig de onderstaande afbeelding. 
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1. Inleiding 
De voorliggende "Zienswijzennota Buitengebied - Maatschappelijk" bevat de verantwoording van de 
binnengekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied met betrekking tot de 
bestemming 'Maatschappelijk'. 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied voorziet in de juridisch-planologische regeling voor grote 
delen van het buitengebied. Ook Wissel en Schaveren maken deel uit van dit ontwerp 
bestemmingsplan. 

Met ingang van 2 september 2015 heeft het plan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
gelegen bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Ook is het plan via 
www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien geweest. 

Gedurende de bovengenoemde periode zijn twee zienswijzen ingediend met betrekking tot de 
bestemming 'Maatschappelijk'. Beide zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ingediend. Verder 
dienen zienswijzen aan enkele eisen te voldoen: ondertekening, naam en adres van de indiener, 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de gronden van 
de zienswijze. Alle zienswijzen voldoen aan deze eisen en zijn daarom ontvankelijk. 
Van de binnengekomen zienswijzen wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting weergegeven, voorzien 
van een gemeentelijke reactie. 

Hoorzittingen 
Wethouder J.N. van Nuijs (Ruimtelijke Ordening) heeft alle indieners van een zienswijze uitgenodigd 
de zienswijzen mondeling te komen toelichten bij hem. Eén indiener van een zienswijze heeft van die 
gelegenheid gebruik gemaakt. De zienswijze is waar nodig aangevuld met tijdens de hoorzittingen 
aangedragen punten. Een verslag van de hoorzittingen is als bijlage bij deze nota toegevoegd. 
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2. Zienswijzen 

1. Reclamant (2015-33742) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat er een definitie ontbreekt van 'natuurkampeerterrein'. Het is onduidelijk wat 

hieronder wordt verstaan en of het natuurkampeerterrein gekoppeld moet zijn aan een 
maatschappelijke instelling ter plaatse. Bovendien vraagt reclamant zich af of voor het gebruik als 
natuurkampeerterrein een vergunning aangevraagd moet worden. 

b. Reclamant is niet duidelijk wat wordt verstaan onder maatschappelijke doeleinden. Op grond van 
jurisprudentie stelt reclamant dat het bieden van zorg in combinatie van (zelfstandige) bewoning 
onder maatschappelijke doeleinden kan worden verstaan. Reclamant verzoekt dan ook 
(zelfstandige) bewoning in combinatie met zorg en begeleiding in de bestemmingsomschrijving 
van 'Maatschappelijk' op te nemen. 

c. Reclamant stelt dat de maximaal toegestane bouwhoogte van een bedrijfswoning in het 
vigerende plan 12 meter bedraagt en verzoekt deze bouwhoogte ook in het nieuwe 
bestemmingsplan voor perceel Laarstraat 27 over te nemen. 

d. Reclamant stelt dat binnen de cirkelvormige bestemming 'Maatschappelijk' geen sprake is van 
'kernkwaliteiten', 'ecologische waarden' etc. Reclamant verzoekt de aanduidingen GNN en GO 
binnen het bouwvlak te schrappen. 

Uit de hoorzitting zijn wel aanvullingen naar voren gekomen. 
e. Reclamant verzoekt om tussentijds uitsluitsel te krijgen ten aanzien van zijn zienswijze over de 

aanduidingen GNN en GO. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant merkt terecht op dat een definitie van 'natuurkampeerterrein' in de regels 

ontbreekt. In het voorliggende ontwerp bestemmingsplan is een natuurkampeerterrein 
toegestaan binnen de bestemming Bos. Dit is relevant voor reclamant, aangezien een groot 
deel van diens perceel de bestemming Bos heeft. 
De bepaling met betrekking tot natuurkampeerterreinen binnen de bestemming Bos is echter 
per abuis in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan blijven staan. Dit is niet de bedoeling, 
aangezien er slechts één natuurkampeerterrein in de gemeente Epe aanwezig is, te weten op 
landgoed Weina. Het is niet de bedoeling voor de gehele gemeente natuurkampeerterreinen 
in de bestemming Bos mogelijk te maken. 
Deze fout is ontstaan doordat deze mogelijkheid in één van de oude bestemmingsplannen 
voorkwam. Dit bestemminsplan wordt vervangen in het voorliggend ontwerp bestemmingsplan 
In het bestemmingsplan Buitengebied uit 2005 kwam deze bepaling voor, en was ook toen 
specifiek bedoeld voor het natuurkampeerterrein op landgoed Weina. In het, voor het perceel 
van reclamant vigerende, bestemmingsplan Wissel en Schaveren was geen regeling 
opgenomen ten aanzien van natuurkampeerterreinen. 
Inmiddels is voor landgoed Weina een apart bestemmingsplan in voorbereiding. Landgoed 
Weina is derhalve niet opgenomen in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied. De regeling ten aanzien van natuurkampeerterreinen (artikel 7.1 onder I) is 
daarom niet meer van toepassing op dit bestemmingsplan en wordt daarom uit de regels 
geschrapt. 
Aangenomen wordt dat hiermee beantwoording van de overige vragen inzake een 
natuurkampeerterrein niet meer nodig is. 

Ad b. De bestemming Maatschappelijk is bestemd voor culturele, educatieve, religieuze, sociale, 
medische en/of maatschappelijke doeleinden. Net als de overige doeleinden binnen deze 
bestemmingsomschrijving, worden maatschappelijke doeleinden niet nader omschreven. Hier 
geldt dan ook hetgeen in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is. Hierbij kan onder meer 
gedacht worden aan openbaar bestuur, openbare dienstverlening of verenigingsleven. 
Aangezien naar ons idee voldoende duidelijk is wat wordt verstaan onder maatschappelijke 
doeleinden is het niet noodzakelijk om de bestemmingsomschrijving aan te vullen. 
Ten aanzien van de opmerking over wonen merken wij op dat in het bestemmingsplan de 
functie (zorg)woning moet worden ondergebracht in de hoofdgroep 'Wonen'. Ook bij het 
scheiden van wonen en zorg is het uitgangspunt dat mensen met voorheen een lichte 
zorgindicatie niet 'verblijven', maar gewoon wonen. 
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Daarnaast is in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (Btiv 2015) de 
taakstelling voor woningcorporaties nader uitgewerkt, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen wonen en maatschappelijk vastgoed. Blijkens de toelichting op dit Btiv 2015 "moet een 
woongebouw waarbij, soms voor een in de tijd afgebakende periode, zorg of begeleiding aan 
de orde is, onder wonen worden geschaard en niet onder de noemer maatschappelijk 
vastgoed". Hoewel het scheiden van wonen en zorg en het Btiv 2015 op andere onderwerpen 
gericht zijn dan de Wro, lijkt de bedoeling van de wetgever in alle domeinen duidelijk; als het 
gaat om een woning waarin enige mate van zorg wordt geboden, is er geen sprake van een 
maatschappelijke invulling, maar van wonen. Gelet hierop valt in tegenstelling tot hetgeen 
reclamant wenst, zorg in combinatie met zelfstandige bewoning niet onder maatschappelijke 
doeleinden. De bestemmingsomschrijving hoeft op dit aspect dan ook niet te worden 
aangevuld. 
Naast de categorie 'zelfstandige bewoning, in combinatie met enige mate van zorg', komt ook 
de categorie 'onzelfstandige bewoning' voor. Hierbij moet gedacht worden aan een vorm 
waarbij voortdurende professionele begeleiding noodzakelijk is en ook in het gebouw 
aanwezig is. Gelet op uitspraken van de Raad van State (Zie onder andere ABRvS d.d. 12 
april 2006, zaaknummer 200504933/1) kan deze categorie onder de bestemming 
Maatschappelijk worden geschaard. De bestemmingsomschrijving biedt, gelet op de bedoelde 
uitspraken, hiervoor voldoende helderheid. Onzelfstandige bewoning is dus mogelijk binnen 
de bestemming Maatschappelijk. De bestemmingsomschrijving hoeft op dit aspect dan ook 
niet te worden aangevuld. 

Ad c. Reclamant constateert terecht dat de maximale bouwhoogte van de bedrijfswoning in het 
vigerend bestemmingsplan Wissel en Schaveren 12 meter is. In het desbetreffende 
bestemmingsplan was de maatvoering per object weergegeven op de verbeelding. In het 
voorliggende bestemmingsplan Buitengebied is aangesloten bij de regeling uit het vorige 
bestemmingsplan Buitengebied. Daarbij is een algemene regeling opgenomen voor de 
maatvoering van bedrijfswoningen, te weten een goot- en bouwhoogte van respectievelijk 
3,5 meter en 10 meter. 
Aangezien het vigerend bestemmingsplan Wissel en Schaveren voor dit specifieke adres een 
andere maatvoering hanteert, wordt het bestemmingsplan op dit punt aangepast. Voor het 
adres Laarstraat 27 wordt een specifieke maatvoeringsaanduiding opgenomen die aansluit bij 
het vigerend bestemmingsplan, te weten 12 meter. 

Ad d. De aanduidingen Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone zijn afkomstig uit de 
provinciale Omgevingsverordening. De provincie beschikt over een palet van instrumenten 
waarmee zij haar ambities realiseert. De Omgevingsverordening is er, naast bijvoorbeeld de 
Omgevingsvisie één van. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Omgevingsvisie, kent de 
Omgevingsverordening een directe juridische doorwerking in bestemmingsplannen. De 
Omgevingsverordening dient dus te worden vertaald in het voorliggende bestemmingsplan 
Buitengebied. De aanduidingen Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone zijn op 
basis hiervan rechtstreeks overgenomen uit de provinciale Omgevingsverordening. Hierin 
heeft de gemeente Epe in principe geen beleidsvrijheid. 
Desalniettemin moet worden geconstateerd dat de provincie bij het bepalen van de 
begrenzing van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone op het perceel 
van reclamant een vergissing heeft gemaakt. Het gehele perceel lag voorheen binnen de 
voormalige Gelderse Ecologische Hoofdstructuur. Bij het bepalen van de begrenzing van het 
Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone hanteerde de provincie het 
uitgangspunt dat de Groene Ontwikkelingszone bestaat uit alle gebieden met een andere 
bestemming dan natuur en/of bos binnen de voormalige Gelderse EHS. Het Gelders 
Natuurnetwerk bestaat vervolgens uit alle bestaande bos- en natuurbestemmingen binnen de 
voormalige Ecologische Hoofdstructuur. Het perceel van reclamant is overeenkomstig dit 
uitgangspunt gedeeltelijk aangewezen als Gelders Natuurnetwerk (het gedeelte met de 
bestemming Bos) en deels als Groene Ontwikkelingszone (het gedeelte met de bestemming 
Maatschappelijk). Per abuis is de begrenzing in de verordening niet goed terecht gekomen, 
waardoor een gedeelte van de bestemming Maatschappelijk nu de aanduiding Gelders 
Natuurnetwerk heeft en een gedeelte van de bestemming Bos de aanduiding Groene 
Ontwikkelingszone. Aangezien de bestemming reeds bestond voordat de provinciale 
Omgevingsverordening in werking trad, en er dus geen sprake is van een gewijzigde 
planologische situatie, is hier duidelijk sprake van een vergissing aan de zijde van de 
provincie. 
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De gemeente zal deze omissie bij het provinciebestuur aanhangig maken. Vooruitlopend 
daarop wordt de begrenzing van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone 
op het perceel van reclamant aangepast, overeenkomstig het uitgangspunt van de Provincie, 
waarbij op de bestemming Bos de aanduiding 'overige zone - gelders natuurnetwerk' wordt 
gelegd en op de bestemming Maatschappelijk de aanduiding 'overige zone - groene 
ontwikkelingszone'. Het argument van reclamant dat het aanwezige groen in de bestemming 
Maatschappelijk reeds door middel van artikelen 12.1 onder i en j is geborgd, volgen wij niet. 
Deze artikelen bieden namelijk mogelijkheden en zijn niet afdwingbaar, waardoor er geen 
sprake is van borging. 

Ad e. Een zienswijze tegen een ontwerp bestemmingsplan wordt ingediend bij de gemeenteraad. 
De gemeenteraad stelt de zienswijzen ter advisering in handen van het college van 
burgemeester en wethouders. Bij de vaststelling van een bestemmingplan neemt de raad 
kennis van de zienswijzen en de voorgestelde beantwoording van het college. De raad neemt 
op dat moment een integraal besluit over de al dan niet gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan. Pas na de behandeling door de gemeenteraad is aan te geven hoe er 
wordt omgegaan met een zienswijze. Het is niet mogelijk om vooruit te lopen op de 
behandeling door de raad en tussentijds reeds uitsluitsel te geven over één aspect uit één 
zienswijze tegen een ontwerp bestemmingsplan. Wel krijgen reclamant, voor de behandeling 
in de raad reeds het advies van het college aan de raad. Dit biedt echter geen garantie. Aan 
het verzoek van reclamant om tussentijds uitsluitsel te krijgen wordt derhalve niet tegemoet 
gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Artikel 7.1 onder I, waarin natuurkampeerterreinen mogelijk worden gemaakt, komt te 
vervallen. 
Op het perceel plaatselijk bekend Laarstraat 27 te Ernst wordt een maatvoeringsaanduiding 
opgenomen ten behoeve van de maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 3,5 meter 
en 12 meter. 
De begrenzing van de aanduiding 'overige zone - gelders natuurnetwerk' en 'overige zone -
groene ontwikkelingszone' op het perceel plaatselijk bekend Laarstraat 27 te Ernst en 
Heemhoeveweg 2 te Ernst wordt aangepast, waarbij: 

o op de bestemming Bos de aanduiding 'overige zone - gelders natuurnetwerk' wordt 
gelegd; 

o op de bestemming Maatschappelijk de aanduiding 'overige zone - groene 
ontwikkelingszone' wordt gelegd. 
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2. Reclamant (2015-33914) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat tijdens de inspraakronde is verzocht om naast de bestemming 

'Maatschappelijk' (ten behoeve van het dierenpension) als nevenactiviteit een kleine 
agrarische tak te behouden. Weliswaar is de agrarische neventak beschreven in de regels, 
maar op de verbeelding is de nevenactiviteit niet verwerkt. Reclamant verzoekt alsnog een 
aanduiding op de verbeelding op te nemen. 

b. Reclamant stelt dat de maatvoering met betrekking tot het maximum bebouwd oppervlak 
(1.240 m 2) voor het gehele perceel geldt, dus ook ten behoeve van de agrarische 
nevenactiviteiten. Dit is in strijd met eerder gemaakte afspraken met de gemeente. Reclamant 
verzoekt duidelijk in het bestemmingsplan op te nemen dat het maximum bebouwd oppervlak 
van 1.240 m 2 uitsluitend geldt voor het dierenpension, conform eerder gemaakte afspraken. 

c. In bijlage 8 van de regels van het ontwerp bestemmingsplan is de maximale 
ammoniakemissie van elk agrarisch bedrijf in het plangebied opgenomen. Reclamant merkt 
op dat het bedrijf van cliënt niet in deze lijst is opgenomen, terwijl het bedrijf op 10 april 2012 
een Verklaring van Geen Bedenkingen ( W G B ) Natuurbeschermingswet heeft gekregen voor 
een emissie van 1176 kg NH3. Vanwege recente wijzigingen in de ammoniakdepositie voor 
diverse diersoorten is de emissie voor het bedrijf van cliënt gewijzigd in 1061 kg NH3. 
Reclamant verzoekt deze ammoniakemissie in de tabel van bijlage 8 van de planregels op te 
nemen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zoals reclamant terecht aangeeft, heeft hij gereageerd op het voorontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied. In de inspraaknota is het volgende opgenomen ten aanzien van de reactie van 
reclamant: 

"De inspraakreactie geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. In de 
planregels en zo nodig op de verbeelding wordt voor het perceel plaatselijk bekend 
Kanaalweg 76/77 te Vaassen de mogelijkheid opgenomen om als ondergeschikte 
nevenactiviteit naast de hoofdbestemming Maatschappelijk het fokken en houden van 
dieren mogelijk te maken." 

Naar aanleiding hiervan is in de regels opgenomen dat de voor maatschappelijke aangewezen 
gronden zijn bestemd voor onder andere een dierenpension met als ondergeschikte 
nevenactiviteit het fokken en houden van dieren, ter plaatse van de aanduiding 
'dierenpension'. Met deze bepaling is afdoende geregeld dat op het perceel van reclamant als 
ondergeschikte nevenactiviteit het fokken en houden van dieren is toegestaan. Er is geen 
aanleiding om deze nevenactiviteit ook specifiek op de verbeelding vast te leggen door middel 
van een aparte aanduiding. De aanduiding 'dierenpension' volstaat. 

Ad b. Reclamant constateert terecht dat het maximale bebouwde oppervlakte op het perceel is 
vastgelegd op 1.240 m 2 . Dit geldt voor alle activiteiten op het perceel, zowel het dierenpension 
als de agrarische neventak. Deze bepaling is een verruiming van het vigerend 
bestemmingsplan. In het bestemmingsplan Buitengebied, 4 e partiële herziening (correctieve 
herziening), rust op het perceel de bestemming Agrarische Doeleinden met een aanduiding 
'nevenactiviteit'. Ten aanzien van deze nevenactiviteit is bepaald dat 850 m 2 aan bebouwing is 
toegestaan. Bij het omzetten van de vigerende bestemming naar de bestemming 
Maatschappelijk, op verzoek van reclamant, is de maximale oppervlakte verruimd, conform de 
feitelijk aanwezig situatie. Naast het dierenpension is echter een agrarische neventak 
aanwezig. Deze activiteit is in de bestemmingsomschrijving positief bestemd, maar de 
aanwezige bebouwing ten behoeve van deze activiteit is niet mee bestemd en valt derhalve 
onder het overgangsrecht. Aangezien deze bebouwing onder het vigerend bestemmingsplan 
legaal tot stand is gekomen, is het niet wenselijk deze bebouwing weg te bestemmen. Het 
bestemmingsplan wordt derhalve op dit aspect aangepast, waarbij het maximale bebouwde 
oppervlakte wordt vergroot tot 1.710 m 2 overeenkomstig de feitelijke vergunde situatie. Op 
deze manier blijft de bebouwing ten dienste van de agrarische neventak legaal bestemd. 
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Ad c. In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zijn de maximale toegestane 
ammoniakemissies per veehouderij in de planregels vastgelegd. Deze emissies zijn 
gebaseerd op de verleende Natuur- dan wel omgevingsvergunningen. Op 1 juli 2015 is echter 
het Besluit emissiearme huisvesting gepubliceerd en met ingang van 1 augustus 2015 in 
werking getreden. Daarbij is ook de regeling ammoniak en veehouderij (Rav codes) 
aangepast. Deze aangepaste Rav codes in combinatie met de vastgelegde 
ammoniakemissies zouden in een aantal gevallen kunnen betekenen dat er op basis van het 
bestemmingsplan minder vee gehouden mag worden dan op basis van de 
Natuurbeschermingswetvergunning of de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu c.q. 
de melding op grond van het Activiteitenbesluit is toegestaan. Dat is niet de bedoeling 
geweest van het vastleggen van de ammoniakemissies in het bestemmingsplan. De bedoeling 
was om geen uitbreiding van de veestapel toe te staan vanaf het moment dat het 
bestemmingsplan in werking treedt, indien dat leidt tot een toename van de ammoniakemissie. 
De regeling omtrent de ammoniakemissie wordt daarom aangepast. De door reclamant 
aangehaalde bijlage 8; maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf komt te vervallen. In 
plaats daarvan wordt in het bestemmingsplan een specifieke gebruiksregel opgenomen om 
een toename van de ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande situatie te voorkomen. 
Aangezien reclamant als nevenactiviteit vee houdt en ook hiervoor geldt dat de 
ammoniakemissie niet mag toenemen ten opzichte van de bestaande situatie, zal ook binnen 
de bestemming Maatschappelijk een gebruiksregel worden opgenomen om de bestaande 
emissie toe te staan. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

het maximale bebouwde oppervlakte op het perceel plaatselijk bekend Kanaalweg 76/77 te 
Vaassen wordt vergroot tot 1.710 m 2 overeenkomstig de feitelijke, legaal vergunde situatie. 
Binnen de bestemming Maatschappelijk wordt door middel van een specifieke gebruiksregel, 
gekoppeld aan de aanduiding 'dierenpension', bepaald dat de bestaande ammoniakemissie is 
toegestaan. 
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3. Hoorzittingen 

Datum: 11 januari 2016, 16.30 uur 
Aanwezig: reclamant (2015-33742) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

De opmerkingen over de definities die in de schriftelijke zienswijze gemaakt worden zal de gemeente 
nakijken. 

1) Het belangrijkste punt verder is de ligging van GNN en GO. In de provinciale verordening zijn 
Groene Ontwikkelingszones en het Gelders Natuur Netwerk neergelegd. 
Binnen de aangeduide cirkel lagen altijd al bebouwingsmogelijkheden, die bebouwingsmogelijkheden 
waren er al, buiten de cirkel gold bestemming Bos (oude EHS). Nu heeft de provincie aanduiding GNN 
en GO hier overheen gelegd. Volgens reclamanten kan de gemeente richting provincie aangegeven 
dat de gemeente een aanpassing wenst. 
Volgens reclamant worden de bebouwingsmogelijkheden nu ernstig beperkt. 
Er ligt hier een rond bouwvlak. 
Rood is GNN, daaromheen is het EHS geworden. Er is eigenlijk een hap uit het perceel waar 
bebouwingsmogelijkheden lagen genomen. Hier staan al gebouwen. Volgens reclamant staat in de 
Barro dat de gemeente jaarlijks bij de provincie mutaties kunnen aangegeven voor GNN en GO. 
Reclamant verzoekt gemeente daarom bij de provincie aan te geven dat GO en GNN buiten de cirkel 
moet blijven (overhandigd memo met gegevens over Barro). Het lijkt vreemd dat GNN wordt 
neergelegd waar eerder geen EHS lag. 
Reclamant wil recht op planschade neerleggen bij gemeente als dit niet wordt gecorrigeerd. De 
gemeente stelt het bestemmingsplan op. Er is geen ruimte om voor compensatie te zorgen op het 
eigen perceel, omgeving is EHS. 

2) Definitie Maatschappelijke doeleinden. 
Op grond van jurisprudentie valt volgens reclamanten zelfstandig wonen met zorg onder de definitie 
maatschappelijke doeleinden. 
Volgens reclamanten moeten de definities in het bestemmingsplan ruimte bieden. Die definities 
ontbreken nu of zijn te summier. Reclamanten verzoeken om de definitie te verruimen. 

3) Definitie Natuurkampeerterrein. 
Er staat in bestemming Bos, mogelijkheden kampeermiddelen plaatsen op een natuurkampeerterrein 
door groepen. Een duidelijke definitie van natuurkampeerterrein ontbreekt echter. Het ontbreken van 
definities leidt tot discussies als het bestemmingsplan eenmaal is vastgesteld. 

Reclamanten vragen of ze tussentijds uitsluitsel kunnen krijgen over GO/GNN. 
Als er concrete plannen zijn, dan kan invloed GNN worden bekeken op dat moment. 
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1. Inleiding 
De voorliggende "Zienswijzennota Buitengebied - Landgoederen" bevat de verantwoording van de 
binnengekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied met betrekking tot de 
bestemming Waarde - Landgoed. 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied voorziet in de juridisch-planologische regeling voor grote 
delen van het buitengebied. Ook Wissel en Schaveren maken deel uit van dit ontwerp 
bestemmingsplan. 

Met ingang van 2 september 2015 heeft het plan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
gelegen bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Ook is het plan via 
www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien geweest. 

Gedurende de bovengenoemde periode is één zienswijze ingediend met betrekking tot de 
bestemming Waarde - Landgoed. Deze zienswijze is binnen de gestelde termijn ingediend. Verder 
dienen zienswijzen aan enkele eisen te voldoen: ondertekening, naam en adres van de indiener, 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de gronden van 
de zienswijze. Deze zienswijze voldoet aan deze eisen en is daarom ontvankelijk. 
Van de binnengekomen zienswijze wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting weergegeven, voorzien van 
een gemeentelijke reactie. 

Hoorzittingen 
Wethouder J.N. van Nuijs (Ruimtelijke Ordening) heeft de indiener van de zienswijze uitgenodigd de 
zienswijze mondeling te komen toelichten bij hem. De indiener van de zienswijze heeft geen gebruik 
gemaakt van deze gelegenheid. 
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2. Zienswijzen 

1. Reclamant (2015-33488) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamanten verzoeken een strook langs de Belvedèreweg tot aan de Renderklippen, welke 

onderdeel uitmaakt van het Landgoed het Norelbosch, op de verbeelding ook te bestemmen tot 
Waarde - Landgoed. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamanten constateren terecht dat de aangegeven strook langs de Belvedèreweg, in 

tegenstelling tot de rest van het Landgoed het Norelbosch, per abuis niet de bestemming 
Waarde - Landgoed heeft gekregen. Oorspronkelijk was het idee om deze strook op te nemen 
in een Beheerverordening. Dit idee is echter losgelaten, waardoor de strook grond nu is 
opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Bij het toevoegen van deze strook grond 
aan het bestemmingsplan is ten onrechte niet de bestemming Waarde - Landgoed 
opgenomen. Het bestemmingsplan wordt hierop aangepast, waarbij voor de begrenzing van 
de bestemming Waarde - Landgoed wordt aangesloten op het thans geldende 
bestemmingsplan Buitengebied Heroverweging (heroverwegingsbesluit provincie). 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
De begrenzing van de bestemming Waarde - Landgoed langs de Belvedèreweg wordt aangepast, 
waarbij de begrenzing uit het bestemmingsplan Buitengebied Heroverweging (heroverwegingsbesluit 
provincie), NL.IMRO.0232.BG007Heroverweging-VBP1, wordt aangehouden. 
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1. Inleiding 
De voorliggende "Zienswijzennota Buitengebied - Horeca" bevat de verantwoording van de 
binnengekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied met betrekking tot de 
bestemming Horeca. 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied voorziet in de juridisch-planologische regeling voor grote 
delen van het buitengebied. Ook Wissel en Schaveren maken deel uit van dit ontwerp 
bestemmingsplan. 

Met ingang van 2 september 2015 heeft het plan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
gelegen bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Ook is het plan via 
www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien geweest. 

Gedurende de bovengenoemde periode zijn twee zienswijzen ingediend met betrekking tot de 
bestemming Horeca. Deze zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ingediend. Verder dienen 
zienswijzen aan enkele eisen te voldoen: ondertekening, naam en adres van de indiener, 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de gronden van 
de zienswijze. Deze zienswijzen voldoen aan deze eisen en zijn daarom ontvankelijk. 
Van de binnengekomen zienswijzen wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting weergegeven, voorzien 
van een gemeentelijke reactie. 

Hoorzittingen 
Wethouder J.N. van Nuijs (Ruimtelijke Ordening) heeft alle indieners van een zienswijze uitgenodigd 
de zienswijzen mondeling te komen toelichten bij hem. Eén indiener van een zienswijze heeft van die 
gelegenheid gebruik gemaakt. Deze zienswijze is waar nodig aangevuld met tijdens de hoorzittingen 
aangedragen punten. Een verslag van de hoorzittingen is als bijlage bij deze nota toegevoegd. 
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2. Zienswijzen 

1. Reclamant (2015-32853) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant verzoekt de bedrijfswoning planologisch los te koppelen van de bestemming Horeca, 

zodat hij in de toekomst geen problemen krijgt bij de overdracht (verkoop) van de exploitatie van 
het bedrijf aan derden en hij in deze woning kan blijven wonen. Reclamant draagt daarbij aan dat 
hij conform het gemeentelijk streven langer zelfstandig thuis wil wonen, en dat het verkeerskundig 
geen probleem oplevert. 

b. Reclamant stelt dat op het perceel 2 recreatiewoningen aanwezig zijn. Deze kunnen de vigerende 
bestemming Recreatie behouden. Het totale perceel wordt dan opgesplitst in een horecagedeelte, 
woongedeelte en recreatiegedeelte. 

Reactie gemeente 
Ad a. Het afsplitsen van de bedrijfswoning is niet wenselijk. 

Ten eerste creëert dit een nieuwe vraag naar een bedrijfswoning. Het beleid zoals in de 
Woonvisie vervat staat geen nieuwe woningen toe, en er is nu al een bedrijfswoning om in 
deze vraag te voorzien. Het is dan ook noch logisch noch wenselijk om deze vraag te creëren. 
Ten tweede kan het afsplitsen van een bedrijfswoning, waardoor de bedrijfswoning als 
'gewone' woning telt, er toe leiden dat het afgesplitste bedrijf beperkt of 'op slot gezet' wordt 
door de afgesplitste bedrijfswoning. 
Daarom worden bedrijfswoningen uitsluitend als reguliere woning bestemd als de 
oorspronkelijke bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk zijn beëindigd en tegelijkertijd worden 
wegbestemd. In de voorliggende situatie is er noch sprake van een beëindiging van de 
bedrijfsactiviteiten noch van het wegbestemmen ervan. Er is derhalve geen aanleiding om de 
bedrijfswoning af te splitsen van de horeca activiteiten. De overwegingen ten aanzien van het 
langer zelfstandig wonen en verkeerskundige afwikkeling doen hier niets aan af. 

Ad b. Op het perceel komen inderdaad twee recreatiewoningen voor. De beide recreatiewoningen 
zijn niet bestemd binnen de bestemming Horeca. Uit het bouwdossier blijkt echter dat de twee 
recreatiewoningen in de vijftiger jaren vergund zijn als zomerhuis. Aangezien beide 
recreatiewoningen zijn vergund is er geen bezwaar om deze positief te bestemmen binnen de 
bestemming Horeca. Het bestemmingsplan wordt hierop aangepast. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Binnen de Horecabestemming op het perceel Soerselweg 22 te Epe worden, door middel van een 
aanduiding, de twee recreatiewoningen positief bestemd. 
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2. Reclamant (2015-33329) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant staat voor de bescherming van de woon- en leefomgeving in Wissel. Volgens 

reclamant worden via het ontwerp bestemmingsplan faciliteiten aangereikt om ondergeschikte 
horeca bij dagrecreatie om te zetten naar horecadoeleinden in combinatie met dagrecreatie, met 
als gevolg een toename van hinder en overlast bij toekomstige exploitatie. Reclamant verzoekt 
de regels van het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat de vrees voor mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen bij met name de midgetgolf aan de Ericaweg in Wissel wordt 
weggenomen. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. De zienswijze van reclamant richt zich met name op de toekomstige ontwikkelingen van de 

midgetgolf aan de Ericaweg in Wissel. Voor dit perceel is echter een apart bestemmingsplan 
in voorbereiding. Het betreffende perceel wordt om die reden uit het voorliggende 
bestemmingsplan Buitengebied gehaald. 
Ten aanzien van de opmerking over horeca bij dagrecreatie melden wij dat de bestemming 
Recreatie - Dagrecreatie betrekking heeft op meerdere dagrecreatieve bedrijven binnen de 
gemeente. Een aantal daarvan heeft in het geldende bestemmingsplan de aanduiding 
"horeca" binnen deze bestemming. Bij deze bedrijven is horeca in combinatie met 
dagrecreatieve activiteiten toegestaan. Om die reden is deze regeling overgenomen in het 
voorliggende ontwerp bestemmingsplan, om deze bestaande rechten te continueren. Daar 
waar deze aanduiding niet is opgenomen geldt dat uitsluitend ondergeschikte en daarbij 
behorende horeca is toegestaan. Voor percelen zonder deze aanduiding is het dus niet 
toegestaan om de ondergeschikte horeca om te zetten naar horecadoeleinden. Er zijn geen 
verdere mogelijkheden binnen het voorliggende ontwerp bestemmingsplan om deze 
ondergeschikte horeca om te zetten naar horecadoeleinden. De bestaande mogelijkheden 
blijven dus gehandhaafd. 
Wij nemen aan hiermee de vrees van reclamant weggenomen te hebben. De regeling hoeft 
derhalve niet aangepast te worden. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Voor het perceel Ericaweg 2 te Wissel (midgetgolf) is een apart bestemmingsplan 
(NL.IMRO.0232.BG048Ericaweg2-VOB1) in voorbereiding. Om een dubbele regeling te voorkomen 
wordt dit perceel uit het bestemmingsplan Buitengebied gehaald. 
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3. Hoorzittingen 

Datum: 5 januari 2016, 14.00 uur 
Aanwezig: reclamant (2015-33329), 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. M.J. Volkers - van der Wal (secretaris). 

Procedure uitleg. Reclamanten geven aan dat zij de voorlichtingsavond over het voorontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied bezocht hebben. Daar hebben zij gehoord dat de planologische 
mogelijkheden voor het Veluws eethuis niet zouden veranderen. Nu worden de bestemmingsplannen 
voor Wissel en Schaveren opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Reclamanten zijn bang 
dat nu de mogelijkheden voor horeca bij het Veluws eethuis zullen toenemen. Reclamanten zien in 
artikel 17.1 onder a en d van de planregels de mogelijkheid om de bestemming dagrecreatieve 
activiteiten met de daarbij behorende ondergeschikte horeca procedureel eenvoudiger om te kunnen 
zetten naar onder andere de bestemming horeca doeleinden in combinatie met dagrecreatieve 
activiteiten. Reclamanten vrezen voor overlast van de horeca activiteiten. De betreffende ondernemer 
houdt zich niet aan eerder gemaakte afspraken. Wethouder Van Nuijs deelt mee dat er voor het 
Veluws eethuis een apart bestemmingsplan wordt opgesteld. 
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1. Inleiding 
De voorliggende "Zienswijzennota Buitengebied - Dagrecreatie" bevat de verantwoording van de 
binnengekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied met betrekking tot de 
bestemming Recreatie - Dagrecreatie. 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied voorziet in de juridisch-planologische regeling voor grote 
delen van het buitengebied. Ook Wissel en Schaveren maken deel uit van dit ontwerp 
bestemmingsplan. 

Met ingang van 2 september 2015 heeft het plan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
gelegen bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Ook is het plan via 
www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien geweest. 

Gedurende de bovengenoemde periode zijn vier zienswijzen ingediend met betrekking tot de 
bestemming Recreatie - Dagrecreatie. Alle zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ingediend. 
Verder dienen zienswijzen aan enkele eisen te voldoen: ondertekening, naam en adres van de 
indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de 
gronden van de zienswijze. Alle zienswijzen voldoen aan deze eisen en zijn daarom ontvankelijk. 
Van de binnengekomen zienswijzen wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting weergegeven, voorzien 
van een gemeentelijke reactie. 

Hoorzittingen 
Wethouder J.N. van Nuijs (Ruimtelijke Ordening) heeft alle indieners van een zienswijze uitgenodigd 
de zienswijzen mondeling te komen toelichten bij hem. Geen van de indieners van een zienswijze 
hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt. 
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2. Zienswijzen 

1. Reclamant (2015-32835) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant verzoekt om de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 6 ter plaatse van het 

perceel van de Veluwse Bron te laten vervallen. Reclamant heeft bij de 1 e en 7 e partiële 
herziening van het vigerende bestemmingsplan ook archeologisch onderzoek moeten doen. 
Daaruit kwamen geen bijzonderheden naar voren. Ook hebben er op het gedeelte met de 
recreatieve bestemming intensieve werkzaamheden plaatsgevonden aan infrastructuur en 
bouwwerkzaamheden. Er zijn op dat moment ook geen archeologische 
vondsten/bijzonderheden waargenomen. Dit onderzoek is bij de zienswijze gevoegd. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zoals reclamant terecht aangeeft blijkt uit het archeologisch onderzoek, zoals dat is uitgevoerd 

bij het opstellen van de 1 e en 7 e partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, 
dat er geen archeologische relicten in het gebied aanwezig zijn. Bovendien is de grond nadien 
geroerd, zowel bij het ontstaan van de plassen als bij het ontstaan van de Veluwse Bron. De 
opgenomen middelhoge archeologische verwachtingswaarde kan als gevolg hiervan komen te 
vervallen. Het bestemmingsplan wordt op dit aspect aangepast. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
De bestemming Waarde - Archeologie 6 komt te vervallen voor de percelen - zoals weergegeven op 
de onderstaande afbeelding - welke waren opgenomen in de 1 e en 7 e partiële herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied. 

Begrenzing plangebied 1e en 7e partiële herziening. 
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2. Reclamant (2015-33305) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat de bestemming Recreatie - Dagrecreatie dat aan het perceel Oude 

Oenerweg 9 is toegekend niet conform de feitelijke situatie is. Op het bedrijf wordt als 
nevenactiviteit nog rundvee gehouden, maar voor het houden van rundvee is geen 
functieaanduiding opgenomen. Reclamant verzoekt om voor de rundveehouderij een 
passende aanduiding op te nemen op de plankaart. 

b. Reclamant verzoekt om voor zijn perceel het aantal dieren maal de vigerende emissienorm 
vast te leggen in bijlage 8 van de regels van het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. 

Reactie gemeente 
Ad a. In het bestemmingsplan Buitengebied Heroverweging (Heroverwegingsbesluit Provincie) is 

aan het perceel van reclamant de bestemming Recreatie - Dagrecreatie toegekend. In het 
voorliggende ontwerp bestemmingsplan heeft het perceel van reclamant eveneens de 
bestemming Recreatie - Dagrecreatie gekregen, overeenkomstig de vigerende bestemming. 
Deze bestemming is passend bij het huidige gebruik van de locatie Oude Oenerweg 9 ten 
behoeve van onder andere, boerengolf. 
In de bestemmingsomschrijving is in het kader van de inspraak -mede in overleg met 
reclamant- opgenomen dat het houden van dieren ten behoeve van dagrecreatie is 
toegestaan. Reclamant kan op basis van deze bepaling zijn agrarische nevenactiviteit, 
rundveehouderij, blijven voortzetten. Er is daarom geen aanleiding om deze nevenactiviteit 
ook specifiek op de verbeelding vast te leggen door middel van een aparte aanduiding. De 
opmerking van reclamant geeft derhalve geen aanleiding het plan op dit punt aan te passen. 

Ad b. In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zijn de maximale toegestane 
ammoniakemissies per veehouderij in de planregels vastgelegd. Deze emissies zijn 
gebaseerd op de verleende Natuur- dan wel omgevingsvergunningen. 
Op 1 juli 2015 is echter het Besluit emissiearme huisvesting gepubliceerd en met ingang van 1 
augustus 2015 in werking getreden. Daarbij is ook de regeling ammoniak en veehouderij (Rav 
codes) aangepast. Deze aangepaste Rav codes in combinatie met de vastgelegde 
ammoniakemissies zou in een aantal gevallen kunnen betekenen dat er op basis van het 
bestemmingsplan minder vee gehouden mag worden dan op basis van de 
Natuurbeschermingswetvergunning of de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu c.q. 
de melding op grond van het Activiteitenbesluit is toegestaan. Dat is niet de bedoeling 
geweest van het vastleggen van de ammoniakemissies in het bestemmingsplan. 
De bedoeling was om geen uitbreiding van de veestapel toe te staan vanaf het moment dat 
het bestemmingsplan in werking treedt, indien dat leidt tot een toename van de 
ammoniakemissie. De regeling omtrent de ammoniakemissie wordt daarom aangepast. De 
door reclamant aangehaalde bijlage 8; maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf komt 
te vervallen. In plaats daarvan wordt in het bestemmingsplan een specifieke gebruiksregel 
opgenomen om een toename van de ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande 
situatie te voorkomen. In de begrippenlijst wordt bepaald wat onder de bestaande situatie 
wordt verstaan. Aangezien reclamant als nevenactiviteit vee houdt en ook hiervoor geldt dat 
de ammoniakemissie niet mag toenemen ten opzichte van de bestaande situatie, zal ook 
binnen de bestemming Recreatie - Dagrecreatie een gebruiksregel worden opgenomen om 
de bestaande emissie toe te staan. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Binnen de bestemming Recreatie - Dagrecreatie wordt door middel van een specifieke gebruiksregel 
bepaald dat de bestaande ammoniakemissie is toegestaan. 
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3. Reclamant (2015-33324) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant heeft de vrees dat het voorliggende ontwerp bestemmingsplan slechts zal leiden 

tot een exploitatie van de Midgetgolfbaan aan de Ericaweg in Wissel die de hinder en overlast 
in de toekomst alleen maar zal doen toenemen. De functie dagrecreatie zal worden uitgehold 
ten gunste van de functie volledige horeca, waarmee de authenticiteit van het buitengebied 
onevenredig wordt aangetast en hetgeen leidt tot extra verkeersdrukte. 

b. De formulering 'in combinatie met' in artikel 17.1 sub d moet vervangen worden door de 
formulering 'ondergeschikt aan'. 

c. Reclamant stelt een uitgebreidere definitie van artikel 1.63 voor, namelijk: 'horeca welke dient 
ter ondersteuning van de hoofdfunctie en daar onderdeel van uitmaakt, waarbij de 
horecafunctie gua oppervlak, aard, ruimtelijke uitstraling, presentatie in media, tijdsbeslag en 
omzet ondergeschikt is aan de hoofdfunctie'. 
Indien deze uitgebreide definitie achterwege blijft, valt volgens reclamant eveneens te 
verwachten dat de exploitatie in de toekomst tot veel hinder en overlast zal leiden. Als immers 
niet aan de criteria presentatie in media, tijdsbeslag en omzet kan worden getoetst, is een 
exploitant daar ook niet aan gebonden en heeft de ervaring geleerd dat zulks per saldo 
neerkomt op hinder en overlast doordat de facto geen sprake meer is van aan dagrecreatie 
ondergeschikte horeca, maar van horeca welke de boventoon voert, zelfs als deze qua 
oppervlak, aard en ruimtelijke uitstraling wel aan het ondergeschiktheidscriterium voldoet. 

Reactie gemeente 
Ad a. De zienswijze van reclamant richt zich op de toekomstige ontwikkelingen van de midgetgolf 

aan de Ericaweg in Wissel. Voor dit perceel is echter een apart bestemmingsplan in 
voorbereiding. Het betreffende perceel wordt om die reden uit het voorliggende 
bestemmingsplan Buitengebied gehaald. De opmerking van reclamant wordt verder voor 
kennisgeving aangenomen. 

Ad b. Ten aanzien van de opmerking van reclamant over horeca bij dagrecreatie melden wij dat de 
bestemming Recreatie - Dagrecreatie betrekking heeft op meerdere dagrecreatieve bedrijven 
binnen de gemeente. Een aantal daarvan heeft in het geldende bestemmingsplan de 
aanduiding "horeca" binnen deze bestemming. Bij deze bedrijven is horeca in combinatie met 
dagrecreatieve activiteiten toegestaan en dus niet (per definitie) ondergeschikt aan de 
dagrecreatieve functie. Om die reden is deze regeling overgenomen in het voorliggende 
ontwerp bestemmingsplan, om deze bestaande rechten te continueren. Daar waar deze 
aanduiding niet is opgenomen geldt dat uitsluitend ondergeschikte en daarbij behorende 
horeca is toegestaan. Voor percelen zonder deze aanduiding is het dus niet toegestaan om de 
ondergeschikte horeca om te zetten naar horecadoeleinden. Daarmee is afdoende vastgelegd 
dat daar waar geen aanduiding is opgenomen slechts ondergeschikte horeca is toegestaan. 
Er zijn geen verdere mogelijkheden binnen het voorliggende ontwerp bestemmingsplan om 
deze ondergeschikte horeca om te zetten in horecadoeleinden. De regeling hoeft derhalve niet 
aangepast te worden overeenkomstig de wens van reclamant. 

Ad c. Reclamant verzoekt om de definitie van ondergeschikte horeca aan te vullen met een aantal 
criteria. In een bestemmingsplan wordt datgene geregeld wat ruimtelijk relevant is. De door 
reclamant aangedragen toevoegingen hebben echter geen ruimtelijke relevantie. Met name de 
criteria 'presentatie in media' en 'omzet' kunnen niet in een bestemmingsplan worden 
geregeld. De toevoeging 'tijdsbeslag' zit al verankerd in de huidige bepaling, namelijk dat de 
ondergeschikte horeca dient ter ondersteuning van de dagrecreatieve functie en daarmee dus 
niet los mag functioneren. Met de huidige bepaling is er voldoende grond om te handhaven op 
het moment dat er sprake is van een zelfstandig functionerende horecafunctie. Aan het 
verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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4. Reclamant (2015-34028) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat de kiosk aan de Renderklippenweg/Dellenweg is wegbestemd in het 

ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. Reclamant verzoekt om het ontwerp 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen door de kiosk afzonderlijk te 
bestemmen met als functieaanduiding: kiosk. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant geeft aan dat de kiosk aan de Renderklippenweg/Dellenweg, welke reeds vanaf 

1980 in zijn bezit is, is wegbestemd in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied.. In het 
vigerend bestemmingsplan uit 2005 was de desbetreffende kiosk niet bestemd en stond deze 
derhalve onder het overgangsrecht. Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan is de 
keuze gemaakt om een kiosk te bestemmen. Dit is gedaan door middel van het opnemen van 
de functieaanduiding 'dagrecreatie' op de verbeelding. De bestemmingsomschrijving 
behorende bij deze functieaanduiding luidt als volgt: 
"De gronden zijn bestemd voor: dagrecreatie, een hertenkamp en één kiosk ter plaatse van de 
aanduiding 'dagrecreatie'" 
Hiermee is het de intentie om een kioskmogelijk te maken binnen het aanduidingsgebied, 
zodat de bijbehorende activiteiten kunnen worden uitgeoefend. Dit in tegenstelling tot hetgeen 
reclamant aangeeft, 
De verwarring van reclamant is echter wel terecht. Alhoewel de desbetreffende aanduiding op 
de verbeelding is opgenomen, is de bijbehorende bepaling in de regels per abuis onder een 
verkeerd artikel geplaatst. De bestemming ter plaatse van de aanduiding is Natuur - Bos. De 
regeling met betrekking tot de aanduiding is echter opgenomen binnen de bestemming Bos. 
De zienswijze geeft daarom wel aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. De 
bepalingen omtrent de aanduiding 'dagrecreatie' worden binnen het correcte artikel, te weten 
artikel 16 Natuur - Bos opgenomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Binnen artikel 7 Bos wordt artikel 7.1 lid j . geschrapt. 
Binnen artikel 16 Natuur - Bos wordt onder artikel 16.1 een extra lid toegevoegd ten behoeve 
van de aanduiding 'dagrecreatie'. De bepaling in dit lid luidt als volgt: "dagrecreatie, een 
hertenkamp en één kiosk ter plaatse van de aanduiding 'dagrecreatie'". 
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1. Inleiding 
De voorliggende "Zienswijzennota Buitengebied - Diversen" bevat de verantwoording van de 
binnengekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied die betrekking hebben op 
diverse onderdelen van het bestemmingsplan, die nog niet in de andere zienswijzennota's zijn 
behandeld. 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied voorziet in de juridisch-planologische regeling voor grote 
delen van het buitengebied. Ook Wissel en Schaveren maken deel uit van dit ontwerp 
bestemmingsplan. 

Met ingang van 2 september 2015 heeft het plan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
gelegen bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Ook is het plan via 
www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien geweest. 

Gedurende de bovengenoemde periode zijn er 17 zienswijzen ingediend die betrekking hebben op de 
diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Alle zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn 
ingediend. Verder dienen zienswijzen aan enkele eisen te voldoen: ondertekening, naam en adres van 
de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de 
gronden van de zienswijze. Twee zienswijzen voldoen niet aan deze eisen en zijn daarom niet 
ontvankelijk. Het betreft de zienswijzen van provincie Gelderland en Vitens. Aangezien beide 
zienswijzen geen reactie plaatsen bij het juridische gedeelte, maar zich uitsluitend richten op de niet 
juridisch-bindende toelichting, worden beide zienswijzen wel in de voorliggende zienswijzennota 
behandeld. De overige 15 zienswijzen zijn wel ontvankelijk. 
Van de binnengekomen zienswijzen wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting weergegeven, voorzien 
van een gemeentelijke reactie. 

Hoorzittingen 
Wethouder J.N. van Nuijs (Ruimtelijke Ordening) heeft alle indieners van een zienswijze uitgenodigd 
de zienswijzen mondeling te komen toelichten bij hem. Vijf indieners van een zienswijze hebben van 
die gelegenheid gebruik gemaakt, waarvan drie indieners in een gezamenlijke hoorzitting. De 
zienswijzen zijn waar nodig aangevuld met tijdens de hoorzittingen aangedragen punten. Een verslag 
van de hoorzittingen is als bijlage bij deze nota toegevoegd. 
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2. Zienswijzen 

1. reclamant (registratienummer 2015-32425) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant constateert dat in het ontwerp bestemmingsplan binnen de bestemming Bos de 

bouwhoogte van 'bouwwerken, geen gebouw zijnde' is verlaagd van 2,50 meter naar 1,00 meter. 
Reclamant kan zich hier niet in vinden en wenst aanpassing naar de nu geldende situatie. 

b. Reclamant is van mening dat een bepaling aan de regels moet worden toegevoegd dat bestaande 
situaties niet vallen onder de nieuwe regels met een verlaagde bouwhoogte voor bouwwerken, 
geen gebouw zijnde. 

c. Reclamant geeft aan dat de verlaging van 'bouwwerken, geen gebouw zijnde' binnen de 
bestemming 'Bos' leidt tot een waardevermindering, waarvoor compensatie geboden zou moeten 
worden. 

Reactie gemeente 
Ad a. Het perceel van reclamant, Park Wissel 22 te Epe, lag voorheen in het plangebied van het 

bestemmingsplan Wissel en Schaveren. In tegenstelling tot het bestemmingsplan 
Buitengebied, waren in de bosbestemming in het bestemmingsplan Wissel en Schaveren 
bouwwerken, geen gebouw zijnde van 2,50 meter toegestaan. Bij het integreren van beide 
plangebieden is de keuze gemaakt om voor het gehele buitengebied van de gemeente 
eenzelfde hoogte van dergelijke bouwwerken aan te houden binnen de bestemming Bos, te 
weten 1 meter. Dit omdat in een bosbestemming dergelijke bouwwerken niet nodig zijn. Er is 
dan ook niet gekozen om voor het buitengebied van de gemeente de hoogte van dergelijke 
bouwwerken te vergroten tot 2,50 meter. 
Dit betekent wel dat, zoals reclamant terecht constateert, de mogelijkheden op diens perceel 
beperkt zijn. Om te voorkomen dat reclamant teveel in diens belangen wordt geschaad wordt 
artikel 7 op twee punten aangepast. 
Allereerst wordt artikel 7.2 lid b. aangevuld. Daarbij wordt geregeld dat ook de bestaande 
hoogte bouwwerken, geen gebouw zijnde op het tijdstip van inwerking treden van het 
bestemmingsplan is toegestaan. Daarmee worden de thans hogere bouwwerken niet onder 
het overgangsrecht gebracht. 
Ten tweede wordt artikel 7.4 gewijzigd. Een extra lid wordt toegevoegd, te weten lid e. Hierin 
worden bouwwerken, geen gebouw zijnde met een maximale bouwhoogte van 2,5 meter 
mogelijk gemaakt, mits de noodzaak voor een goed beheer van het bos is aangetoond. Op 
deze manier blijft het voor reclamant mogelijk om, weliswaar met een afwijkingsbevoegdheid, 
hogere bouwwerken te realiseren mits de noodzaak daartoe wordt aangetoond. 

Ad b. Zie de beantwoording onder ad a. 
Ad c. De vraag of er waardevermindering optreedt wordt niet in de ruimtelijke procedure voor het 

bestemmingsplan behandeld. Het staat reclamant vrij om binnen vijf jaar nadat het 
bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, een verzoek tot tegemoetkoming in de 
planschade in te dienen. Op dat moment zal door middel van de daarvoor bedoelde 
planschadeprocedure worden bepaald of er sprake is van een waardevermindering als gevolg 
van het bestemmingsplan en er dus sprake is van eventuele planschade. Indien dat het geval 
is, wordt deze uitgekeerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Artikel 7 lid 7.2.b wordt als volgt a a n g e p a s t : n i e t meer dan 1 m mag bedragen dan wel de 
bestaande hoogte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan. 
Artikel 7 lid 7.4.e wordt toegevoegd. Dit bepaling in dit lid luidt als volgt: "lid 7.2 ten behoeve 
van het realiseren van bouwwerken, geen gebouw zijnde met een maximale bouwhoogte van 
2,5 m, met dien verstande dat de noodzaak voor een goed beheer van het bos is 
aangetoond". 
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2. reclamant (registratienummer 2015-32837) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat aan de noordzijde van zijn perceel Elspeterweg 12 in Vaassen op de 

verbeelding van het bestemmingsplan een pad is aangegeven, dat loopt vanaf de noordkant van 
het perceel Elspeterweg 14/16 tot aan de Prins Hendrikweg in Vaassen. Reclamant kan echter uit 
de regels en legenda niet opmaken of dit daadwerkelijk een 'pad' betreft. Volgens reclamant is 
feitelijk geen pad aanwezig. Als er al een pad zou zijn, dan ligt dit voor 800Zo in het water en talud 
van de aanwezige beek. Reclamant verzoekt dan ook het pad op de verbeelding te verwijderen en 
de betreffende gronden op te nemen in de aanliggende gebiedsbestemmingen. 

Reactie gemeente 
Ad a. De vermoedelijk door reclamant bedoelde strook, lijkt op de digitale verbeelding mogelijk op 

een pad. Wanneer echter naar de bestemming wordt gekeken dan blijkt dat het gaat om de 
bestemming Water. Dit komt overeen met de feitelijke situatie, het betreft hier namelijk de 
Dorpschebeek. Deze bestemming komt ook overeen met de beschrijving die reclamant in 
diens zienswijze weergeeft. 

Een aanpassing van het bestemmingsplan is dan ook niet nodig. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen 
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3. reclamant (registratienummer 2015-33325) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant is van mening dat wildrasters niet toegestaan moeten worden in het buitengebied en 

verzoekt impliciet artikel 7 (Bos), artikel 15 (Natuur) en artikel 16 (Natuur-Bos) hierop aan te 
passen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening passen rasters, roosters en hekwerken 
niet in een natuurgebied, zeker niet wanneer sprake is van een gebied dat is aangemerkt als 
Natura 2000-gebied en/of Ecologische Hoofdstructuur. 

b. Materiële bezwaren tegen bovengenoemde bouwwerken zijn reeds benoemd in de diverse 
documenten die zijn ingediend door burgers, verenigingen en maatschappelijke organisaties bij de 
diverse procedures in het kader van de besluitvorming inzake de aanleg van een zwijnenkerend 
raster, gedurende de periode augustus 2012 - juli 2015. Reclamant verwijst opnieuw naar de 
inhoud van al deze documenten en geeft aan dat deze onderdeel uitmaken van de zienswijze op 
het ontwerp bestemmingsplan buitengebied. 

c. Reclamant geeft aan dat in de raadscommissievergadering van 25 juni 2015 en de 
raadsvergadering van 9 juli 2015 is gesteld dat de argumenten tegen wildrasters in dit gebied 
'zinnig' waren, maarte laat werden ingebracht. 

d. Reclamant is van mening dat wanneer ruimtelijke ingrepen in de vorm van wildrasters toch 
toegestaan moeten worden ter voorkoming van schade en overlast c.q. onveiligheid, deze moeten 
plaatsvinden binnen de bestemming Wonen. Daar staan volgens reclamant namelijk al hekken en 
rasters tegen indringers van diverse soort (inbrekers, ongewenst wild, enz.). 

e. Reclamant stelt dat de definitie van 'wildraster' zoals opgenomen in begripsbepaling 1.88 
tegenstrijdig is met de definitie van wild. Deze hoort niet thuis in een bestemming waar natuur en 
wild bepalend zijn. "Toegang beletten" is niet te rijmen met "borgen van de bescherming van de 
gebieden 'Natuur-Bos', 'Natuur' en 'Bos' als Natura 2000-gebied" noch met "het versterken van 
Nationale Landschappen, etc". 

f. Reclamant is van mening dat gebieden met natuurlijke, landschappelijke en/of cultuurhistorische 
waarden geen rasters kennen. Zelfs op plaatsen waar ze reeds staan, zouden ze volgens 
reclamant zo veel als mogelijk verwijderd moeten worden. 

g. Reclamant geeft aan dat Gedeputeerde Staten van Gelderland stellen dat sprake is van een 
significante aantasting van de natuur indien vrije verplaatsing van herten en zwijnen over de 
Veluwe niet mogelijk is. 

h. Reclamant geeft aan dat de natuurlijke kenmerken van het Natura-2000 gebied worden aangetast 
door wildrasters. Als dat zo is, mag het bestemmingsplan niet worden vastgesteld. 

i. Reclamant geeft aan dat het beheer van wild plaats dient te vinden op grond van door 
Gedeputeerde Staten van Gelderland vastgestelde beheerplannen. 

j . Reclamant verzoekt in de regels van het bestemmingsplan de volgende aanpassingen te doen: 
- artikel 1.88 schrappen 
- onder artikel 7.2 toevoegen: "c. wildrasters worden niet geacht ten dienste van de bestemming te 
staan" 
- artikel 7.4 lid d schrappen 
- onder artikel 15.2 toevoegen: "c. wildrasters worden niet geacht ten dienste van de bestemming 
te staan" 
- onder artikel 16.2 toevoegen: "c. wildrasters worden niet geacht ten dienste van de bestemming 
te staan" 
- artikel 16.4 lid d schrappen 
- onder artikel 47.3 toevoegen: "wildrasters worden niet geacht ten dienste van de bestemming te 
staan en gelden niet als beheermaatregel." 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant is van mening dat hekken, roosters en rasters niet ten dienste staan van de 

bosbestemming of natuurbestemming. Reclamant heeft hierover diverse procedures gevoerd 
tegen de gemeente in het kader van de aanleg van het zogeheten zwijnenkerend raster. 
Hierbij is de gemeente telkens in het gelijk gesteld. Er is dan ook geen aanleiding om het 
bestemmingsplan hierop aan te passen. 
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Immers zoals de rechtbank reeds heeft afgewogen, zaaknummer AWB 15/3673, is een raster 
niet in strijd met de bosbestemming, omdat het raster bijdraagt aan het bosecosysteem. 
Daaronder wordt verstaan het geheel van alle organismen in een bosgebied, hun onderlinge 
wisselwerkingen en hun leefomgeving. De natuurlijke waarden van het bosecosysteem 
worden gevormd door de flora, fauna en micro-organismen die in het bos voorkomen en 
bestaat het beheer van de natuurlijke waarden uit natuurbeheer, bosbeheer en faunabeheer. 
Gelet op de afweging, welke is gemaakt in het kader van de procedure rondom de aanleg van 
het zwijnenkerend raster, zijn wildrasters een gebruikelijke maatregel in het faunabeheer. Een 
wildraster is een veel toegepast en gebruikelijk bouwwerk. Op de gehele Veluwe, maar ook 
elders in Nederland, worden ten behoeve van het faunabeheer wildrasters toegepast rondom 
landbouwgebieden en steden en dorpen en langs wegen met als doel bescherming tegen 
gevaarlijke situaties en het voorkomen van schade. Wildrasters staan dus ten dienste van de 
door reclamant genoemde bestemmingen. 
Gelet hierop en op de uitspraak is er geen aanleiding om de desbetreffende artikelen te 
wijzigen en de mogelijkheid tot het oprichten van een hek of raster uit te sluiten. Aan het 
verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad b. Zoals reclamant terecht opmerkt zijn de bezwaren tegen hekken, roosters en rasters reeds 
benoemd in de diverse documenten die zijn ingediend bij de diverse procedures in het kader 
van de besluitvorming inzake de aanleg van een zwijnenkerend raster. Zoals opgemerkt onder 
ad a. is de gemeente door de rechtbank en ook in andere procedures in het gelijk gesteld 
omtrent deze bezwaren. Voor een inhoudelijke afweging hierover wordt verwezen naar de 
diverse uitspraken van bezwarencommissie en rechtbank (onder andere zaak AWB 15/3673) 
inzake de aanleg van een zwijnenkerend raster. 

Ad c. De opmerking van reclamant over hetgeen in de raadscommissievergadering van 25 juni 2015 
en de raadsvergadering van 9 juli 2015 is gesteld, heeft geen betrekking op de voorliggende 
procedure met betrekking tot de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied. De 
opmerking wordt dan ook voor kennisgeving aangenomen. 

Ad d. De rasters waarover reclamant spreekt, te weten het zwijnenkerend raster, dient een ruimer 
doel dan uitsluitend het voorkomen van schade en overlast binnen woonbestemmingen. Het is 
dan ook niet reëel om rasters uitsluitend binnen de woonbestemming toe te staan. Bij de 
discussie rondom het zwijnenkerend raster is onder meer afgewogen dat de huidige situatie 
onveilige situaties oplevert in de bebouwde kom, maar ook in de gebieden nabij de bebouwde 
kom. Deze situaties zijn als volgt te verdelen: 
1. Onveilige situaties voor het verkeer; 
2. Onveilige situaties met (spelende) kinderen in de bebouwde kom; 
3. Onveilige situaties met honden in de bebouwde kom; 
4. Onveilige situaties bij afschotplekken nabij de bebouwde kom. 
Hieruit blijkt dat het onvoldoende is om rasters uitsluitend binnen de woonbestemmingen 
mogelijk te maken. Daarmee worden immers de onveilige situaties in de bebouwde kom en de 
gebieden nabij de bebouwde kom niet opgelost. Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook 
niet tegemoet gekomen. 

Ad e. De definitie van wildraster is opgenomen onder artikel 1.88. Als definitie is opgenomen: 
afrastering om het wild de toegang te beletten met als doel het begeleiden en/of beschermen 
van wild. 
Een wildraster is een beheermaatregel ten behoeve van het faunabeheer en staat als zodanig 
ten dienste van het beheer van het (bos)ecosysteem. Een belangrijk doel van het beheer van 
het ecosysteem is de duurzame instandhouding van het ecosysteem. Met het beheer wordt de 
bescherming van de door reclamant genoemde gebieden geborgd. Wij zien dan ook geen 
tegenstrijdigheid in de begripsbeschrijving en het beoogde doel van bescherming van 
onderhavige gebieden. 
Wel merken wij op dat schijnbaar onbedoeld het woord 'begeleiden' in plaats van het woord 
'geleiden' in de begripsomschrijving is opgenomen. Dit zullen wij aanpassen. 

Ad f. De mening van reclamant wordt niet gedeeld. Bij de aanleg van rasters wordt een algehele 
afweging gemaakt, waarbij diverse belangen - waaronder ook het belang van landschap en 
cultuurhistorie - wordt afgewogen. Getracht wordt om alle belangen te behartigen. Het kan 
echter zijn dat in een conflicterende situatie het belang voor faunabeheer zwaarder weegt dan 
het belang van landschap en cultuurhistorie. Deze afweging zal per situatie moeten worden 
gemaakt. Op voorhand kan dus niet geconcludeerd worden dat gebieden met natuurlijke, 
landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden geen rasters kennen. 
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Ad g. Reclamant haalt het rasterbeleid van Provincie Gelderland aan. In dit rasterbeleid staat het 
beleidsvoornemen centraal dat uitwisseling van wild over de Veluwe zoveel mogelijk moet 
worden bevorderd. Dit om de gunstige staat van instandhouding van soorten niet in gevaar te 
brengen. Dit is ook de reden dat in het bestemmingsplan het plaatsen van wildrasters als 
afwijkingsbevoegdheid is opgenomen, en niet als recht. 
Dit betekent echter niet dat oprichting van wildrasters door Gedeputeerde Staten in alle 
gevallen wordt ontraden. Zo is in het geval van het zwijnenkerend raster te Epe tegen de 
ontheffing Flora en faunawet voor de aanleg van het zwijnenkerend raster - die op 25 juni 
2015 is verleend - door reclamant bezwaar gemaakt bij de Staatssecretaris van Economische 
zaken. Dit bezwaarschrift is op 3 december 2015 ongegrond verklaard. In de overwegingen 
daaromtrent is het volgende te lezen: 
"Zoals in het bestreden besluit reeds is aangegeven, wordt door het plaatsen van het raster 
een deel van het leefgebied van het wild zwijn permanent ontoegankelijk gemaakt. Hierdoor is 
er in totaal minder leefgebied voor de soort beschikbaar. In de directe omgeving resteert 
echter voldoende alternatief leefgebied, waar het wild zwijn naar uit kan wijken. Momenteel is 
de populatie van het wild zwijn op de Veluwe nog groeiende. Het wild zwijn komt algemeen 
voor in (de omgeving van) het plangebied. De gunstige staat van instandhouding van de soort 
komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de maatregelen uit het "Activiteitenplan 
Zwijnenkerend raster Epe" en de overige in de ontheffing opgelegde voorschriften" 
Geconcludeerd wordt dus dat in dit geval geen sprake is van een significante aantasting van 
de natuur. Dit zal bij elk verzoek om een (nieuw) raster worden afgewogen. Er is dus geen 
strijdigheid met provinciale uitgangspunten. 

Ad h. Getuige onder andere de hierboven genoemde uitspraken ten aanzien van het zwijnenkerend 
raster, is er geen sprake van de aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura-2000 
gebied door wildrasters. Het bestemmingsplan kan dan ook vastgesteld worden. Zie verder de 
beantwoording onder ad a t/m ad g. 

Ad i. De opmerking van reclamant wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Ad j . Gezien de beantwoording onder ad a t/m ad i is er geen reden om tegemoet te komen aan het 

verzoek van reclamant. Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet 
gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. Onder artikel 1.88 wordt de 
bewoording "begeleiden" gewijzigd in "geleiden". 
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4. reclamanrt (registratienummer 2015-33384 en 2015-33454) 

Samenvatting reactie 
Reclamant is van mening dat de stelling dat er door de opgenomen regels in het bestemmingsplan 
gegarandeerd geen toename van stikstof op de omliggende Natura 2000-gebieden zal zijn, onjuist is. 
Er worden volgens reclamant vele onjuiste aannames gedaan. Deze worden hieronder puntsgewijs 
besproken. 
a. In de toelichting wordt gesteld dat onder meer het voorontwerp van de 8 e partiële herziening 

Buitengebied als uitgangspunt is genomen bij de bepaling van de agrarische 
ontwikkelingsmogelijkheden. Reclamant geeft aan dat deze 8 e partiële herziening destijds is 
ingetrokken omdat er geen ruimte was voor uitbreiding van intensieve veehouderij. Reclamant wil 
dit ook opgenomen hebben in de toelichting. 

b. In de toelichting onder 3.4.3 wordt ten aanzien van de regeling uitbreiding veehouderijen het 
volgende gesteld: "...voor veehouderijen die beschikken over een rechtsgeldige vergunning op 
grond van de Natuurbeschermingswet 1998 uit te gaan van de maximale emissie op basis van 
deze vergunning. Immers met het verlenen van deze vergunning heeft het bevoegde gezag (de 
provincie) aangegeven dat er op basis van die vergunning geen negatieve effecten zijn te 
verwachten in omliggende Natura 2000-gebieden. Deze activiteiten kunnen dus toegelaten 
worden in het licht van de Natuurbeschermingswet 1998." Volgens reclamant is deze aanname 
niet juist, omdat de provincie bij een Nbw1998 controleert volgens artikel 19 kd (project) en hier 
dient volgens artikel 19 j NBW (plan) te worden beoordeeld. 
Er dient daarbij voorts te worden uitgegaan van de stalbezetting weergegeven in Web-BvB en dan 
nog gecorrigeerd door Besluit huisvesting BBT-waarden. Reclamant merkt verder op dat een 
uitbreidingsverzoek veehouderij een planologisch-ruimtelijke overweging vereist. Dit gaat volgens 
reclamant veel verder dan enkel een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. 
Veehouderijen kunnen binnen dat perspectief aan een dergelijke vergunning alleen geen rechten 
ontlenen voor uitbreiding. 

c. In de toelichting onder 3.4.4 wordt ten aanzien van de uitbreidingsmogelijkheden voor niet-
grondgebonden agrarische bedrijven gesteld dat de verordening aangeeft dat een agrarisch 
bouwperceel van ten hoogste 1 hectare binnen verwevingsgebied kan worden toegekend. 
Reclamant verzoekt uitbreiding tot 1 hectare alleen toe te staan onder 
duurzaamheidsvoorwaarden. 

d. In de toelichting onder 4.3 wordt gesteld dat als belangrijke mitigerende maatregel een regeling in 
het bestemmingsplan is opgenomen, waarbij de uitbreiding van veehouderijen (ten opzichte van 
hetgeen reeds is toegestaan op grond van de Natuurbeschermingswet 1998) niet is toegestaan. 
Volgens reclamant is dit een onjuiste aanname omdat geen enkel recht ontleend mag worden aan 
een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet. 

e. In de toelichting onder 6.2 wordt aangegeven dat de uitvoerbaarheid van de regeling voor 
uitbreiding van veehouderijen mogelijk is via twee sporen. De eerste mogelijkheid die een 
veehouder heeft die zijn stallen wil uitbreiden is het slopen van oude stallen (met een hoge 
emissiefactor) en daarvoor in de plaats een grotere moderne stal bouwen met een lage 
emissiefactor. Hierbij is dan sprake van een uitbreiding, zonder dat de ammoniakemissie 
toeneemt. De depositie in omliggende Natura 2000-gebieden zal dan dus ook niet toenemen. De 
tweede mogelijkheid betreft saldering, waarbij tegelijkertijd met de uitbreiding van de ene 
veehouderij, een andere veehouderij stopt. 
Volgens reclamant is een aanname bij de eerste mogelijkheid niet juist, want de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS) gaat uit van het Web-BvB bestand gecorrigeerd naar BBT-waarden. De 
helft van de stikstofruimte van de naar BBT gecorrigeerde stallen wordt in ratio op jaarbasis (tot 
2020 en 2030) als beschikbare ruimte benut om vergunningen op grond van de 
Natuurbeschermingswet te verlenen. Reclamant wil hierbij een tijdpad opgenomen hebben waarin 
gehandhaafd gaat worden op het Besluit huisvesting, om te gaan voldoen aan de PAS. Ten 
aanzien van de tweede mogelijkheid is volgens reclamant eveneens sprake van een onjuiste 
aanname, omdat extern salderen bij de PAS niet meer mogelijk is. De rechten van een stoppend 
bedrijf gaan terug in de PAS en worden dan (deels) weer uitgegeven. 

9 



f. In de adviezen vanuit de Aanvulling planMER wordt gesteld dat de afwijkingsbevoegdheid geen 
invloed heeft op Natura 2000-gebieden, omdat ook bij het toepassen van deze 
afwijkingsbevoegdheid de emissieplafonds, zoals opgenomen in bijlage 8 van de regels van 
toepassing blijven. Reclamant stelt dat sprake is van een onjuiste aanname, omdat in bijlage 8 
van de regels wordt uitgegaan van een menging van Web-BvB en vergunningen op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998. Bij de op 1 juli 2015 in werking getreden PAS-wet is alleen het 
gebruik van de Web-BvB stalbezetting gecorrigeerd voor BBT toegestaan. Bijlage 8 van de regels 
dient hierop aangepast te worden. 

g. Reclamant leest: "Ook op andere milieuthema's kan er sprake zijn van negatieve effecten bij 
uitbreiding van veehouderijen. Voor een belangrijk deel zullen deze negatieve effecten niet aan de 
orde zijn door de opgenomen regeling voor de uitbreiding van veehouderijen. Immers, hierdoor 
zijn de ontwikkelingsmogelijkheden veel minder aanwezig dan in voorkeursalternatief (worst case 
invulling) is bepaald. Bovendien zorgt de milieuregelgeving zoals de Wet geurhinder en 
veehouderij en de Flora- en faunawet er voor dat er geen sprake zal zijn van negatieve effecten." 
Dit is volgens reclamant een onjuiste aanname. Momenteel is bij Natura 2000-gebied Veluwe 
sprake van een stikstofdepositie die 5 x boven de norm ligt (weergegeven in bijlage 1 van de 
zienswijze). Dit betekent dat alleen door het reduceren van de uitstoot er enige kans op 
verbetering is. Bijlage 2 van deze zienswijze bevat de conclusie die in hoofdstuk 7 van de eerste 
versie van de planMER was opgenomen, met daarin aanbevelingen voor de gemeente voor het 
reduceren van de stikstofdepositie. Reclamant betreurt het dat deze conclusie niet opnieuw in het 
ontwerp bestemmingsplan is opgenomen en verzoekt dit alsnog te doen. 

h. In de toelichting onder 4.5 wordt gesteld dat specifiek akoestisch onderzoek in het kader van het 
bestemmingsplan buitengebied niet nodig is, omdat dit plan geen mogelijkheden biedt voor het 
bouwen van nieuwe burger- of bedrijfswoningen. Daarnaast wordt gesteld dat alleen 
ontwikkelingen zijn opgenomen voor zover deze reeds zijn voorzien van een voldoende ruimtelijke 
onderbouwing. Het opnemen van geluidszones is dan ook niet noodzakelijk. Reclamant vindt dit 
een onjuiste aanname. Bij uitbreidingen van bedrijven is namelijk wel een geluidszone van 
toepassing. Reclamant wenst dat er een kaart aan het bestemmingsplan wordt toegevoegd met 
de geluidszones van de A50 en de provinciale wegen, met daarbij aangegeven de restricties voor 
uitbreiding binnen die geluidszones. 

i. In de toelichting onder 4.6 wordt ten aanzien van de luchtkwaliteit van veehouderijen volgens 
reclamant een onjuiste aanname gedaan. Er wordt vanuit gegaan dat beperking van 
ammoniakuitstoot één-op-één wordt vertaald in een even sterke reductie van fijnstof. Daar is 
volgens reclamant bij de meest gebruikte luchtwassers geen sprake van. Reductie tot 9507o 
ammoniak levert slechts 25-3007o reductie van fijnstof. Door de ammoniakreductie zou het bedrijf 
volgens reclamant tot 20 x groter kunnen worden en daarbij 15 x meer fijnstof kunnen uitstoten. 

j . Reclamant maakt bezwaar tegen de inplaatsing aan perceel Weteringdijk ongenummerd. Hier is 
een overschrijding van de fijnstofnorm geconstateerd. Reclamant verzoekt in het ontwerp 
bestemmingsplan aan te geven hoe hiermee omgegaan gaat worden. Reclamant stelt dat de 
gemeente op onjuiste gronden heeft gesteld dat er geen cumulatieve knelpunten ten aanzien van 
fijnstof in het plangebied voorkomen. 

k. Reclamant vindt in de toelichting onder 4.7 de volgende passage. "In het planMER is aangegeven 
dat er nog onvoldoende wetenschappelijke kennis is om een effectbeoordeling te kunnen geven 
ten aanzien van gezondheidsrisico's van het bestemmingsplan. De effectbeoordeling is daarom 
beperkt tot een samenvatting van het advies 'Gezondheidsrisico's rond veehouderijen' van de 
Gezondheidsraad d.d. 30 november 2012. Aangezien in het bestemmingsplan geen grote 
uitbreidingsmogelijkheden zijn opgenomen voor veehouderijen en voornamelijk de geldende 
bouwvlakkken zijn overgenomen, wordt ingeschat dat de gezondheidsrisico's van dit 
bestemmingsplan niet heel groot zullen zijn. Op grond van het toetsingsadvies van de Commissie 
m.e.r. over het planMER is vanuit het voorzorgprincipe wel indicatief in kaart gebracht in hoeverre 
woningen liggen binnen een straal van 250 meter rondom veehouderijen en het aantal bedrijven 
dat veehouderij en recreatie combineert. Daartoe zijn onderstaande afbeeldingen opgenomen." 
Reclamant is van mening dat geen gevolgtrekking is verbonden aan de afbeeldingen. Terwijl er 
een wet is aangenomen waarbij de provincie en gemeenten zelf maatregelen kunnen nemen en 
zich niet meer mogen verschuilen achter onvoldoende wetenschappelijke kennis. Reclamant 
merkt nog op dat in het advies van de Gezondheidsraad d.d. 30 november 2012 de conclusie in 
algemene zin wordt getrokken dat er op dit moment geen beoordelingskader op basis van 
wetenschappelijke kennis kan worden gehanteerd. Gemeenten dienen volgens reclamant dan ook 
een duidelijk gezondheidsbeleid inzake gezondheidsrisico's vanwege veehouderij op te stellen. 
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Reactie gemeente 
Ad a. Allereerst wordt opgemerkt dat de door reclamant bedoelde passage uitsluitend de 

uitgangspunten voor het voorliggende ontwerp bestemmingsplan weergeeft. De passage is 
niet bedoeld om op eerder gevoerde planprocedures in te gaan. Er is dan ook geen aanleiding 
om de gewenste toevoeging op te nemen. 
Daarnaast wordt gemeld dat de gemeenteraad een brede afweging heeft gemaakt om het 
planproces van het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied, 8 e partiële herziening, niet 
voort te zetten. Het belangrijkste effect van dit besluit was de planologische juridische regeling 
voor de agrarische bedrijven met een bouwblok groter dan 1 hectare op te nemen in de 
algehele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Dit wijkt dus af van de suggestie 
van reclamant. 

Ad b. Bestreden wordt dat er hier sprake is van een onjuiste aanname. Het door reclamant 
aangehaalde citaat heeft betrekking op een onderdeel van de gehanteerde werkwijze om tot 
een bestemmingsplanregeling te komen die geen ruimte biedt voor toename van 
ammoniakdepositie op relevante Natura-2000-gebieden. Bij het opstellen van de planregels is 
het verschil in toetsingskader tussen projecten en plannen zoals opgenomen in de 
Natuurbeschermingswet 1998 verwerkt. De planologische regeling voorziet ook in het bredere 
beoordelingskader, dan louter een Nbw-vergunning, zoals wordt aangehaald door reclamant. 
De planologische regeling ziet er op toe dat uitbreiding van het veebestand enkel mogelijk is 
als dit gebeurt zonder toename van de ammoniakemissie. 
Het bestemmingsplan hoeft dan ook niet gewijzigd te worden. 

Ad c. De duurzaamheidsvoorwaarden waarnaar verwezen wordt door reclamant zijn op dit moment 
nog niet uitgewerkt door de provincie en juridisch vastgelegd in de provinciale 
omgevingsverordening. Het betreft het zogenoemd Gelders Plussenbeleid. Na vaststelling 
wordt dit beleid verstaald in de Omgevingsvisie- en verordening. Het is niet mogelijk hier op 
vooruit te lopen. Derhalve worden er geen duurzaamheidsvoorwaarden in de planologische 
regeling opgenomen. 

Ad d. Reclamant verwijst met zijn opmerking naar een alinea uit de toelichting van het 
bestemmingsplan waarin beschreven wordt op welke wijze de mitigerende maatregel uit het 
MER wordt verwerkt in de planologische regeling. Onduidelijk is welke aanname onjuist zou 
zijn. De verwijzing naar de Nbw-vergunningen is bedoeld om de relatie te leggen met de in 
paragraaf 3.4.3 van de toelichting beschreven werkwijze om te komen tot een planologische 
regeling welke toename van ammoniakdepositie op Natura-2000-gebieden uitsluit. 
Aangezien onduidelijk is wat onjuist zou zijn, en hetgeen in het ontwerp bestemmingsplan 
wordt voorgesteld ons inziens een juiste regeling is, wordt het bestemmingsplan niet 
gewijzigd. 

Ad e. Allereerst wordt opgemerkt dat onduidelijk is waarom reclamant een relatie legt tussen het 
PAS en Web-bvb. Web-bvb is een digitaal programma van de provincie Gelderland wat 
geraadpleegd kan worden om vergunningen en milieumeldingen in te zien. Het digitale 
programma Web-bvb maakt geen onderdeel uit van het PAS. Bijkomend is interne saldering 
inzake projecten, anders dan externe saldering, niet onmogelijk gemaakt met het 
inwerkingtreden van het PAS. De verdeling van de beschikbare ruimte binnen de 
Programmatische aanpak Stikstof is een bevoegdheid van de Provincie. Zo ook het toezicht 
op de naleving daarvan. Het bestemmingsplan, een gemeentelijke bevoegdheid, is niet het 
juiste juridische instrument om deze bevoegdheden van de provincie te borgen. 
Het PAS ziet toe op projecten en niet op plannen. Externe saldering is voor projecten niet 
meer mogelijk. Externe saldering in het kader van een kaderstellend plan om aan te tonen dat 
het plan geen negatieve effecten te weeg zal brengen op relevante Natura-2000-gebieden, is 
nog steeds toegestaan. Derhalve is er geen sprake van een onjuiste aanname zoals 
reclamant aangeeft in diens zienswijze. Er is geen aanleiding om het plan te wijzigen. 

Ad f. Zie de beantwoording onder ad e. 
Ad g. Onduidelijk is wat reclamant beoogt met diens opmerking. De voorgestelde regeling voorziet 

immers niet in een uitbreiding van veehouderijen. De tekst uit de toelichting is dan ook correct. 
Er is geen aanleiding de tekst te wijzigen dan wel aan te vullen. Aan het verzoek van 
reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad h. Bedrijven betreffen geen geluidsgevoelige objecten ingevolgde de Wet geluidhinder. Derhalve 
is het opnemen van een geluidszone langs de rijks- en provinciale wegen niet noodzakelijk. 
Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 
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Ad i. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt nergens gesuggereerd dat er een één op één 
afname van ammoniak en fijnstof bestaat. De inhoud van de zienswijze van reclamant en de 
toelichting op het bestemmingsplan zijn op punt dus niet afwijkend van elkaar. Er is derhalve 
geen aanleiding om de toelichting aan te passen. 

Ad j . Voor de Weteringdijk ong. is een separate procedure doorlopen met eigen 
rechtsmogelijkheden welke niet gekoppeld zijn aan onderhavige bestemmingsplanprocedure. 
In de procedure voor de Weteringdijk ong. is destijds geconcludeerd dat de agrarische 
activiteiten niet in betekenende mate zullen bijdrage aan de luchtkwaliteit in het gebied. Dit 
inzicht inzake de agrarische activiteiten van de Weteringsdijk ong. wijzigen niet in het kader 
van onderhavige bestemmingsplan. Bijkomend is in het kader van dit bestemmingsplan en 
bijbehorend MER luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten 
kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een aanvaardbare luchtkwaliteit in het gebied. 
Tot slot blijkt uit bijlage drie van de zienswijze niet dat er sprake is van overschrijdingen van 
normen. De onderzoeksresultaten zoals opgenomen in de tabellen blijven ruim onder de 
grenswaarden van 35 dagen overschrijding. Overigens is het bijgevoegd figuur niet 
verifieerbaar, omdat de onderliggende invoer en berekeningen ontbreken. 

Ad k. Zoals reclamant aangeeft kan op dit moment geen beoordelingskader op basis van 
wetenschappelijke kennis worden gehanteerd. Gemeenten dienen volgens reclamant dan ook 
een duidelijk gezondheidsbeleid inzake gezondheidsrisico's vanwege veehouderij op te 
stellen. Op dit moment beschikt gemeente Epe niet over gezondheidsbeleid welke kan worden 
vertaald in de voorliggende bestemmingsplanprocedure. Aangezien hiertoe ook geen 
wettelijke verplichting bestaat, is er geen aanleiding om dit toe te voegen aan het 
bestemmingsplan. Bovendien bestaat nog steeds veel onduidelijkheid ten aanzien van 
veehouderij en gezondheid voor omwonenden. Recent heeft de RIVM onderzocht of het 
wonen in de buurt van veehouderijen effect kan hebben op de gezondheid van de 
omwonenden (Veehouderij en gezondheid omwonenden, 2016). Hieruit komen een aantal 
positieve en een aantal negatieve gezondheidseffecten naar voren. Een eenduidig antwoord is 
dan ook niet te geven. Dit geeft aan het opstellen van een beoordelingskader nog niet goed 
mogelijk is. Aan de opmerking van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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5. reclamant registratienummer 2015-33714) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat er geen inhoudelijke onderbouwing wordt gegeven voor het afwijken van de 

wettelijke 100 m2-vrijstellingsgrens voor hoge verwachtingszones en middelhoge 
verwachtingszones. Daarnaast stelt reclamant dat regels voor lage verwachtingszones ontbreken. 

b. Reclamant vindt het vrijstellingsbeleid te ruim en kan zich daar zonder inhoudelijke onderbouwing 
niet in vinden. Op die manier is de kans te groot dat waardevolle archeologische sporen zonder 
deze te onderzoeken, verloren gaan. 

c. Reclamant is van mening dat het gebied rond de grafheuvels vogelvrij wordt verklaard. Het 
afplaggen van heide rond de heuvels vernietigt archeologische waarden. Reclamant verzoekt de 
gebieden rondom de grafheuvels adequate bescherming te geven. Daarvoor is nodig dat in deze 
zones ook voor grondwerkzaamheden op het maaiveld eerst een afweging vanuit de archeologie 
gemaakt wordt. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet daar onvoldoende in. 

d. De toelichting van het bestemmingsplan memoreert dat de in 2009 opgestelde verwachtingskaart 
een deugdelijke onderbouwing is voor de afwijking van de wettelijk gestelde vrijstellingsgrens van 
100 m 2 . Een kaart alleen leent zich volgens reclamant echter niet voor een inhoudelijke 
onderbouwing. Volgens reclamant is een update van de verwachtingskaart nodig, vanwege het 
voorhanden zijn van veel gedetailleerdere bodem informatie. 

e. Reclamant wenst met spoed de inhoudelijke onderbouwing te ontvangen voor de archeologische 
regelgeving in bestemmingsplannen. De vertaling van de verwachtingenkaart in beleidsregels kent 
reclamant niet. Reclamant wil graag weten hoe de vrijstellingsgrenzen tot stand zijn gekomen. 

f. Reclamant stelt voor om het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en het Cultuurhistorisch 
beleidskader toe te voegen aan de bijlagen van het bestemmingsplan, omdat beiden als 
toetsingskader voor het bestemmingsplan fungeren. 

g. Vanuit de noodzaak om cultuurhistorie vooral ook te borgen in het ruimtelijk beleid (op grond van 
artikel 3.1.6 Bro) adviseert reclamant bij alle toekomstige bestemmingsplannen ook het gebouwde 
erfgoed te inventariseren, zodat de beeldbepalende en karakteristieke panden in samenhang met 
hun landschappelijke en/of stedenbouwkundige omgeving via het bestemmingsplan geborgd 
kunnen worden. 

h. Reclamant verzoekt de monumentenlijst als bijlage in het bestemmingsplan op te nemen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Het Europese Verdrag van Malta en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) 

verplichten het beschermen van het culturele erfgoed in de bodem. Archeologisch onderzoek 
dient daarom plaats te vinden om het culturele erfgoed te beschermen. Deze verplichting geldt 
voor alle grondeigenaren. 
De regels met betrekking tot de bescherming van mogelijke archeologische relicten, die 
voortvloeien uit de Wet op de Archeologische Monumentenzorg, stellen archeologisch 
onderzoek bij alle ingrepen groter dan 100 m 2 verplicht. Zoals reclamant terecht opmerkt 
kunnen gemeenten van die norm afwijken als zij daarvoor een deugdelijke motvering 
aanleveren. Met het cultuurhistorische beleid uit 2010 beschikt de gemeente Epe over een 
motivering om de ondergrenzen met betrekking tot archeologisch onderzoek aan te passen. 
In dit beleid is de Nota invulling Archeologisch beleid inclusief een archeologische waarden
en verwachtingenkaart opgenomen. De verwachtingenkaart kent een aantal gebiedstypen. 
Deze gebiedstypen geven aan of er een grote of kleine kans is op archeologische vondsten. In 
de Nota invulling Archeologisch beleid zijn gemotiveerd de ondergrenzen bepaald. Zo is 
bepaald dat voor gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde geen 
onderzoeksplicht geldt. De overige gebieden zijn als dubbelbestemmingen in het 
bestemmingsplan Buitengebied opgenomen. De dubbelbestemmingen Waarde-archeologie 1 
t/m Waarde-Archeologie 6 komen overeen met één van gebiedstypen van de archeologische 
waarden- en verwachtingenkaart. 
Omdat niet elk gebiedstype dezelfde trefkans op archeologische vondsten heeft, geldt voor elk 
gebiedstype een eigen beschermingsregime. Dit beschermingsregime is bepaald op basis van 
de Nota invulling Archeologisch beleid, welke onder meer tot stand is gekomen in 
samenspraak met de gemeentelijke erfgoedcommissie. 
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Aangezien het hier om reeds vastgesteld beleid gaat, waarin een motivering is opgenomen 
welke destijds niet ter discussie is gesteld, is er geen aanleiding om de regeling op dit moment 
aan te passen op basis van de opmerking van reclamant. Aan het verzoek van reclamant 
wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad b. Zie de beantwoording onder ad a. 
Ad c. Zie de beantwoording onder ad a. 
Ad d. Zie de beantwoording onder ad a. 
Ad e. Zoals onder ad a reeds is opgemerkt is de motivering voor de ondergrenzen opgenomen in de 

Nota invulling Archeologisch beleid welke deel uitmaakt van het Cultuurhistorisch beleid. Dit 
beleid, inclusief de nota is in samenspraak met reclamant tot stand gekomen. Aangenomen 
mag worden dat reclamant derhalve op de hoogte is hiervan. Volledigheidshalve wordt hierbij 
nogmaals aangegeven dat reclamant de motivering kan teruglezen in het daarvoor bedoelde 
beleid. Ten aanzien van het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied heeft de 
opmerking van reclamant geen betekenis. De opmerking wordt verder dan ook voor 
kennisgeving aangenomen. 

Ad f. Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en het Cultuurhistorisch beleid zijn beiden 
losstaande beleidsstukken. In de toelichting bij het bestemmingsplan is voor beide 
beleidsstukken aangegeven hoe dit beleid doorwerkt in de regels van het bestemmingsplan. 
Daar waar nodig zijn de waarden die in het beleid worden beschreven opgenomen in artikel 
43 van het ontwerp bestemmingplan. Op deze manier is voldoende inzicht in het beleid en kan 
het beleid tevens als toetsingskader worden gebruikt. 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het niet gebruikelijk is om losstaande beleidsstukken 
integraal op te nemen als bijlage bij een bestemmingsplan. Het beleid van bijvoorbeeld rijk en 
provincie wordt immers ook niet als bijlage toegevoegd aan het bestemmingsplan. De 
losstaande beleidsstukken zijn ook reeds bij de gemeente in te zien. Aan het verzoek van 
reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad g. De opmerking van reclamant betreft toekomstige bestemmingsplannen en heeft dan ook geen 
betrekking op het voorliggende bestemmingsplan. De opmerking wordt dan ook voor 
kennisgeving aangenomen. 

Ad h. Het opnemen van de monumentenlijst heeft uitsluitend meerwaarde wanneer in een 
bestemmingsplan iets wordt geregeld ten aanzien van monumenten. De bescherming van 
monumenten wordt echter geregeld in de Monumentenwet en niet in een bestemmingsplan. 
Er is dan ook geen aanleiding om de monumentenlijst op te nemen als bijlage bij het 
bestemmingsplan. Zie ook de beantwoording onder ad f. Aan het verzoek van reclamant wordt 
dan ook niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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6. reclamant (registratienummer 2015-33728 en registratienummer 2015-34168) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat het perceel van zijn cliënten aan de Langeweg, tegenover perceel 

Langeweg 91 , niet de juiste bestemming heeft gekregen. De toegekende bestemming 'Bos' is niet 
conform de feitelijke situatie en het feitelijke gebruik. De bestaande bebouwing, die reeds 
meerdere decennia aanwezig is op het betreffende perceel, is recreatief in gebruik. De aanwezige 
opstallen zijn niet opgenomen in een bouwvlak. Reclamant verzoekt de bestemming zodanig te 
wijzigen dat het huidig gebruik en de aanwezigheid van de bestaande gebouwen juist zijn 
bestemd. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant geeft aan dat de bebouwing op het perceel tegenover Langeweg 91 niet bestemd 

is conform de feitelijke situatie en het feitelijke gebruik. Het perceel is - zoals in de Nota van 
Uitgangspunten voor het bestemmingsplan is bepaald - bestemd conform de vigerende 
rechten. In het vigerend bestemmingsplan Buitengebied uit 2005 heeft dit perceel de 
bestemming Bos/Beplantingsstrook, zonder bouwvlak. Deze bestemming is overgenomen in 
het voorliggende ontwerp bestemmingsplan. 
Volgens reclamant betreft de bebouwing een recreatiewoning. Het object komt echter niet 
voor op de lijst met recreatiewoningen in de gemeente Epe. Ook is voor het desbetreffende 
object geen bouwvergunning aanwezig. 
Aangezien er geen bestaande rechten zijn vanuit het bestemmingsplan, en ook geen 
bestaande rechten vanuit verleende vergunningen, is er geen enkele aanleiding om de 
aanwezige bebouwing, in afwijking van het vigerend bestemmingsplan Buitengebied, een 
andere bestemming te geven. Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet 
gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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7. reclamant (registratienummer 2015-33732) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat op grond van diverse bepalingen in het bestemmingsplan wildrasters tot 2,5 

meter hoog geplaatst kunnen worden in het buitengebied, dat onderdeel uit maakt van een Natura 
2000-gebied. Volgens reclamant zou er juist moeten staan dat wildrasters niet zijn toegestaan, 
omdat deze strijdig zijn met de wet- en regelgeving. Dergelijke rasters zouden alleen met speciale 
projectgebonden toestemming en onder vrijstelling van hogere instanties geplaatst mogen 
worden. 
Reclamant is bovendien van mening dat dergelijke bouwwerken niet thuishoren in een gebied 
waar wild leeft en over het hele gebied de mogelijkheid moet hebben om als wild te leven, slechts 
onderworpen aan natuurbeheer, dat is gericht op het in balans houden ervan. Reclamant verzoekt 
dan ook deze bepalingen te verwijderen uit het bestemmingsplan. 

b. Mochten de bepalingen in het bestemmingsplan gehandhaafd blijven, dan zou er omwille van de 
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid tevens moeten worden opgenomen dat "alle gebouwen, 
bouwwerken, waterputten en andere nutsvoorzieningen, wegverhardingen en dergelijke 
toegestaan zijn, met dien verstande dat nut en noodzaak daarvan is aangetoond". 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording van zienswijze 3. 
Ad b. Het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied bevat reeds regels die voldoen aan 

het verzoek van reclamant. Waterputten, gebouwen en bouwwerken vallen immers onder de 
bouwregels zoals die in de verschillende bestemmingen zijn opgenomen. Als dergelijke 
waterputten, gebouwen en bouwwerken ten dienste zijn van de onderliggende bestemming 
kunnen deze worden gerealiseerd binnen de, binnen die bestemming geldende, bouwregels. 
Wegverhardingen en dergelijke vallen onder het uitvoeren van werken. Ook hiervoor bevat het 
bestemmingsplan reeds een set regels die onder voorwaarden dergelijke activiteiten mogelijk 
maken. Aangezien het bestemmingsplan reeds regels bevat voor de realisatie van gebouwen, 
bouwwerken, waterputten e.d. is het niet nodig om het bestemmingsplan aan te passen. Aan 
het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. Onder artikel 1.88 wordt de 
bewoording "begeleiden" gewijzigd in "geleiden" (zie verder de beantwoording van zienswijze 3). 
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8. reclamant (registratienummer 2015-33741) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant constateert dat in bijlage 8 van de regels voor elk agrarisch bedrijf de maximale 

ammoniakemissie is opgenomen. Reclamant vraag zich af hoe wordt omgegaan met wijziging van 
emissiefactoren. Als bestaande activiteiten moeten worden vastgelegd, dan is het voorstel van 
reclamant om niet de emissie in kg NH3(jaar vast te leggen, maar de emissie die behoort bij de 
bestaande activiteiten, uitgedrukt in aantal en soort dieren. 

b. Reclamant vindt het niet juist dat de oppervlakte van intensieve veehouderijbedrijven niet meer 
mag bedragen dan 1 hectare van het bouwvlak, terwijl de oppervlakte van andere agrarische 
bedrijven 1,5 hectare mag bedragen. Reclamant is van mening dat op grond van het 
Reconstructieplan Veluwe en de Omgevingsvisie Gelderland intensieve agrarische bedrijven 
onder ruimtelijke en milieutechnische voorwaarden mogen uitbreiden tot een oppervlakte van 
maximaal 1,5 hectare. Reclamant is van mening dat deze mogelijkheid ook in het 
bestemmingsplan buitengebied moet worden opgenomen. 

c. Reclamant geeft aan dat gemeenten sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening veel meer beleidsvrijheid hebben gekregen om een eigen invulling te geven aan 
archeologiebeleid. Deze ruimte moet de gemeente benutten. Zo moeten gronden die onder het 
archeologisch regime vallen zo veel mogelijk worden beperkt. Alleen gronden met daadwerkelijk 
archeologische waarden moeten worden aangewezen. Als dat niet vaststaat, moet de gemeente 
hiernaar op eigen kosten onderzoek doen en de kosten niet afwentelen op de grondeigenaar o f -
gebruiker. Daarnaast moet drainage buiten het aanlegvergunningenstelsel gehouden worden. 
(Her)drainage valt onder normaal agrarisch onderhoud, gebruik en beheer en moet daarom 
vrijgesteld worden van de archeologische onderzoeksplicht. Tot slot kunnen in het verleden 
geroerde gronden niet als archeologisch waardevol worden aangemerkt. Agrarische bouwvlakken 
en uitbreidingen daarvan moeten om die reden buiten de onderzoeksplicht vallen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de algemene beantwoording over dit onderwerp, zoals opgenomen in bijlage 1. 
Ad b. De gemeenteraad heeft de uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied 

vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied. Eén van die 
uitgangspunten is om de oppervlakte voor intensieve veehouderijen te beperken tot 1 ha. 
Alleen voor redenen van dierenwelzijn is een uitbreiding mogelijk. Dit komt, in tegenstelling tot 
hetgeen reclamant aangeeft, overeen met de provinciale Omgevingsverordening. De 
verordening geeft aan dat aan een agrarisch bedrijf ten behoeve van de niet-grondgebonden 
veehouderijtak een agrarisch bouwperceel kan worden toegekend van ten hoogste 1 hectare 
binnen het verwevingsgebied. In het extensiveringsgebied is uitbreiding van bebouwing ten 
behoeve van niet-grondgebonden veehouderijen uitsluitend toegestaan indien de bebouwing 
noodzakelijk is om te voldoen aan dierenwelzijnseisen. Deze uitgangspunten zijn vertaald in 
het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. Aangezien wordt voldaan aan de 
provinciale Omgevingsverordening is er geen aanleiding om de regeling te wijzigen. 
Overigens maakt het bestemmingsplan vergroting van grondgebonden agrarische bedrijven 
naar 1.5 hectare ook niet mogelijk. Voor verdere vergroting is een afzonderlijke afweging 
noodzakelijk aan de hand van een brede omgevingstoets en duurzame ontwikkeling. Aan het 
verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad c. Zie de beantwoording van zienswijze 5 onder ad a. Hieruit blijkt dat de gemeente reeds een 
eigen invulling heeft gegeven aan haar archeologiebeleid en is dus reeds tegemoet gekomen 
aan de wens van reclamant. 
Aangezien hier sprake is van een vastgesteld beleidskader, op basis van een wettelijke 
verplichting, is er geen aanleiding om de dubbelbestemming Waarde-Archeologie te wijzigen 
o f te verwijderen. Bovendien gebeurt het normale onderhoud in de vorm van ploegen meestal 
op een niet diepere bouwvoor dan 35 cm. Het normaal gangbare onderhoud blijft dus zonder 
meer mogelijk. Voor werkzaamheden die dieper gaan, zoals drainage, zal - indien aan de 
voorwaarden voldaan wordt - archeologisch onderzoek verplicht blijven. Het belang van het 
behoud van archeologie gaat, zoals in het beleidskader afgewogen, in dat geval boven een 
snelle aanleg van bijv. drainage. 
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Ten aanzien van het uitzonderen van bouwblokken van de archeologische onderzoeksplicht, 
wordt ten eerste overwogen dat deze niet volledig geroerd hoeven te zijn, zeker aangezien 
vroeger gebruikte bouwmethoden vaak niet diep de grond in gingen. En het is zeker 
onwaarschijnlijk dat uitbreidingen van bouwblokken volledig geroerd zijn. Archeologische 
waarden kunnen dus aanwezig zijn, en er is dan ook geen reden - zoals in het beleidskader 
ook afgewogen - om de archeologische bestemming te verwijderen. Bovendien, als 
aangetoond kan worden dat de bodem reeds geroerd is, kan archeologisch onderzoek 
achterwege blijven. 

Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Bijlage 8; maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf komt te vervallen. In plaats daarvan wordt 
in het bestemmingsplan een specifieke gebruiksregel opgenomen om een toename van de 
ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande situatie te voorkomen. 
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9. reclamant (registratienummer 2015-34004) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant is eigenaar van een tweetal gasdrukmeet- en regelstations in het plangebied. Deze 

stations zijn een type B-inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. In het ontwerp 
bestemmingsplan zijn aan de gronden waarop de gasdrukmeet- en regelstations zijn gevestigd de 
bestemmingen 'Agrarisch' en 'Waarde - Archeologie' toegekend. Binnen deze bestemmingen is 
niks voor nutsvoorzieningen geregeld. 

b. Reclamant verzoekt beide gasdrukmeet- en regelstations via een functieaanduiding 
('nutsvoorziening') op de verbeelding vastte leggen, inclusief de daarbij behorende 
veiligheidscontour (Barim-zone). Reclamant is van mening dat door deze wijze van bestemmen de 
aanwezigheid van het gasdrukmeet- en regelstation voor derden zichtbaar is. Bovendien wordt 
beter geborgd dat de veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten en 
beperkt kwetsbare objecten nu en in de toekomst in acht wordt genomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant constateert terecht dat beide gasdrukmeet- en regelstations, aan de Kanaalweg te 

Vaassen en aan de Ravenstraat te Oene, binnen de bestemming Agrarisch liggen, buiten een 
bouwvlak. Geconstateerd moet worden dat de betreffende gasdrukmeet- en regelstations 
ingevolge artikel 2 lid I Bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor) op basis van de afmetingen 
vergunningvrije bouwwerken zijn en daardoor niet aan het bestemmingsplan kan worden 
getoetst. Het bestemmen van deze bouwwerk zou dus alleen een signaleringsfunctie hebben, 
hetgeen niet de functie is van een bestemmingsplan. Aan het verzoek van reclamant wordt 
dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad b. Zoals onder ad a. reeds geconstateerd is, zou het bestemmen van de gasdrukmeet- en 
regelstations uitsluitend een signaleringsfunctie hebben. Hetzelfde geldt ook voor de 
veiligheidszones die in het Activiteitenbesluit zijn bepaald, om het bouwwerk vast te leggen. 
Zoals het reclamant zelf al aangeeft, gelden voor het gasdrukmeet- en regelstation de 
afstanden voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten die zijn opgenomen in artikel 3.12 lid 
6 Activiteitenbesluit. Deze afstanden zijn onverkort van toepassing en gelden dus naast de 
regeling van het bestemmingsplan. Een dubbele regeling opnemen in het bestemmingsplan, 
enkel om als signalering te fungeren, is niet noodzakelijk en bovendien ongewenst. Het 
tegemoetkomen aan dit verzoek zou betekenen dat ook alle andere bedrijven die in het 
bestemmingsplan geregeld zijn en onder het Activiteitenbesluit vallen, in principe een 
vergelijkbare regeling moeten krijgen. Dit is niet iets wat in een bestemmingsplan thuishoort. 
Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor gebruik en bouwen, de 
milieuwetgeving voorziet in een nader invulling daarvan. Aan het verzoek van reclamant wordt 
dan ook niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

19 



10. reclamant (registratienummer 2015-34032) 

Samenvatting reactie 
De zienswijze richt zich tegen het bestemmingsplan. Dit wordt als volgt gemotiveerd. 
a. Reclamant last diens inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan in. 
b. Reclamant benoemt dat voorliggend bestemmingsplan conserverend van aard is, en weidt 

hierover uit. 
c. Reclamant last diens zienswijze op de Woonvisie in. 
d. Reclamant geeft diens mening over verschillende aspecten van het beleid op het vlak van wonen. 
e. Reclamant geeft diens mening over verschillende onderwerpen van de toelichting. 
f. Reclamant stelt dat in strijd is gehandeld met het gelijkheidsbeginsel omdat elders grenzen van 

een bestemming ambtshalve zijn veranderd, en bij reclamant dit slechts na onderzoeken 
(waarvoor kosten gemaakt zijn) mogelijk was. 

g. Reclamant stelt dat de uitsluiting van aan- en uitbouwen als bijgebouwen in de nieuwe definitie 
voor bijgebouwen leidt tot het verloren gaan van bijgebouwen, waardoor deze dus elders 
herbouwd mogen worden. 

h. Reclamant stelt dat veel van de bestaande Bed&Breakfast-gelegenheden niet voldoen aan de in 
het voorliggend bestemmingsplan daarvoor geformuleerde eisen. Reclamant stelt dat derhalve 
Bed&Breakfast-gelegenheden niet aan deze eisen hoeven te voldoen. 

i. Reclamant stelt dat regels achterwege kunnen blijven omdat afwijkingen van regels niet worden 
gemotiveerd in publicaties. Zonder regels is ook willekeur onmogelijk. 

j . Reclamant stelt voor de regeling voor bijgebouwen te veranderen, zodat bijgebouwen niet alleen 
achter de voorgevel van de woning mogen worden gebouwd maar tussen de 'voorgevel' van een 
bijgebouw en de voorgevel van de woning. Reclamant gaat hier kennelijk uit van de aanwezigheid 
van bijgebouwen voor de voorgevel van de woning, 

k. Reclamant stelt dat de oppervlakte van 20 m 2 aan overkappingen onwenselijk is. Dit omdat 
carports vaak twee auto's huisvesten, en daarvoor 30 m 2 nodig is. Dan zouden dus twee carports 
van 15 m 2 worden gebouwd, evt. op verschillende plekken. 

I. Reclamant raadt aan de mogelijkheid om 200 m 2 aan bijgebouwen bij een agrarisch hobbybedrijf 
te mogen realiseren, te beperken. Deze 200 m 2 leidt juist tot extra verstening, getuige de 
ontwikkeling aan de Heemhoeveweg 6. 

m. Reclamant verzoekt om de definitie van achtererfgebied te wijzigen. Reclamant stelt voor dat het 
achtererfgebied het terrein beslaat rondom het hoofdgebouw, binnen het bouwvlak en minimaal 
op 5 m van de openbare ruimte. Dit zou minder benauwend zijn. 

n. Reclamant stelt dat de ontheffingsmogelijkheid van artikel 26.6 te ruim is, en kan leiden tot 
verstening, mede door vergroting van de oppervlakte aan bijgebouwen en mantelzorg. Reclamant 
stelt voor "de huisvesting van twee huishoudens in één woning" te vervangen met "de huisvesting 
van twee huishoudens in één bouwvlak", 

o. Reclamant herhaalt dat elders grenzen van een bestemming ambtshalve zijn veranderd, en bij 
reclamant slechts na onderzoeken. Reclamant vordert de onderzoekskosten á C 2286,90 terug, 

p. Reclamant stelt dat de vergunde situatie van Tongerenseweg 168 conform de bouwvergunning 
van 23 februari 2007 dient te worden opgenomen in het bestemmingsplan. Daarbij hoort ook de 
ligging van de voorgevel. 

q. Reclamant verzoekt de aanduiding 'gastenverblijf' voor Tongerenseweg 168 a te vervangen met 
een woonbestemming. Reclamant draagt daarbij aan dat de provincie herbestemming verkiest 
boven verstening door nieuwbouw, dat hergebruik een lager beslag op de ruimte legt dan 
nieuwbouw, dat met een erfinrichtingsplan het geheel van Tongerenseweg 168 en 168 a als één 
samenhangend erf leesbaar blijft, dat uit twee onderzoeken van reclamant blijkt dat er geen 
redenen zijn Tongerenseweg 168 a niet als woning te bestemmen, dat de ladder voor duurzame 
verstedelijking en de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik niet van toepassing zijn, dat 
Tongerenseweg 168 a in 1980 vergunningsvrij is ingericht als woning, dat de aanmaning tot 
staking van de bewoning in 1992 onrechtmatig was, dat in 2006 renovatie van Tongerenseweg 
168 a met vergunning is gebeurd, dat Tongerenseweg 168 a van juni 2006 tot juni 2008 bewoond 
is, dat gebruik wordt gemaakt van het woningrecht van het met vergunning in twee woningen 
gesplitste oude Tongerenseweg 168 waarvan één woningrecht naar Tongerenseweg 168 is 
gegaan en het andere naar 168 a, en dat Heerderweg 57 a een vergelijkbare situatie is welke is 
omgezet in een woning. 
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r. Reclamant verzoekt Tongerenseweg 168 te herbestemmen tot villa, vanwege het precedent dat 
geschapen is door de verleende vergunningen voor Oost Ravenweg 3 te Epe. 

s. Reclamant stelt dat bij Heemhoeveweg 6 per saldo geen sanering heeft plaatsgevonden, en dat 
uit het plan 'de Adelaar' blijkt dat bij sanering aan elkaar gebouwde woningen moeten worden 
gerealiseerd, terwijl hier drie vrijstaande woningen zijn gerealiseerd. Vervolgens herhaalt 
reclamant uit dit plan tekst ten aanzien van beleid, en stelt dat Tongerenseweg 168 en 168 a aan 
dit beleid voldoen. 

t. Reclamant last diens zienswijze ten aanzien van het zwijnenkerend raster in, en verwacht nu een 
reactie. 

u. Reclamant stelt dat het beleid uitgaat van het wegnemen van barrières om een zo groot mogelijk 
natuurgebied te creëren. Een zwijnenkerend raster is hiermee in strijd. Daarnaast kunnen nieuwe 
functies, zoals een raster, slechts worden toegestaan als er sprake is van een dringend 
maatschappelijk belang en er compenserende maatregelen worden genomen. Aangezien beide 
ontbreken, kan het raster niet gebouwd worden. 

v. Reclamant stelt dat bouwwerken niets bijdragen aan de functie natuur, en dus de mogelijkheid tot 
het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde tot 1 m uit de bestemming Bos geschrapt moet 
worden of onder het derde lid onder 2 t.b.v. het hertenkamp ondergebracht moet worden. 

w. Reclamant stelt dat wildrasters met een maximale bouwhoogte van 2,5 m en bouwwerken, geen 
gebouw zijnde met een maximale bouwhoogte van 1 m in de bestemmingen Bos, Natuur en 
Natuur - Bos niet in het belang van flora en fauna en wild zijn. Reclamant stelt dat dit de drijfjacht 
op wild faciliteert. 

x. Reclamant stelt dat hekken particulieren, ondernemers en paardrijders hinderen, en dat rasters 
benauwend werken voor mens en zwijn. Er is geen toegevoegde waarde, 

y. Reclamant stelt dat het woningbouwprogramma zoals in de Woonvisie verwoord vraaggestuurd 
dient te zijn. Reclamant verwacht zonder deze sturing vergrijzing van de bevolking, 

z. Reclamant stelt dat het adres Heerderweg 61-63 kan worden geschrapt van de Lijst 
bedrijfsactiviteiten en toegestane bebouwing (bijlage 3 bij de regels) wegens sanering van het 
bedrijf. 

aa. Reclamant stelt dat Jagtlustweg 23 te Epe twee jaar geleden gesloopt is, en tot nu toe niet 
herbouwd is. Reclamant vraagt, met verwijzing naar de herbouwtermijn van twee jaar na een 
calamiteit, of het recht op herbouw vervallen is. 

bb. Reclamant stelt dat er geen Oost Ravenweg 2 a is, en vindt een bouwvergunning voor een 
bijgebouw bij Oost Ravenweg 2 a daardoor curieus, 

cc. Reclamant stelt dat Oranjeweg 86 te Ernst onterecht als twee woningen is aangeduid, 
dd. Reclamant stelt dat Centrumweg 1 te Epe geen woning maar een recreatiewoning is, en dat dit 

ten onrechte is gewijzigd. 
ee. Reclamant stelt dat meegewerkt is aan het omzetten van het bijgebouw bij Heerderweg 57 in een 

woning. Reclamant meent dat hieruit voortvloeit dat Tongerenseweg 168 a ook in een woning 
dient te worden omgezet. 

ff. Reclamant verzoekt het draaien van de oostgrens van het bouwblok van Tongerenseweg 168 
zoals is toegekend. 

gg. Reclamant verzoekt vergoeding van de gemaakte kosten voor de rapporten voor flora en fauna en 
voor de ruimtelijke onderbouwing, á ê 2.286,90. 

hh. Reclamant verzoekt de noordoostgevel van Tongerenseweg 168 als voorgevel te bestemmen, en 
niet de adreszijde. Reclamant stelt dat hierdoor de carport vergunningsvrij kan worden gebouwd, 

ii. Reclamant verzoekt een woonbestemming voor Tongerenseweg 168 a. Reclamant stelt dat dit 
steunt op het gelijkheidsbeginsel en verworven rechten, passend is in het beleid van hogere 
instanties, en er geen beleidsmatige grond is waarop dit verzoek is af te wijzen, 

j j . Reclamant verzoekt een villabestemming voor Tongerenseweg 168. Reclamant stelt dat dit steunt 
op het gelijkheidsbeginsel en verworven rechten, passend is in het beleid van hogere instanties, 
en er geen beleidsmatige grond is waarop dit verzoek is af te wijzen. Reclamant stelt dat hierdoor 
de onterecht geweigerde dak-opbouwen te vergunnen zijn. 

Reactie gemeente 
Ad a. Volstaan wordt met een verwijzing naar de beantwoording van de inspraakreactie van 

reclamant in de relevante inspraaknota (inspraaknota Wonen), welke bij het ontwerp 
bestemmingsplan als bijlage is toegevoegd. 

Ad b. Het standpunt van reclamant wordt ter kennisgeving aangenomen. 
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Ad c. De Woonvisie 2013 'Prettig wonen, Samen leven' (hierna Woonvisie) is inmiddels vastgesteld, 
en is geldend beleid. Hier kan niet meer op gereageerd worden. De Woonvisie staat in deze 
procedure dan ook niet meer ter discussie. Verder wordt volstaan met een verwijzing naar de 
beantwoording van de inspraakreactie van reclamant in de Inspraaknota Ontwerpwoonvisie 
Prettig wonen, Samen leven. 

Ad d. De standpunten van reclamant worden ter kennisgeving aangenomen. Zie verder de 
gemeentelijke reactie onder ad c. 

Ad e. De standpunten van reclamant worden ter kennisgeving aangenomen. 
Ad f. Reclamant heeft een verzoek voor een kleinschalig initiatief ingediend. Dit is als zodanig 

behandeld. Daarbij waren de relevante onderzoeken nodig, net zoals bij andere kleinschalige 
initiatieven diverse onderzoeken nodig waren. Na melding hiervan, heeft reclamant de keuze 
gemaakt de onderzoeken te leveren. Geconcludeerd kan worden dat voldaan is aan het 
gelijkheidsbeginsel, en dat de gevolgen van het aangevraagde kleinschalige initiatief, inclusief 
bijbehorende kosten, door reclamant zijn aanvaard. 

Ad g. Onduidelijk is wat reclamant met diens opmerking beoogt. Voor zover de mogelijkheden voor 
de realisatie van bijgebouwen nog niet zijn benut kunnen deze elders op het bestemmingsvlak 
worden gerealiseerd, mits wordt voldaan aan de desbetreffende bouwregels. Er is geen 
aanleiding deze regeling te wijzigen. 

Ad h. De gemeenteraad heeft beleid voor verblijfsrecreatie, waaronder ook de regels voor Bed Ã 
Breakfasts, vastgesteld in de nota Verblijfsrecreatie. In deze nota is opgenomen dat een Bed 
S Breakfast uitsluitend mogelijk is binnen de woning. Dit beleid is vertaald in het voorliggende 
bestemmingsplan. Het is correct dat enkele Bed Ã Breakfasts in een bijgebouw zijn gevestigd. 
Hiervoor is destijds een eigen afweging gemaakt. Alleen daar waar dit voorkomt is dit apart 
geregeld in bijlage 2 bij de regels. Het feit dat in enkele gevallen in het verleden op basis van 
het toen geldende beleid een bepaalde afweging is gemaakt geeft niet het recht om nu af te 
mogen wijken van de regels bij het bestemmingsplan. Nieuwe Bed S Breakfasts moeten dus 
voldoen aan de regels zoals opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied. 

Ad i. Publicaties stelt iedereen in de gelegenheid kennis te nemen van bijvoorbeeld vergunningen 
en eventueel daarbij horende afwijkingen van regels. In alle gevallen is het mogelijk de 
bijbehorende stukken in te zien. Hierin staan de overwegingen voor het toestaan en afwijzen 
van zaken en voor het afwijken van de regels. Er is dus nooit een ongemotiveerde afwijking 
van regels. Aan de suggestie van reclamant hoeft dan ook niet worden tegemoet gekomen. 
Verder werpen wij de beschuldiging van willekeur verre van ons. Juist het instellen van regels 
voorkomt willekeur. 

Ad j . De regeling zoals door reclamant opgesteld zou betekenen dat bijgebouwen slechts tussen de 
voorgevel van een woning en voor de voorgevel gelegen bijgebouwen mogen worden 
gebouwd. Dit is onwenselijk, omdat de meeste mensen bijgebouwen achter de voorgevel van 
de woning willen bouwen en dit met deze regel niet meer mogelijk is. 
De regeling zoals in voorliggend bestemmingsplan is opgenomen is bedoeld om bestaande, 
legale bijgebouwen voor de voorgevel van een woning te legaliseren, zodat deze kunnen 
worden onderhouden dan wel vervangen. Een uitbreiding van de mogelijkheid om 
bijgebouwen voor de voorgevel van de woning te kunnen realiseren is onwenselijk, vanwege 
het negatieve effect hiervan op de uitstraling van de woningen. De regeling wordt dan ook niet 
aangepast. 

Ad k. De oppervlakte van 20 m 2 aan overkappingen is het totaal dat per bestemming mogelijk is. Er 
is dus geen mogelijkheid om twee carports van 15 m 2 te realiseren. Er is dan ook geen risico 
dat het scenario dat reclamant schetst ontstaat. Hiermee wordt volstaan. 

Ad I. De regeling om extra bijgebouwen toe te staan indien sprake is van een agrarisch 
hobbybedrijf is reeds opgenomen in het vigerend bestemmingsplan Buitengebied. Destijds is 
afgewogen dat op een groot aantal percelen in het buitengebied bij woningen vaak op 
hobbymatige wijze dieren worden gehouden. Het gaat dan vaak om aantallen dieren en een 
productiewijze die geen agrarische bedrijfsbestemming rechtvaardigen. Vaak is het aantal 
dieren wel zodanig dat de maximale maat van 75 m 2 voor bijgebouwen ontoereikend is. 
Vandaar dat een mogelijkheid geboden is om tot 200 m 2 aan bijgebouwen te realiseren. 
Deze afweging is nog steeds actueel. Ook nu nog worden immers bij een groot aantal 
woonpercelen dieren gehouden. In het bestemmingsplan is daarom een ontheffing 
opgenomen die het mogelijk maakt om bij dergelijke woonpercelen de oppervlakte 
bijgebouwen uit te breiden tot 200 m 2 , mits het perceel met de direct aangrenzende (en in 
eigendom zijnde) gronden één geheel met een oppervlakte van minimaal 5.000 m 2 vormen. 
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Voordat de ontheffing verleend kan worden moet de noodzaak van de uitbreiding van de 
oppervlakte zijn aangetoond. De bijgebouwen moeten dus worden gebruikt voor het 
hobbymatig houden van vee en /of telen van gewassen. 
Omdat de behoefte, zoals die ook in het vigerend bestemmingsplan Buitengebied is 
opgenomen en gebruikt wordt, nog steeds actueel is, is er geen aanleiding om de regeling te 
wijzigen. Aan het verzoek wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad m. Het door reclamant genoemde begrip komt niet voor in het voorliggende ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied. Aan het verzoek kan dan ook niet tegemoet worden 
gekomen. Volstaan wordt met een verwijzing naar de landelijke definitie zoals opgenomen in 
het Besluit omgevingsrecht (Bor), welke ook voor de gemeente Epe geldt. 

Ad n. Wij realiseren ons dat de ontheffingsmogelijkheid van artikel 26.6 een vergroting van de 
bebouwde oppervlakte toestaat. Dit blijft echter beperkt tot de toevoeging van extra 
bebouwingsmogelijkheden voor bijgebouwen voor het tweede huishouden. De woning zelf en 
de bebouwingsmogelijkheden voor bijgebouwen voor het eerste huishouden blijven hetzelfde. 
Deze toename van bebouwde oppervlakte achten wij verantwoord. Ten eerste zijn gelijke 
rechten ten aanzien van bijgebouwen in het kader van het gelijkheidsbeginsel wenselijk. Ten 
tweede is het goed huisvesten van een tweede huishouden van belang, en daar horen ook 
bebouwingsmogelijkheden voor bijgebouwen bij. 
Ook de mogelijkheden voor het realiseren van mantelzorgvoorzieningen zou tot verstening 
leiden. Wij volstaan met de constatering dat wij de mogelijkheden die in het Besluit 
omgevingsrecht voor mantelzorg worden geboden niet kunnen inperken, aangezien dit hogere 
wetgeving is. Enige verstening die hieruit voort zou kunnen vloeien is kennelijk als 
aanvaardbaar geacht door de wetgever. 
Ten slotte wordt een wijziging van de ontheffingsmogelijkheid voorgesteld. Het wijzigen van de 
tekst "in één woning" naar "in één bouwvlak" leidt echter tot een drastische uitbreiding van de 
ontheffingsmogelijkheid. De nieuwe zinsnede "de huisvesting van twee huishoudens in één 
bouwvlak" lijkt namelijk de mogelijkheid te bieden om in plaats van één woning nu twee 
woningen te kunnen bouwen. Dit is expliciet niet de bedoeling van de ontheffingsmogelijkheid; 
deze ziet slechts op het gebruik van één woning door twee huishoudens. Bovendien zou dit 
leiden tot verstening, aangezien er dan de oppervlakte van een woning als bouwmogelijkheid 
wordt toegevoegd. Gezien deze overwegingen is een dergelijke wijziging niet wenselijk. 
Samenvattend is er ons inziens dan ook geen sprake van onaanvaardbare verstening, en is 
wijziging van de ontheffingsmogelijkheid niet aan de orde. Aan het verzoek van reclamant 
wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad o. Zie de gemeentelijke reactie onder ad f. De vordering van de onderzoekskosten kan niet in het 
kader van deze procedure worden behandeld. Indien reclamant, ondanks het gestelde onder 
ad f recht meent te hebben op deze kosten, dan dient hij hiervoor een apart verzoek in te 
dienen. 

Ad p. Het bestemmingsvlak, tevens bouwvlak, van Tongerenseweg 168 is zodanig in het 
bestemmingsplan opgenomen, dat alle verleende bouwvergunningen binnen het 
bestemmingsvlak passen. Exacter dan dit is niet mogelijk, tenzij het bestemmingsvlak wordt 
teruggebracht tot de exacte locatie van alle vergunde bouwwerken. Daardoor is er geen 
ruimte meer binnen het bestemmingsvlak en dus geen flexibiliteit meer mocht er ooit behoefte 
zijn de woning of een bijgebouw te herpositioneren. Gezien de inhoud van de zienswijze 
nemen wij aan dat dit niet de wens is. 
Een voorgevel wordt niet opgenomen in een bestemmingsplan. Wel wordt een algemene regel 
opgenomen. In dit bestemmingsplan is dat artikel 1.87, waarin het begrip voorgevel wordt 
gedefinieerd. Dit is: 
"de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere 
zijden aan de weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen 
gevel" 
Deze regel voldoet. En aangezien, zoals reclamant ook aangeeft, burgemeester en 
wethouders reeds een besluit over de voorgevel van Tongerenseweg 168 heeft genomen, is 
verdere aanduiding in het bestemmingsplan onnodig. 
Aan het verzoek van reclamant om de vergunde situatie van Tongerenseweg 168 in het 
bestemmingsplan op te nemen is dan ook reeds voldaan. 
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Ad q. Zoals in de inspraaknota reeds is afgewogen, is het omzetten van de aanduiding 
'gastenverblijf' in een woonbestemming voor Tongerenseweg 168 a niet aan de orde. Ten 
eerste betreft het hier een conserverend bestemmingsplan, en zijn de huidige rechten 
overgenomen in het ontwerp bestemmingsplan. Ten tweede is het toevoegen van een woning 
in strijd met het beleid zoals uit de Woonvisie voortvloeit. 
De overige argumenten zoals reclamant aandraagt zijn daardoor niet van toepassing. Dat 
hergebruik een lager beslag op de ruimte legt dan nieuwbouw is in veel gevallen correct, maar 
dat is nu dus niet aan de orde. Dat een samenhangend erf mogelijk kan worden gemaakt 
middels een erfinrichtingsplan, is een toepasselijke eis, maar dus ook niet aan de orde. Dat de 
onderzoeken geen belemmering zien voor een woonbestemming is op zichzelf geen reden om 
deze dan ook toe te kennen, en nu dus ook niet aan de orde. De ladder voor duurzame 
verstedelijking is altijd van toepassing, en ook deze wijziging zou hieraan getoetst moeten 
worden. Ongeacht de uitkomst daarvan, is dit nu dus niet aan de orde. De bewoning van 
juni 2006 tot juni 2008 geeft geen rechten op een woonbestemming. Een vergunning voor de 
bewoning door twee huishoudens geeft geen recht op twee woningen. In het geval van 
Heerderweg 57 a betreft een niet vergelijkbare situatie. Op het perceel Heerderweg 57 rust in 
de vigerende situatie reeds de mogelijkheid voor de realisatie van twee woningen. Dit is in het 
voorliggende plan niet gewijzigd. Er kan dus geen vergelijking worden gemaakt met dit 
perceel. 

Ad r. Een beperkt aantal huizen heeft de aanduiding villa. De aanduiding villa is uitsluitend 
toegekend aan woningen die in voorgaande bestemmingsplannen reeds als villa waren 
bestemd. Oost Ravenweg 3 te Epe had in het vigerend bestemmingsplan Buitengebied reeds 
deze aanduiding. In het geval van Tongerenseweg 168 is hier geen sprake van. Er is dus 
geen sprake van precedentwerking en eveneens geen aanleiding om Tongerenseweg 168 te 
voorzien van de aanduiding villa. Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet 
gekomen. 

Ad s. Bij de ontwikkelingen Heemhoeveweg 6 en de Adelaar zijn middels functieverandering nieuwe 
woningen gerealiseerd. Kennelijk is reclamant van mening dat dit beleid ook van toepassing is 
op Tongerenseweg 168 en 168 a. Dit is niet het geval. Bij het plan Heemhoeveweg 6 en het 
plan de Adelaar betrof het respectievelijk een agrarisch bedrijf en een chemische wasserij, 
waarvan de activiteiten waren gestaakt en de bestemming werd gewijzigd. In het geval van 
Tongerenseweg 168 en 168 a betreft het een reguliere woonbestemming. Functieverandering 
is derhalve niet aan de orde. 

Ad t. Verwezen wordt naar de gemeentelijke Inspraaknota tracé en passagevoorzieningen 
zwijnenkerend raster, waarin de gemeentelijke reacties zijn gegeven op de inspraakreacties in 
het kader van de procedure rondom het zwijnenkerend raster. Hierin wordt ook het schrijven 
van reclamant behandeld. 

Ad u. Zoals in de Inspraaknota tracé en passagevoorzieningen zwijnenkerend raster reeds is 
aangegeven, is de bouw van een zwijnenkerend raster passend binnen het huidige 
bestemmingsplan Buitengebied. Dit is door de rechtbank in diens uitspraak AWB 15/3673 
d.d. 20 oktober 2015 ook bevestigd. Ook binnen voorliggend bestemmingsplan is een 
zwijnenkerend raster passend. De door reclamant aangedragen argumenten zijn hierbij reeds 
beoordeeld. Het bestemmingsplan wordt dan ook niet gewijzigd. 

Ad v. Andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, kunnen bedoeld zijn om fauna niet in conflict te 
laten komen met de mens, of andersom. Ook kunnen andere bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, nodig zijn om natuurdoelstellingen te halen, zoals begrazing. 
Daarom wordt de mogelijkheid geboden om andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
binnen de bestemming Bos te realiseren. Deze bouwmogelijkheden zijn dus passend binnen 
de bestemming. 

Ad w. Wildrasters zijn bedoeld om fauna niet in conflict te laten komen met de mens, of andersom. 
Ook kunnen wildrasters nodig zijn om natuurdoelstellingen te halen, zoals begrazing. Andere 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen eenzelfde doel. 
Daarom wordt de mogelijkheid geboden om wildrasters en andere bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, binnen de bestemmingen Bos, Natuur en Natuur - Bos te realiseren. 
Wildrasters zijn pas na ontheffing te realiseren. Deze bouwmogelijkheden zijn dus passend 
binnen de bestemmingen. 
Verder wordt opgemerkt dat ook de jacht in het kader van het beheer van de wildstand 
noodzakelijk kan zijn. Dit past dus ook binnen de bestemmingen Bos, Natuur en Natuur - Bos. 
De vorm van de jacht is daarbij niet relevant. 
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Ad x. Zoals onder ad w aangegeven, hebben hekken en wildrasters nut en zijn deze passend 
binnen de verscheidene bestemmingen. Enige hinder voor particulieren, ondernemers en 
paardrijders zal minimaal dan wel nihil zijn, en weegt niet op tegen de (natuur)doelstellingen 
welke door middel van dergelijke bouwwerken kunnen worden gerealiseerd. Het 
bestemmingsplan wordt dan ook niet aangepast. 

Ad y. De Woonvisie is inmiddels vastgesteld, en is geldend beleid. Hier kan niet meer op 
gereageerd worden. De Woonvisie staat in deze procedure dan ook niet meer ter discussie. 
Daarom wordt volstaan met een verwijzing naar de beantwoording van de zienswijze van 
reclamant op de Woonvisie. 

Ad z. Heerderweg 61-63 valt buiten de reikwijdte van het plan, en het hier eerder aanwezige bedrijf 
is inderdaad gesaneerd. Conform de wens van reclamant zal Heerderweg 61-63 geschrapt 
worden van de Lijst bedrijfsactiviteiten en toegestane bebouwing (bijlage 3 bij de regels). 

Ad aa. Voor de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied is een Nota van uitgangspunten 
opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan met bepaalde situaties 
omgaat. Ten aanzien van woningen is het uitgangspunt dat bestaande, legale woningen in het 
nieuwe bestemmingsplan worden opgenomen. Aangezien Jagtlustweg 23 te Epe een legale 
woonbestemming betreft, is ook dit perceel opgenomen in voorliggend bestemmingsplan. 
Inmiddels is beleid aangenomen waardoor onbenutte woonbestemmingen zouden moeten 
vervallen. Omdat in de uitgangspunten van het bestemmingsplan dit beleid niet is vervat, is dit 
beleid niet verwerkt in het bestemmingsplan. Dit omdat anders de rechtszekerheid in het 
geding zou komen. 
Bij een volgende actualisatie van het bestemmingsplan voor Jagtlustweg 23 te Epe zou, indien 
het beleid omtrent onbenutte woonbestemmingen dan nog geldt, de woonbestemming voor 
Jagtlustweg 23 te Epe kunnen vervallen. Dit vergt echter onderzoek in de aanloop naar het 
bestemmingsplan, om te kunnen oordelen of Jagtlustweg 23 onder dit beleid valt. Dit is, zoals 
gezegd, op dit moment nog niet van toepassing gezien de uitgangspunten voor voorliggend 
bestemmingsplan. 

Ad bb. Volstaan wordt met de constatering dat er zowel een Oost Ravenweg 2, als een Oost 
Ravenweg 2a is. 

Ad cc. Voor de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied is een Nota van uitgangspunten 
opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan met bepaalde situaties 
omgaat. Ten aanzien van woningen is het uitgangspunt dat bestaande, legale woningen in het 
nieuwe bestemmingsplan worden opgenomen. Aangezien Oranjeweg 86 te Ernst een legale 
woonbestemming met twee wooneenheden betreft, is dit ook zodanig opgenomen in 
voorliggend bestemmingsplan. 

Ad dd. Centrumweg 1 te Epe is als woning bestemd in het vigerende bestemmingsplan Wissel en 
Schaveren, correctieve herziening. Voor de actualisatie van het bestemmingsplan 
Buitengebied is een Nota van uitgangspunten opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe het 
bestemmingsplan met bepaalde situaties omgaat. Ten aanzien van woningen is het 
uitgangspunt dat bestaande, legale woningen in het nieuwe bestemmingsplan worden 
opgenomen. Aangezien Centrumweg 1 te Epe een legale woonbestemming is, is dit ook 
zodanig opgenomen in voorliggend bestemmingsplan. 
Tegen het bestemmingsplan Wissel en Schaveren, correctieve herziening is geen beroep 
ingediend, dus ook niet tegen de bestemming van Centrumweg 1 te Epe. Het 
bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Daardoor is er geen reden om uit te gaan van 
iets anders dan de relevante bestemming in het vigerende bestemmingsplan. 

Ad ee. Geconstateerd wordt dat in het vigerend bestemmingsplan Buitengebied uit 2005 op het 
perceel Heerderweg 57 te Epe reeds twee woningen zijn toegestaan. Dit is in het voorliggende 
bestemmingsplan niet gewijzigd. Het feit dat in het vigerend bestemmingsplan twee woningen 
zijn toegestaan geeft niet het recht om Tongerenseweg 168 a in een woning om te zetten. Aan 
het verzoek wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad ff. Aan het verzoek is reeds in het voorontwerp bestemmingsplan en dus ook in het voorliggende 
ontwerp bestemmingsplan tegemoet gekomen. 

Ad gg. Zie de gemeentelijke reactie onder ad o. 
Ad hh. Zie de gemeentelijke reactie onder ad j en ad p. 
Ad ii. Zie de gemeentelijke reactie onder ad q. Hieruit blijkt ook dat er geen strijd is met het 

gelijkheidsbeginsel, rekening gehouden wordt met legaal verworven rechten, en er een 
beleidsmatige grond is om het verzoek af te wijzen. Dat het verzoek passend zou kunnen zijn 
in het beleid van hogere instanties, wijzigt deze afweging niet. Aan het verzoek van reclamant 
wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 
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Ad j j . Zie de gemeentelijke reactie onder ad r. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding het bestemmingsplan te wijzigen. 
In de Lijst bedrijfsactiviteiten en toegestane bebouwing (bijlage 3 bij de regels) wordt het adres 
Heerderweg 61-63 met de activiteit Wasserijbedrijf en een Toegestane bebouwing, exclusief 
bedrijfswoningen van 1.125 m 2 verwijderd. 
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11. reclamant (registratienummer 2015-34109) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant heeft materiële bezwaren tegen alle bepalingen die een zwijnenkerend raster toestaan. 

Deze bezwaren zijn reeds benoemd in de diverse documenten die zijn ingediend in het kader van 
de procedures ten behoeve van de aanleg van een zwijnenkerend raster. Al deze eerdere 
documenten worden geacht deel uit te maken van deze zienswijze. Reclamant verzoekt al deze 
documenten opnieuw te beschouwen bij de besluitvorming inzake het bestemmingsplan 
buitengebied. 

b. Reclamant verwijst ook naar zijn brief d.d. 23 maart 2015 waarin de economische gevolgen van 
het plaatsen van zwijnenkerende rasters zijn uiteengezet, wanneer het ontwerp bestemmingsplan 
ten aanzien van dit onderdeel ongewijzigd wordt vastgesteld. 

Uít de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording van zienswijze 3. 
Ad b. Zie de beantwoording van zienswijze 3. Bovendien wordt de vraag of er negatieve 

economische gevolgen zijn niet in de ruimtelijke procedure voor het bestemmingsplan 
behandeld. Indien reclamant van mening is dat sprake is van inkomensderving als gevolg van 
de planologische maatregel, dan staat reclamant vrij om binnen vijf jaar nadat het 
bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, een verzoek tot tegemoetkoming in de 
planschade in te dienen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. Onder artikel 1.88 wordt de 
bewoording "begeleiden" gewijzigd in "geleiden" (zie verder de beantwoording van zienswijze 3). 

27 



12. reclamant (registratienummer 2015-34110) 

Samenvatting zienswijze 
a. Reclamant geeft aan dat door het toekennen van bestemmingsvlakken voor 'Wonen' het lastig is 

te beoordelen welke gebouwen zijn vergund en welke niet. Reclamant verzoekt de bebouwingen 
in de bestemmingsvlakken zichtbaar te maken. 

b. Reclamant stelt dat de bestemmingsvlakken voor 'Wonen' op veel plekken zijn gewijzigd en zelfs 
zijn verkleind. Door de erven te verkleinen wordt een beperking opgelegd voor het ontwikkelen 
van de in dit deel van de Veluwe zo herkenbare woonensembles. Reclamant ziet graag dat de 
wijzigingen (verkleiningen) van de bestemmingsvlakken voor 'Wonen' wordt teruggedraaid. 

c. Reclamant constateert dat de agrarische bestemming van het perceel Oranjeweg 119 in Gortel is 
vervallen. Door aan het perceel nu de bestemming 'Wonen' toe te kennen, wordt een mogelijke 
toekomstige agrarische ontwikkeling weggenomen. Ook de mogelijkheid om historisch erfgoed 
terug te brengen, wordt volgens reclamant door de wijziging afgesneden. Reclamant verzoekt 
voor het betreffende perceel weer een bestemming op te nemen waarbinnen agrarische 
ontwikkelingen mogelijk zijn. 

d. Reclamant constateert dat de bestemming 'Recreatie-Recreatiewoning' aan de Vierhouterweg in 
Gortel is vervallen en een bestemming 'Natuur' is toegekend. Volgens reclamant heeft op de 
betreffende locatie van oudsher een woning gestaan en is het laten verdwijnen van gebouwen die 
historisch gezien een plek hebben ongewenst. Reclamant wil de mogelijkheid om hier een woning 
te bouwen behouden en pleit ervoor de oorspronkelijke bestemming aan te houden. 

e. Reclamant ziet in het bestemmingsplan graag meer mogelijkheden om een levendige 
gemeenschap te kunnen ontwikkelen. Daarbij moet gedacht worden aan de mogelijkheid om 
cultuurhistorische elementen zoals schaapskooien, waterputten en oorspronkelijke bouwwerken 
terug te brengen. Reclamant verzoekt hiertoe een nadere regeling en/of vrijstellingsbevoegdheid 
op te nemen, teneinde onnodige hoge procedurekosten te voorkomen wanneer reclamant 
dergelijke plannen wil realiseren. 

f. Volgens reclamant is in het bestemmingsplan geen ruimte opgenomen voor het toepassen van 
duurzame energie. Reclamant vindt het plaatsen van zonnecollectoren op daken niet past in het 
beschermd dorpsgezicht van Gortel. Voorkeur van reclamant gaat uit naar het realiseren van 
kleinschalige voorzieningen die landschappelijk in te passen zijn en die individuele of clusters van 
woningen voorzien van energie. Reclamant verzoekt hiervoor kaders in het bestemmingsplan op 
te nemen, bijvoorbeeld via een vrijstellingsbevoegdheid. Hiermee worden onnodige lange 
procedures en hoge kosten vermeden. 
Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Gezien de inhoud van de zienswijze menen wij dat een verduidelijking over de opbouw van 

een bestemmingsplan verhelderend is. In een bestemmingsplan worden op een plankaart 
verschillende lagen opgenomen. De belangrijkste, en juridische bindende laag, is die van de 
bestemmingen. Hierin staan bestemmingen, bouwvlakken en aanduidingen met maten e.d. 
Ook de ondergrond is een laag in het bestemmingsplan. De ondergrond is een topografische 
kaart, afkomstig van het Kadaster. Dit is echter geen laag welke juridisch bindend is. 
De bebouwingen waar reclamant op doelt zijn in het bestemmingplan Buitengebied 
weergegeven in de ondergrond, welke een recente versie van de ondergrond is. De opname 
van deze bebouwingen in de ondergrond betekent dus niet dat er rechten in de zin van bijv. 
een bouwvlak zijn opgenomen. Of een gebouw al dan niet vergund is kan dan ook niet uit het 
bestemmingsplan worden afgeleid. Dat kan alleen nagegaan worden door de vergunning op te 
zoeken in het bouwdossier. Het is niet mogelijk, noch nodig, om dit in een bestemmingsplan 
weer te geven. 
Dit ter toelichting. 
Nu, ten aanzien van de bestemmingsvlakken Wonen het volgende. De wijze van bestemmen 
van de woningen is gelijk aan de wijze van bestemmen zoals die in het geldend 
bestemmingsplan Buitengebied is opgenomen. Hierbij is gekozen om bestemmingsvlakken op 
te nemen zonder bouwvlak. Dit geeft de mogelijkheid om het bestemmingsvlak zo economisch 
mogelijk te benutten. Verder zijn de bestemmingsvlakken gelijk aan de huidige 
bestemmingsvlakken. 
Gezien bovenstaande wordt aan het verzoek van reclamant dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad b. Zoals onder de beantwoording van ad a. reeds is opgemerkt, is de wijze van bestemmen van 
de woningen gelijk aan de wijze van bestemmen zoals die in het geldend bestemmingsplan 
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Buitengebied is opgenomen. Daarbij zijn in beginsel de bestemmingsvlakken uit het geldende 
bestemmingsplan overgenomen, tenzij op basis van de luchtfoto blijkt dat een gedeelte van 
het erf niet binnen de bestemming valt. In dat geval is het bestemmingsvlak gecorrigeerd. 
Ten aanzien van Gortel en Niersen kan worden gemeld dat nagenoeg niets veranderd is aan 
de bestemmingsvlakken voor wonen. Er zijn geen bestemmingsvlakken voor wonen die 
kleiner geworden zijn. Uitzondering hierop zijn de zaken die de eigenaar van de ondergrond 
(Kroondomein het Loo) heeft verzocht in het kader van het wettelijk overleg. Deze zijn terug te 
vinden in de Overlegnota ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening Voorontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied, welke is opgenomen als bijlage bij het voorliggende ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied. 
Aangezien de eigenaar nadrukkelijk heeft verzocht om die wijzigingen, is er geen aanleiding 
om de bestemmingsvlakken aan te passen op basis van de reactie van reclamant. Aan het 
verzoek wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad c. Voor het perceel aan de Oranjeweg 119 te Ernst was in het voorontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied de vigerende bestemming overgenomen. In tegenstelling tot hetgeen reclamant 
aangeeft was dit geen agrarische bestemming maar een bedrijfsbestemming (Bedrijf -
agrarisch dienstverlenend bedrijf). 
Tijdens het wettelijk overleg heeft de eigenaar van de ondergrond (Kroondomein het Loo) 
aangegeven dat er geen bedrijfsactiviteiten meer zijn en daarom verzocht om een 
woonbestemming. Aangezien uit de informatie van het Kroondomein het Loo bleek dat er 
geen bedrijfsactiviteiten meer plaats vonden is aan het verzoek tegemoet gekomen. De 
bestemming is daarom gewijzigd in Wonen; dit biedt de mogelijkheid voor één woning. 
Bij dergelijke aanpassingen wordt niet altijd het oorspronkelijke bestemmingsvlak 
gehandhaafd. Bijvoorbeeld het bestemmingsvlak voor het agrarisch dienstverlenend bedrijf 
dient groter te zijn dan voor alleen een woning. Gebruikelijk is dat bestemming van het 
omliggende gebied dan opgenomen wordt, en dat de woonbestemming rond de aanwezige 
bebouwing gelegd wordt. In dit geval is het bestemmingsvlak dus aangepast. 
Gelet op het feit dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt, en de eigenaar nadrukkelijk heeft 
verzocht om de opgenomen wijziging, is er geen aanleiding om de bestemming Wonen te 
wijzigen in een andere bestemming. Bovendien is ook binnen deze bestemming het historisch 
erfgoed - in de zin van de bebouwing - handhaafbaar, en het historisch erfgoed - in de zin 
van het gebruikt - tot op zekere hoogte d.m.v. een agrarisch hobbybedrijf - handhaafbaar. 
Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad d. Het door reclamant bedoelde perceel is in eigendom van Kroondomein het Loo. Op het 
verzoek van deze eigenaar is de bestemming op het perceel gewijzigd in de bestemming 
Natuur. Dit doet recht aan de feitelijke situatie, namelijk dat de recreatiewoning reeds een 
aantal jaren verwijderd is. Aangezien op het perceel aan de Vierhouterweg geen 
recreatiewoning meer aanwezig is, en de wijziging op verzoek van de eigenaar is 
doorgevoerd, is er geen reden om tegemoet te komen aan de wens van reclamant om de 
oorspronkelijke bestemming te handhaven. Daarbij wordt ook overwogen dat eventueel 
aanwezige cultuurhistorische waarden ten aanzien van de bebouwing - welke ons op dit 
moment niet duidelijk zijn - niet voldoende zijn om anders te oordelen. Aan het verzoek wordt 
dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad e. Het bestemmingsplan bevat reeds bouwregels voor diverse zaken. Zo wordt een waterput 
gezien als een ander bouwwerk, en zal deze binnen de regels van de betreffende bestemming 
gerealiseerd dienen te worden. Een schaapskooi valt over het algemeen onder de 
bijgebouwen en hiervoor geldt hetzelfde, namelijk dat deze binnen de regels van de 
betreffende bestemming gerealiseerd dient te worden. Het is niet mogelijk om een algemene 
regeling op te nemen voor bouwwerken, speciaal voor Gortel of Niersen, met als doel om een 
levendige gemeenschap te kunnen ontwikkelen. Enerzijds is namelijk onduidelijk wat hier 
onder zou moeten vallen, waar dit zou moeten plaatsvinden, en wat dit zou inhouden. 
Anderzijds gaat hier een precedentwerking van uit waardoor mogelijk op andere plekken 
onwenselijke ontwikkelingen mogelijk worden. Oplossingen moeten daarom binnen de 
betreffende bestemmingen worden gezocht. 
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Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort voor een door reclamant gewenste ontwikkeling, 
dan vergt dit een aparte afweging, waarvoor een daarvoor bedoelde procedure moet worden 
gevolgd. Op deze wijze kan een goede ruimtelijke afweging gemaakt worden ten aanzien van 
de gewenste ontwikkeling. De te gebruiken procedure is afhankelijk van de ontwikkeling die op 
dat moment wordt aangevraagd en kan dus niet op voorhand worden beoordeeld. 
Gezien bovenstaande wordt aan het verzoek van reclamant voor een aparte regeling dan ook 
niet tegemoet gekomen. 

Ad f. De gemeente staat open voor initiatieven voor duurzame energie, zoals bijvoorbeeld een 
opstelling van zonnepanelen in agrarische gebieden. Medewerking is echter sterk afhankelijk 
van de specifieke locatie en de mogelijkheden voor landschappelijke inpassing. Dit vergt 
maatwerk welke niet in algemene regels te vatten zijn. Het plaatsen van zonnepanelen op 
agrarische gronden in open landschappen is bijvoorbeeld niet wenselijk. Dit betreft onder 
andere de beekdalen, natte heideontginningen, hooilanden, broeken en de uiterwaarden. In 
de overige gebieden is een goede landschappelijke inpassing een belangrijke 
randvoorwaarde. Ook mogen bestaande omliggende functies door het plaatsen van 
zonnepanelen niet belemmerd worden. 
Indien uit een integrale afweging blijkt dat het plaatsen van een opstelling van zonnepanelen 
mogelijk is dan kan in voorkomende gevallen een postzegelbestemmingsplan worden 
opgesteld, of een ontheffingsprocedure worden doorlopen. Gelet op de uitgebreide afweging 
die per initiatief nodig is, is een algemene ontheffingsmogelijkheid in het bestemmingsplan niet 
wenselijk. Aan het verzoek wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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13. reclamant (registratienummer 2015-34114 en registratienummer 2015-34173) 

Samenvatting zienswijze 
a. Reclamant constateert dat de maximale hoogte van 'bouwwerken, geen gebouw zijnde' is 

teruggebracht van 2,5 meter naar 1 meter. Volgens reclamant brengt dit nadelige gevolgen voor 
hem mee. De afrastering rondom zijn perceel op recreatieterrein Park Wissel nummer 17 
beschermt zijn kinderen en eigendommen van nadelige invloeden van buitenaf. Ook kan 
reclamant niet garanderen dat de (waak)honden die nu en dan op zijn perceel op bezoek zijn, 
binnen de omheining van 1 meter hoogte zullen blijven, wat gevaar kan opleveren voor de 
omgeving van de recreatiewoning van reclamant. Mocht de hoogte van 'bouwwerken, geen 
gebouw zijnde' 1 meter blijven, dan is reclamant genoodzaakt de gemeente Epe verantwoordelijk 
te houden voor eventuele calamiteiten en schade. 

Reactie gemeente 
Ad. a. Zie de beantwoording van zienswijze 1 onder ad a. Overigens wordt ten aanzien van 

(waak)honden opgemerkt dat de eigenaar ten allen tijden zelf verantwoordelijk is voor de 
handelingen van deze (waak)honden. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Artikel 7 lid 7.2.b wordt als volgt a a n g e p a s t : n i e t meer dan 1 m mag bedragen dan wel de 
bestaande hoogte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan." 
Artikel 7 lid 7.4.e wordt toegevoegd. Dit bepaling in dit lid luidt als volgt: "lid 7.2 ten behoeve 
van het realiseren van bouwwerken, geen gebouw zijnde met een maximale bouwhoogte van 
2,5 m, met dien verstande dat de noodzaak voor een goed beheer van het bos is 
aangetoond". 



14. reclamant (registratienummer 2015-34116) 

Samenvatting zienswijze 
a. Reclamant constateert dat op grond van artikel 3.2.1 lid c bij de aanduiding 'specifieke vorm van 

agrarisch - bestaand erf' de gezamenlijke oppervlakte van 'legale gebouwen' vergroot mag 
worden met 1507o. Reclamant stelt dat in het verleden ook bouwwerken zijn opgericht zonder 
vergunning. Bij een calamiteit als brand of storm mochten deze bouwwerken volgens reclamant 
geheel worden vernieuwd, ongeacht of sprake was van een vergund of zonder vergunning 
gebouwd bouwwerk. Volgens reclamant mogen bouwwerken die bestonden tijdens het van kracht 
zijn van het bestemmingsplan, maar zonder vergunning zijn gebouwd, ook nu nog gedeeltelijk 
worden vernieuwd, dan wel geheel worden vernieuwd wanneer sprake is van een calamiteit. 

b. Reclamant constateert dat de regeling voor een tweede bedrijfswoning binnen de bestemming 
'Agrarisch' is geschrapt. De inhoud van de toegestane bedrijfswoning is vergroot van 800 m 3 naar 
850 m 3 , mogelijk ter compensatie van een tweede bedrijfswoning. Reclamant geeft aan dat 
omliggende gemeenten een tweede bedrijfswoning via afwijking dan wel wijziging van het 
bestemmingsplan onder voorwaarden mogelijk maken en verzoekt dit ook in het bestemmingsplan 
Buitengebied op te nemen. 

c. Reclamant verzoekt ter compensatie van het vervallen van de regels van vergunningvrij bouwen 
van bijgebouwen op basis waarvan 30 m 2 vergunningvrije bijgebouwen zijn toegestaan, de 
oppervlaktemaat in het bestemmingsplan van 75 m 2 te verhogen naar 100 m 2 , inclusief een 
ontheffingsbepaling van lO 0/). 

d. Reclamant stelt dat herbouw van bijgebouwen binnen de bestemming 'Wonen' uitsluitend mag 
plaatsvinden indien sprake is van legale bouwwerken. In het verleden zijn ook bouwwerken 
opgericht zonder vergunning. Bij een calamiteit als brand of storm mochten deze bouwwerken 
geheel worden vernieuwd, ongeacht of sprake was van een vergund of zonder vergunning 
gebouwd bouwwerk. Volgens reclamant mogen bouwwerken die bestonden tijdens het van kracht 
zijn van het bestemmingsplan, maar zonder vergunning zijn gebouwd, ook nu nog gedeeltelijk 
worden vernieuwd, dan wel geheel worden vernieuwd wanneer sprake is van een calamiteit. 
Mocht dit niet mogelijk zijn, dan leidt dit volgens reclamant tot verpaupering van het buitengebied. 

e. Reclamant wijst op een regeling in de gemeente Putten, waar eigenaren van bouwvallige 
bebouwing in het buitengebied, deze bebouwing mogen slopen met behoud van rechten. 
Reclamant hoopt dat de gemeente Epe ook een dergelijke regeling opneemt. 

f. Reclamant is van mening dat Bed S Breakfast niet alleen in een woning, maar ook in bijgebouwen 
moet worden toegestaan. 

g. Reclamant merkt op dat in de toelichting staat vermeld dat salderen (aankopen van 
ammoniakrechten) een mogelijkheid tot uitbreiding van een agrarisch bedrijf biedt. Deze 
saneringsregeling is echter vervallen per 1 juli 2015, vanwege de invoering van de 
Programmatische Aanpak Stikstof. Reclamant verzoekt dit aan te passen in de toelichting van het 
bestemmingsplan. 

h. Reclamant constateert dat in bijlage 8 van de regels per agrarisch bedrijf de maximale 
ammoniakemissie is opgenomen. Per 1 juli 2015 zijn echter voor diverse diersoorten de 
emissiefactoren gewijzigd. Reclamant verzoekt ammoniakemissiewaarden in bijlage 8 aan te 
passen. 

i. De ammoniakemissies in bijlage 8 van de regels is voor diverse bedrijven niet juist weergegeven. 
Reclamant verzoekt alle waarden goed te controleren aan de hand van de meest recente 
meldingen en milieuvergunningen. 

j . Reclamant wenst te vernemen wat de consequenties zijn voor agrarische bedrijven waarvan een 
foutieve ammoniakemissie is opgenomen, maar waarvan de eigenaren geen zienswijze hebben 
ingediend. 

Reactie gemeente 
Ad a. De betreffende planregel, waar reclamant naar verwijst, stamt uit de vorige eeuw. Naar 

aanleiding van jurisprudentie zijn de overgangsbepalingen in de loop der jaren aangescherpt. 
De calamiteitenregeling geldt dan ook alleen voor legaal gebouwde bouwwerken (Etten Leur 
arrest). In de Etten-Leur uitspraak accepteerde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State een uitzonderingsclausule die inhield dat het met het voorgaande bestemmingsplan 
strijdige gebruik van gronden en bouwwerken, dat een aanvang heeft genomen nadat het 
voorgaande bestemmingsplan rechtskracht heeft gekregen, wordt uitgezonderd van de 
werking van het overgangsrecht van het nieuwe bestemmingsplan. 

32 



Deze lijn is inmiddels voortgezet in een groot aantal uitspraken, en heeft ook betrekking op de 
bouwwerken. De aanname van reclamant is dus niet correct. Aan het verzoek van reclamant 
wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad b. Bedrijfswoning(en) zijn meegenomen binnen de agrarische bedrijfsbestemming. Een 
bedrijfswoning is in het algemeen noodzakelijk voor een goede agrarische bedrijfsvoering. 
Gezien de huidige technische ontwikkelingen bij agrarische bedrijven is de noodzaak voor een 
tweede bedrijfswoning steeds moeilijker aan te tonen. Bij een tweede bedrijfswoning moet het 
immers gaan om een noodzaak van intensief en continu toezicht door twee personen, waarbij 
de werkgelegenheid voor twee personen op lange termijn moet zijn gegarandeerd. Er dient 
dus sprake te zijn van een volwaardig tweemansbedrijf. Dit is bijna niet meer aan de orde. 
Hierdoor is in de vastgestelde Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad reeds 
afgewogen dat deze mogelijkheid niet meer in het bestemmingsplan wordt opgenomen. 
Wanneer door schaalvergroting toch een behoefte ontstaat aan een tweede bedrijfswoning, 
kan bovendien worden teruggevallen op de regelingen voor inwoning en woningsplitsing. 
Reclamant brengt in diens zienswijze geen feiten of omstandigheden naar voren die deze 
eerder gemaakte afweging in twijfel trekken. Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook 
niet tegemoet gekomen. 
Overigens is de in voorliggend bestemmingsplan opgenomen vergroting van de inhoud van 
bedrijfswoningen niet ingegeven als zijnde compensatie voor het vervallen van een tweede 
bedrijfswoning, zoals door reclamant wordt aangenomen. De inhoudsmaat van woningen is 
verruimd van 600 m 3 naar 750 m 3 . Gelet hierop is ook de inhoudsmaat van bedrijfswoningen 
wat verruimd. 

Ad c. Zoals reclamant terecht opmerkt is de regeling voor vergunningsvrije bouwen inderdaad 
gewijzigd. Er is echter nog steeds een regeling van kracht (Beleidsregels inzake toepassing 
ontheffingsbevoegdheid ex artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht: 
planologische kruimelregeling gemeente Epe). Daarin is het toegestane aantal vierkante 
meters voor vergunningsvrije bouwwerken nu gekoppeld aan de oppervlakte 
bebouwingsgebied. Er is dus nog steeds een mogelijkheid voor vergunningsvrije bouwwerken, 
de opgenomen regeling wordt dan ook niet aangepast. Afhankelijk van de oppervlakte van het 
bebouwingsgebied mag er zelfs tot 150 m 2 vergunning vrij gebouwd worden. Dit biedt 
bewoners voldoende mogelijkheden. 
Wel is het zo dat de tekst ten aanzien van vergunningsvrij bouwen, zoals die is opgenomen in 
paragraaf 3.6.2 van de toelichting niet correct is. Deze tekst gaat nog uit van de oorspronkelijk 
regeling. Naar aanleiding van de reactie van reclamant wordt deze tekst geactualiseerd op 
basis van de meest recente regelgeving ten aanzien van vergunningsvrij bouwen. 

Ad d. Ten aanzien van de herbouw van illegale bouwwerken, zie de beantwoording onder ad a. 
Ten aanzien van de door reclamant genoemde verpaupering wordt gemeld dat de regeling 
juist verpaupering en verrommeling tegengaat. De regeling betreft immers een uitsterfregeling 
voor illegale bouwwerken. Op den duur zullen deze verdwijnen en blijven legale bouwwerken 
over, hetgeen verpaupering en verrommeling juist tegengaat. 

Ad e. Voor zover de door reclamant bedoelde bouwvallige bebouwing legaal is, mag deze op basis 
van de regels worden herbouwd. Uitsluitend illegale bebouwing welke door een calamiteit of 
op andere wijze verloren is gegaan mag niet meer worden herbouwd, met als doel 
verrommeling en verpaupering tegen te gaan. Zie verder de beantwoording onder ad a. Aan 
het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad f. De gemeenteraad heeft beleid voor verblijfsrecreatie, waaronder ook de regels voor Bed Ã 
Breakfasts, vastgesteld in de Nota Verblijfsrecreatie. In deze nota is opgenomen dat een Bed 
S Breakfast uitsluitend mogelijk is binnen de woning. Dit is reeds jaren staand beleid, en is 
dan ook ongewijzigd vertaald in het voorliggende bestemmingsplan. Er is geen aanleiding om 
van dit beleid af te wijken. Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet 
gekomen. 

Ad g. Reclamant bedoelt met de door hem genoemde tekst, vermoedelijk het tweede spoor die in 
paragraaf 6.2 van de toelichting staat beschreven. Zoals in bijlage 1 bij deze zienswijzennota 
te lezen is, wordt de regeling ten aanzien van ammoniak gewijzigd. In dat kader zal ook de 
gehele tekst in paragraaf 6.2 van de toelichting worden geactualiseerd. De opmerking van 
reclamant wordt daarin meegenomen. 

Ad h. Zie de algemene beantwoording over dit onderwerp, zoals opgenomen in bijlage 1. 
Ad i Zie de algemene beantwoording over dit onderwerp, zoals opgenomen in bijlage 1. 
Ad j . Zie de algemene beantwoording over dit onderwerp, zoals opgenomen in bijlage 1. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft, naast de onder zienswijze 8 genoemde wijziging, wel aanleiding om het 
bestemmingsplan te wijzigen. 
Paragraaf 3.6.2 van de toelichting onder het kopje 'Maatvoering' wordt geactualiseerd op basis van de 
meest recente regels ten aanzien van het vergunningsvrije bouwen. 
Paragraaf 6.2 van de toelichting wordt geactualiseerd op basis van de nieuwe regeling ten aanzien 
van de ammoniakemissie. 
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15. reclamant (registratienummer 2015-34174) 

Samenvatting zienswijze 
a. Reclamant constateert dat de maximale hoogte van 'bouwwerken, geen gebouw zijnde' is 

teruggebracht van 2,5 meter naar 1 meter. Reclamant verbaast zich hierover omdat medewerkers 
van de gemeente Epe hebben enkele jaren terug hebben aanbevolen een goed en degelijk 
hekwerk te plaatsen vanwege zijn grote honden. Door de verlaging van de toegestane hoogte 
voor hekwerken, kan reclamant de veiligheid voor zijn omgeving niet garanderen en kan hij 
bovendien zijn eigen bezittingen niet veilig stellen. Mocht de hoogte van 'bouwwerken, geen 
gebouw zijnde' 1 meter blijven, dan is reclamant genoodzaakt de gemeente Epe verantwoordelijk 
te houden voor eventuele calamiteiten en schade. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording van zienswijze 1 onder ad a. Overigens wordt ten aanzien van honden 

opgemerkt dat de eigenaar ten allen tijden zelf verantwoordelijk is voor de handelingen van 
deze honden. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Artikel 7 lid 7.2.b wordt als volgt a a n g e p a s t : n i e t meer dan 1 m mag bedragen dan wel de 
bestaande hoogte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan." 
Artikel 7 lid 7.4.e wordt toegevoegd. Dit bepaling in dit lid luidt als volgt: "lid 7.2 ten behoeve 
van het realiseren van bouwwerken, geen gebouw zijnde met een maximale bouwhoogte van 
2,5 m, met dien verstande dat de noodzaak voor een goed beheer van het bos is 
aangetoond". 
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16. reclamant (registratienummer 2015-30959) 

Samenvatting zienswijze 
a. Reclamant constateert dat bij het ontwerp bestemmingsplan wel een verslag zit van het 

wateroverleg, waarin het infiltratieproject nadrukkelijk benoemd is. Maar reclamant kan hierover in 
het bestemmingsplan niks terugvinden. Reclamant geeft aan dat het qua bestemming wel 
geregeld is, maar vraagt zich af of het niet van belang is de aanwezigheid te benoemen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zoals reclamant terecht opmerkt is het infiltratieproject juridisch geregeld. In de toelichting 

wordt hier echter onvoldoende over gemeld. Paragraaf 3.3 van de toelichting op het 
bestemmingsplan wordt daarom onder het kopje 'drinkwater' aangevuld. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Paragraaf 3.3 van de toelichting onder het kopje 'drinkwater' wordt aangevuld met een tekst over het 
infiltratieproject. 
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17. reclamant (registratienummer 2015-31769) 

Samenvatting zienswijze 
a. Reclamant geeft aan geen inhoudelijke zienswijze in te dienen tegen het voorliggende ontwerp 

bestemmingsplan Buitengebied. 
b. Reclamant stelt dat in paragraaf 2.2.1 van de toelichting een verkeerde conclusie wordt getrokken 

ten aanzien van windturbines. In de desbetreffende paragraaf is vermeld dat de provincie het 
buitengebied niet heeft aangewezen als gebied waar de bouw van windturbines is uitgesloten. Er 
ligt echter een zone tussen Oene en de oostelijke gemeentegrens waarin de provincie via de 
Omgevingsverordening de bouw van windturbines wel heeft uitgesloten. Reclamant merkt op dat 
dit geen gevolgen heeft voor de regels van het bestemmingsplan, maar verzoekt wel om de tekst 
aan te passen. 

Reactie gemeente 
Ad a. De reactie van reclamant wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Ad b. De tekst in paragraaf 2.2.1 van de toelichting wordt aangepast op basis van de reactie van 

reclamant. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Paragraaf 2.2.1 van de toelichting onder het kopje 'windturbines' wordt aangepast, waarbij wordt 
toegevoegd dat de provincie via de Omgevingsverordening in een zone tussen Oene en de oostelijke 
gemeentegrens de bouw van windturbines wel heeft uitgesloten. 
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3. Hoorzittingen 

Datum: 9 december 2015, 11.30 uur 
Aanwezig: Reclamant (2015-33325), reclamant (2015-34109 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Procedure uitleg. Beide stichtingen trekken samen op aangezien hun zienswijzen dezelfde kern 
hebben. Hoofdlijn: het gaat beide stichtingen om de nu lopende procedure voor aanleg van een 
zwijnenraster in Natura2000 bos. Er wordt gedacht dat een 1 meter hoog raster is toegestaan, hier zijn 
reclamanten het niet mee eens. Hiervoor loopt nog een procedure. 
Het raster valt geheel in het bestemmingsplan buitengebied. Op grond van artikel 7 Bos, 
beplantingsstrook wordt een raster gebouwd, dit raster zou "ten dienste van beheer bos" zijn. 
Reclamanten zijn het absoluut niet eens met dit argument. Volgens reclamanten valt een raster niet 
onder dit artikel. 
"Bouwwerken ten dienste van beheer toegestaan" staat ook weer in dit ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied. Dit artikel wordt hierin zelfs nog verder uitgebreid: een bouwwerk mag nu zelfs 234 
meter hoog zijn (in plaats van VA meter hoog zoals in het vorige bestemmingsplan). Reclamanten 
vinden dit onbegrijpelijk. 
Reclamanten hebben in hun zienswijzen uitgebreide voorstellen voor tekstwijzigingen gedaan. Die 
willen zij nu niet allemaal herhalen. Reclamanten vinden dat er helemaal geen raster mag komen. Zij 
vinden dat de wildstand beheerst moet worden door jacht en verjaging. Zij baseren zich daarbij op 
provinciaal beleid, rasterbeleid en het faunabeheerplan is volgens reclamanten daarbij bepalend. Als 
in een faunabeheerplan staat dat een raster niet kan gelden als beheersmaatregel dan mag dit ook 
niet als zodanig worden opgenomen in een bestemmingsplan volgens reclamanten. Aangezien een 
bestemmingsplan conform provinciaal beleid moet zijn zo geven reclamanten aan. 
Volgens reclamanten moeten zij nu wel een voorlopige voorziening aanvragen omdat er nu al wordt 
begonnen met de aanleg van een sluis. Volgens reclamanten is dit illegaal aangezien een ontheffing 
Flora en Faunawet voor EHS gebied, Natura2000 gebied ontbreekt volgens reclamanten en daarmee 
samenhangend is de borgontheffing verleend voor de sluis aan zichzelf door de gemeente. Maar nu er 
voor het buitengebied geen ontheffing is, vervalt ook de ontheffing voor de sluis. 
Zodra de werkzaamheden voor de sluis beginnen zullen reclamanten een voorlopige voorziening 
aanvragen. 
Er loopt ook nog een bodem hoger beroepzaak bij de Raad van State. Een raster is geen structurele 
oplossing voor overlast zwijnen in dorp heeft rechter eerder gezegd (uitspraak 2011). Dit jaar heeft 
een andere rechter gezegd: mag niet op basis van het huidige bestemmingsplan. In de bodem
procedure zei de rechter: dit mag wel. De Raad van State moet nu eindoordeel geven. Deze uitspraak 
zal ook bepalen of je dit alles zo mag formuleren in het nieuwe bestemmingsplan. 
Beide verenigingen hebben genoemd in hun zienswijzen: niet alleen de besturen van beide 
verenigingen hebben bezwaren, maar ook de burgerij heeft zwaarwegende zienswijzen tegen het 
raster. Dit is volgens reclamanten duidelijk geworden uit de zienswijzen tegen het tracé van het raster 
uit 2013. De gemeente heeft hier destijds op gereageerd met: zienswijzen gaan alleen over nut en 
noodzaak. Dit hoeven we daarom niet verder te behandelen. Dit is niet correct volgens reclamanten. 
Volgens hen noemen indieners meer argumenten, anders dan nut en noodzaak. Zoals gevolgen ten 
nadele van mensen, aantasting natuur, andere bezwaren etc. Daarom worden deze zienswijzen nu 
weer bijgevoegd in deze procedure en als onderbouwing ingebracht. 
Deze argumenten zijn volgens reclamanten deze zomer deels herhaald in een brief namens vier 
verenigingen: de aanwezige twee verenigingen, de ondernemersvereniging en bewonersvereniging 
Jagtlustweg. 
Reclamant citeert een aantal zienswijzen uit 2013 omdat deze zienswijzen in 2013 volgens 
reclamanten waarschijnlijk nooit gelezen zijn door de gemeente. Reclamant overhandigt het pakket 
zienswijzen vervolgens aan de wethouder. Deze zienswijzen gaan wel degelijk over benadeling van 
individuele bewoners volgens reclamanten. 
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In brief van de vier verenigingen van deze zomer staat dat veiligheid, economie, en de natuur in de 
gemeente in het geding zijn. Bij veiligheid gaat het niet alleen om veiligheid in het dorp, maar ook in 
het bos: bijvoorbeeld van menners, ruiters die door klaphekken moeten. Er zullen opstoppingen en 
daardoor paniek ontstaan. 
Stichting Paardenvierdaagse is ook verantwoordelijk voor het beheer van het knooppuntensysteem 
Paardenroute Gelderland, de stichting beheert de paardenroutes. De stichting is bang dat er 
paardenfiles zullen ontstaan op drukke momenten: dit zal tot onveilige situaties leiden. 
Tijdens een hoorzitting heeft de Burgemeester veilige doorgangen toegezegd zonder klaphekken: 
reclamanten hebben hier verder niets meer over gehoord. Dit alles leidt tot onrust. Ruiters zullen 
straks illegale routes nemen om hekken te ontwijken. Hierdoor ontstaat ook een handhavings-
probleem. De provincie Drente gaat alle ruiterroutes openstellen. De populariteit van Epe zal door dit 
alles afnemen. 
De wethouder wijst erop dat dit niet het eerste raster is in deze gemeente. Gevaarlijke knelpunten bij 
de huidige rasters zijn bij zijn weten niet bekend. 
Voor de paardenvierdaagse zijn altijd tijdelijke maatregelen te treffen. Waar zijn gevaarlijke situaties bij 
bestaande rasters in de dagelijkse praktijk? Reclamanten nodigt de wethouders uit om mee te gaan 
op een menwagen om de situaties te bekijken. Er worden hier en daar straks routes gesloten, 
bijvoorbeeld bij de Koepelweg. Hierdoor moeten mensen straks over fietspaden/wegen rijden, dat gaat 
gevaarlijke situaties opleveren. 
De wethouder geeft aan dat het in deze procedure gaat om ruimtelijke afwegingen. In vergunnings
traject kunnen specifieke situaties aangekaart worden als er straks een nieuw raster geplaatst wordt. 
Volgens de ondernemersvereniging is een raster ook nadelig voor de economie: de gemeente wordt 
minder aantrekkelijk voor toeristen en bezoekers, daardoor nemen inkomsten van ondernemers af. 
Volgens reclamanten is op 6 oktober 2014 in ambtelijk overleg nog door de wildbeheereenheid en de 
faunabeheereenheid aangegeven dat een zwijnenkerend raster wat hen betreft geen oplossing is. 
De wethouder heeft destijds 100 mails ontvangen van verontruste burgers die zich onveilig voelden, 
dat moet de gemeente ook in haar afweging meenemen. Er liepen toen zwijnen bij scholen rond, 
mensen durfden soms niet uit de auto te stappen vanwege de zwijnen en belden dan de politie. 
Volgens reclamanten komt dit mede doordat er onvoldoende zwijnen worden afgeschoten door de 
jachthouder en zou daar iets aan gedaan moeten worden. 
Reclamanten zouden graag de kans krijgen om de gemaakte belangenafwegingen in te zien. 
Volgens reclamanten zijn er alternatieve mogelijkheden voor een raster. Bijvoorbeeld het plaatsen van 
een deelraster bij de Eper Veste, afsluiting van de Dellen, daarbij aansluiten op bestaande rasters. Dit 
zou veel minder ingrijpend zijn voor de gemeente. 
Reclamanten geven aan dat een raadslid zou hebben gezegd dat de gemeente ook een financieel 
belang zou hebben om voor een raster te pleiten. De jachtpachtakte zou de gemeente tussen de 
75.000 en 100.000 euro per jaar opleveren zo zou zijn gezegd. Volgens de wethouder heeft dit geen 
enkele rol gespeeld bij de gemaakte afwegingen. 
De reclamanten verzoeken alsnog om toch dit bedrag aan opbrengsten af te wegen tegen de 1 
miljoen die de ondernemers volgens hen aan inkomsten zouden moeten missen vanwege de aanleg 
van een raster. 
Er zijn in 2003 zienswijzen ingediend door o.a. de fietsersbond, de paardenvierdaagse, niet de minste 
verenigingen. Het Gelders Landschap pleitte toen voor een alternatieve aanpak zoals een 
nulstandschil om de bebouwde kom. Reclamanten vragen waarom er dan per se voor een en...en 
oplossing wordt gekozen: en raster en afschot. Reclamanten overhandigen de zienswijzen uit 2013. 
Ze hebben een aantal zienswijzen gemarkeerd en hopen dat de wethouder dit wil doorlezen. 
Reclamanten vragen waarom er geen afschot is geweest tot 1 september. Volgens reclamanten zijn er 
ook weer sporen van zwijnen in het dorp gezien. De reclamanten vragen zich af of de jager zijn taken 
wel voldoende uitvoert. 
De werkzaamheden voor de sluis beginnen 14 december hebben reclamanten vernomen. De 
gemeente weet nu dat het illegaal zal zijn zo geven de reclamanten aan. Zij geven aan dat zij hopen 
dat de gemeente hiernaar zal handelen. 
Het hoger beroep bij de Raad van State zal waarschijnlijk in augustus/september dienen volgens 
reclamanten. De uitspraak wordt aan het eind van het jaar verwacht. 



Datum: 17 november 2015, 14.30 uur 
Aanwezig: Reclmant (2015-33728) 

Aanpassen bestemming 
Perceel gelegen tegenover Langeweg 91 te Ernst. Het gaat om de voormalige boerderij van 
Witteveen. De huidige eigenaar heeft de gebouwen in gebruik gehad als jachthut, later als 
zomerhuisje. Nu is dit wegbestemd tot bos. Het pand wordt recreatief gebruikt. Reclamant verzoekt 
om het ook als zodanig te bestemmen. Dit o.a. met het oog op vernieuwing in de toekomst. Het gaat 
om een "driehoek aan de overkant van de weg" (zie bijgaande tekening). De schoonouders van 
Witteveen woonden hier ook al. 

Datum: 5 januari 2016, 14.30 uur 
Aanwezig: Reclamanten (2015-34110), 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. M.J. Volkers - van der Wal (secretaris) 

Uitleg procedure. 
1. Reclamanten zouden graag de bebouwing opgenomen willen zien op de verbeelding. Het is lastig 

om te zien welke locatie het betreft. In het geldende plan heeft dit duidelijker. Een aantal 
bestemmingsvlakken is gewijzigd ten opzichte van het geldende bestemmingsplan. Reclamant 
toont een voorbeeld van een woonbestemming die verkleind is. Daarnaast willen reclamanten 
graag de mogelijkheid om oude ensembles te behouden en waar mogelijk weer op te bouwen. 
Geldende bestemmingsvlakken dienen dus niet verkleind te worden. Ook is de locatie van een 
voormalige recreatiewoning nu bestemd tot natuur. Reclamanten verzoeken om deze locatie weer 
een recreatiebestemming te geven. 

2. Reclamanten willen cultuurhistorische elementen die niet meer aanwezig zijn, toch terug kunnen 
bouwen. Het betreft dan bijvoorbeeld het ontwikkelen van buurtschapvoorzieningen, zoals een 
schaapskooi en een waterput. De schaapskooi zou ingericht kunnen worden als ontmoetingsruimte 
waar ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden. Reclamanten verzoeken om hiervoor binnen het 
bestemmingsplan een regeling op te nemen. Het voeren van een aparte procedure voor dergelijke 
initiatieven is erg kostbaar. 

Duurzaamheid. Reclamanten verzoeken om binnen het bestemmingsplan mogelijkheden voor het 
opwekken van duurzame energie op te nemen. Bijvoorbeeld zonnepanelen in het landschap. Ook hier 
geldt dat het voeren van een aparte procedure om deze voorzieningen mogelijk te maken, erg 
kostbaar is. Op dit moment loopt een pilot voor duurzame energievoorzieningen in het gebied. 
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Bijlage 1; Regeling ammoniakemissie 
Inleiding 
In de zienswijzennota bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch worden de ingekomen zienswijzen 
met betrekking tot het onderwerp agrarisch behandeld. In een groot deel van de zienswijzen wordt 
ingegaan op de voorgestelde ammoniakregeling. Daarnaast is inmiddels nieuwe wetgeving van kracht 
geworden ten aanzien van de ammoniakemissie (Besluit emissiearme huisvesting). De vele reacties 
en de veranderde wetgeving maakten een aanpassing van de regeling noodzakelijk. 
In deze bijlage wordt ingegaan op de nieuwe ammoniakregeling. Ook in de zienswijzen met betrekking 
tot diverse onderwerpen wordt ingegaan op de voorgestelde ammoniakregeling. In de verschillende 
zienswijzen met betrekking tot dit onderwerp wordt volstaan met een verwijzing naar deze bijlage. 

Aanleiding 
Uit het opgestelde planMER en de daarbij behorende Passende Beoordeling op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) is gebleken dat de uitbreiding en de bouw van veestallen 
mogelijk gevolgen kan hebben voor omliggende Natura 2000-gebieden. Aangezien de 
Natuurbeschermingswet 1998 zegt dat een bestemmingsplan niet mag leiden tot negatieve effecten in 
Natura 2000-gebieden, zijn hiervoor specifieke regels binnen de bestemming Agrarisch opgenomen. 
Het bestemmingsplan moet uitsluiten dat de ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden toeneemt. 
In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zijn daarom de maximale toegestane 
ammoniakemissies per veehouderij in de planregels vastgelegd. Overeenkomstig de Passende 
Beoordeling dient de bestaande ammoniakemissie te worden vastgelegd. Deze emissies zijn 
gebaseerd op de verleende vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel 
omgevingsvergunningen, onderdeel milieu. In overleg met de Omgevingsdienst is namelijk 
geconstateerd dat deze vergunningen in grote lijnen overeenkomen met de feitelijke situatie. 

Op 1 juli 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting gepubliceerd en met ingang van 1 augustus 
2015 in werking getreden. Daarbij is ook de regeling ammoniak en veehouderij (Rav codes) 
aangepast. Deze aangepaste Rav codes in combinatie met de in het bestemmingsplan vastgelegde 
ammoniakemissies zou in een aantal gevallen kunnen betekenen dat er op basis van het 
bestemmingsplan minder vee gehouden mag worden dan op basis van de Nbw-vergunning of de 
omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu c.q. de melding op grond van het Activiteitenbesluit is 
toegestaan. 
Dat is niet de bedoeling geweest van het vastleggen van de ammoniakemissies in het 
bestemmingsplan. De bedoeling was om geen uitbreiding van de veestapel toe te staan vanaf het 
moment dat het bestemmingsplan in werking treedt, indien dat leidt tot een toename van de 
ammoniakemissie. De regeling omtrent de ammoniakemissie wordt daarom aangepast. Bijlage 8 van 
de planregels; maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf komt te vervallen. In plaats daarvan 
wordt in het bestemmingsplan een specifieke gebruiksregel op genomen om een toename van de 
ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande situatie te voorkomen. 

Voorstel regeling ammoniak in bestemmingsplan buitengebied Epe 
Zoals hierboven aangegeven is er een aanleiding om de wijze van regeling van het 
ammoniakemissieplafond te wijzigen in een specifieke gebruiksregel. 
Deze gebruiksregel om een toename van de ammoniakemissie te voorkomen houdt in dat de 
maximale ammoniakemissie wordt gebaseerd op de geldende vergunning op grond van de Nbw (of de 
geldende omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu indien er geen Nbw-vergunning aanwezig 
is). 
De regeling biedt aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de mogelijkheden van het PAS 
(Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij de stikstofdepositie toeneemt, maar 
onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij volstaan kan worden met een melding. 
Daarvoor is in het kader van het PAS al een Passende beoordeling uitgevoerd. Daaruit blijkt dat deze 
mogelijkheden niet leiden tot negatieve effecten in Natura 2000-gebieden door de combinatie van 
maatregelen waaruit het PAS bestaat. Om die reden mogen deze uitbreidingen worden toegestaan in 
het bestemmingsplan. 
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De nieuwe regeling, binnen de bestemming Agrarisch 1, ziet er in het bestemmingsplan als volgt uit: 

S p e c i f i e k e g e b r u i k s r e g e l s 
S t r i j d i g g e b r u i k s t i k s t o f 
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen: 
a. het gebruik van gronden en bebouwing binnen het agrarisch bouwvlak voor het houden van vee, 

indien dit leidt tot een toename van de ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande 
situatie op de maatgevende voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden; 

b. het bepaalde in sub a geldt niet voor het gebruik, waarbij het aantal stuks vee op gronden en in 
bebouwing binnen het agrarisch bouwvlak toeneemt en deze toename van de veestapel, 
afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen, niet leidt tot een zodanige 
toename van de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in de maatgevende Natura 
2000-gebieden dat deze vergunningplichtig is volgens het Programma Aanpak Stikstof als 
bedoeld in artikel 19kg, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 of de rechtsopvolger 
daarvan. 

Begrippenlijst 
De nieuwe regeling vereist ook een aantal extra begrippen in de begrippenlijst. De volgende 
begrippen worden toegevoegd: 

b e s t a a n d e s i t u a t i e 
a) de activiteit die is toegestaan op grond van een ten tijde van het vaststellen van dit 

bestemmingsplan verleende vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 
1998, een omgevingsvergunning waarbij de toestemming op grond van artikel 19d van de wet is 
aangehaakt, of een melding op grond van artikel 8 van de Regeling programmatische aanpak 
stikstof of de rechtsopvolger daarvan, of 

b) indien een vergunning of melding als bedoeld onder a ontbreekt: een aan het bedrijf ten tijde van 
het vaststellen van dit bestemmingsplan reeds verleende omgevingsvergunning voor het 
onderdeel milieu, danwel een melding op grond van het activiteitenbesluit; 

a m m o n i a k e m i s s i e 
De uitstoot van ammoniak uit een veehouderij. De emissie wordt uitgedrukt in kg NH3 per dierplaats 
per jaar. 

N a t u r a 2 0 0 0 - g e b i e d 
Een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Europese netwerk van natuurgebieden 'Natura 
2000'. 

Juridische toets 
Het opnemen van een nieuwe regeling in het bestemmingsplan vraagt ook om een juridische toets 
naar de haalbaarheid van de voorgestelde regeling. Hieronder wordt de regeling getoetst aan recente 
jurisprudentie. 

In diverse uitspraken heeft de Raad van State aangegeven dat een regeling waarbij de maximale 
ammoniakemissie wordt vastgelegd acceptabel is. Onder andere bestemmingsplannen met dergelijke 
regelingen van gemeentes Tynaarlo (201207794/1, 6 augustus 2014) en Reusel de Mierden 
(201308140/1/R3, 21 januari 2015) zijn akkoord bevonden. En recent heeft de Afdeling ook een 
regeling depositie geaccepteerd van de gemeente Delfzijl (201307326/1/R4 en 201307331/1/R4, 6 
mei 2015).Gezien deze uitspraken staat de basisregel zoals door de gemeente gehanteerd om de 
toename van de ammoniakemissie ais strijdig gebruik aan te merken niet ter discussie. 
Alleen een alternatieve invulling met eenzelfde effect, zoals de regel depositie welke door de 
gemeente Delfzijl is gehanteerd, kan overwogen worden. Maar die regeling komt in essentie op 
hetzelfde neer (immers elke toename van emissie leidt al snel tot een toename van depositie). 
Daarom wordt de regel om een toename van ammoniak als strijdig aan te merken aangehouden. 

1 Ook binnen de bestemmingen Sport-Manege en Recreatie-Dagrecreatie wordt een vergelijkbare regeling 
opgenomen. Dit word t inhoudelijk behandeld in de desbetreffende zienswijzennota's. 
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Om deze regel te laten werken, moet duidelijk zijn wat de bestaande situatie is. Vanuit de bestaande 
situatie kan namelijk bepaald worden of er sprake is van een toename. De maximale 
ammoniakemissie per bedrijf moet worden gebaseerd op de huidige, feitelijke situatie. Zie hiertoe 
onder andere de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan buitengebied 
Doetinchem (201308949/1/R2, 5 november 2014). 
De huidige feitelijke situatie zou dus de bestaande situatie moeten zijn. Als voor het bepalen van de 
feitelijke situatie per veehouderij (bestaande situatie) wordt uitgegaan van de situatie op dat moment, 
is deze lastig vast te stellen, omdat deze regelmatig aan verandering onderhevig is. Daarom heeft de 
gemeente zorgvuldig overwogen hoe de huidige situatie op rechtmatige wijze bij benadering kan 
worden vastgelegd. Dit wordt gedaan door het begrip 'bestaande situatie' op te nemen in de 
begripsbepaling. Hiervoor is de volgende werkwijze gekozen: 

Voor veehouderijen die beschikken over een rechtsgeldige vergunning op grond van de Nbw 
wordt uitgegaan van de maximale emissie op basis van deze vergunning. Immers met het 
verlenen van deze vergunning is de toets aan de Nbw al verricht en zou gesteld kunnen 
worden dat vaststaat dat de (onherroepelijk) vergunde activiteit toelaatbaar is, zodat een 
passende beoordeling op het moment dat deze activiteit in een bestemmingsplan wordt 
opgenomen, achterwege kan blijven. Het bevoegd gezag (de provincie) heeft voor die 
activiteit al aangegeven dat er geen sprake is van negatieve effecten en daarmee dat de 
activiteit toelaatbaar is op grond van de Nbw. Het zou niet logisch zijn wanneer op basis van 
het bestemmingsplan zou moeten worden gesteld dat dit niet meer is toegestaan enkel en 
alleen vanwege de stikstofproblematiek; 
Voor veehouderijen die niet beschikken over een vergunning op grond van de Nbw, wordt 
uitgegaan van de recente/actuele milieuvergunningen of meldingen. Immers de betreffende 
veehouder kan rechtsgeldig de veebezetting tot het maximum in deze vergunning aanpassen. 
De Omgevingsdienst Veluwe IJssel, uitvoerend orgaan voor milieuvergunningverlening en 
handhaving, heeft bevestigd dat op grond van regelmatige controles er geen grote afwijkingen 
zijn geconstateerd tussen de huidige situatie en de vergunde situatie. 

Er zijn inmiddels uitspraken bekend in het kader van postzegelplannen, waarbij de Raad van State 
meerdere keren een regeling conform de bovengenoemde methodiek heeft geaccepteerd. Daarmee 
staat de nu in dit bestemmingsplan voorgestelde regeling niet ter discussie. 

Ten slotte is bij de juridische toets nog van belang dat de Raad van State eerder een uitspraak 
gedaan heeft over het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Westerveld 
(201207794/1/R4, 6 augustus 2014) waaruit is af te leiden dat de gemeente niet op de stoel van de 
provincie moet gaan zitten voor het beoordelen van negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. 
Van een dergelijke bevoegdhedenkwestie, zoals bij de gemeente Westerveld, is in de voorgestelde 
regeling geen sprake. De regeling gaat immers uit van reeds vergunde Nbw activiteiten en houdt dus 
geen oordeel in van de gemeente op het punt van effecten op Natura 2000-gebieden. De gemeente 
gaat dus door deze regeling niet op de stoel van de provincie zitten. De regeling accepteert slechts 
een reeds vergunde ammoniakemissie op grond van de Nbw. Aan de hand van de Nbw vergunningen 
is dat eenvoudig inzichtelijk te maken. 

Op basis van de juridische toets wordt geconcludeerd dat de voorgestelde regeling op grond van de 
thans bekende jurisprudentie omtrent dit onderwerp aanvaardbaar is en de waarborgen bevat dat het 
bestemmingsplan geen negatieve effecten heeft in Natura 2000-gebieden. Daarmee is het 
bestemmingsplan uitvoerbaar. 

Conclusie 
Op basis van de ingekomen zienswijzen en de veranderde wetgeving is er aanleiding om het 
bestemmingsplan te wijzigen. 
Bijlage 8; maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf komt te vervallen. In plaats daarvan wordt 
in het bestemmingsplan een specifieke gebruiksregel opgenomen om een toename van de 
ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande situatie te voorkomen. 
Met deze wijziging wordt tegemoet gekomen aan alle zienswijzen met betrekking tot het onderwerp 
ammoniak, waarin gevraagd wordt om de actuele vergunde situatie in het bestemmingsplan op te 
nemen. 
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1. Inleiding 
De voorliggende "Zienswijzennota Buitengebied - Agrarisch" bevat de verantwoording van de 
binnengekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied met betrekking tot de 
agrarische bestemmingen. 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied voorziet in de juridisch-planologische regeling voor grote 
delen van het buitengebied. Ook Wissel en Schaveren maken deel uit van dit ontwerp 
bestemmingsplan. 

Met ingang van 2 september 2015 heeft het plan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
gelegen bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Ook is het plan via 
www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien geweest. 

Gedurende de bovengenoemde periode zijn 61 zienswijzen ingediend met betrekking tot agrarische 
bestemmingen. Deze zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ingediend. Verder dienen 
zienswijzen aan enkele eisen te voldoen: ondertekening, naam en adres van de indiener, 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de gronden van 
de zienswijze. Alle zienswijzen voldoen aan deze eisen en zijn daarom ontvankelijk. Daarnaast is één 
zienswijze buiten de genoemde termijn binnen gekomen. Alhoewel deze zienswijze in principe niet 
ontvankelijk is, wordt deze wel in de voorliggende zienswijzennota samengevat en beantwoord. 
Van de binnengekomen zienswijzen wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting weergegeven, voorzien 
van een gemeentelijke reactie. 

Hoorzittingen 
Wethouder J.N. van Nuijs (Ruimtelijke Ordening) heeft alle indieners van een zienswijze uitgenodigd 
de zienswijzen mondeling te komen toelichten bij hem. Zes indieners van een zienswijze hebben van 
die gelegenheid gebruik gemaakt. De zienswijzen zijn waar nodig aangevuld met tijdens de 
hoorzittingen aangedragen punten. Een verslag van de hoorzittingen is als bijlage toegevoegd. 
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2. Regeling ammoniakemissie 
Inleiding 
In de voorliggende zienswijzennota worden de ingekomen zienswijzen met betrekking tot het 
onderwerp agrarisch behandeld. In een groot deel van de zienswijzen wordt ingegaan op de 
voorgestelde ammoniakregeling. Daarnaast is inmiddels nieuwe wetgeving van kracht geworden ten 
aanzien van de ammoniakemissie (Besluit emissiearme huisvesting). De vele reacties en de 
veranderde wetgeving maakten een aanpassing van de regeling noodzakelijk. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de nieuwe ammoniakregeling. In de verschillende zienswijzen met 
betrekking tot dit onderwerp wordt volstaan met een verwijzing naar dit hoofdstuk. 

Aanleiding 
Uit het opgestelde planMER en de daarbij behorende Passende Beoordeling op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) is gebleken dat de uitbreiding en de bouw van veestallen 
mogelijk gevolgen kan hebben voor omliggende Natura 2000-gebieden. Aangezien de 
Natuurbeschermingswet 1998 zegt dat een bestemmingsplan niet mag leiden tot negatieve effecten in 
Natura 2000-gebieden, zijn hiervoor specifieke regels binnen de bestemming Agrarisch opgenomen. 
Het bestemmingsplan moet uitsluiten dat de ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden toeneemt. 
In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zijn daarom de maximale toegestane 
ammoniakemissies per veehouderij in de planregels vastgelegd. Overeenkomstig de Passende 
Beoordeling dient de bestaande ammoniakemissie te worden vastgelegd. Deze emissies zijn 
gebaseerd op de verleende vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel 
omgevingsvergunningen, onderdeel milieu. In overleg met de Omgevingsdienst is namelijk 
geconstateerd dat deze vergunningen in grote lijnen overeenkomen met de feitelijke situatie. 

Op 1 juli 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting gepubliceerd en met ingang van 1 augustus 
2015 in werking getreden. Daarbij is ook de regeling ammoniak en veehouderij (Rav codes) 
aangepast. Deze aangepaste Rav codes in combinatie met de in het bestemmingsplan vastgelegde 
ammoniakemissies zou in een aantal gevallen kunnen betekenen dat er op basis van het 
bestemmingsplan minder vee gehouden mag worden dan op basis van de Nbw-vergunning of de 
omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu c.q. de melding op grond van het Activiteitenbesluit is 
toegestaan. 
Dat is niet de bedoeling geweest van het vastleggen van de ammoniakemissies in het 
bestemmingsplan. De bedoeling was om geen uitbreiding van de veestapel toe te staan vanaf het 
moment dat het bestemmingsplan in werking treedt, indien dat leidt tot een toename van de 
ammoniakemissie. De regeling omtrent de ammoniakemissie wordt daarom aangepast. Bijlage 8 van 
de planregels; maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf komt te vervallen. In plaats daarvan 
wordt in het bestemmingsplan een specifieke gebruiksregel op genomen om een toename van de 
ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande situatie te voorkomen. 

Voorstel regeling ammoniak in bestemmingsplan buitengebied Epe 
Zoals hierboven aangegeven is er een aanleiding om de wijze van regeling van het 
ammoniakemissieplafond te wijzigen in een specifieke gebruiksregel. 
Deze gebruiksregel om een toename van de ammoniakemissie te voorkomen houdt in dat de 
maximale ammoniakemissie wordt gebaseerd op de geldende vergunning op grond van de Nbw (of de 
geldende omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu indien er geen Nbw-vergunning aanwezig 
is). 
De regeling biedt aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de mogelijkheden van het PAS 
(Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij de stikstofdepositie toeneemt, maar 
onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij volstaan kan worden met een melding. 
Daarvoor is in het kader van het PAS al een Passende beoordeling uitgevoerd. Daaruit blijkt dat deze 
mogelijkheden niet leiden tot negatieve effecten in Natura 2000-gebieden door de combinatie van 
maatregelen waaruit het PAS bestaat. Om die reden mogen deze uitbreidingen worden toegestaan in 
het bestemmingsplan. 
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De nieuwe regeling, binnen de bestemming Agrarisch 1, ziet er in het bestemmingsplan als volgt uit: 

S p e c i f i e k e g e b r u i k s r e g e l s 
S t r i j d i g g e b r u i k s t i k s t o f 
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen: 
a. het gebruik van gronden en bebouwing binnen het agrarisch bouwvlak voor het houden van vee, 

indien dit leidt tot een toename van de ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande 
situatie op de maatgevende voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden; 

b. het bepaalde in sub a geldt niet voor het gebruik, waarbij het aantal stuks vee op gronden en in 
bebouwing binnen het agrarisch bouwvlak toeneemt en deze toename van de veestapel, 
afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen, niet leidt tot een zodanige 
toename van de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in de maatgevende Natura 
2000-gebieden dat deze vergunningplichtig is volgens het Programma Aanpak Stikstof als 
bedoeld in artikel 19kg, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 of de rechtsopvolger 
daarvan. 

Begrippenlijst 
De nieuwe regeling vereist ook een aantal extra begrippen in de begrippenlijst. De volgende 
begrippen worden toegevoegd: 

b e s t a a n d e s i t u a t i e 
a) de activiteit die is toegestaan op grond van een ten tijde van het vaststellen van dit 

bestemmingsplan verleende vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 
1998, een omgevingsvergunning waarbij de toestemming op grond van artikel 19d van de wet is 
aangehaakt, of een melding op grond van artikel 8 van de Regeling programmatische aanpak 
stikstof of de rechtsopvolger daarvan, of 

b) indien een vergunning of melding als bedoeld onder a ontbreekt: een aan het bedrijf ten tijde van 
het vaststellen van dit bestemmingsplan reeds verleende omgevingsvergunning voor het 
onderdeel milieu, danwel een melding op grond van het activiteitenbesluit; 

a m m o n i a k e m i s s i e 
De uitstoot van ammoniak uit een veehouderij. De emissie wordt uitgedrukt in kg NH3 per dierplaats 
per jaar. 

N a t u r a 2 0 0 0 - g e b i e d 
Een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Europese netwerk van natuurgebieden 'Natura 
2000'. 

Juridische toets 
Het opnemen van een nieuwe regeling in het bestemmingsplan vraagt ook om een juridische toets 
naar de haalbaarheid van de voorgestelde regeling. Hieronder wordt de regeling getoetst aan recente 
jurisprudentie. 

In diverse uitspraken heeft de Raad van State aangegeven dat een regeling waarbij de maximale 
ammoniakemissie wordt vastgelegd acceptabel is. Onder andere bestemmingsplannen met dergelijke 
regelingen van gemeentes Tynaarlo (201207794/1, 6 augustus 2014) en Reusel de Mierden 
(201308140/1 /R3, 21 januari 2015) zijn akkoord bevonden. En recent heeft de Afdeling ook een 
regeling depositie geaccepteerd van de gemeente Delfzijl (201307326/1/R4 en 201307331/1/R4, 6 
mei 2015).Gezien deze uitspraken staat de basisregel zoals door de gemeente gehanteerd om de 
toename van de ammoniakemissie als strijdig gebruik aan te merken niet ter discussie. 
Alleen een alternatieve invulling met eenzelfde effect, zoals de regel depositie welke door de 
gemeente Delfzijl is gehanteerd, kan overwogen worden. Maar die regeling komt in essentie op 
hetzelfde neer (immers elke toename van emissie leidt al snel tot een toename van depositie). 
Daarom wordt de regel om een toename van ammoniak als strijdig aan te merken aangehouden. 

1 Ook binnen de bestemmingen Sport-Manege en Recreatie-Dagrecreatie wordt een vergelijkbare regeling 
opgenomen. Dit wordt inhoudelijk behandeld in de desbetreffende zienswijzennota's. 
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Om deze regel te laten werken, moet duidelijk zijn wat de bestaande situatie is. Vanuit de bestaande 
situatie kan namelijk bepaald worden of er sprake is van een toename. De maximale 
ammoniakemissie per bedrijf moet worden gebaseerd op de huidige, feitelijke situatie. Zie hiertoe 
onder andere de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan buitengebied 
Doetinchem (201308949/1/R2, 5 november 2014). 
De huidige feitelijke situatie zou dus de bestaande situatie moeten zijn. Als voor het bepalen van de 
feitelijke situatie per veehouderij (bestaande situatie) wordt uitgegaan van de situatie op dat moment, 
is deze lastig vast te stellen, omdat deze regelmatig aan verandering onderhevig is. Daarom heeft de 
gemeente zorgvuldig overwogen hoe de huidige situatie op rechtmatige wijze bij benadering kan 
worden vastgelegd. Dit wordt gedaan door het begrip 'bestaande situatie' op te nemen in de 
begripsbepaling. Hiervoor is de volgende werkwijze gekozen: 

Voor veehouderijen die beschikken over een rechtsgeldige vergunning op grond van de Nbw 
wordt uitgegaan van de maximale emissie op basis van deze vergunning. Immers met het 
verlenen van deze vergunning is de toets aan de Nbw al verricht en zou gesteld kunnen 
worden dat vaststaat dat de (onherroepelijk) vergunde activiteit toelaatbaar is, zodat een 
passende beoordeling op het moment dat deze activiteit in een bestemmingsplan wordt 
opgenomen, achterwege kan blijven. Het bevoegd gezag (de provincie) heeft voor die 
activiteit al aangegeven dat er geen sprake is van negatieve effecten en daarmee dat de 
activiteit toelaatbaar is op grond van de Nbw. Het zou niet logisch zijn wanneer op basis van 
het bestemmingsplan zou moeten worden gesteld dat dit niet meer is toegestaan enkel en 
alleen vanwege de stikstofproblematiek; 
Voor veehouderijen die niet beschikken over een vergunning op grond van de Nbw, wordt 
uitgegaan van de recente/actuele milieuvergunningen of meldingen. Immers de betreffende 
veehouder kan rechtsgeldig de veebezetting tot het maximum in deze vergunning aanpassen. 
De Omgevingsdienst Veluwe IJssel, uitvoerend orgaan voor milieuvergunningverlening en 
handhaving, heeft bevestigd dat op grond van regelmatige controles er geen grote afwijkingen 
zijn geconstateerd tussen de huidige situatie en de vergunde situatie. 

Er zijn inmiddels uitspraken bekend in het kader van postzegelplannen, waarbij de Raad van State 
meerdere keren een regeling conform de bovengenoemde methodiek heeft geaccepteerd. Daarmee 
staat de nu in dit bestemmingsplan voorgestelde regeling niet ter discussie. 

Ten slotte is bij de juridische toets nog van belang dat de Raad van State eerder een uitspraak 
gedaan heeft over het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Westerveld 
(201207794/1/R4, 6 augustus 2014) waaruit is af te leiden dat de gemeente niet op de stoel van de 
provincie moet gaan zitten voor het beoordelen van negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. 
Van een dergelijke bevoegdhedenkwestie, zoals bij de gemeente Westerveld, is in de voorgestelde 
regeling geen sprake. De regeling gaat immers uit van reeds vergunde Nbw activiteiten en houdt dus 
geen oordeel in van de gemeente op het punt van effecten op Natura 2000-gebieden. De gemeente 
gaat dus door deze regeling niet op de stoel van de provincie zitten. De regeling accepteert slechts 
een reeds vergunde ammoniakemissie op grond van de Nbw. Aan de hand van de Nbw vergunningen 
is dat eenvoudig inzichtelijk te maken. 

Op basis van de juridische toets wordt geconcludeerd dat de voorgestelde regeling op grond van de 
thans bekende jurisprudentie omtrent dit onderwerp aanvaardbaar is en de waarborgen bevat dat het 
bestemmingsplan geen negatieve effecten heeft in Natura 2000-gebieden. Daarmee is het 
bestemmingsplan uitvoerbaar. 

Conclusie 
Op basis van de ingekomen zienswijzen en de veranderde wetgeving is er aanleiding om het 
bestemmingsplan te wijzigen. 
Bijlage 8; maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf komt te vervallen. In plaats daarvan wordt 
in het bestemmingsplan een specifieke gebruiksregel opgenomen om een toename van de 
ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande situatie te voorkomen. 
Met deze wijziging wordt tegemoet gekomen aan alle zienswijzen met betrekking tot het onderwerp 
ammoniak, waarin gevraagd wordt om de actuele vergunde situatie in het bestemmingsplan op te 
nemen. 
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3. Zienswijzen 

1. Reclamant (registratienummer 2015-31431) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat uit het ontwerpbestemmingsplan niet duidelijk is op te maken welke gronden 

in het plangebied thans voor boomkwekerij-, sierteelt- en houtteeltbedrijven worden gebruikt, 
welke strijdig zijn met het nu vigerende bestemmingsplan. Deze gronden zouden onder het 
overgangsrecht vallen, maar niet duidelijk is voor welke percelen en welke oppervlaktes dit 
overgangsrecht gaat gelden. 

b. Op de inspraakreactie heeft de gemeente destijds het volgende antwoord gegeven: 
"Het aanduiden van de nu in gebruik zijnde percelen voor boomkwekerìj e.d. is dat ook boomkwekerijen die 
nu tijdelijk worden uitgeoefend een aanduiding krijgen in het bestemmingsplan. Wel geeft de reactie 
aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Artikel 42.3 van de planregels wordt aangepast in die 
zin dat boomkwekerij een verboden gebruik is, met uitzondering van bestaande boomkwekerijen. In de 
toelichting zal worden opgenomen dat de beoordeling plaats heeft aan de hand van luchtfoto's. De 
betreffende activiteit is goed waar te nemen op luchtfoto's." 
Reclamant constateert dat de gemeentelijke toezegging naar aanleiding van zijn inspraakreactie 
niet is verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. 

c. Betreffende gronden kunnen volgens reclamant alleen onder het overgangsrecht worden 
gebracht indien het gebruik strijdig met het bestemmingsplan, binnen de komende planperiode 
wordt beëindigd. 

d. Reclamant vindt het wenselijk om met het oog op de risico's van het gebruik van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid spuitvrije zones in te richten. Het 
Activiteitenbesluit milieubeheer stelt het hanteren van teeltvrije zones verplicht, wanneer sprake 
is van een watertoevoerende sloot. Reclamant verzoekt dan ook om spuitvrije zones in het 
bestemmingsplan op te nemen, die passend zijn voor het beperken van risico's voor de 
volksgezondheid. 

Reactie gemeente 
Ad a. Kennelijk veronderstelt reclamant dat alle gronden voor boomkwekerij-, sierteelt- en 

houtteeltbedrijven op de plankaart van het bestemmingsplan aangeduid moeten zijn. Dit is niet 
het geval. In de regels is aangegeven waar dit gebruik is toegestaan, en niet op de plankaart. 
Daarbij vallen, in tegenstelling tot hetgeen reclamantkennelijk aanneemt, de bestaande 
boomkwekerij-, sierteelt- en houtteeltbedrijven niet onder het overgangsrecht. Wij hanteren in 
het bestemmingsplan een systematiek gebaseerd op het Landschapsontwikkelingsplan. Op 
basis van het Landschapsontwikkelingsplan is vastgesteld dat dergelijke teelt in bepaalde 
landschapstypen ongewenst is. In andere landschapstypen zou de teelt onder voorwaarden 
mogelijk kunnen zijn. 
Dit werkt zo: In de bestemming Agrarisch zijn boomkwekerijen mogelijk. Voor het aanplanten 
van bomen is echter wel een omgevingsvergunning noodzakelijk (aanlegvergunning). Dit is 
gekoppeld aan het landschapstype. In het bestemmingsplan is geregeld dat in de 
landschapstypen hooilanden, broeken, uiterwaarden en de veenontginning Nijbroek nieuwe 
boomteelt niet mogelijk is (artikel 43.4, sub b). De ruimtelijke uitstraling van een boomkwekerij 
past niet in deze landschapstypen, die relatief open zijn. In de droge bos- en 
heideontginningen is boomteelt zonder meer mogelijk. In de overige landschapstypen is 
boomteelt onder voorwaarden mogelijk. De landschapstypen waar verdere boomteelt is 
uitgesloten zijn het minst geschikt voor deze activiteit. De gevolgen voor de agrarische sector 
zijn dan ook beperkt. 
Bestaande, legale boomkwekerijen in de hooilanden, broeken, uiterwaarden en de 
veenontginning Nijbroek zijn wel toegestaan en vallen dus niet onder het overgangsrecht. Dat 
is geregeld in artikel 43.4, sub b. van de planregels. Bestaand betekent dan het legale gebruik 
van de betreffende gronden op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, dan 
wel toegestaan krachtens een omgevingsvergunning. Of dit gebruik aanwezig is, wordt 
beoordeeld aan de hand van de gemeentelijke luchtfoto's die elk jaar worden gemaakt. De 
betreffende activiteit is goed waar te nemen op luchtfoto's. 
Na vaststelling van het bestemmingsplan zal dus bij verzoeken om handhaving of bij onze 
eigen controles op basis van bovenstaande bepaald worden of de betreffende teelt legaal is of 
niet. 
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Wij vertrouwen er op dat met bovenstaande duidelijk is dat het gebruik van gronden voor 
boomkwekerij-, sierteelt- en houtteeltbedrijven goed geregeld is in het bestemmingsplan. 

Ad b. Zoals aangegeven onder ad a. is in het bestemmingsplan geregeld dat in de landschapstypen 
hooilanden, broeken, uiterwaarden en de veenontginning Nijbroek nieuwe boomteelt niet 
mogelijk is. Dit is opgenomen in artikel 43.4 sub b. Daarbij is tevens bepaald dat bestaande 
boomkwekerijen wel mogelijk zijn. In hoofdstuk 3.4.1 van de toelichting is opgenomen hoe de 
beoordeling plaats vindt. Dit komt overeen met de toezegging uit de inspraaknota. Daarmee is 
de inspraakreactie van reclamant verwerkt. 

Ad c. Zoals in de beantwoording onder ad a. is aangegeven vallen de bestaande kwekerijen niet 
onder het overgangsrecht. Het gebruik hoeft dan ook niet te worden beëindigd gedurende de 
planperiode. 

Ad d. Zoals reclamant terecht opmerkt volgen spuitvrije zones uit het Activiteitenbesluit. Het 
Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Ook de landbouwactiviteiten 
vallen hieronder. In het Activiteitenbesluit is onder ander opgenomen dat naast een sloot een 
teelt-, mest en spuitvrije zone moet worden aanhouden. De breedte van deze zone is 
afhankelijk van het gewas, het gebruik van driftarme doppen en verbeterde spuittechnieken. 
Aangezien de spuitvrije zone reeds volgt uit het Activiteitenbesluit hoeft deze niet in het 
bestemmingsplan te worden geregeld. De instelling van spuitvrije zones is namelijk al via het 
Activiteitenbesluit geborgd. Het bestemmingsplan hoeft hierop daarom niet te worden 
aangepast. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch 
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2. Reclamant (registratienummer 2015-31618) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat op de analoge verbeelding geen bouwblok zichtbaar is voor het perceel 

Deventerweg 11 te Oene. Hij verzoekt de analoge verbeelding aan te passen aan de digitale 
verbeelding, waar het bouwblok wel zichtbaar is. 

Reactie gemeente 
Ad a. In tegenstelling tot hetgeen reclamant aangeeft, is ook op de analoge verbeelding een 

agrarisch bouwvlak zichtbaar. De analoge verbeelding hoeft daarom niet aangepast te 
worden. Overigens wordt voor de volledigheid nog opgemerkt dat de digitale verbeelding 
juridisch bindend is. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch 



3. Reclamant (registratienummer 2015-31824) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant exploiteert een agrarisch bedrijf op perceel Schobbertsweg 3 in Ernst. Op basis van 

artikel 3.1 onder a sub 5 van het bestemmingsplan mag de ammoniakemissie per agrarisch 
bedrijf niet meer bedragen dan het emissieplafond zoals is opgenomen in bijlage 8 van de regels. 
Voor het bedrijf van reclamant is een ammoniakemissieplafond van 3.462 kg NH3(jaar 
opgenomen. De vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw), die door de 
Provincie Gelderland is verleend, gaat echter uit van andere dieraantallen en bijbehorende 
emissiefactoren. Reclamant verzoekt het in de tabel opgenomen emissieplafond aan te passen 
aan de emissiefactoren conform de Nb-wetvergunning. Dit betekent voor het bedrijf van 
reclamant een emissieplafond van 4.456,40 kg NHS/jaar. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch 
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4. Reclamant (registratienummer 2015-31825) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant exploiteert een agrarisch bedrijf op perceel Nijbroekerweg 8 in Ernst. Op basis van 

artikel 3.1 onder a sub 5 van het bestemmingsplan mag de ammoniakemissie per agrarisch bedrijf 
niet meer bedragen dan het emissieplafond zoals is opgenomen in bijlage 8 van de regels. Voor 
het bedrijf van reclamant is een ammoniakemissieplafond van 5.700 kg NHS/jaar opgenomen. Dit 
plafond is gebaseerd op de vergunde dieraantallen vermenigvuldigd met een 
ammoniakemissiefactor per dier. Voor het huisvestingssysteem op het agrarisch bedrijf van 
reclamant wordt in de Regeling Ammoniak en Veehouderij een hogere ammoniakemissiefactor 
gehanteerd. Dit betekent dat het emissieplafond op het agrarisch bedrijf hoger ligt dan in bijlage 8 
van de regels is opgenomen. Reclamant verzoekt het emissieplafond te wijzigen in 7.980 kg 
Nm/jaar . 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch 
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5. Reclamant (registratienummer 2015-32387) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat zijn cliënt op het perceel Hertenkampsweg 8 te Vaassen een 

melkrundveehouderij exploiteert. Naar aanleiding van het 'tafelţjesoverleg' is het bouwvlak reeds 
aangepast op verzoek van zijn cliënt. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat zijn cliënt ook 
ten noorden van de mestsilo een aanpassing van het bouwvlak wenst, teneinde hier een 
mestplaat en opslagruimte/veldschuur te kunnen realiseren. Reclamant geeft specifiek aan dat er 
geen sprake is van een vergroting, maar van een verplaatsing van het bouwvlak, en heeft dit op 
een kaart uitgetekend. Bovendien vormt de gewenste aanpassing geen problemen vanuit 
milieuwetgeving. 

Reactie gemeente 
Ad a. Als gevolg van de voorgestelde wijziging van reclamant, komt het agrarische bouwvlak dichter 

bij de naast gelegen woningen te liggen. Reclamant heeft een grondgebonden veehouderij. 
Op basis van de Wetgeurhinder en veehouderij, dient een minimale afstand van 50 meter te 
worden aangehouden tussen een grondgebonden veehouderij en een geurgevoelig object, 
zoals een woning. Als gevolg van de voorgestelde wijziging van reclamant wordt niet langer 
aan deze afstand voldaan. Aan een verdere aanpassing van het bouwvlak, zoals reclamant 
verzoekt, kan dan ook niet worden meegewerkt. Aangezien het huidige bouwvlak voldoende 
ruimte biedt voor de realisatie van de gewenst mestplaat en opslagruimte/veldschuur, is een 
verdere aanpassing om die reden eveneens niet noodzakelijk. Aan het verzoek wordt daarom 
niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch 
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6. Reclamant (registratienummer 2015-32420) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat - door het landgoed Wiltensacker buiten het plangebied van het 

bestemmingsplan 'Buitengebied' te laten - een probleem ontstaat voor het landgoed. Volgens 
reclamant was in een verslag van een overleg afgesproken dat, indien er geen zicht was op het 
verkrijgen van subsidie, teruggegrepen zou worden op de geldende bestemming 'Agrarisch' in 
plaats van de bestemming 'Natuur' voor een gedeelte van het landgoed. Nu er geen zicht is op 
subsidie verzoekt reclamant de eerdere afspraak na te komen en de bestemming van het 
betreffende gedeelte weer als 'Agrarisch' te bestemmen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zoals in de inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch al is 

aangegeven, is het bestemmingsplan Landgoed Wiltensacker een recent vastgesteld en 
onherroepelijk geworden bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan kent een specifieke regeling 
met als doel het realiseren van een nieuw landgoed in samenhang met het realiseren van 
nieuwe natuur. Aangezien het een specifieke regeling betreft, is deze niet één op één 
toepasbaar op de algemene regels van het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied. 
Daarom is in de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied besloten 
om het bestemmingsplan Landgoed Wiltensacker, evenals de overige recent vastgestelde 
bestemmingsplannen voor nieuwe landgoederen, buiten het bestemmingsplan Buitengebied 
te houden. 
De zienswijze van reclamant brengt geen nieuwe feiten naar voren die de gemaakte afweging 
hierover in twijfel brengen. De realisatie van natuur is namelijk een essentieel onderdeel van 
de ontwikkeling van een nieuw landgoed. Indien een gedeelte van de natuur van het nieuwe 
landgoed wordt teruggebracht naar een agrarische bestemming, dan zal dit moeten gebeuren 
door middel van een aparte procedure. Daarbij moet opnieuw een integrale afweging worden 
gemaakt ten aanzien van de gewenste verschijningsvorm en (reductie van) 
(bouw)mogelijkheden op het nieuwe landgoed. Het is niet wenselijk om één onderdeel van het 
nieuwe landgoed apart aan te passen zonder de rest van het landgoed hierin mee te nemen. 
Zo is het overigens ook in het door reclamant aangehaalde verslag van het overleg 
opgenomen (waarbij werd uitgegaan van aanpassing bij vaststelling van het 
bestemmingsplan, niet van aanpassing achteraf). 
Bovendien heeft de adviseur van reclamant per e-mail (stuknummer 2016-10180) laten weten 
dat inmiddels een SKNL subsidie is toegekend voor de beoogde natuurontwikkeling in het 
beekdal. De noodzaak voor de wijziging is dus inmiddels ook vervallen. Het bestemmingplan 
Buitengebied wordt daarom op dit onderdeel niet aangepast. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch 
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7. Reclamant (registratienummer 2015-32551) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant exploiteert een melkrundveehouderijbedrijf aan de Wijnbergweg 1 in Epe. Op grond 

van artikel 3, lid 3.4.2, sub k en bijlage 2 van de planregels is volgens reclamant aan het 
agrarisch bedrijf van reclamant een emissieplafond toegekend van 400 kg NHS/jaar. De 
vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) die door de Provincie Gelderland 
is verleend, gaat echter uit van andere dieraantallen en bijbehorende ammoniakemissiefactoren. 
Reclamant verzoekt het emissieplafond van het bedrijf aan te passen aan de vergunde situatie op 
grond van de Nbw: 1063 kg NH3(jaar. 

b. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) die op 1 juli j l . in werking is getreden, voorziet in 
ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijven. Door het emissieplafond vast te leggen op de 
bestaande situatie, miskent de gemeente in het bestemmingsplan de ontwikkelingsruimte. 
Reclamant verzoekt in het bestemmingsplan ontwikkelingsruimte op te nemen. Bovendien 
worden emissienormen per dier in de Regeling Ammoniak en Veehouderij periodiek herzien. 
Reclamant verzoekt ook hierin te voorzien in het bestemmingsplan. 
Door ruimte op te nemen in het bestemmingsplan, wordt voorkomen dat het agrarisch bedrijf van 
reclamant in de toekomst een kostbare procedure moet doorlopen om het opvullen van de 
beschikbare stalruimte planologisch mogelijk te maken. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch 
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8. Reclamant (registratienummer 2015-32726) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant exploiteert een pluimveebedrijf op het perceel Oranjeweg 112-1 en 112-11 te Ernst. 

Er is voor dit bedrijf een maximale bebouwingsoppervlakte van 9.660 m 2 opgenomen in de 
planregels. Reclamant is voornemens om op termijn een ruimte te creëren voor het wassen 
van plastic trays, hetgeen geen emissies veroorzaakt. Reclamant verzoekt het toegestane 
bebouwingsoppervlak ten behoeve hiervan met 1.000 m 2 te vergroten. 

Reactie gemeente 
Ad a. Het verzoek van reclamant is erop gericht om meer vierkante meters beschikbaar te stellen 

voor de bouw van een wasruimte voor plastic trays bij het agrarisch bedrijf. In het 
voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zijn de maximaal toegestane vierkante 
meters aan bebouwing opgenomen voor dit bedrijf. In de planregels is opgenomen dat de 
genoemde oppervlakte aan bebouwing ten behoeve van de niet grondgebonden veehouderij 
ter plaatse van de aanduiding 'Reconstructiewet zone-extensiveringsgebieď niet meer mag 
bedragen dan is aangegeven in de opgenomen tabel. De intentie achter deze regeling is het 
vastleggen van de oppervlakte aan stalruimte, dus de ruimtes waar dieren verblijven en 
emissie vrijkomt, en niet de overige ruimtes die behoren bij een niet grondgebonden 
veehouderij, zoals bijvoorbeeld een ontvangstruimte of, zoals in het geval van reclamant, een 
wasruimte. Bij deze bedrijfsgebouwen komt immers geen emissie vrij. Deze gebouwen 
zouden dus binnen het bouwvlak gerealiseerd kunnen worden, zonder te worden beperkt door 
de opgenomen oppervlakte voor stalruimtes. Dit past ook binnen de uitgangspunten uit de 
vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Hierin is bepaald dat de gemeente de 
landbouwbedrijven ruimte wil bieden om zich te kunnen ontwikkelen en aan te passen aan 
gewijzigde omstandigheden. In geval van reclamant is binnen het bouwvlak voldoende ruimte 
voor de genoemde bedrijfsgebouwen. 
In het voorliggende ontwerp bestemmingsplan buitengebied wordt echter niet gesproken over 
stalruimtes, maar over bebouwing ten behoeve van de niet grondgebonden veehouderij. 
Aangezien de wasruimte voor plastic trays ten behoeve van de niet grondgebonden 
veehouderij is, kan deze op basis van de huidige regeling niet worden gerealiseerd. Zoals 
hiervoor is uitgelegd is dit niet de intentie van de opgenomen regeling. Het bestemmingsplan 
wordt op dit punt dan ook aangepast, waarbij de genoemde oppervlakte, c.q. de toegestane 
oppervlakte van het bouwblok voor niet grondgebonden veehouderij uitsluitend bedoeld is 
voor gebouwen waar vee in verblijft en dus emissie vrijkomt en niet voor overige 
bedrijfsruimten waar geen emissie vrijkomt. Deze laatste categorie moet binnen het bouwvlak 
kunnen worden gebouwd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Artikel 3.1 lid a. sub 4. wordt aangepast, waarbij wordt geregeld dat de genoemde oppervlakte, c.q. de 
toegestane oppervlakte van het bouwblok voor niet grondgebonden veehouderij uitsluitend bedoeld is 
voor gebouwen waar vee in verblijft en dus emissie vrijkomt, en niet voor overige bedrijfsruimten waar 
geen emissie vrijkomt. 

Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch 
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9. Reclamant (registratienummer 2015-32851) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant maakt bezwaar tegen de voorgestelde verkleining van het agrarisch bouwperceel 

Schuurmansweg 16 in Oene. Aan de oostzijde is het perceel over een afstand van ongeveer 
45 meter ingekort. Hierdoor wordt reclamant ernstig belemmerd bij eventuele toekomstige 
ontwikkelingen door hemzelf of door zijn opvolgers. Bovendien is binnen het gedeelte dat nu 
buiten het bouwvlak is gelegen een paardenbak aanwezig. Reclamant verzoekt dan ook de 
grootte van het agrarisch bouwperceel conform de huidige grootte te handhaven, met 
uitzondering van de voorgestelde versmalling aan de zijde van de Schuurmansweg, waar de 
riolering ligt. 

b. Reclamant maakt bezwaar tegen de opgenomen emissierechten zoals opgenomen in bijlage 8 
van de planregels. In de tabel is een emissieplafond opgenomen van 55 kg NHS/jaar. Op 
grond van de door de Provincie Gelderland verleende vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet (Nbw) is een emissieplafond van 136 kg NHS/jaar mogelijk. 
Reclamant verzoekt de waarde aan te passen aan de vergunde waarde. 

Reactie gemeente 
Ad a. Voordat het bestemmingsplan werd opgesteld is onder de agrarische ondernemers een 

enquête gehouden, waarbij de ondernemers een voorstel op maat ontvingen. Uit de enquête 
bleek dat reclamant geen volwaardig agrarisch bedrijf heeft. Het perceel van reclamant is 
daarom voorzien van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bestaand erf. Dit betekent 
dat hier een bedrijf uitgeoefend mag worden dat niet is gericht op een reële inkomensvorming. 
Reclamant heeft op het voorstel gereageerd, waarna het bouwvlak is aangepast, zodat de 
mestplaat hierbinnen is gebracht. 
De aanduiding 'bestaand erf' regelt dat de bestaande bedrijfsbebouwing kan worden 
uitgebreid met 150/). Aangezien dit slechts een beperkte uitbreidingsmogelijkheid is, is het niet 
noodzakelijk om het volledige bouwvlak te handhaven. Het bouwvlak van reclamant is 
daarom, net als andere bouwvlakken waaraan de aanduiding 'bestaand erf is toegekend, 
verkleind. Dit verkleinde bouwvlak biedt nog steeds voldoende ruimte voor de toegestane 
uitbreiding aan bebouwing van 150/). 
De paardenbak waarover reclamant spreekt is volgens de beschikbare luchtfoto's al meerdere 
jaren niet meer aanwezig. Het is daarom niet nodig om het bouwvlak hierop aan te passen. 
Bovendien is het niet noodzakelijk om een paardenbak binnen een bouwvlak te situeren. Het 
bestemmingsplan bevat een regeling om paardenbakken buiten het bouwvlak mogelijk te 
maken. Aanpassing van het bouwvlak is daarom niet aan de orde. 

Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 
regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch 
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10. Reclamant (registratienummer 2015-33002 en 2015-33192) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat de ammoniakemissie per agrarisch bedrijf niet meer mag bedragen 

dan is opgenomen in bijlage 8 van de planregels. Voor het agrarisch bedrijf van zijn cliënt aan 
de Langeweg 26 in Ernst is een emissieplafond van 0,0 kg NHS/jaar vastgesteld. Op grond 
van de door de Provincie Gelderland op 2 juni 2014 verleende vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet (Nbw) is een emissieplafond van 303,8 kg NH3Zjaar mogelijk. 
Daarnaast is per 1 juli 2015 voor diverse diersoorten de ammoniakemissie gewijzigd. Op 
grond hiervan kan een waarde van 399,8 kg NHS/jaar als vergund recht cq. emissieplafond in 
het kader van de Natuurbeschermingswet worden beschouwd. Reclamant verzoekt bijlage 8 
van de planregels voor wat betreft het perceel van zijn cliënt hieraan aan te passen. 

b. Reclamant verzoekt te onderzoeken of een houten blokhut (2 x 2 m) en een houten prieel (2,5 
x 3,5 m) die feitelijk buiten het bouwvlak liggen, hier op grond van artikel 4 van Bijlage II van 
het Besluit omgevingsrecht gesitueerd mogen zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan verzoekt 
reclamant het bouwvlak zodanig te verplaatsen dat beide bouwwerken erbinnen komen te 
liggen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Ad b. De door reclamant genoemde bouwwerken zijn niet toegestaan buiten het bouwvlak. In het 
vigerend bestemmingsplan liggen de bouwwerken wel binnen het bouwvlak. Tijdens de 
agrarische enquête is het bouwvlak echter op verzoek van reclamant aangepast, waarbij de 
gebouwen dus buiten het nieuwe bouwvlak zijn komen te liggen. 
Het bouwvlak ligt binnen de Groene Ontwikkelingszone, zoals overgenomen uit de provinciale 
Omgevingsverordening, en ligt bovendien in een gebied met de aanduiding 'overige zone -
beschermingszone natte landnatuur'. Dit betekent dat ter plaatse bijzondere natuurwaarden 
kunnen voorkomen, waardoor terughoudend wordt omgegaan met het aanpassen van een 
bouwvlak. 
In het voorliggende geval ligt de bebouwing binnen het vigerend bestemmingsplan en is er 
dus sprake van bestaande rechten. In dit specifieke geval kan dan ook tegemoet worden 
gekomen aan het verzoek reclamant om het bouwvlak aan te passen, waarbij de vorm 
zodanig wordt aangepast dat beide bouwwerken binnen het bouwvlak worden gesitueerd, 
maar het totale bouwvlak niet wordt vergroot. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, naast de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, wel 
aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bouwvlak op het perceel plaatselijk bekend Langeweg 26 te Ernst wordt aangepast overeenkomst 
de onderstaande afbeelding. 
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11. Reclamant (registratienummer 2015-33029) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat de ammoniakemissie per agrarisch bedrijf niet meer mag bedragen 

dan is opgenomen in bijlage 8 van de planregels. Voor het melkrundveebedrijf van zijn cliënt 
aan de Geerstraat 33 in Vaassen is een emissieplafond van 1.444 kg NHS/jaar vastgesteld. 
Op grond van de door de Provincie Gelderland op 10 juni 2015 verleende vergunning in het 
kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) is een emissieplafond van 1.467,1 kg NHS/jaar 
mogelijk. Daarnaast is per 1 juli 2015 voor diverse diersoorten de ammoniakemissie gewijzigd 
Op grond hiervan kan een waarde van 1875,5 kg NHS/jaar als vergund recht cq. 
emissieplafond in het kader van de Natuurbeschermingswet worden beschouwd. Reclamant 
verzoekt bijlage 8 van de planregels voor wat betreft het perceel van zijn cliënt hieraan aan te 
passen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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12. Reclamant (registratienummer 2015-33030) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat de ammoniakemissie per agrarisch bedrijf niet meer mag bedragen dan 

is opgenomen in bijlage 8 van de planregels. Voor de vleesvarkenshouderij van zijn cliënt op het 
perceel Kanaalweg 60 in Ernst is een emissieplafond van 1.328 kg NHS/jaar vastgesteld. 
Reclamant vermoedt dat per abuis het emissieplafond voor het agrarisch bedrijf op het perceel 
Kanaalweg 70 is overgenomen. 
Op grond van de door de Provincie Gelderland op 14 oktober 2014 verleende vergunning in het 
kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) is een emissieplafond van 2.960,8 kg NHS/jaar 
mogelijk. Daarnaast is per 1 juli 2015 voor diverse diersoorten de ammoniakemissie gewijzigd. Op 
grond hiervan kan een waarde van 4.109,8 kg NHS/jaar als vergund recht cq. emissieplafond in 
het kader van de Natuurbeschermingswet worden beschouwd. Reclamant verzoekt bijlage 8 van 
de planregels voor wat betreft het perceel van zijn cliënt hieraan aan te passen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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13. Reclamant (registratienummer 2015-33035) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat de maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf niet meer mag 

bedragen dan is opgenomen in bijlage 8 van de planregels. Voor het agrarisch hobbybedrijf 
van zijn cliënt aan de Esschertsweg 11 in Epe is een emissieplafond van 30 kg NHS/jaar 
vastgesteld. Op grond van de door de Provincie Gelderland op 7 november 2013 verleende 
vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) is een emissieplafond van 51,3 
kg NHS/jaar mogelijk. Daarnaast is per 1 juli 2015 voor diverse diersoorten de 
ammoniakemissie gewijzigd. Op grond hiervan kan een waarde van 46,6 kg NHS/jaar als 
vergund recht cq. emissieplafond in het kader van de Natuurbeschermingswet worden 
beschouwd. Reclamant verzoekt bijlage 8 van de planregels voor wat betreft het perceel van 
zijn cliënt hieraan aan te passen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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14. Reclamant (registratienummer 2015-33102) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant exploiteert op het perceel Nijbroekerweg 11 in Ernst een agrarisch bedrijf. 

Reclamant stelt dat momenteel reeds een planologische procedure wordt doorlopen teneinde 
het bedrijf ontwikkelingsruimte te geven. 

b. Reclamant geeft aan dat de ammoniakemissie per agrarisch bedrijf niet meer mag bedragen 
dan is opgenomen in bijlage 8 van de planregels. Voor zijn bedrijf is een emissieplafond 
opgenomen van 6.852 kg NH3Zjaar. Ammoniakemissiefactoren moeten echter bepaald 
worden aan de hand van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Deze Rav is op 1 
augustus 2015 gewijzigd, met als gevolg dat sommige huisvestingssystemen een andere 
ammoniakemissiefactor hebben gekregen. Voor het agrarisch bedrijf van reclamant betekent 
dit dat een onjuist emissieplafond is opgenomen in bijlage 8 van de regels. Reclamant 
verzoekt deze waarde aan te passen aan de waarde zoals is opgenomen in de verleende 
vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Dit betekent een 
ammoniakemissieplafond van 8.835 kg NHS/jaar. 

c. Reclamant constateert dat voor zijn perceel geen maatvoeringsaanduiding 'maximum aantal 
wooneenheden' is opgenomen. Er is echter een tweede bedrijfswoning vergund en gebouwd. 
Reclamant verzoekt ook de tweede bedrijfswoning in het bestemmingsplan middels een 
aanduiding vast te leggen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant merkt terecht op dat voor het agrarisch op het perceel Nijbroekerweg 11 in Ernst 

momenteel een apart bestemmingsplan in voorbereiding is, namelijk het bestemmingsplan 
Buitengebied, Nijbroekerweg 11 Ernst", en inmiddels al vastgesteld is 
(NL.IMRO.0232.BG044Nijbroekerweg-VBP1). Om te voorkomen dat voor het perceel een 
verkeerde regeling wordt vastgesteld wordt het perceel Nijbroekerweg 11 in Ernst uit het 
voorliggende bestemmingsplan gehaald. 

Ad b. Aangezien het perceel van reclamant, zoals aangegeven onder ad a., buiten het voorliggende 
bestemmingsplan wordt gehouden, wordt de opmerking van reclamant voor kennisgeving 
aangenomen. 

Ad c. Aangezien het perceel van reclamant, zoals aangegeven onder ad a., buiten het voorliggende 
bestemmingsplan wordt gehouden, wordt de opmerking van reclamant voor kennisgeving 
aangenomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Voor het perceel Nijbroekerweg 11 te Ernst is een apart bestemmingsplan 
(NL.IMRO.0232.BG044Nijbroekerweg-VBP1) vastgesteld. Om een verkeerde regeling te voorkomen 
wordt dit perceel uit het bestemmingsplan Buitengebied gehaald. 
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15. Reclamant (registratienummer 2015-33103) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant heeft namens zijn cliënten bij brief van 13 juni 2013 gevraagd het pand/perceel 

Weteringdijk 95-I te Ernst te voorzien van een bestemming die op dat moment feitelijk al 40 
jaar aan de orde was. Dit heeft het college niet gedaan, en inmiddels is het college van B&W 
voornemens de raad voor te stellen de bestemming 'plattelandswoning' op te nemen. 
Vervolgens heeft reclamant tijdens de inspraakperiode kenbaar gemaakt dat zijn cliënten het 
standpunt hebben dat de bestemming 'Wonen' meer voor de hand ligt. Reeds op 1 december 
1971 is door Gedeputeerde Staten van Gelderland een verklaring van geen bezwaar 
afgegeven voor de bouwvergunning van de betreffende burgerwoning. Volgens reclamant 
heeft bewoning nooit in het kader van agrarische bedrijfsvoering plaatsgevonden. Het feitelijke 
gebruik had ook in het geldende bestemmingsplan Buitengebied al moeten worden 
vastgelegd. Reclamant verzoekt als nog het feitelijk gebruik in het bestemmingsplan vast te 
leggen. 

b. Hiernaast verzoekt reclamant om de afwijkingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 26 lid 
4 ook van toepassing te verklaren in de regels die betrekking hebben op percelen met de 
functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch-plattelandswoning'. 

c. Tenslotte constateert reclamant dat bij een woning bij recht 75 m 2 aan bijgebouwen aanwezig 
mag zijn. Dit correspondeert volgens reclamant niet met de meest actuele regeling voor 
vergunningvrij bouwen. Reclamant stelt voor een zodanige regeling te treffen dat uit de 
planregels blijkt dat bij een woning bij recht 110 m 2 aan bijgebouwen aanwezig mag zijn, dan 
wel, indien de oppervlakte van het bouwvlak daartoe aanleiding geeft, tot maximaal 150 m 2 bij 
een bouwvlak van 900 m 2 . 

Reactie gemeente 
Ad a. Voor het pand Weteringdijk 95-I te Ernst is op 8 november 1974 een vergunning (nummer 

1974/165) verleend voor het bouwen van een woning. De bewoners van deze woning hadden 
een relatie met het ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf. In het geldende bestemmingsplan 
Buitengebied uit 2005 en ook in het daarvoor geldende bestemmingsplan Agrarisch Gebied uit 
1977 maakte de woning dan ook altijd deel uit van het agrarisch bouwperceel. 
Uit de eerder door reclamant aangeleverde gegevens blijkt dat de woning inmiddels geen deel 
meer uit maakt van het agrarisch bedrijf. In de vastgestelde Nota van Uitgangspunten heeft de 
gemeenteraad, vanuit een goede ruimtelijke ordening, de keuze gemaakt om in gevallen dat 
een tweede agrarische bedrijfswoning is afgesplitst van het agrarische bedrijf, deze woning de 
aanduiding plattelandswoning krijgt. Dit maakt burgerbewoning van het pand mogelijk, 
overeenkomstig de gewenste situatie. 
Het toekennen van een 'gewone' woonbestemming is geen optie. Dit vanwege het feit dat de 
woning heel dicht op het bedrijf staat, en om die reden belemmerend zou kunnen werken op 
het agrarisch bedrijf, indien een reguliere woonbestemming zou worden toegekend. Ook het 
handhaven van een (2 e) bedrijfswoning is geen optie. Dit zou de gewenste burgerbewoning 
immers niet toestaan, aangezien er nu geen bedrijfsmatige relatie met het ter plaatse 
gevestigde agrarische bedrijf is. Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het opnemen van de 
aanduiding 'plattelandswoning' dus de meest wenselijke situatie, waarbij het agrarisch bedrijf 
op Weteringdijk 95 te Ernst kan worden voortgezet en het pand van reclamant kan worden 
gebruikt voor burgerbewoning conform het feitelijk gebruik. 
Aanpassing is dan ook niet noodzakelijk, en zelfs schadelijk voor de rechten van Weteringdijk 
95 te Ernst. 
Zie verder de beantwoording van zienswijze 35. 

Ad b. De door reclamant bedoelde afwijkingsregel betreft de mogelijkheid om af te wijken van de 
bouwregels binnen de bestemming Wonen, en heeft betrekking op de oppervlakte van 
bijgebouwen behorende bij de woning. In de afwijkingsregel wordt het onder meer mogelijk 
gemaakte om de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen te vergroten ten behoeve van een 
agrarisch hobbybedrijf, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. 
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Gelet op het feit dat de aanduiding 'plattelandswoning' burgerbewoning mogelijk maakt, en 
daarmee het gebruik in zekere zin gelijk stelt met een reguliere woning is het redelijk om te 
veronderstellen dat een plattelandswoning dezelfde rechten heeft met betrekking tot de 
realisatie van bijgebouwen als een reguliere woning, zeker ten aanzien van het houden van 
enkele dieren als agrarisch hobbybedrijf. Daarom wordt artikel 3.4, afwijken van de 
bouwregels binnen de bestemming Agrarisch, aangevuld met een afwijkingsregel voor de 
maximale oppervlakte aan bijgebouwen bij plattelandswoningen, overeenkomstig de 
afwijkingsregel zoals opgenomen binnen de bestemming Wonen. 

Ad c. In de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied is een duidelijke 
keuze gemaakt over de oppervlakte aan bijgebouwen bij woningen. Deze is 75 m 2 , en is reeds 
een verruiming ten opzichte van de huidige oppervlakte aan bijgebouwen bij woningen. Voor 
woningen in het buitengebied wordt dit afdoende geacht, ook i.v.m. een passende invulling 
van het landschap van het buitengebied. 
Zo nodig is er voor agrarische hobbybedrijven extra oppervlakte mogelijk (tot 200 m 2), en voor 
grotere percelen biedt de reeds bestaande beleidsregel ten aanzien van het gebruik van 
bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) uitkomst (tot 150 m 2). 
Er is dan ook geen noodzaak het vergunningvrij bouwen zoals in bijlage II van het Bor 
geboden wordt op te nemen in het bestemmingsplan Buitengebied. Bovendien biedt dit in 
bepaalde gevallen de mogelijkheid tot 'stapelen', waardoor er een veelvoud aan oppervlakte 
aan bijgebouwen ontstaat, hetgeen onwenselijk is. Daarnaast wijzigt de landelijke wetgeving 
periodiek, en loopt het bestemmingsplan dan niet meer parallel. 
Het is daarom beter en verstandiger de eigen richtlijn van 75 m 2 te handhaven, voor een goed 
gebruik van het buitengebied van de gemeente Epe. En voor zij die dat nodig hebben zijn er 
zoals hierboven genoemd voldoende mogelijkheden om alsnog extra oppervlakte aan 
bijgebouwen te realiseren. 
Daarom wordt niet tegemoet gekomen aan het verzoek van reclamant om de 
bijgebouwenregeling in het bestemmingsplan te verruimen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Artikel 3, lid 3.4 wordt aangevuld met een afwijkingsregel voor de maximale oppervlakte aan 
bijgebouwen bij voormalige agrarische bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
vorm van agrarisch - plattelandswoning'. De afwijkingsregel komt overeen met de afwijkingsregel 
binnen de bestemming Wonen, artikel 26, lid 26.4. 
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16. Reclamant (registratienummer 2015-33190) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat de ammoniakemissie per agrarisch bedrijf niet meer mag bedragen 

dan is opgenomen in bijlage 8 van de planregels. Voor het vleeskalveren- en pluimveebedrijf 
van zijn cliënt aan de Gatherweg 17a in Vaassen is een emissieplafond van 6.818 kg 
NHS/jaar opgenomen. Op 24 februari 2014 heeft het agrarisch bedrijf echter een 
milieuvergunning gekregen voor een emissieplafond van 7.446,8 kg NHS/jaar. 
Bovendien is op grond van de door de Provincie Gelderland op 2 april 2013 verleende 
vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) een emissieplafond van 
7.631,8 kg NHS/jaar mogelijk. 
Daarnaast is per 1 juli 2015 voor diverse diersoorten de ammoniakemissie gewijzigd. Op 
grond hiervan kan een waarde van 8.967,8 kg NHS/jaar als vergund recht cq. emissieplafond 
in het kader van de Natuurbeschermingswet worden beschouwd. Reclamant verzoekt 
bijlage 8 van de planregels voor wat betreft het perceel van zijn cliënt hieraan aan te passen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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17. Reclamant (registratienummer 2015-33191) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat de ammoniakemissie per agrarisch bedrijf niet meer mag bedragen 

dan is opgenomen in bijlage 8 van de planregels. Voor het melkrundveehouderijbedrijf van zijn 
cliënt aan de Weteringdijk 25 in Oene is een emissieplafond van 447 kg NHS/jaar opgenomen. 
In 1995 heeft het agrarisch bedrijf echter een Amvb melding milieu ingediend, op basis 
waarvan een emissieplafond van 1.290,2 kg NH3Zjaar opgenomen zou moeten worden. 
Bovendien is op grond van de door de Provincie Gelderland op 19 november 2012 verleende 
vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) een emissieplafond van 
1.290,2 kg NHS/jaar mogelijk. 
Op 2 september 2015 is een AIM melding milieu geaccepteerd, op basis waarvan een 
emissieplafond van 675,6 kg NHS/jaar zou gelden. 
Daarnaast is per 1 juli 2015 voor diverse diersoorten de ammoniakemissie gewijzigd. Op 
grond hiervan kan een waarde van 878,6 kg NHS/jaar als vergund recht cq. emissieplafond in 
het kader van de Natuurbeschermingswet worden beschouwd. Reclamant verzoekt bijlage 8 
van de planregels voor wat betreft het perceel van zijn cliënt hieraan aan te passen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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18. Reclamant (registratienummer 2015-33282) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant vindt het onwenselijk dat per agrarisch bedrijf een emissieplafond in het 

bestemmingsplan wordt opgenomen, omdat er geen mogelijkheden zijn hiervan af te wijken. 
b. Voor het agrarisch bedrijf van reclamant is een emissieplafond van 994 kg NHS/jaar 

opgenomen. Op 1 augustus 2015 is echter de Regeling ammoniak en veehouderij gewijzigd, 
waarbij voor een aantal huisvestingssystemen de emissiefactor is veranderd. De Provincie 
Gelderland heeft op 19 augustus 2015 een vergunning verleend in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Op grond van deze vergunning geldt een emissieplafond van 1901,2 
kg NHS/jaar. Reclamant verzoekt bijlage 8 van de planregels hierop aan te passen. 

c. Reclamant verzoekt een uitzonderingsmogelijkheid ten aanzien van ammoniakemissie op te 
nemen via een aanpassing van de gebruiksregels (artikel 3 lid 5 van de regels). Dit om bijv. bij 
aanpassing van de Rav problemen te voorkomen. Het voorstel luidt: 
To r een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het houden van vee, zodanig 

dat er sprake is van een negatief effect op een Natura 2000-gebied door stikstofdepositie, 
met dien verstande dat tot een strijdig gebruik met deze bestemming niet wordt 
aangemerkt: 

« het gebruik dat vergunningvrij is in het kader van de Natuurbeschermingswet, 
hetgeen kan worden aangetoond met een Aerius-berekening; 

» het gebruik dat gemeld is in het kader van de Natuurbeschermingswet; 
» het gebruik dat is toegestaan door middel van een vergunning in het kader van de 

Natuurbeschermingswet; 
« het gebruik waarvan het bevoegd gezag verklaard heeft dat een vergunning op 

grond van de Natuurbeschermingswet niet noodzakelijk is." 
Deze voorgestelde gebruiksregel is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied van de 
gemeente Leeuwarden op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze regel 
sluit beter aan bij de Natuurbeschermingswet zoals die nu geldt en biedt de ondernemer meer 
rechtszekerheid en ontwikkelingsmogelijkheden. 

d. Reclamant constateert dat de vorm van het bouwvlak niet overeenkomt met wat in een eerder 
stadium met de gemeente is afgesproken. De bestaande (en vergunde) werktuigenberging 
aan de oostzijde van het perceel is deels buiten het bouwvlak gelegen. Reclamant verzoekt 
het bouwvlak zodanig aan te passen conform de bijgevoegde schets, waarbij de bestaande 
werktuigenberging binnen het bouwvlak komt te liggen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. 
Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Ad c. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt biedt de 
voorgestelde regeling aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de mogelijkheden 
van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij de 
stikstofdepositie toeneemt, maar onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij 
volstaan kan worden met een melding. 

Ad d. Reclamant constateert terecht dat de vorm van het bouwvlak niet overeenkomt met de 
eerdere afspraken die zijn gemaakt. Hierdoor valt een gedeelte van de vergunde wagenloods 
buiten het bouwvlak. Aangezien het onwenselijk is om de vergunde wagenloods onder het 
overgangsrecht te plaatsen wordt tegemoet gekomen aan het verzoek van reclamant, waarbij 
de vorm van het bouwvlak wordt gewijzigd, overeenkomstig de eerder gemaakte afspraken. 
De oppervlakte van het bouwvlak blijft daarbij gelijk. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft, naast de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, wel 
aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bouwvlak op het perceel plaatselijk bekend Horthoekerweg 31 te Oene wordt aangepast 
overeenkomst de onderstaande afbeelding. 
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19. Reclamant (registratienummer 2015-33283) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant vindt het onwenselijk dat per agrarisch bedrijf een emissieplafond in het 

bestemmingsplan wordt opgenomen, omdat er geen mogelijkheden zijn hiervan af te wijken. 
b. Voor het agrarisch bedrijf van reclamant is een emissieplafond van 3.668 kg NHS/jaar 

opgenomen. Op 1 augustus 2015 is echter de Regeling ammoniak en veehouderij gewijzigd, 
waarbij voor een aantal huisvestingssystemen de emissiefactor is veranderd. Op grond van 
deze vergunning die in het kader van de Natuurbeschermingwet is verleend, geldt een 
emissieplafond van 5.163 kg NHS/jaar. Reclamant verzoekt bijlage 8 van de planregels hierop 
aan te passen. 

c. Reclamant verzoekt een uitzonderingsmogelijkheid ten aanzien van ammoniakemissie op te 
nemen via een aanpassing van de gebruiksregels (artikel 3 lid 5 van de regels). Dit om bijv. bij 
aanpassing van de Rav problemen te voorkomen. Het voorstel luidt: 
"Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het houden van vee, zodanig 

dat er sprake is van een negatief effect op een Natura 2000-gebied door stikstofdepositie, 
met dien verstande dat tot een strijdig gebruik met deze bestemming niet wordt 
aangemerkt: 

» het gebruik dat vergunningvrij is in het kader van de Natuurbeschermingswet, 
hetgeen kan worden aangetoond met een Aerius-berekening; 

» het gebruik dat gemeld is in het kader van de Natuurbeschermingswet; 
» het gebruik dat is toegestaan door middel van een vergunning in het kader van de 

Natuurbeschermingswet; 
» het gebruik waarvan het bevoegd gezag verklaard heeft dat een vergunning op 

grond van de Natuurbeschermingswet niet noodzakelijk is." 
Deze voorgestelde gebruiksregel is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied van de 
gemeente Leeuwarden op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze regel 
sluit beter aan bij de Natuurbeschermingswet zoals die nu geldt en biedt de ondernemer meer 
rechtszekerheid en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. 
Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Ad c. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt biedt de 
voorgestelde regeling aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de mogelijkheden 
van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij de 
stikstofdepositie toeneemt, maar onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij 
volstaan kan worden met een melding. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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20. Reclamant (registratienummer 2015-33302) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant deelt mee dat zijn cliënt op het perceel Hazenweg 7 in Epe een veehouderijbedrijf 

exploiteert. In bijlage 8 van de regels van het ontwerpbestemmingsplan is de maximale 
ammoniakemissie per agrarisch bedrijf vastgelegd. Voor het agrarisch bedrijf van zijn cliënt is 
een emissieplafond van 232 kg NHS/jaar opgenomen. Dit komt niet overeen met de feitelijke 
situatie en bij het bedrijf behorende vergunningen. Op grond van wijzigingen in de Regeling 
ammoniak en veehouderij zou de ammoniakemissie 1.465 kg NHS/jaar mogen bedragen. 
Reclamant verzoekt het emissieplafond voor het agrarisch bedrijf van zijn cliënt aan te passen 
aan de vergunde situatie. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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21. Reclamant (registratienummer 2015-33303) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant constateert dat in bijlage 8 van de regels van het ontwerpbestemmingsplan de 

maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf vastgelegd. Voor het agrarisch bedrijf van 
zijn cliënt op het perceel Weteringdijk 5 in Oene is een emissieplafond van 1.201 kg NHS/jaar 
opgenomen. Dit komt niet overeen met de feitelijke situatie en bij het bedrijf behorende 
vergunningen. Vanwege wijzigingen in de Regeling ammoniak en veehouderij verzoekt 
reclamant het emissieplafond voor het agrarisch bedrijf van zijn cliënt aan te passen aan de 
vergunde situatie. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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22. Reclamant (registratienummer 2015-33304) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat zijn cliënt een loonwerk- en veehouderijbedrijf exploiteert op het perceel 

Deventerstraat 137 in Vaassen. Er is weliswaar sprake van de bestemming 'Agrarisch', maar 
op de verbeelding ontbreekt voor deze locatie het bouwvlak. Reclamant verzoekt het 
bouwvlak alsnog op te nemen. 

b. Omdat het agrarisch bedrijf niet als zodanig is opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan, is 
het ook niet opgenomen in bijlage 8 van de regels (waarin de maximale ammoniakemissie per 
agrarisch bedrijf is weergegeven). Reclamant verzoekt het agrarisch bedrijf van zijn cliënt 
alsnog op te nemen in bijlage 8 van de regels. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant constateert terecht dat het bouwvlak op het perceel Deventerstraat 137 te Vaassen 

ontbreekt. Het betreffende agrarisch bedrijf is in het vigerend bestemmingsplan Buitengebied 
positief bestemd. Naar aanleiding van de voorliggende zienswijze is een agrarische enquête 
toegestuurd naar reclamant. Uit de enquête blijkt dat nog steeds sprake is van een agrarisch 
bedrijf. Het agrarisch bedrijf wordt dan ook positief bestemd, waarbij het bouwvlak dezelfde 
afmeting krijgt als het bouwvlak uit het vigerend bestemmingsplan. 
Daarnaast geeft reclamant aan dat een loonwerkbedrijf aanwezig is. Dit bedrijf heeft een 
omvang van ca. 400 m 2 . Op basis van de regels van het ontwerp bestemmingsplan is binnen 
de agrarische bestemming een agrarisch verwante nevenactiviteit bij recht toegestaan tot een 
maximum van 500 m 2 . Het loonwerkbedrijf kan dus bij recht worden uitgeoefend en hoeft niet 
apart te worden geregeld in het bestemmingsplan. 

Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 
regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de vergunde 
situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, naast de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, wel 
aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het agrarisch bedrijf op het perceel plaatselijk bekend Deventerstraat 137 te Vaassen wordt positief 
bestemd, waarbij de begrenzing wordt aangehouden, zoals opgenomen in het vigerend 
bestemmingsplan Buitengebied (zie ook de onderstaande afbeelding). 

Agrarisch bedrijf Deventerstraat 137 
te Vaassen 
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Uitsnede vigerend bestemmingsplan Buitengebied 

Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch 
31 



23. Reclamant (registratienummer 2015-33320 en 2015-33729) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant treedt op namens dochter en schoonzoon van de overleden eigenaar van het 

agrarisch bedrijf, gevestigd op twee tegenover elkaar gelegen percelen Achterdorperweg 1 en 
2 in Ernst. Cliënten zijn woonachtig op het perceel Achterdorperweg 1. Op dit perceel zijn een 
bedrijfswoning en enkele agrarische bedrijfsopstallen aanwezig. Perceel Achterdorperweg 2 
bestaat uit een bedrijfswoning, destijds bewoond door de vader/schoonvader van cliënt. Ook 
hier zijn nog diverse opstallen aanwezig die agrarisch worden gebruikt. Op basis van de 
milieuvergunning van 26 maart 2008, vormen de twee locaties samen één inrichting op grond 
van de Wet milieubeheer. 
Tijdens de inspraakronde heeft reclamant namens zijn cliënten een reactie ingediend, omdat 
het perceel Achterdorperweg 1 in het voorontwerpbestemmingsplan de bestemming 'Wonen' 
had gekregen. Dit kwam niet overeen met de feitelijke situatie. Daarnaast wenste reclamant 
om op beide percelen de bestemming 'Agrarisch' te handhaven, zodat het agrarisch bedrijf 
voldoende uitbreidingsruimte zou behouden. Gemeente heeft op grond van de inspraakreactie 
het standpunt ingenomen dat 'in de vigerende situatie sprake is van één agrarisch 
bouwperceel en uit de inventarisatie blijkt dat er sprake is van een actief agrarisch bedrijf. In 
het vigerend bestemmingsplan Buitengebied hebben de percelen naast de bestemming 
'Agrarische bedrijfsdoeleinden' samen de aanduiding 'één geheel vormend' gekregen. Aan de 
reactie van reclamant is tegemoet gekomen. 
In het ontwerpbestemmingsplan heeft het perceel Achterdorperweg 1 de bestemming 
'Agrarisch' gekregen, met de functieaanduiding 'plattelandswoning'. Waarbij reclamant 
opmerkt dat het gebouw in de zuidoostelijke hoek van het perceel, buiten de begrenzing van 
deze functieaanduiding is gelegen. 
Vanwege recente ontwikkelingen in de agrarische sector hebben cliënten besloten het 
agrarisch bedrijf in gewijzigde vorm voort te zetten, alleen op locatie Achterdorperweg 2. 
De woning en enkele bijgebouwen op het perceel Achterdorperweg 1 - waaronder een schuur 
met inpandig gelegen recreatiewoning - wensen cliënten daarom aan derden te verkopen. 
Reclamant verzoekt namens cliënt dan ook om de bestemming voor het gedeelte 
Achtdorperweg 1 te wijzigen in 'Wonen', conform het huidige en feitelijke gebruik. Hierbij is 
wel het verzoek om de begrenzing van bouwvlak aan te houden zoals deze in het 
voorontwerpbestemmingsplan was opgenomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zoals reclamant terecht opmerkt, was er in het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 

voor gekozen om aan het perceel Achterdorperweg 1 de bestemming Wonen toe te kennen 
en op het perceel Achterdorperweg 2 de bestemming Agrarisch te handhaven. Op basis van 
de inspraakreactie van reclamant is dit aangepast in het voorliggende ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied naar een gekoppeld agrarisch bouwperceel. 
Reclamant verzoekt om nu alsnog het plan weer aan te passen conform het oorspronkelijke 
voorstel, zoals opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied. Aangezien het 
hier een reeds eerder opgenomen voornemen betreft is er geen bezwaar om tegemoet te 
komen aan de wens van reclamant, waarbij het perceel Achterdorpweg 1 een 
woonbestemming krijgt overeenkomstig het eerder gepubliceerde voorontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied. Het perceel Achterdorperweg 2 behoudt de agrarische 
bestemming met een bouwvlak, eveneens overeenkomstig het eerder gepubliceerde 
voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied. 
Daarbij wordt in tegenstelling tot het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied de 
bestaande hooischuur, welke behoort bij Achterdorperweg 2, maar aan de overzijde van de 
weg ligt, voorzien van een bouwvlak en doormiddel van een verbindingsteken aan het 
bouwvlak op het perceel Achterdorperweg 2 gekoppeld. 
Uit de informatie van reclamant blijkt dat er in een bijgebouw bij de woning Achterdorperweg 1 
een recreatiewoning is gevestigd. De recreatiewoning is aanwezig en is bekend bij de 
gemeente. Aangezien het om een vigerende situatie gaat, wordt de recreatiewoning bij het 
perceel Achterdorperweg 1 als nevenactiviteit opgenomen in bijlage 2 bij de regels. Daarbij 
wordt de bestaande oppervlakte van 45 m 2 vastgelegd als maximale oppervlakte maat. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Het perceel plaatselijk bekend Achterdorperweg 1 te Ernst krijgt de bestemming Wonen, 
overeenkomstig de onderstaande afbeelding. 
In bijlage 2 wordt het adres Achterdorperweg 1 te Ernst toegevoegd, met als nevenactiviteit 
recreatiewoning met een maximale oppervlakte van 45 m 2 . 
Het bouwvlak op het perceel plaatselijk bekend Achterdorperweg 2 te Ernst wordt aangepast 
overeenkomstig de onderstaande afbeelding. 
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Wijziging bestemming en bouwvlak Achterdorperweg 1 en 2 te Ernst 
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24. Reclamant (registratienummer 2015-33403) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant deelt mee dat zijn cliënt op het perceel Wiemanstraat 20 in Ernst een 

vleeskalverenhouderijbedrijf exploiteert. Reclamant geeft aan dat de ammoniakemissie per 
agrarisch bedrijf is opgenomen in bijlage 8 van de planregels. 
Voor het vleeskalverhouderijbedrijf is een emissieplafond van 2.452 kg NHS/jaar opgenomen. 
Op 13 augustus 2012 heeft de Provincie Gelderland een vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet (Nbw) verleend. Op basis van deze vergunning is een 
emissieplafond van 2.530 kg NHS/jaar mogelijk. Daarnaast is per 1 juli 2015 voor diverse 
diersoorten de ammoniakemissie gewijzigd. Op grond hiervan kan een waarde van 3.542 kg 
NHS/jaar als vergund recht cq. emissieplafond in het kader van de Natuurbeschermingswet 
worden beschouwd. Reclamant verzoekt bijlage 8 van de planregels voor wat betreft het 
perceel van zijn cliënt hieraan aan te passen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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25. Reclamant (registratienummer 2015-33483) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt namens zijn cliënt dat de bestemming 'Agrarisch' voor het perceel 

Weteringdijk 97 in Ernst niet conform het bestaande gebruik is. Het pand wordt al enige jaren 
als woonhuis met 2 wooneenheden gebruikt met daarbij enig hobbymatig agrarisch gebruik. 
Reclamant verzoekt aan het perceel de bestemming 'Wonen' toe te kennen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Voordat het bestemmingsplan werd opgesteld is onder de agrarische ondernemers een 

enquête gehouden, waarbij de ondernemers een voorstel op maat ontvingen. Het bedrijf van 
reclamant was geïnventariseerd als 'agrarisch twijfelgeval'. Vanwege de twijfel is ervoor 
gekozen om de agrarische bestemming te handhaven. Dit voorstel is toegestuurd aan 
reclamant. Reclamant heeft hier vervolgens niet op gereageerd, op basis waarvan werd 
aangenomen dat de toegekende bestemming correct was. 
Reclamant geeft nu aan dat de toegekende bestemming niet overeenkomt met de feitelijke 
situatie en verzoekt alsnog om een woonbestemming op te nemen op het perceel 
Weteringdijk 97 te Ernst. Aangezien er feitelijk al geen sprake meer is van een agrarisch 
bedrijf kan tegemoet worden gekomen aan het verzoek van reclamant. De bestemming wordt 
daarom omgezet in Wonen, waarbij het bestemmingsvlak wordt aangepast, zodat uitsluitend 
de gebouwen en het bijbehorende erf hierbinnen vallen en niet de omliggende gronden. 
Reclamant geeft daarnaast aan dat de voormalige bedrijfswoning wordt gebruikt als woonhuis 
met 2 wooneenheden. Uit de beschikbare gegevens blijkt niet dat er in het verleden twee 
(bedrijfs)woningen mogelijk zijn gemaakt. Het is, gezien de Nota van Uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan Buitengebied en het gemeentelijk woonbeleid, niet mogelijk het aantal 
woningen te vergroten. Wel is het op basis van het bestemmingsplan Buitengebied mogelijk 
om onder voorwaarden een woning met twee huishoudens te bewonen, waardoor 2 
wooneenheden ontstaan. Hierbij geldt echter als voorwaarde dat het aantal woningen niet 
wordt vergroot. Er blijft daarom sprake van één woning met één woonbestemming. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het perceel plaatselijk bekend Weteringdijk 97 te Ernst wordt omgezet in de bestemming Wonen, 
waarbij het bestemmingsvlak wordt aangepast overeenkomstig de onderstaande afbeelding. Verder 
wordt geadviseerd om een ontheffing voor een woning met twee huishoudens aan te vragen. 
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Wijziging bestemming Weteringdijk 97 te Ernst 
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26. Reclamant (registratienummer 2015-33485) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant vindt het onwenselijk dat in bijlage 8 van de regels een emissieplafond per 

agrarisch bedrijf is opgenomen, bovendien omdat er geen mogelijkheid is opgenomen hiervan 
af te wijken. Voor het agrarisch bedrijf van reclamant aan de Ooster Oenerweg 21 in Oene, is 
een emissieplafond opgenomen van 684 kg NH3(jaar. Op 1 augustus 2015 is echter de 
Regeling ammoniak en veehouderij gewijzigd, waarbij voor een aantal huisvestingssystemen 
de emissiefactor is veranderd. Als gevolg van deze wijziging geldt voor het agrarisch bedrijf 
van reclamant een emissieplafond van 857 kg NHS/jaar. Reclamant verzoekt bijlage 8 van de 
planregels hierop aan te passen. 

b. Reclamant verzoekt een uitzonderingsmogelijkheid ten aanzien van ammoniakemissie op te 
nemen via een aanpassing van de gebruiksregels (artikel 3 lid 5 van de regels). Dit om bijv. bij 
aanpassing van de Rav problemen te voorkomen. Het voorstel luidt: 
'Tor een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het houden van vee, zodanig 

dat er sprake is van een negatief effect op een Natura 2000-gebied door stikstofdepositie, 
met dien verstande dat tot een strijdig gebruik met deze bestemming niet wordt 
aangemerkt: 

« het gebruik dat vergunningvrij is in het kader van de Natuurbeschermingswet, 
hetgeen kan worden aangetoond met een Aerius-berekening; 

» het gebruik dat gemeld is in het kader van de Natuurbeschermingswet; 
» het gebruik dat is toegestaan door middel van een vergunning in het kader van de 

Natuurbeschermingswet; 
» het gebruik waarvan het bevoegd gezag verklaard heeft dat een vergunning op 

grond van de Natuurbeschermingswet niet noodzakelijk is." 
Deze voorgestelde gebruiksregel is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied van de 
gemeente Leeuwarden op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze regel 
sluit beter aan bij de Natuurbeschermingswet zoals die nu geldt en biedt de ondernemer meer 
rechtszekerheid en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt biedt de 
voorgestelde regeling aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de mogelijkheden 
van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij de 
stikstofdepositie toeneemt, maar onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij 
volstaan kan worden met een melding. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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27. Reclamant (registratienummer 2015-33486) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant vindt het onwenselijk dat per agrarisch bedrijf een emissieplafond in het 

bestemmingsplan wordt opgenomen, omdat er geen mogelijkheden zijn hiervan af te wijken. 
Voor het agrarisch bedrijf van reclamant aan de Horthoekerweg 29 in Oene, is een emissieplafond 
van 1.378 kg NHS/jaar opgenomen. Op 1 augustus 2015 is echter de Regeling ammoniak en 
veehouderij gewijzigd, waarbij voor een aantal huisvestingssystemen de emissiefactor is 
veranderd. Als gevolg van deze wijziging geldt voor het agrarisch bedrijf van reclamant een 
emissieplafond van 1.828 kg NHS/jaar. Reclamant verzoekt bijlage 8 van de planregels hierop aan 
te passen. 

b. Reclamant verzoekt een uitzonderingsmogelijkheid ten aanzien van ammoniakemissie op te 
nemen via een aanpassing van de gebruiksregels (artikel 3 lid 5 van de regels). Dit om bijv. bij 
aanpassing van de Rav problemen te voorkomen. Het voorstel luidt: 

'Tor een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het houden van vee, zodanig 

dat er sprake is van een negatief effect op een Natura 2000-gebied door stikstofdepositie, 
met dien verstande dat tot een strijdig gebruik met deze bestemming niet wordt 
aangemerkt: 

« het gebruik dat vergunningvrij ís in het kader van de Natuurbeschermingswet, 
hetgeen kan worden aangetoond met een Aerius-berekening; 

» het gebruik dat gemeld is in het kader van de Natuurbeschermingswet; 
« het gebruik dat is toegestaan door middel van een vergunning in het kader van de 

Natuurbeschermingswet; 
» het gebruik waarvan het bevoegd gezag verklaard heeft dat een vergunning op 

grond van de Natuurbeschermingswet niet noodzakelijk is." 
Deze voorgestelde gebruiksregel is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied van de 
gemeente Leeuwarden op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze regel 
sluit beter aan bij de Natuurbeschermingswet zoals die nu geldt en biedt de ondernemer meer 
rechtszekerheid en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt biedt de 
voorgestelde regeling aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de mogelijkheden 
van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij de 
stikstofdepositie toeneemt, maar onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij 
volstaan kan worden met een melding. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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28. Reclamant (registratienummer 2015-33499 en registratienummer 2015-34105) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat zijn cliënt eigenaar is van een vleeskalverenhouderij op het perceel 

Gatherweg 42 in Vaassen. Dit perceel heeft de bestemming 'Agrarisch', met de aanduiding 
'niet grondgebonden veehouderij' gekregen. Tijdens de inspraakronde heeft reclamant 
verzocht om aanpassing van het bouwvlak. De gemeente heeft hier destijds mee ingestemd. 
Reclamant constateert echter dat de gewenste verschuiving van het bouwvlak niet is 
doorgevoerd in het ontwerpbestemmingsplan en verzoekt dit alsnog te doen, conform het 
voorstel dat tijdens de inspraakronde is ingediend. 

b. In bijlage 8 van de planregels is de maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf 
opgenomen. Reclamant constateert dat voor het agrarisch bedrijf van zijn cliënt een 
emissieplafond van 5.435 kg NHS/jaar is opgenomen. Op 7 juli 2015 is aan het bedrijf een 
vergunning verleend in het kader van de Natuurbeschermingswet. Op grond hiervan geldt een 
totale ammoniakemissie van 9.390 kg NHS/jaar. Bovendien zijn niet de juiste 
ammoniakemissiefactoren gebruikt bij de vaststelling van het emissieplafond van het agrarisch 
bedrijf van zijn cliënt. Reclamant verzoekt de meest actuele ammoniakemissiefactoren, 
voortvloeiend uit de gewijzigde Regeling ammoniak en veehouderij te hanteren bij het 
vaststellen van de maximale ammoniakemissie. 

c. Reclamant stelt dat er geen mogelijkheden in het ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen 
om af te wijken van de maximale ammoniakemissie. Op grond van de Programmatisch 
Aanpak Stikstof (PAS) zijn voor agrarische bedrijven de mogelijkheden voor het verkrijgen van 
een vergunning toegenomen, ook met uitbreiding van de ammoniakemissie. Reclamant is van 
mening dat het bestemmingsplan een link moet bevatten tussen de 
Natuurbeschermingswetvergunning en de maximale ammoniakemissie. 

d. Reclamant constateert dat het ontwerpbestemmingsplan vrijwel geen mogelijkheden kent voor 
vergroting van het agrarisch bouwvlak. In artikel 3 lid 4 zijn weliswaar afwijkingsmogelijkheden 
opgenomen, maar deze zijn volgens reclamant zeer beperkt. Voor elke bedrijfsuitbreiding zal 
een kostbare en langlopende bestemmingsplanprocedure gevolgd moeten worden. Dit druist 
in tegen de wens van de overheid en het bedrijfsleven om regels te vereenvoudigen en 
administratieve kosten te beperken. Reclamant verzoekt meer uitbreidingsruimte op te nemen 
in het bestemmingsplan, bijvoorbeeld door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid. 
Reclamant verwijst hierbij naar bestemmingsplannen Buitengebied van de gemeente 
Barneveld en de gemeente Ede. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant signaleert terecht dat de toegezegde aanpassing van het bouwvlak niet volledig is 

doorgevoerd in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. In de Inspraaknota 
voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch is geconcludeerd dat de 
inspraakreactie van reclamant aanleiding geeft het bestemmingsplan te wijzigen. In de 
inspraaknota is opgenomen dat het bouwvlak Gatherweg 42 Vaassen wordt aangepast 
overeenkomstig het voorstel van reclamant, waarbij het uitgangspunt is dat het totale 
oppervlak van het bouwvlak gelijk blijft aan het oppervlak van het bouwvlak uit het vigerend 
bestemmingsplan Buitengebied. Weliswaar heeft er een aanpassing plaatsgevonden, maar 
komt deze aanpassing niet volledig overeen met het voorstel van reclamant. Gelet op het feit 
dat deze aanpassing reeds eerder is afgewogen en is toegezegd, wordt het bouwvlak alsnog 
aangepast overeenkomstig het voorstel van reclamant. 

Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 
regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Ad c. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt biedt de 
voorgestelde regeling aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de mogelijkheden 
van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij de 
stikstofdepositie toeneemt, maar onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij 
volstaan kan worden met een melding. 
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Ad d. In de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied heeft de gemeenteraad reeds 
afgewogen dat in het bestemmingsplan geen wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen voor 
het vergroten of aanpassen van het agrarische bouwvlak. Daarbij is geoordeeld dat voor het 
aanpassen van een agrarisch bouwvlak een afzonderlijke afweging noodzakelijk is aan de 
hand van een brede omgevingstoets en een duurzame ontwikkeling. Hierbij moet onder meer 
gedacht worden aan een toets op de landschaps- en natuurwaarden en de belangen van 
aangrenzende percelen en/of eigenaren. En, zoals ook door reclamant wordt aangegeven, het 
bestemmingsplan moet voldoen aan de plan-MER, hetgeen met wijzigingsplannen zeer lastig 
wordt. Een wijzigingsplan om uitbreidingen te realiseren wordt dan ook niet als geschikt 
instrument gezien. Daarbij is bovendien afgewogen dat de procedure voor een gedeeltelijke 
herziening van het bestemmingsplan (een postzegelplan) niet veel langer duurt dan de 
procedure van een wijzigingsplan. Ook de kosten van beide procedures ontlopen elkaar niet 
veel. Reclamant brengt geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren die de eerder 
gemaakte afweging van de gemeenteraad in een ander daglicht zetten. 
Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, naast de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, wel 
aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bouwvlak op het perceel plaatselijk bekend Gatherweg 42 te Vaassen wordt aangepast 
overeenkomstig de onderstaande afbeelding. 

J 5 3 7 

gewensl bouwblok 1,265 ho 

\ \ 
r 

44 \ 

\ 
\ y 1 3 8 5 

\ 
54 7 

\ N 

y 
w t School 1:1000 

V I 1 S i t u a t i e 
Kad. gemeente Voossen 
Sect ie : A 

Ho. 1547. 1548 

Aangepast bouwvlak agrarisch bedrijf Gatherweg 42 te Vaassen. 
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29. Reclamant (registratienummer 2015-33520) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant heeft een agrarisch bedrijf aan de Grote Weteringdijk 16 in Oene. Reclamant geeft 

aan dat bij de vaststelling van de maximale ammoniakemissie van zijn bedrijf uit is gegaan 
van onjuiste ammoniaknormen. Per 1 augustus 2015 is Regeling ammoniak en veehouderij 
(Rav) gewijzigd. Voor een aantal huisvestingssystemen is de emissiefactor veranderd. In 
bijlage 8 van de planregels is ten aanzien van het agrarisch bedrijf van reclamant uitgegaan 
van de in 2011 verleende vergunning in het kader van de Natuurbeschermingwet, waarin 
uitgegaan is van stalsysteem grupstal. De melkveestal van het agrarisch bedrijf moet echter 
aangemerkt worden als 'overig huisvestingssysteem voor melkkoeien' (dus een andere Rav-
code). Op basis van de huidige Rav-normen bedraagt het emissieplafond 1.654,1 kg 
NH3Zjaar. Reclamant verzoekt deze waarde op te nemen in bijlage 8 van de planregels. 

b. Reclamant stelt dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) die op 1 juli 2015 in werking 
is getreden, onder meer ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijven bevat. Het is dus een 
wettelijke grondslag voor agrarische bedrijven om uit te kunnen breiden. Door het vastleggen 
van een ammoniakemissieplafond wordt de geboden ontwikkelingsruimte miskent. Reclamant 
verzoekt dan ook in het bestemmingsplan ontwikkelingsruimte in te bouwen, om te voorkomen 
dat agrarische bedrijven een afzonderlijke en kostbare procedure moeten doorlopen wanneer 
zij willen uitbreiden. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt biedt de 
voorgestelde regeling aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de mogelijkheden 
van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij de 
stikstofdepositie toeneemt, maar onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij 
volstaan kan worden met een melding. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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30. Reclamant (registratienummer 2015-33582) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant vindt het onwenselijk dat per agrarisch bedrijf een emissieplafond in het 

bestemmingsplan wordt opgenomen, omdat er geen mogelijkheden zijn hiervan af te wijken. 
Voor het agrarisch bedrijf van reclamant aan de Verloren Wijnbergweg 3 in Ernst, is een 
emissieplafond van 2.978 kg NHS/jaar opgenomen. Op 1 augustus 2015 is echter de Regeling 
ammoniak en veehouderij gewijzigd, waarbij voor een aantal huisvestingssystemen de 
emissiefactor is veranderd. Als gevolg van deze wijziging geldt voor het agrarisch bedrijf van 
reclamant een emissieplafond van 4.169 kg NHS/jaar. Reclamant verzoekt bijlage 8 van de 
planregels hierop aan te passen. 

b. Reclamant verzoekt een uitzonderingsmogelijkheid ten aanzien van ammoniakemissie op te 
nemen via een aanpassing van de gebruiksregels (artikel 3 lid 5 van de regels). Dit om bijv. bij 
aanpassing van de Rav problemen te voorkomen. Het voorstel luidt: 
"Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het houden van vee, zodanig 
dat er sprake is van een negatief effect op een Natura 2000-gebied door stikstofdepositie, 
met dien verstande dat tot een strijdig gebruik met deze bestemming niet wordt 
aangemerkt: 

« het gebruik dat vergunningvrij is in het kader van de Natuurbeschermingswet, 
hetgeen kan worden aangetoond met een Aerius-berekening; 

« het gebruik dat gemeld is in het kader van de Natuurbeschermingswet; 
» het gebruik dat is toegestaan door middel van een vergunning in het kader van de 

Natuurbeschermingswet; 
« het gebruik waarvan het bevoegd gezag verklaard heeft dat een vergunning op 

grond van de Natuurbeschermingswet niet noodzakelijk is." 
Deze voorgestelde gebruiksregel is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied van de 
gemeente Leeuwarden op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze regel 
sluit beter aan bij de Natuurbeschermingswet zoals die nu geldt en biedt de ondernemer meer 
rechtszekerheid en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt biedt de 
voorgestelde regeling aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de mogelijkheden 
van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij de 
stikstofdepositie toeneemt, maar onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij 
volstaan kan worden met een melding. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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31. Reclamant (registratienummer 2015-33703) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant deelt mee dat zijn cliënt op het perceel Weteringdijk 36 in Vaassen een agrarisch 

bedrijf exploiteert. Reclamant geeft aan dat de ammoniakemissie per agrarisch bedrijf is 
opgenomen in bijlage 8 van de planregels. Voor het agrarisch bedrijf van zijn cliënt is een 
emissieplafond van 0,0 kg NHS/jaar opgenomen. 
Op 16 februari 2015 heeft de gemeente echter een melding Activiteitenbesluit Milieu 
geaccepteerd voor 36 zoogkoeien, 40 stuks jongvee en 1 fokstier. Op basis hiervan is een 
emissieplafond van 356,3 kg NHS/jaar mogelijk. Daarnaast is per 1 juli 2015 voor diverse 
diersoorten de ammoniakemissie gewijzigd. Op grond hiervan kan een waarde van 329,8 kg 
NH3(jaar als vergund recht cq. emissieplafond worden beschouwd. Reclamant verzoekt 
bijlage 8 van de planregels voor wat betreft het perceel van zijn cliënt hieraan aan te passen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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32. Reclamant (registratienummer 2015-33704) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant deelt mee dat zijn cliënt op het perceel Weteringdijk 95 in Ernst een 

paardenhouderij exploiteert. Reclamant geeft aan dat de ammoniakemissie per agrarisch 
bedrijf is opgenomen in bijlage 8 van de planregels. Voor het agrarisch bedrijf van zijn cliënt is 
een emissieplafond van 92 kg NHS/jaar opgenomen. 
Op 18 maart 2015 heeft de Provincie Gelderland echter een vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet verleend. Op basis hiervan is een emissieplafond van 158,6 kg 
NHS/jaar mogelijk. Reclamant verzoekt bijlage 8 van de planregels voor wat betreft het 
perceel van zijn cliënt hieraan aan te passen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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33. Reclamant (registratienummer 2015-33707) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant verzoekt het bouwvlak zodanig aan te passen dat de bestaande 

kuilvoeropslagplaatsen binnen het bouwvlak komen te liggen. 
b. Reclamant verzoekt bovendien het bouwvlak te vergroten, zodat een rechthoekige vorm 

ontstaat. Hierdoor kunnen toekomstige bouwwerken beter gesitueerd worden. 

Reactie gemeente 
Ad a. Op basis van de actuele luchtfoto's is geconstateerd dat alle kuilvoeropslagplaatsen binnen 

het bouwvlak voor het agrarische bouwperceel van Kanaalweg 79 te Vaassen vallen. Er is dan 
ook geen noodzaak om het bouwvlak aan te passen. Overigens heeft het ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied een regeling die kuilvoerplaten buiten het bouwvlak mogelijk 
maakt. 
Aan het verzoek wordt niet tegemoet gekomen. 

Ad b. Het verzoek van reclamant gaat uit van het vergroten van het bouwvlak. Bij het opstellen van 
de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied heeft de gemeenteraad reeds 
afgewogen dat niet zondermeer wordt meegewerkt aan het vergroten van agrarische 
bouwvlakken. Daarbij is geoordeeld dat voor het vergroten van een agrarisch bouwvlak een 
afzonderlijke afweging noodzakelijk is aan de hand van een brede omgevingstoets en een 
duurzame ontwikkeling. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan een toets op de 
landschaps- en natuurwaarden en de belangen van aangrenzende percelen en/of eigenaren. 
Een actualisatieplan wordt door hiervoor niet als een geschikt instrument gezien. Bovendien 
biedt de zienswijze van reclamant onvoldoende basis voor de genoemde brede 
omgevingstoets. Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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34. Reclamant (registratienummer 2015-33708) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat bij zijn agrarisch bedrijf aan de Vemderweg 9 in Epe als 

nevenactiviteit een 'kleinschalig kampeerterrein' is toegestaan. Daarbij is abusievelijk gesteld 
dat de sanitaire voorzieningen binnen de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen zijn 
toegestaan. In 2007/2008 is volgens reclamant echter een bouwvergunning verleend voor een 
vrijstaand gebouw met sanitaire voorzieningen ten behoeve van het kampeerterrein, ter 
grootte van 34 m 2 . Reclamant verzoekt deze maatvoering op te nemen in bijlage 1 van de 
planregels en de verwijzing dat sanitaire voorzieningen in bestaande bedrijfsgebouwen 
zijngerealiseerd, te schrappen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant merkt terecht op dat in bijlage 1 van de regels het gebouw met sanitaire 

voorzieningen ten behoeve van het kleinschalig kampeerterrein niet is meegenomen. Voor dit 
gebouw is op 19 september 2008 een vergunning verleend (b08.0376). Aangezien het een 
legale situatie betreft, wordt het bestemmingsplan hierop aangepast. In bijlage 1 wordt voor 
het adres Vemderweg 9 te Epe opgenomen dat een gebouw voor sanitaire voorzieningen van 
35 m 2 is toegestaan. Tevens wordt de verwijzing naar bestaande agrarische bedrijfsgebouwen 
voor dit adres verwijderd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
In bijlage 1 wordt voor het adres plaatselijk bekend Vemberderweg 9 te Epe opgenomen dat een 
gebouw voor sanitaire voorzieningen van 35 m 2 is toegestaan. Tevens wordt de verwijzing naar 
bestaande agrarische bedrijfsgebouwen voor dit adres verwijderd. 
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35. Reclamant (registratienummer 2015-33713) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant heeft bezwaren tegen het voornemen om de woning Weteringdijk 95-I aan te 

duiden als zogenaamde 'plattelandswoning'. Reclamant verwacht hierdoor schade te 
ondervinden aan diens agrarische bedrijf op Weteringdijk 95. Reclamant verwijst naar eerdere 
bezwaren van omwonenden tegen de gewenste bedrijfshal op Weteringdijk 95 en indirect dus 
ook tegen de agrarische bedrijfsvoering. Reclamant heeft de eerder ingediende 
inspraakreactie opnieuw toegevoegd. Deze inspraakreactie luidt als volgt: 
"Inspreker is het er niet mee eens dat de voormalige, afgesplitste, 2e bedrijfswoning de 
aanduiding "plattelandswoning" krijgt. Hij vindt het bovendien vreemd dat dit zonder overleg 
met hem is gebeurd. Hij is bang dat hij hierdoor financieel nadeel of problemen zal 
ondervinden als hij zijn bedrijf wil uitbreiden of verkopen. Inspreker veronderstelt dat de 
bewoners van de plattelandswoning bij de rechter bezwaar zullen kunnen maken als hij in de 
toekomst zijn bedrijf wil uitbreiden of veranderen." 

b. Reclamant verzoekt Weteringdijk 95-I weer aan diens agrarisch bedrijf toe te voegen. Dit om 
het oude gebruik te herstellen, en om te voorkomen dat een nieuwe 2 e bedrijfswoning 
gerealiseerd moet worden. 

Reactie gemeente 
Ad a. Allereerst wordt opgemerkt dat de door reclamant aangegeven woning al geruime tijd geen 

deel meer uit maakt van het agrarische bedrijf. De woning is bovendien kadastraal afgesplitst 
van het bedrijf en is ook geen eigendom van reclamant. Er is dus sprake van afgesplitste 
voormalige 2 e bedrijfswoning. Er is daarom geen aanleiding om de woning als 
2 e bedrijfswoning te bestemmen. Dit doet immers geen recht aan de feitelijke situatie. Ook 
rechtvaardigt de huidige omvang van het bedrijf geen 2 e bedrijfswoning. Gelet hierop is een 
afweging gemaakt voor een passende bestemming. 
Zoals in de inspraaknota reeds is aangegeven, heeft de gemeenteraad in de vastgestelde 
Nota van Uitgangspunten de keuze gemaakt om in gevallen dat een tweede legale agrarische 
bedrijfswoning is afgesplitst van het agrarische bedrijf, deze woning op grond van de Wet 
Plattelandswoningen de aanduiding plattelandswoning krijgt. De Wet Plattelandswoningen is 
op 1 januari 2013 in werking getreden. De wet houdt in dat als de gemeente met een ruimtelijk 
besluit bewoning van een agrarische bedrijfswoning door derden mogelijk maakt, dat wil 
zeggen bewoning door personen die geen relatie met het agrarische bedrijf hebben, deze 
woning als het ware onderdeel blijft uitmaken van het agrarische bedrijf en daarom geen extra 
bescherming geniet tegen milieuhinder, i.e. geurhinder van het betreffende bedrijf. De wet 
geeft de gemeente dus meer mogelijkheden om voormalige agrarische bedrijfswoningen te 
laten bewonen door personen die niet verbonden zijn aan het bijbehorend agrarisch bedrijf. 
Wordt bewoning planologisch toegestaan, dan volgt uit de Wet plattelandswoningen dat de 
beschermingseisen die voor burgerwoningen gelden niet gelden voor de plattelandswoning 
voor zover het gaat om milieuhinder veroorzaakt door het bedrijf waar de plattelandswoning 
onderdeel van uitmaakte. 
In gevallen dat een tweede agrarische bedrijfswoning is afgesplitst van het agrarische bedrijf, 
zoals in de voorliggende situatie, is een afweging gemaakt of er sprake kan zijn van een goed 
woon- en leefklimaat. Als dat het geval is heeft de woning binnen het agrarisch bouwperceel 
een aanduiding gekregen als plattelandswoning, op basis waarvan burgerbewoning mede is 
toegestaan. 
In de voorliggende situatie is geconstateerd dat sprake is van een vergunde (bouwvergunning 
nr. 1974/165), dus legale, woning. Door de Omgevingsdienst Veluwe en IJssel is vervolgens 
onderzocht in welke mate het in de directe nabijheid gelegen agrarisch bedrijf invloed heeft op 
de luchtkwaliteit. Uit dit onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen. De 
voormalige agrarische bedrijfswoning kan dus de aanduiding plattelandswoning krijgen, 
zonder dat het agrarisch bedrijf van reclamant wordt gehinderd. Er is dus sprake van een 
goede ruimtelijke ordening. 
Indien de keuze was gemaakt om de voormalige agrarische bedrijfswoning om te zetten in de 
reguliere woning, dan waren hiervoor wel de beschermingseisen voor burgerwoningen van 
toepassing geworden. De woning had in dat geval belemmerend gewerkt voor het bedrijf van 
reclamant. Dit was voor reclamant onwenselijk geweest. 
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Geconcludeerd wordt dat er voldoende aanleiding is om de aanduiding plattelandswoning op 
te nemen op de woning Weteringdijk 95-1 en dat dit vanuit een goede ruimtelijke ordening 
verdedigbaar is. Er is dus geen aanleiding om de aanduiding te verwijderen. Aan het verzoek 
wordt niet tegemoet gekomen. 
Zie verder de beantwoording van zienswijze 15 onder ad a. 

Ad b. Zoals onder a vermeld, is Weteringdijk 95-I een afgesplitste voormalige 2 e bedrijfswoning 
welke niet in eigendom is van reclamant. Het is mogelijk deze weer als bedrijfswoning bij 
Weteringdijk 95 toe te voegen, indien de bedrijfsmatige noodzaak daartoe aangetoond is. Dit 
is niet door reclamant aangetoond. Bovendien is door de huidige eigena(a)r(en) aangegeven 
dat het niet meer als bedrijfswoning in gebruik is, en het ook niet als bedrijfswoning gebruikt 
zal worden (zie zienswijze 15). 
Aan het verzoek van reclamant om Weteringdijk 95-I als 2 e bedrijfswoning te bestemmen 
wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 
Indien reclamant een 2 e bedrijfswoning nodig acht, dient reclamant dit middels de 
bedrijfsmatige noodzaak daartoe aan te tonen. Reclamant kan hier een verzoek voor indienen. 
In de besluitvorming over een eventueel verzoek zal, naast de diverse ruimtelijke 
overwegingen, het feit betrokken worden dat de reeds bestaande 2 e bedrijfswoning van het 
bedrijf is verkocht. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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36. Reclamant (registratienummer 2015-33740) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat door de ligging van het bouwvlak van zijn cliënt op het perceel 

Hogestraat 5 in Oene, deels gelegen onder de aanwezige hoogspanningsleiding 
(dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'), de (uitbreidings-)mogelijkheden 
van het agrarisch bedrijf worden beperkt. 
Tijdens de inspraakronde heeft reclamant daarom al gevraagd het bouwvlak uit het geldende 
bestemmingsplan aan te houden. Als reactie heeft de gemeente destijds gesteld dat de ligging 
van het bouwvlak is afgestemd op de werkelijke situatie, waarbij alle aanwezige bouwwerken 
binnen het bouwvlak komen te liggen, ter voorkoming dat een deel van de bouwwerken onder 
het overgangsrecht zou komen te vallen. Daardoor is het bouwvlak zoals opgenomen in het 
voorontwerpbestemmingsplan gehandhaafd in het ontwerpbestemmingsplan, met als gevolg 
dat het agrarisch bedrijf wordt belemmerd in haar (uitbreidings)mogelijkheden. Voor het 
bebouwen van gronden onder een hoogspanningsleiding gelden namelijk restricties. 
Reclamant verzoekt daarom de begrenzing van het bouwvlak aan te passen, niet conform de 
situatie in het voorontwerpplan, maar conform het door reclamant ingediende voorstel. 

b. Reclamant stelt dat zijn cliënt naast zijn agrarisch bedrijf een zorgboerderij uitoefent. Doordat 
er veel onduidelijkheden zijn in de zorg vanwege voorgenomen bezuinigingen, wil zijn cliënt 
de mogelijkheid behouden zijn agrarische bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Reclamant 
verzoekt hierin te voorzien in het bestemmingsplan. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant constateert terecht dat zijn bouwvlak gedeeltelijk onder de aanwezige 

hoogspanningsleiding ligt. Dit brengt mogelijkerwijs belemmeringen voor het bedrijf van 
reclamant met zich mee. Reclamant verzoekt daarom om een aanpassing van het bouwvlak, 
waarbij het bouwvlak wordt verschoven richting de Wetering. 
Om te oordelen of een verschuiving acceptabel is, moet onder meer worden gekeken naar de 
landschappelijke en natuurwaarden. De Wetering is onderdeel van het Gelders 
Natuurnetwerk. Op grond van de Omgevingsverordening Gelderland gelden hier beperkingen 
vanwege de voorkomende natuurwaarden. Verplaatsing van het bouwvlak in de richting van 
de Wetering is daarmee niet wenselijk. Daarnaast is het gebied nabij de wetering aangeduid 
als 'overige zone - broeken'. De broeken kenmerken zich door hun natte en open karakter. 
Verdichting van dit gebiedstype door het verplaatsen van een bouwvlak is landschappelijk 
onwenselijk. Aan het voorstel van reclamant kan derhalve niet tegemoet worden gekomen. 
Desalniettemin constateert reclamant terecht dat hij mogelijk wordt belemmerd door de 
vormgeving van het bouwvlak in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. 
Daarom wordt het bouwvlak wel aangepast, waarbij zo veel mogelijk aansluiting wordt gezocht 
met het vigerend bouwvlak, zoals reclamant ook reeds in diens inspraakreactie had verzocht. 
Omdat sprake is van een geldend bouwvlak is dit te verantwoorden. Zoals in de inspraaknota 
wel is gemeld, ligt er in de huidige situatie bebouwing buiten het bouwvlak. Bij het aanpassen 
wordt daarom een klein gedeelte van het geldende bestemmingsplan, wat reeds in de huidige 
situatie onder de hoogspanningsleiding ligt, verplaatst naar de oostzijde om de daar 
aanwezige bebouwing binnen het bouwvlak te brengen. De totale oppervlakte van het 
bouwvlak blijft daarmee gelijk ten opzichte van de vigerende situatie. 
Als gevolg van deze aanpassing wordt de bestaande bebouwing binnen het bouwvlak 
gebracht, maar wordt reclamant verder zo min mogelijk gehinderd in de (toekomstige) 
bedrijfsvoering. 

Ad b. Reclamant heeft een reguliere agrarische bestemming op zijn perceel. Het gebruik van het 
bedrijf als zorgboerderij is opgenomen als extra nevenactiviteit. Dit betekent dat reclamant, 
naast de zorgfunctie, dezelfde mogelijkheden heeft als andere agrarische bedrijven. 
Reclamant heeft daarmee diverse mogelijkheden om in te spelen op een veranderende markt 
in de zorg. Er is, ook gezien de resterende ruimte binnen diens bouwvlak, geen aanleiding om 
extra mogelijkheden voor het perceel van reclamant op te nemen. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bouwvlak op het perceel plaatselijk bekend Hogestraat 5 te Oene wordt aangepast 
overeenkomstig de onderstaande afbeelding, waarbij de oppervlakte van het bouwvlak (1,17 ha) gelijk 
blijft. 

— Vigerend bouwvlak 

Bouwvlak ontwerp best.pl. 

Voorstel aangepast bouwvlak 

Ni \ 

Aangepast bouwvlak Hogestraat 5 te Oene 
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37. Reclamant (registratienummer 2015-33811) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat het perceel van zijn cliënt aan de Nijbroekerweg 19 in Ernst de 

bestemming Agrarisch met aanduiding 'bestaand erf heeft gekregen. Dit is in overleg met zijn 
cliënt gebeurd. Hierbij heeft zijn cliënt zich echter niet gerealiseerd dat binnen percelen met de 
aanduiding 'bestaand erf een uitbreiding van ten hoogste 150Zo van de oppervlakte aan 
vergunde bouwwerken is toegestaan. Een vooroverlegplan van zijn cliënt uit september 2014 
voor vervangende herbouw van een schuur/werktuigenberging vanwege overschrijding van dit 
percentage destijds afgewezen. Omdat reclamant constateert dat binnen de bestemming 
'Wonen' een afwijkingsbevoegdheid voor een ruimere maximale oppervlakte aan bijgebouwen 
(namelijk 200 m 2 onder enkele voorwaarden waaraan zijn cliënt voldoet) is opgenomen ten 
behoeve van een agrarisch hobbybedrijf, verzoekt reclamant de bestemming 'Agrarisch' met 
de aanduiding 'bestaand erf te vervangen in de bestemming 'Wonen'. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant verzoekt om zijn perceel met de bestemming Agrarisch met de aanduiding 

'bestaand erf om te zetten naar een woonbestemming. Voordat het bestemmingsplan werd 
opgesteld is onder de agrarische ondernemers een enguête gehouden, waarbij de 
ondernemers een voorstel op maat ontvingen. Reclamant heeft toen reeds het voorstel 
ontvangen om de agrarische bedrijfsbestemming om te zetten in een woonbestemming. Op 
verzoek van reclamant is toen alsnog de agrarische bestemming gehandhaafd. Gelet op het 
feit dat reeds eerder is beoordeeld dat een woonbestemming op deze locatie passend is, is er 
geen bezwaar om de bestemming alsnog om te zetten in een woonbestemming. Het 
bestemmingsplan wordt hierop aangepast. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
De bestemming op het perceel plaatselijk bekend Nijbroekerweg 19 te Ernst wordt gewijzigd van 
Agrarisch met de aanduiding 'bestaand erf in de bestemming Wonen. 
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38. Reclamant (registratienummer 2015-33813) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat zijn cliënt een melkrundveehouderij exploiteert aan de Veluwsedijk 30 in 

Vaassen. In bijlage 8 van de planregels is de maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf 
opgenomen. Voor het bedrijf van zijn cliënt is een emissieplafond van 1.590 kg NHS/jaar 
vermeld. Op grond van de AMvB milieu die het agrarisch bedrijf enkele jaren geleden heeft 
gedaan, is echter een ammoniakemissie van 1.785 kg NHS/jaar toegestaan. Daarnaast is op 5 
augustus 2013 door de Provincie Gelderland een vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet (Nbw) verleend, op grond waarvan een hogere ammoniakemissie 
toegestaan. In combinatie met recent gewijzigde emissiefactoren, bedraagt de maximaal 
toegestane ammoniakemissie momenteel 2.233 kg NHS/jaar. Reclamant verzoekt deze 
rechten op te nemen in bijlage 8 van de planregels. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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39. Reclamant (registratienummer 2015-33915) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat zijn cliënt een rundveehouderijbedrijf uitoefent op het perceel Grensweg 

8-1/10 in Ernst. In bijlage 8 van de planregels is de maximale ammoniakemissie per agrarisch 
bedrijf opgenomen. Voor het bedrijf van zijn cliënt is een emissieplafond van 0,0 kg NH3(jaar 
opgenomen. Volgens reclamant is echter op 15 november 1994 een melding Besluit 
Melkrundveehouderij Milieu geaccepteerd op basis waarvan een ammoniakemissie van 303,6 
kg NH3(jaar mogelijk zou moeten zijn. Daarnaast is per 1 juli 2015 voor diverse diersoorten de 
ammoniakemissiefactor gewijzigd. Ten gevolge hiervan zou de maximale ammoniakemissie 
383,6 kg NHS/jaar bedragen. Reclamant verzoekt het emissieplafond voor het agrarisch 
bedrijf van zijn cliënt in bijlage 8 aan te passen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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40. Reclamant (registratienummer 2015-33930 en registratienummer 2015-34377) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant constateert dat voor het perceel van zijn cliënt aan de Woesterbergweg 5 in Ernst 

een agrarische bedrijfsbestemming is opgenomen. Zijn cliënt is echter voornemens om de 
agrarische bedrijfsvoering te beëindigen en de bedrijfsbebouwing te slopen. De kosten hiervan 
kunnen volgens reclamant gecompenseerd worden door een vergroting van het maximale 
bouwvolume van de woning. Reclamant verzoekt de bestemming van het perceel te wijzigen 
in 'Wonen' met een afwijkende maatvoering voor een woning met een inhoud van 1.200 m 3 en 
de omliggende percelen te bestemmen voor hobbymatig agrarisch gebruik. 
Dit verzoek is volgens reclamant reeds ambtelijk én door het college van burgemeester en 
wethouders besproken. Het past binnen het beleid om bij functieverandering in ruil voor de 
sloop van agrarische bedrijfsgebouwen een grotere woning te mogen realiseren. Reclamant 
heeft een 'omvormingsplan' ingediend, dat een eerste stap vormt in de ontwikkeling van een 
landgoed. 

Reactie gemeente 
Ad a. In het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied is een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen om het plan te wijzigen, waarbij de agrarische bestemming wordt gewijzigd in een 
woonbestemming. Hierbij mag de inhoud van de woning worden vergroot tot maximaal 
1.200 m 3 , mits alle voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen worden gesloopt, uitgezonderd 
de bij recht toegestane oppervlakte aan aan- en bijgebouwen bij een woning, en een 
landschappelijke inpassing is gewaarborgd. 
Het verzoek van reclamant, zoals opgenomen in diens zienswijze, voldoet aan de opgenomen 
wijzigingsbepalingen. De voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen worden gesloopt en 
daarnaast wordt gezorgd voor een landschappelijke inpassing. Ter onderbouwing heeft 
reclamant een rapport bij de zienswijze gevoegd. 
Op basis van dit rapport wordt geconcludeerd dat inderdaad wordt voldaan aan de 
wijzigingsbepalingen en dat er daarom geen bezwaar is om mee te werken aan het verzoek. 
De bestemming wordt daarom gewijzigd van Agrarisch naar Wonen, waarbij een afwijkende 
maatvoeringsaanduiding wordt opgenomen. Daarnaast wordt een voorwaardelijke verplichting 
opgenomen om de sloop van de voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen en de 
landschappelijke inpassing te borgen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Het perceel plaatselijk bekend Woesterbergweg 5 te Ernst wordt omgezet in Wonen, waarbij 
een maatvoeringsaanduiding wordt opgenomen die het mogelijk maakt dat de woning een 
maximale inhoud van 1.200 m 3 krijgt. 
In de bestemming Wonen wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor het perceel 
plaatselijk bekend Woesterbergweg 5. Op grond van deze verplichting is het verboden om de 
woning op het genoemde adres te gebruiken, zolang niet is voldaan aan de verplichting tot 
sloop van de voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen en de landschappelijke inpassing, een 
en ander zoals opgenomen in het bijbehorende rapport (registratienummer 2015-33930). 
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41. Reclamant (registratienummer 2015-33958) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat zijn cliënt aan de Kuiperkampsweg 12 in Oene een varkenshouderijbedrijf 

metfokzeugen exploiteert. Het agrarisch bedrijf kent een gezonde ontwikkeling en wenst dit 
de komende jaren duurzaam voort te zetten. Reclamant geeft aan dat niet duidelijk is wat 
wordt verstaan onder een 'reëel agrarisch bedrijf. Reclamant is van mening dat reeds bij 
toekenning van een bouwvlak sprake is van een reëel agrarisch bedrijf. Het opnemen van de 
bepaling in artikel 3.2 is volgens reclamant niet opportuun en rechtszeker. 

b. In bijlage 8 van de regels is voor elk agrarisch bedrijf een emissieplafond opgenomen. 
Reclamant stelt dat op grond van het Besluit emissiearme huisvesting, dat op 1 augustus 
2015 in werking is getreden het emissieplafond voor het bedrijf van zijn cliënt hoger moet 
komen te liggen dan de waarde van 4.202 kg NHS/jaar die nu is opgenomen. Reclamant 
verzoekt het Besluit emissiearme huisvesting in acht te nemen. Inmiddels heeft reclamant 
vernomen dat de bepalingen omtrent het emissieplafond in het bestemmingsplan worden 
aangepast. Reclamant verzoekt dit op een dusdanige wijze te doen dat er 
ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven ontstaan.Reclamant stelt dat de op 1 
juli 2015 in werking getreden Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) meer 
ontwikkelingsruimte biedt dan het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied. Reclamant 
verzoekt in het bestemmingsplan te anticiperen op de PAS. 

c. Reclamant is van mening dat het bestemmingsplan vrijwel geen uitbreidingsmogelijkheden 
voor agrarische bedrijven kent. Dit betekent dat voor elke uitbreiding een zelfstandige, 
kostbare en langlopende bestemmingsplanprocedure nodig is. Dit druist volgens reclamant in 
tegen de wens van de overheid en het bedrijfsleven om regels te vereenvoudigen en 
administratieve kosten te verlagen. Reclamant verzoekt om het opnemen van 
uitbreidingsruimte, bijvoorbeeld door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid. 

d. Reclamant verzoekt de mogelijkheid van een bouwvlakvormwijziging in het bestemmingsplan 
middels een wijzigingsbevoegdheid op te nemen. 

e. Reclamant constateert dat op grond van de regels een woning binnen de bestemming 
'Wonen' elders binnen het bestemmingsvlak kan worden herbouwd. Ook in de richting van het 
agrarisch bedrijf van zijn cliënt, waardoor de mogelijkheid bestaat dat een woning binnen de 
milieucontouren van het agrarisch bedrijf komt te liggen. Dit is onwenselijk voor de agrarische 
bedrijfsvoering en in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Dit geldt volgens reclamant ook 
voor hindergevoelige nevenactiviteiten bij bedrijven en woningen/plattelandswoningen. 
Reclamant verzoekt dan ook de woningen binnen de bestemming 'Wonen' te fixeren op de 
huidige positie. Verplaatsing van een woning binnen het bestemmingsvlak kan dan middels 
een afwijkingsbevoegdheid, waaraan de voorwaarde is verbonden dat de verplaatsing geen 
nadelige gevolgen heeft voor omliggende agrarische bedrijven. 

f. Reclamant kan zich niet vinden in de wijzigingsbevoegdheid, die is opgenomen in artikel 45, 
ten behoeve van het verplaatsen van het bestemmingsvlak van een woning. Volgens 
reclamant is er geen voorwaarde opgenomen dat omliggende percelen door deze verplaatsing 
niet gehinderd mogen worden. 

g. Op het perceel Ooster Oenerweg 12, dat ten oosten van het agrarisch bedrijf van zijn cliënt is 
gelegen, is volgens reclamant sprake van een forse bouwvlakvergroting. De bouwvlakken van 
beide agrarische bedrijven komen nagenoeg tegen elkaar aan te liggen. Reclamant verzoekt 
om opnemen van een ruimtelijke scheiding van 25 meter tussen beide bouwvlakken. 

h. Reclamant constateert dat wanneer het bouwvlak ongewijzigd wordt vastgesteld, de 
achterzijden van de stallen en de naastgelegen voedersilo's buiten het bouwvlak zijn gelegen. 
In het ontwerpbestemmingsplan is weliswaar opgenomen dat kuilvoerplaten en sleufsilo's tot 
50 meter rondom een bouwperceel zijn toegestaan. Er wordt echter niet specifiek gesproken 
over staande voersilo's. Reclamant verzoekt de bouwvlakgrens zodanig aan te passen dat de 
achtergevels van de stallen en de voedersilo's binnen het bouwvlak komen te liggen. 

i. De dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie' is van toepassing binnen het agrarisch 
bouwvlak. Reclamant vindt dit niet te rechtvaardigen, omdat een bouwvlak voor een agrarisch 
bedrijf bestemd is voor realisatie van gebouwen, andere bouwwerken en het aanleggen van 
verhardingen. Bij de realisatie van dergelijke plannen wordt volgens reclamant nagenoeg altijd 
grond geroerd. Bovendien is onder en nabij de bestaande bebouwing de grond al geroerd. 
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Wanneer voor de genoemde activiteiten aanvullend onderzoek moet worden verricht, ontstaan 
onwerkbare situaties en moeten onnodige administratieve handelingen en procedures worden 
doorlopen. Daarnaast zijn hier onnodige kosten voor de initiatiefnemer mee gemoeid. 
Reclamant verzoekt dan ook om binnen het bouwvlak geen beschermingszone voor 
archeologische waarden op te nemen. Mocht de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' 
wel gehandhaafd blijven, dan is sprake van verhoging van de ontwikkelingskosten bij 
nieuwbouw en van waardedaling van onroerend goed. Dit resulteert in planschade die voor 
rekening van de gemeente komt. 

j . Reclamant stelt dat zijn cliënt over gronden beschikt aan de Molenstraat ongenummerd in 
Oene. Deze gronden worden gebruikt voor de teelt van bomen en andere (struik-)gewassen. 
Ook aan deze gronden is een dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' toegekend, op 
grond waarvan voor een aantal activiteiten een omgevingsvergunning noodzakelijk is. 
Reclamant vindt deze bepalingen gezien de aard van de activiteiten op het betreffende 
perceel niet reëel. Aangezien sprake is van gronden met een lage archeologische 
verwachtingswaarde verzoekt reclamant zowel de diepte als de oppervlakte in de regels aan 
te passen naar respectievelijk 150 cm en 10.000 m 2 . 

Reactie gemeente 
Ad a. In artikel 1.73 is het begrip 'reëel agrarisch bedrijf' verklaard. Op basis van dit artikel is 

voldoende duidelijk wat in het bestemmingsplan met dit begrip wordt bedoeld. Bebouwing mag 
alleen worden opgericht indien deze noodzakelijk is voor en ten dienste staat van een 
doelmatige agrarische bedrijfsvoering, ofwel het reële agrarische bedrijf. Het gaat bijvoorbeeld 
om de bedrijfswoning, stallen, werktuigenberging, voedersilo's en mestopslagplaatsen. 
Aangezien het vanuit een goede ruimtelijke ordening niet wenselijk is om extra bebouwing op 
te richten, welke niet ten dienste staat van het agrarisch bedrijf, bijvoorbeeld opslagloodsen op 
het moment dat de agrarische bedrijfsvoering is beëindigd, is er voor gekozen om deze 
bepaling op te nemen. Op basis van de reactie van reclamant is er geen aanleiding om deze 
bepaling te wijzigen. 

Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 
regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. Ook biedt de voorgestelde regeling aanvullend de 
mogelijkheid om uit te breiden binnen de mogelijkheden van het PAS (Programmatische 
Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij de stikstofdepositie toeneemt, maar onder de 
drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij volstaan kan worden met een melding. 

Ad c. Zie de beantwoording van zienswijze 28 onder ad d. 
Ad d. Zie de beantwoording van zienswijze 28 onder ad d. Overigens is voordat het 

bestemmingsplan werd opgesteld onder de agrarische ondernemers een enquête gehouden, 
waarbij de ondernemers een voorstel op maat ontvingen. Naar aanleiding hiervan en middels 
inspraak en zienswijzen konden de agrarische bouwvlakken aangepast worden naar huidige 
en/of toekomstige behoefte. Gezien deze geboden mogelijkheid mag verwacht worden dat er 
in de planperiode weinig tot geen behoefte is aan het wijzigen van de vorm van het bouwvlak. 
Een regeling is derhalve bovendien overbodig. 

Ad e. De bestaande burgerwoningen zijn voorzien van de bestemming Wonen zonder bouwvlak, 
overeenkomstig de thans geldende regeling. In beginsel zijn de bestemmingsvlakken uit het 
geldende bestemmingsplan overgenomen, tenzij op basis van de luchtfoto blijkt dat een 
gedeelte van het erf niet binnen de bestemming valt. In dat geval is het bestemmingsplan 
gecorrigeerd. Op deze manier zijn de bestaande rechten gerespecteerd. 
Zoals in de Inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch reeds is 
opgemerkt, zou de theoretische situatie die door inspreker wordt geschetst zich in een beperkt 
aantal gevallen kunnen voordoen. De kans dat een woning wordt gesloopt en de nieuwe 
woning daadwerkelijk een naburige veehouderij gaat hinderen is echter dermate klein dat het 
niet opweegt tegen het inperken van de bestaande rechten van alle burgerwoningen in het 
buitengebied. Bovendien bevat artikel 26, Wonen, in lid 26.3 nog een afwegingskader. Hierin 
is opgenomen dat burgemeester en wethouders nadere eisen kunnen stellen aan de plaats en 
de afmetingen van de bebouwing. Dit kan onder meer ten behoeve van een goede 
woonsituatie of de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, waaronder de 
gebruiksmogelijkheden van een agrarisch bedrijf. Hiermee is voldoende geborgd dat een 
woning geen belemmering vormt voor een naastgelegen veehouderij. Aan het verzoek van 
reclamant om alle burgerwoningen te 'fixeren' wordt dan ook niet tegemoetgekomen. 
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Ad f. Artikel 45 bevat een aantal algemene wijzigingsregels, waaronder de door reclamant 
aangehaalde wijzigingsregel om een woning te verschuiven. In artikel 45.7 zijn een aantal 
aanvullende voorwaarden opgenomen die gelden voor alle in artikel 45 genoemde 
wijzigingsregels. In artikel 45.7 wordt onder meer genoemd dat een evenredige 
belangenafweging plaats vindt, waarbij in ieder geval betrokken wordt de mate waarin de 
belangen van de gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden en/of nabijgelegen 
gronden worden geschaad, en de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische 
toelaatbaarheid. Op basis van deze voorwaarden is reeds voldoende geborgd dat omliggende 
percelen, waaronder begrepen agrarische bedrijven, door de verplaatsing niet gehinderd 
worden. Aanvulling of wijziging van de bepaling is dan ook niet noodzakelijk. 

Ad g. Allereerst wordt opgemerkt dat het bouwvlak op het perceel Ooster Oenerweg 12 niet is 
vergroot. Voor dit perceel is het vigerend bouwvlak overgenomen. Wel is het bouwvlak van 
reclamant, op diens verzoek, aangepast, waardoor beide bouwvlakken dichter bij elkaar zijn 
komen te liggen. Naar nu blijkt is deze aanpassing onterecht geweest (zie de beantwoording 
van zienswijze 46). Daarom wordt het bouwvlak van reclamant in principe aangepast 
overeenkomstig de vigerende situatie uit het bestemmingsplan Buitengebied (vastgesteld 23 
juni 2005), zoals deze ook was opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied (17 maart 2014). Daarmee wordt in principe tegemoet gekomen aan het verzoek 
van reclamant voor een gewenste scheiding tussen zijn bouwvlak en het naastgelegen 
bouwvlak. 
Reclamant constateert echter terecht dat de bestaande voedersilo's, aan de achterzijde van 
de stallen buiten het bouwvlak vallen. Reclamant verzoekt dan ook om deze binnen het 
bouwvlak te trekken. Ook in het vigerend bestemmingsplan vallen de voedersilo's buiten het 
bouwvlak. Het terugbrengen van het bouwvlak overeenkomstig de vigerende situatie, zoals 
hiervoor opgemerkt lost deze situatie dan ook niet op. Het is gelet op de aanwezigheid van de 
voedersilo's een legitiem verzoek om de vorm van het bouwvlak aan te passen, waarbij het 
gedeelte wat eerder is toegevoegd aan de oostzijde, wordt verschoven naar de noordzijde. 
Daarmee wordt voor reclamant twee situaties opgelost, te weten de vrije ruimte tussen de 
bouwvalken en de aanwezigheid van voedersilo's buiten het bouwvlak. 
Voordat meegewerkt kan worden aan deze aanpassing moet worden gekeken of er geen 
bijzonder landschaps- en natuurwaarden in het geding zijn. In de voorliggende situatie is dit 
niet het geval. Aan het verzoek om de vorm van het bouwvlak aan te passen kan dan ook 
tegemoet worden gekomen. 

Ad h. zie de beantwoording onder ad g. 
Ad i. Het Europese Verdrag van Malta en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) 

verplichten het beschermen van het culturele erfgoed in de bodem. Archeologisch onderzoek 
dient daarom plaats te vinden om het culturele erfgoed te beschermen. Deze verplichting geldt 
voor alle grondeigenaren. 
De regels met betrekking tot de bescherming van mogelijke archeologische relicten, die 
voortvloeien uit de Wet op de Archeologische Monumentenzorg, stellen archeologisch 
onderzoek bij alle ingrepen groter dan 100 m 2 verplicht. Gemeenten kunnen van die norm 
afwijken als zij daarvoor een deugdelijke motvering aanleveren. Met het cultuurhistorische 
beleid uit 2010 beschikt de gemeente Epe over een motivering om de ondergrenzen met 
betrekking tot archeologisch onderzoek aan te passen. 
In dit beleid is een archeologische waarden- en verwachtingen kaart opgenomen. De 
verwachtingen kaart kent een aantal gebiedstypen. Deze gebiedstypen geven aan of er een 
grote of kleine kans is op archeologische vondsten. Deze gebiedstypen zijn als 
dubbelbestemmingen in het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen. De 
dubbelbestemmingen Waarde-archeologie 1 t/m Waarde-Archeologie 6 komen overeen met 
één van gebiedstypen van de archeologische waarden- en verwachtingen kaart. Op een 
gedeelte van het bouwvlak van reclamant rust een hoge archeologische verwachtingswaarde 
(Waarde-Archeologie 5). Een klein gedeelte van het bouwvlak in de zuidoost hoek ligt op de 
enkgronden. Hier geldt een hogere archeologische verwachtingswaarde(Waarde-Archeologie 
4). Op basis van de regels is binnen dit gebied een archeologisch onderzoek verplicht bij 
bodemingrepen groter dan 1.000 m 2 en dieper dan 50 centimeter respectievelijk bij 
bodemingrepen groter dan 500 m 2 en dieper dan 50 centimeter. Dit betekent in de praktijk dat 
bij de kleiner bodemingrepen geen onderzoek noodzakelijk is. Bovendien bevat de regeling 
een bepaling dat indien aangetoond kan worden dat de bodem reeds geroerd is, 
archeologisch onderzoek achterwege kan blijven. 
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Aangezien hier sprake is van een vastgesteld beleidskader, op basis van een wettelijke 
verplichting, en in het bestemmingsplan reeds rekening gehouden wordt met verschillende 
verwachtingswaarden en zaken zoals bewezen roering van de bodem, is er geen aanleiding 
om de dubbelbestemming die op een gedeelte van bouwvlak van reclamant ligt te verwijderen. 
Ten aanzien van planschade wordt volstaan met de opmerking dat de vraag of er 
waardevermindering optreedt van percelen niet in de ruimtelijke procedure wordt behandeld. 
Indien er aantoonbare waardevermindering plaatsvindt, kan na onherroepelijk worden van het 
bestemmingsplan zo nodig een verzoek om planschade worden ingediend. 

Ad j . Zoals aangegeven in de beantwoording onder ad i., beschikt de gemeente over een 
vastgesteld beleidskader op basis waarvan de archeologische waarden zijn bepaald. Er is 
geen aanleiding om hiervan af te wijken. De gronden aan de Molenstraat bevinden zich op de 
enk en kennen daarom een hoge waarde (Waarde-Archeologie 4). Er is geen aanleiding om 
deze waarde bij te stellen (zie ook de beantwoording onder ad i). Indien de gronden van 
reclamant zich in een gebied met lage archeologische verwachtingswaarde hadden bevonden 
dan was onderzoek sowieso niet nodig geweest. Voor de gebieden met een lage 
archeologische verwachtingswaarde is op basis van het beleid immers geen 
dubbelbestemming opgenomen.. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bouwvlak op het perceel plaatselijk bekend Kuiperkampsweg 12 te Oene wordt aangepast 
overeenkomstig de onderstaande afbeelding, waarbij de oppervlakte van het bouwvlak (1,33 ha) gelijk 
blijft aan het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. 

7 

L 

Voorontwerp best.pl. Ontwerp best.pl. Voorstel nieuw bouwvlak 
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42. Reclamant (registratienummer 2015-33962) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant treedt op namens de eigenaar van een vleeskuikenhouderijbedrijf op het perceel 

Vemderweg 12-1 in Epe. In bijlage 8 van de regels is voor het agrarisch bedrijf een 
emissieplafond van 2.881 kg NHS/jaar opgenomen voor het agrarisch bedrijf. Het agrarisch 
bedrijf heeft echter een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet voor een 
ammoniakemissie van 4.366 kg NH3Zjaar. Reclamant heeft inmiddels begrepen dat de 
regeling wordt aangepast. Reclamant verzoekt de regeling dusdanig aan te passen dat 
ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan op het moment dat daarvoor een 
Natuurbeschermingswetvergunning is verleend. 

b. Reclamant constateert dat het ontwerpbestemmingsplan vrijwel geen 
uitbreidingsmogelijkheden kent voor agrarische bedrijven. Dat betekent dat voor vrijwel iedere 
bedrijfsuitbreiding een zelfstandig bestemmingsplan nodig is. Dit zijn kostbare en relatief 
langlopende procedures. Dit druist volgens reclamant in tegen de wens van de overheid en 
het bedrijfsleven om regels te vereenvoudigen en de administratieve kosten te verlagen. 
Reclamant verzoekt om het opnemen van uitbreidingsruimte, bijvoorbeeld door het opnemen 
van een wijzigingsbevoegdheid. 

c. Reclamant constateert dat op grond van de regels een woning binnen de bestemming 
'Wonen' elders binnen het bestemmingsvlak kan worden herbouwd. Ook in de richting van 
een agrarisch bedrijf. Dit is onwenselijk voor de agrarische bedrijfsvoering. Reclamant 
verzoekt dan ook de woningen binnen de bestemming 'Wonen' te fixeren op de huidige 
positie. Verplaatsing van een woning binnen het bouwvlak, en ook uitbreiding van woningen in 
de richting van een agrarisch bedrijf, kan dan middels een afwijkingsbevoegdheid. Hieraan 
kan de voorwaarde verbonden worden dat de verplaatsing geen nadelige gevolgen heeft voor 
omliggende agrarische bedrijven. 
Ten tijde van de inspraakronde heeft reclamant verzocht om bouwvlakken op maat voor wat 
betreft de bestemming 'Wonen'. Reclamant kan zich niet vinden in het gemeentelijke antwoord 
hierop, dat bouwvlakken op maat niet wenselijk zijn. Door de regeling in het 
ontwerpbestemmingsplan kunnen woningen zonder aanvullende toets binnen de contouren 
van een agrarisch bedrijf worden gerealiseerd. Dit is in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. 
Het bovenstaande geldt volgens reclamant overigens ook voor hindergevoelige 
nevenactiviteiten bij bedrijven en woningen/plattelandswoningen. 

d. Reclamant kan zich niet vinden in de wijzigingsbevoegdheid, die is opgenomen in artikel 45, 
ten behoeve van het verplaatsen van het bestemmingsvlak van een woning. Volgens 
reclamant is er geen voorwaarde opgenomen dat omliggende percelen door deze verplaatsing 
niet gehinderd mogen worden. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. Ook biedt de voorgestelde regeling aanvullend de 
mogelijkheid om uit te breiden binnen de mogelijkheden van het PAS (Programmatische 
Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij de stikstofdepositie toeneemt, maar onder de 
drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij volstaan kan worden met een melding. 

Ad b. Zie de beantwoording van zienswijze 28 onder ad d. 
Ad c. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad e. 
Ad d. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad f. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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43. Reclamant (registratienummer 2015-33978 en registratienummer 2015-34006) 

Samenvatting reactie 
a. De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1' voor Steenderbultweg 24 en 25 komt volgens 

reclamant nog steeds voor op de verbeelding. Reclamant verzoekt nogmaals deze 
dubbelbestemming te schrappen. 

b. Het gedeelte van het terrein van Steenderbultweg 24, dat een pad vormt naar de Langeweg, 
heeft de bestemming 'Bos'. Reclamant verzoekt de bestemming van dit terrein conform de 
feitelijke situatie (grasland) te wijzigen in 'Agrarisch'. 

c. De aanduiding 'overige zone - beschermingszone natte landnatuur' past volgens reclamant 
niet op een bouwvlak, vanwege de omgevingsvergunningplicht als vermeld in artikel 47 van de 
regels. Reclamant verzoekt deze aanduiding op het bouwvlak te verwijderen. 

d. Reclamant verzoekt om vergroting van zijn bouwvlak in noordelijke richting tot 5.000 m 2 , 
vanwege zijn behoefte aan droge opslagruimte, een paardenbak, een longeercirkel en een 
stapmolen. De uitbreiding is volgens reclamant dan ook nodig voor een goede uitoefening van 
zijn hobbybedrijf (paardenhouderij). 

e. Volgens reclamant is het kampeerterrein aan Oranjeweg 100 illegaal, omdat er nooit een 
vrijstelling is verleend voor het kampeerterrein. Dit geldt zowel voor het oorspronkelijke 
kampeerterrein, als voor de uitbreiding tot 25 plaatsen die in 2010 heeft plaatsgevonden. Het 
feit dat op 24 juli 2013 een principebesluit is genomen om mee te werken aan een uitbreiding 
van 25 plaatsen verandert niets aan de illegale situatie. Bovendien staat artikel 3 lid 6 sub e 
kleinschalige kampeerterreinen buiten het bouwvlak niet toe wanneer de betrokken gronden 
gelegen zijn ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - groene ontwikkelingszone'. De 
gronden ter plaatse van Oranjeweg 100 zijn gelegen binnen een zone met deze aanduiding. 
De volgens reclamant illegaal aanwezige minicamping op dit perceel kan dan ook niet 
gelegaliseerd worden. Er is geen enkele reden om van de regels af te wijken. 

f. Op grond van artikel 3 lid 1 sub p onder 2 is een kleinschalig kampeerterrein niet toegestaan 
in de zone met aanduiding 'overige zone - ehs verwevingsgebied'. Op grond van artikel 3 lid 6 
sub f kan hiervan worden afgeweken ten behoeve van een kleinschalig kampeerterrein met 
een oppervlakte van maximaal 350 m 2 binnen de zone 'overige zone - ehs verwevingsgebied', 
voor overige gronden geldt een maximum van 500 m 2 . De oppervlakte van het terrein met 
specifieke functieaanduiding 'kleinschalig kampeerterrein' aan de Oranjeweg 100 is vele 
malen groter. 
Daarnaast is het noordelijk gelegen gedeelte van het terrein niet afgeschermd door een haag, 
houtsingel of houtwal, die de kampeermiddelen aan het oog onttrekken, zoals geëist in artikel 
3 lid 6 sub f onder 3. Bovendien ligt een aanzienlijk deel van het kampeerterrein buiten het 
bouwvlak, wat op grond van artikel 3 lid 6 sub f onder 6 niet is toegestaan ter plaatse van de 
aanduiding 'overige zone - ehs verwevingsgebied'. Tenslotte is de afstand van een gedeelte 
buiten het bouwvlak gelegen kampeerterrein meer dan 25 meter vanaf de grens van het 
bouwvlak gelegen. Dit is op grond van de regels eveneens niet toegestaan. 
Op grond van alle bovengenoemde afwijkingen van de algemeen gestelde regels voor het 
toestaan van een kleinschalig kampeerterrein, het kampeerterrein aan de Oranjeweg 100 
volgens reclamant niet mogelijk gemaakt kan worden via een functieaanduiding. 

g. De definitie 'aan-huis-verbonden beroep' gaat volgens reclamant uitsluitend uit van de 
bestemming 'Wonen' en is dus onvolledig nu een aan-huis-verbonden beroep ook mogelijk is 
bij een agrarische bestemming. 

h. In tegenstelling tot hetgeen in de inspraaknota is vermeld, is de definitie van een 'agrarisch 
hobbybedrijf' volgens reclamant niet gewijzigd. Overigens is de wijziging zoals vermeld in de 
inspraaknota niet afdoende omdat de wijziging van 'vee' in 'dieren' inhoudt dat ook het houden 
van huisdieren (honden, katten, e.d.) onder het begrip 'agrarisch hobbybedrijf' valt. Overigens 
geldt dit punt volgens reclamant ook voor de definitie 'agrarisch bedrijf'. 

i. Reclamant stelt dat uit de begripsbepaling niet duidelijk valt op te maken of onder de termen 
'vee' en 'grootvee' ook paarden worden verstaan. Dit dient volgens reclamant duidelijk 
gemaakt te worden in de begrippen behorende bij de regels. 

j . Ten aanzien van begripsbepaling 1.17 bedrijfswoning stelt reclamant dat met de woorden 
'...noodzakelijk is...' te kort wordt gedaan aan de situatie waarin de huisvesting wellicht niet 
strikt noodzakelijk is, maar wel (hoogst) wenselijk, in verband met vroegtijdige constatering 
van ziekte bij de dieren. 
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k. Reclamant constateert dat het begrip bijgebouw geen rol speelt binnen de bestemming 
'Agrarisch'. Dit lijkt reclamant niet juist, omdat dit begrip ook in artikel 3 ('Agrarisch') van de 
regels wordt gebruikt. Reclamant vult aan dat binnen de bestemming 'Agrarisch' veelal het 
grootste bedrijfsgebouw als hoofdgebouw wordt gezien, en niet de bedrijfswoning. 

I. Ten aanzien van het begrip 'cultuurhistorische waarde' stelt reclamant dat de zinsnede 'in de 
loop van de geschiedenis' een dermate ruime bewoording is waarmee in de praktijk niet te 
werken valt. De geschiedenis laat vele vormen van gebruik zien. Reclamant vraagt zich af 
welke vorm van gebruik maatgevend is. 

m. Reclamant vraagt zich ten aanzien van extensief agrarisch medegebruik' (begripsbepaling 
1.37) af of beweiding wel grondgebonden landbouw is. 

n. Volgens reclamant gaat het bij grondgebonden veehouderij (begripsbepaling 1.44) niet om het 
vermogen om de benodigde diervoeding zelf te kunnen produceren, maar om het vermogen 
tot beweiding van het gehouden vee (dieren). 

o. Volgens reclamant dient binnen de omschrijving van 'kleinschalig kampeerterrein' 
(begripsbepaling 1.54) de zinsnede 'in gebruik is' te worden gewijzigd in 'in gebruik mag zijn'. 

p. Ten aanzien van een paardenbak (begripsbepaling 1.67) verzoekt reclamant duidelijker aan te 
geven wat onder een afscheiding moet worden verstaan. Reclamant meent dat dit nu ook een 
heg kan zijn. 

q. De term 'bedrijfsmatig' die wordt gehanteerd in begripsbepaling 1.68 'paardenhouderij' duidt 
erop dat een agrarisch hobbybedrijf niet onder deze begripsbepaling kan vallen. Volgens 
reclamant past zijn hobbymatige bedrijf echter geheel binnen deze omschrijving, met dien 
verstande dat het in zijn situatie niet bedrijfsmatig gebeurt. 

r. Reclamant stelt dat de begripsomschrijving 1.69 'peil' niet duidelijk is. Hij vraagt zich af wat als 
'oorspronkelijk terrein' wordt gezien. En bovendien of dit begrip ook voor bestaande gebouwen 
geldt. 

s. Reclamant is van mening dat een schuilgelegenheid (begripsbepaling 1.76) niet zonder 
fundering gebouwd kan worden, 

t. Volgens reclamant dient artikel 2 van de regels ('Wijze van meten') aan te sluiten bij de NEN 
2580. 

u. Reclamant is van mening dat het kweken van voor de tuin bestemde gewassen, zoals 
kleine(re) bomen, struiken en heesters zoals is toegestaan binnen de bestemming 'Agrarisch' 
aan strikte banden gelegd moet worden. Enerzijds omdat hiermee de kenmerkende 
karakteristiek van open landschappen wordt aangetast, anders omdat hiermee de deur wordt 
opengezet naar een veelvuldiger gebruik van pesticiden, die een gevaar vormen voor de 
volksgezondheid en voor de flora en fauna. 

v. Reclamant betwijfelt of zijn hobbybedrijf kan voldoen aan het ammoniakemissieplafond van 0 
kg NH3Zjaar, zoals opgenomen in bijlage 8 van de regels en verzoekt dit daarom aan te 
passen. 

w. Reclamant geeft aan dat de nevenactiviteit ter plaatse van Oranjeweg 100 in Ernst in strijd is 
met het bepaalde in artikel 3.1 onder n sub 2, omdat het betrokken kampeerterrein valt binnen 
de aanduiding 'overige zone - groene ontwikkelingszone'. Bovendien is deze nevenactiviteit 
volgens reclamant in strijd met de voorwaarden voor een kleinschalig kampeerterrein als 
gesteld in artikel 3.6 onder e. 

x. Naar aanleiding van artikel 3.1 onder z stelt reclamant dat een mestopslag toch mogelijk moet 
zijn binnen het bouwvlak van een agrarisch (hobby)bedrijf. 

y. Volgens de definitie van een 'reëel agrarisch bedrijf mogen er binnen de bestemming 
'Agrarisch' geen bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van een hobbybedrijf. Dit lijkt 
reclamant niet de bedoeling. 

z. Artikel 3 lid 2 sub 1 onder c (inzake de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bestaand erf' 
levert volgens reclamant een beperking op van de bouwmogelijkheden op zijn perceel. 
Hoewel reclamant aangeeft dat sprake is van een agrarisch hobbybedrijf, heeft het bedrijf 
hetzelfde instrumentarium (machines etc.) nodig als een volwaardig agrarisch bedrijf. Ook is 
behoefte aan droge opslagruimte voor hooi en stro. Daarom verzoekt reclamant de beperking 
van de bouwmogelijkheden voor zijn perceel, met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -
bestaand erf', te laten vervallen. Volgens reclamant is er reeds een beperking opgelegd door 
het opnemen van een kleiner bouwvlak dan dat van een volwaardig agrarisch bedrijf. 
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aa. De behoefte aan droge opslag-Zstallingsruimte kan volgens reclamant opgevangen worden 
binnen 'bouwwerken, geen gebouwen zijnde', maar in artikel 3 lid 2 sub 1 onder g sub 5 moet 
dan wel een grotere bouwhoogte worden opgenomen. De minimaal benodigde doorrijhoogte 
is 3,50 meter, inclusief de dakconstructie is volgens reclamant een bouwhoogte van 3,75 
meter vereist. 

bb. Volgens reclamant sluit de definitie van bijgebouwen niet aan bij artikel 3 lid 2 sub 1 onder f. 
Omdat de woning niet het hoofdgebouw is, dient de mogelijkheid te bestaan om 
bedrijfsgebouwen inclusief aanbouwen, dichter naar de voorgevelrooilijn van de 
bedrijfswoning en ook vóór de voorgevelrooilijn te bouwen. 

cc. Reclamant gaat er ten aanzien van artikel 3 lid 4 sub d onder 1 (inzake schuilgelegenheden) 
van uit dat de minimum oppervlakte van agrarische gronden behorende bij de 
schuilgelegenheid niet 5 ha bedraagt, maar 5.000 m bedraagt. Daarnaast vindt reclamant de 
minimale afstand van 50 meter tussen bouwvlak en schuilgelegenheid veel te groot. Dat een 
schuilgelegenheid dichter bij of grenzend aan een bouwvlak wordt gebouwd, betekent niet dat 
een schuilgelegenheid ook óp het bouwvlak geplaatst kan worden. Tot slot vindt reclamant de 
vereiste van een inrichtingsplan voor een simpele schuilgelegenheid onevenredig zwaar en 
wenst deze voorwaarde dan ook geschrapt te hebben. 

dd. Artikel 3 lid 5 sub a onder 4 vindt reclamant eerder een bouwregel dan een gebruiksregel. 
Bovendien vindt reclamant dat er geen verbod moet zijn op het bouwen van stallen met een 
tweede bouwlaag, in de vorm van een zolder voor hooi-, stro- of andersoortige opslag ten 
behoeve van de bestemming. 

ee. Het begrip 'bijgebouwen' dat wordt gebruikt in artikel 3 lid 5 sub b onder 1 is volgens 
reclamant niet van toepassing op bedrijfsgebouwen binnen de bestemming 'Agrarisch'. 

ff. Artikel 3 lid 6 sub e onder 3 dient volgens reclamant te worden aangevuld met de eis dat 
hagen, houtsingels en houtwallen wintergroen en hoog genoeg zijn om caravans en andere 
kampeermiddelen volledig aan het oog te onttrekken, conform de door de gemeenteraad op 
dit punt vastgestelde beleidsregels. 

gg. Reclamant constateert dat in artikel 44 sub g onder 6 een stringente voorwaarde is 
opgenomen bij een omgevingsvergunning voor de aanleg van een paardenbak, indien de 
betrokken grond de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 6' heeft. Dit staat volgens 
reclamant in geen verhouding tot artikel 35 lid 2 en artikel 35 lid 3, waarin slechts een 
archeologische rapportage gevraagd wordt bij ingrepen in de bodem met een oppervlakte van 
tenminste 2.500 m 2 . Een paardenbak heeft slechts een afmeting van 800 tot 1.200 m 2 . 
Reclamant is dan ook van mening dat in het hierboven genoemde artikel de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 6' geschrapt moet worden. 

hh. Reclamant stelt dat politiehondenvereniging RODA al tientallen jaren in strijd met de 
opvolgende (geldende) bestemmingsplannen die voor dit gebied van toepassing waren, 
gebruik maakt van een groot gedeelte van de Woesterberg aan de Langeweg in Ernst. Ook nu 
wordt dit gebruik weer onder het overgangsrecht geplaatst. Dit gebruik is in strijd met een 
goede ruimtelijke ordening en kan daarom volgens reclamant niet onder het overgangsrecht 
worden gebracht. Bovendien verzoekt reclamant maatregelen te nemen om tot een snelle 
beëindiging van dit gebruik te komen. 

Reactie gemeente 
Ad a. In tegenstelling tot hetgeen reclamant aangeeft, is de dubbelbestemming Waarde -

Archeologie 1 voor het betreffende plandeel vervallen in ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied. Deze dubbelbestemming komt dan ook niet meer voor op het perceel. 
Aanpassing is dan ook niet aan de orde. 

Ad b. Het door reclamant bedoelde stuk grond betreft, overeenkomstig de reactie van reclamant, 
een toegangspad. Er is geen sprake van de aanwezigheid van bos op deze strook grond. De 
desbetreffende strook grond wordt daarom bestemd als Agrarisch. 

Ad c. Op het perceel van reclamant ligt de aanduiding 'overige zone - beschermingszone natte 
landnatuur'. In de Omgevingsvisie van de Provincie Gelderland is beleid opgesteld voor onder 
andere de natte landnatuurgebieden en beschermingszones rond deze natte natuurgebieden. 
De natte landnatuurgebieden vallen onder de bestaande bos- en natuurgebieden en hebben 
een bos- of natuurbestemming gekregen. De omliggende beschermingszone is in het 
bestemmingsplan opgenomen als gebiedsaanduiding ('overige zone - beschermingszone 
natte landnatuur'), met daaraan gekoppeld een omgevingsvergunningstelsel 
(aanlegvergunning) gericht op activiteiten die met de waterhuishouding te maken hebben. 
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De beschermingszone geldt niet voor de bebouwde percelen, omdat er niet of nauwelijks 
effecten op de waterhuishouding zijn te verwachten bij het bouwen op die percelen. Dit blijkt 
echter niet artikel 47 van het bestemmingsplan. Dit artikel wordt daarom aangepast, zodat 
duidelijk blijkt dat ten aan zien van de gebiedsaanduiding 'overige zone - beschermingszone 
natte landnatuur' geen omgevingsvergunning noodzakelijk is voor bebouwde percelen. 

Ad d. Het verzoek van reclamant gaat uit van het vergroten van het bouwvlak. Bij het opstellen van 
de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied heeft de gemeenteraad reeds 
afgewogen dat niet zondermeer wordt meegewerkt aan het vergroten van agrarische 
bouwvlakken. Daarbij is geoordeeld dat voor het vergroten van een agrarisch bouwvlak een 
afzonderlijke afweging noodzakelijk is aan de hand van een brede omgevingstoets en een 
duurzame ontwikkeling. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan een toets op de 
landschaps- en natuurwaarden en de belangen van aangrenzende percelen en/of eigenaren. 
Een actualisatieplan wordt door hiervoor niet als een geschikt instrument gezien. Bovendien 
biedt de zienswijze van reclamant onvoldoende basis voor de genoemde brede 
omgevingstoets. Ten slotte wordt opgemerkt dat het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 
een regeling bevat die paardenbakken en stapmolens buiten het bouwvlak mogelijk maakt. Er 
is daarom ook geen reden om het bouwvlak aan te passen, zodat de paardenbak en 
stapmolen hierbinnen komen te liggen. Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet 
tegemoet gekomen. 

Ad e. In tegenstelling tot hetgeen reclamant aangeeft, is er na inwerkingtreding van het voorliggende 
bestemmingsplan geen sprake meer van een illegale situatie. Voor het kampeerterrein wordt 
immers een passende regeling opgenomen in het bestemmingsplan. 
Daarnaast wordt geconcludeerd dat het kampeerterrein in de huidige situatie ook al deels 
legaal is. Oorspronkelijk is in het kader van de Wet Openluchtrecreatie in 2006 een 
vergunning verleend tot 15 plaatsen. Dit gedeelte van het kampeerterrein is daarmee legaal 
aanwezig. Inmiddels heeft de eigenaar 25 plaatsen in gebruik. Dit wijkt af van de 
oorspronkelijke vergunning. Deze uitbreiding is ook niet in het vigerend bestemmingsplan 
mogelijk gemaakt. In de Nota "Verblijfsrecreatie in Epe" (vastgesteld 16 februari 2010) is 
echter aangegeven dat ten behoeve van het kamperen bij de boer het aantal 
kampeerplaatsen kan uitgebreid worden naar maximaal 25 plekken, mits het terrein voorzien 
wordt van een afschermende groenstrook (met inheemse beplanting). Aangezien het hier om 
vastgesteld beleid gaat, wordt deze regeling overgenomen in het voorliggende 
bestemmingsplaning. In het voorliggende bestemmingsplan mogen kleinschalige 
kampeerterreinen dus 25 plekken hebben. 
Voorafgaand aan het opstellen van het voorliggende bestemmingsplan heeft de eigenaar van 
de camping een verzoek ingediend om de uitbreiding middels een passende regeling in het 
bestemmingsplan te vertalen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een positief 
besluit genomen ten aanzien van dit principeverzoek, aangezien het beleid ten aanzien van 
verblijfsrecreatie reeds voorzag in 25 plekken. Daarnaast is afgewogen dat de uitbreiding 
relatief klein is en wordt ingepast in het landschap. 
Reclamant constateert terecht dat er op dit moment deels sprake is van een illegale situatie. 
Met het principebesluit van het college is echter besloten dat de uitbreiding passend is en kan 
worden gelegaliseerd. Het voorliggende bestemmingsplan geeft hier uitvoering aan, door het 
kampeerterrein middels een passende regeling mogelijk te maken. 

Ad f. De door reclamant genoemde voorwaarden gelden voor het oprichten van nieuwe 
kleinschalige kampeerterreinen, na inwerkingtreding van het voorliggende bestemmingsplan. 
Zoals onder ad e. reeds is aangegeven, gaat het hier om een reeds bestaande camping, 
waarvoor gedeeltelijk in 2006 vergunning is verleend. 
De gemeente kan echter zich voorstellen dat de wijze van regeling tot verwarring kan leiden, 
waardoor reclamant er vanuit is gegaan dat de regels ook voor reeds bestaande situaties 
gelden. Voorgesteld wordt dan ook om de redactie van 3.1 sub n op te knippen in twee delen, 
zodat bestaande nevenactiviteiten, welke zijn opgenomen in Lijst nevenactiviteiten bij de 
bestemming 'Agrarisch' zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
agrarisch - nevenactiviteit', met dien verstande dat de bebouwde oppervlakte gebruikt ten 
behoeve van deze nevenactiviteit ten hoogste bedraagt de in de bijlage genoemde 
oppervlakte. Zie hierover verder de beantwoording onder ad w. 
Reclamant merkt daarnaast op dat het noordelijk gelegen gedeelte van het terrein niet is 
afgeschermd door een haag, houtsingel of houtwal, die de kampeermiddelen aan het oog 
onttrekken, zoals geëist. De afscherming van het terrein was wel een vereiste bij legalisering 
van de uitbreiding van het kampeerterrein (zie ook de beantwoording onder ad e.). 
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Om de afscherming te waarborgen zal deze met door middel van een voorwaardelijke 
verplichting worden opgenomen. Het inrichtingsplan uit de ruimtelijke onderbouwing (zie 
bijlage 3 bij deze zienswijzennota) dient daarbij als basis. Door het opnemen van deze 
verplichting heeft reclamant de zekerheid dat de landschappelijke inpassing wordt 
gerealiseerd. Het bestemmingsplan wordt hier op aangepast. 

Ad g. De gemeente deelt de mening van reclamant. Aan-huis-verbonden beroepen zijn bij alle 
woningen in het buitengebied toegestaan, ook bij bedrijfswoningen en voormalige agrarische 
bedrijfswoningen. Het begrip wordt daarom aangepast. 

Ad h. Om de onduidelijkheid omtrent de definitie van 'vee' weg te nemen zal een definitie van 'vee' 
worden opgenomen in artikel 1 'Begrippen'. Dit begrip luidt als volgt: 
'Vee: cŕoor de mens gedomesticeerde dieren, zoals koeien, varkens, schapen, geiten, paarden 
en ezels;" 
Door het opnemen van het begrip 'vee' is aanpassing van het begrip 'agrarisch hobbybedrijf' 
niet meer nodig. 

Ad i. Zie de beantwoording onder ad h. 
Ad j . De gemeente is behoudend met het toestaan van woningen in het buitengebied, zoals is 

vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten voor dit bestemmingsplan en het huidige 
woonbeleid. Om deze reden zijn bedrijfswoningen uitsluitend toegestaan indien deze 
noodzakelijk zijn voor het bedrijf. De gemeente houdt dan ook vast aan het begrijp 
'noodzakelijk'. 

Ad k. Het begrip 'bijgebouw' maakt deel uit van de agrarische bestemming. In art. 3.2.1 onder f zijn 
bijgebouwen bij agrarische bedrijfswoningen toegestaan. Dit gebouw mag enkel worden 
gebruikt ten behoeve van de bedrijfswoning. Om deze reden is het begrip 'bijgebouw' op deze 
wijze geredigeerd. 

Ad I. In hoofdstuk 3, paragraaf 3.1, subparagraaf 3.1.3 van de toelichting is het cultuurhistorische 
beleid van de gemeente beschreven. Het begrip 'cultuurhistorische waarde' wordt ingevuld 
door dit beleid. Met andere woorden, dit beleid geeft aan wanneer landerijen of gebouwen 
cultuurhistorisch waarden bezitten. In het begrip 'cultuurhistorische waarden' zijn de 
kenmerken van cultuurhistorische waarden samengevat. 

Ad m. Beweiding is bij uitstek grondgebonden landbouw. Er is sprake van grondgebonden landbouw 
als het landbouwbedrijf voor het grootste gedeelte afhankelijk is van het producerende 
vermogen van de gronden van het bedrijf. Als het vee wordt beweid is het landbouwbedrijf 
afhankelijk van het producerende vermogen van de gronden om de dieren te kunnen voeren. 

Ad n. De gemeente deelt de mening van reclamant niet. De gronden kunnen ook gebruikt worden 
voor bijvoorbeeld het telen van mais of het inkuilen van gras. Deze diervoeding is ook van 
belang voor een grondgebonden veehouderij en daarmee is de veehouderij in verhouding met 
zijn omliggende gronden. Het inperken van de definitie van artikel 1.44 conform het idee van 
reclamant is dan ook niet werkbaar. De definitie wordt niet aangepast. 

Ad o. De gemeente deelt de mening van reclamant. De definitie wordt daarom aangepast 
overeenkomstig de opmerking van reclamant. 

Ad p. De opgenomen begripsbepaling is overeenkomstig het vastgestelde Paardenbakken beleid 
van de gemeente Epe. Het is juist dat een heg niet wordt bedoeld met het woord 'afscheiding' 
in deze begripsbepaling. Rondom een paardenbak zal veelal een hekwerk aanwezig moeten 
zijn (een zogenaamd bouwwerk, geen gebouw zijnde). Wel is het mogelijk om het bouwwerk 
dat wordt gebruikt als afscheiding te camoufleren door middel van een heg. Of een dergelijk 
bouwwerk is toegestaan, is in de bouwregels van de verschillende bestemmingen 
aangegeven. 
Het aanpassen van de definitie wordt niet nodig geacht. 

Ad q. Het perceel van reclamant is voorzien van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -

bestaand erf'. Dit betekent dat hier een bedrijf uitgeoefend mag worden dat niet is gericht op 
een reële inkomensvorming. Een bedrijfsmatig bedrijf waar geen volledig inkomen wordt 
gegenereerd past binnen deze omschrijving. Een paardenhouderij kan dus wel degelijk als 
agrarisch hobbybedrijf worden uitgeoefend. 

Ad r. Met het 'oorspronkelijke aansluitende terrein' wordt het aansluitende terrein bedoeld voordat 
het bijvoorbeeld is opgehoogd of afgegraven. Dit begrip geldt ook voor bestaande gebouwen. 

Ad s. De gemeente deelt de mening van reclamant. De zinsnede 'zonder fundering' wordt 
geschrapt. 
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Ad t. De meetvoorschriften in de artikel 2 zijn afgestemd op het vigerende bestemmingsplan en op 
de gebruikelijke definities van de gemeente Epe. Op basis van deze definities zijn 
vergunningen verleend. Door het aanpassen van de definities kunnen onwenselijke verschillen 
in toegestane oppervlakten ontstaan. De wijze van meten wordt dan ook niet aangepast. 

Ad u. Het telen van voor de tuin bestemde gewassen zoals bomen, struiken en heesters is niet 
zonder meer toegestaan in de bestemming 'Agrarisch'. Dit is geregeld in artikel 47 
'Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 
werkzaamheden' van het bestemmingsplan. In dit artikel is geregeld dat de werkzaamheid 
'bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden, waaronder begrepen het kweken en 
telen van bomen, struiken en heesters' in bepaalde gebieden niet is toegestaan of uitsluitend 
is toegestaan door middel van een omgevingsvergunning. Ter plaatse van de aanduidingen 
'overige zone - hooilanden', 'overige zone - broeken', 'overige zone - uiterwaarden' en 
'overige zone - veenontginning Nijbroek' is het telen van bomen, struiken en heesters niet 
toegestaan. Ter plaatse van de aanduidingen 'overige zone - dekzandruggen en oude 
bouwlanden', 'overige zone - natte heideontginningen', 'overige zone - beekdalen', 'overige 
zone - kampenontginningen' en 'overige zone - oeverwaľ dient men een 
omgevingsvergunning aan te vragen ten behoeve van het telen van bomen, struiken en 
heesters. Deze omgevingsvergunning wordt niet verleend als door het telen van bomen, 
struiken en heesters de landschappelijke- en natuurwaarden van het gebied worden 
aangetast. 
Kortom, het kweken van voor de tuin bestemde gewassen, zoals bomen, struiken en heester 
is reeds beperkt in het onderhavige bestemmingsplan. 
Ten aanzien van de zorgen van reclamant omtrent pesticiden wordt volstaan met de 
constatering dat de regulering van het gebruik van pesticiden niet door een bestemmingsplan 
kan worden bepaald. 

Ad v. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 
regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Ad w. De gemeente kan zich voorstellen dat de wijze van regeling tot verwarring kan leiden. 
Voorgesteld wordt om de redactie van 3.1 sub n op te knippen in twee delen: 
» bestaande nevenactiviteiten, welke zijn opgenomen in Lijst nevenactiviteiten bij de 

bestemming 'Agrarisch' zijn uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
agrarisch - nevenactiviteit' toegestaan, met dien verstande dat de bebouwde oppervlakte 
gebruikt ten behoeve van deze nevenactiviteit ten hoogste bedraagt de in de bijlage 
genoemde oppervlakte; 

» nevenactiviteiten, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
1. ter plaatse van de aanduidingen 'overige zone ~ gelders natuurnetwerk', 'overige zone 

-groene ontwikkelingszone' zijn uitsluitend de navolgende nevenactiviteiten 
toegestaan: 

nevenactiviteiten in de zin van natuur- en landschapsbeheer en natuureducatie tot 
een maximale oppervlakte van 350 m

2

; 
caravanstalling tot een maximale oppervlakte van 750 m

2

; 
2. op de gronden welke niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduidingen 'overige zone -

gelders natuurnetwerk', 'overige zone - groene ontwikkelingszone' zijn uitsluitend de 
navolgende nevenactiviteiten toegestaan: 

nevenactiviteiten in de zin van natuur- en landschapsbeheer en natuureducatie tot 
een maximale oppervlakte van 500 m

2

; 
caravanstalling tot een maximale oppervlakte van 1000 m

2

; 
Zie de beantwoording onder ad e en ad f ten aanzien van Oranjeweg 100 te Ernst. 

Ad x. De gemeente deelt de mening van reclamant. Het opslaan van mest is essentieel voor het 
uitoefenen van een agrarisch bedrijf of een agrarisch hobbybedrijf. De bepaling uit artikel 3 lid 
3.1 sub z wordt geschrapt. 

Ad y. Dit is inderdaad niet de bedoeling. Ook ten behoeve van een agrarisch hobbybedrijf mag 
worden gebouwd. De redactie van artikel 3 lid 3.2 sublid 3.2.1 onder a wordt aangepast, 
waarbij deze bepaling niet van toepassing is op bouwvlakken met de aanduiding 'bestaand 
erf. 
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Ad z. De gemeente heeft begrip voor de argumentatie van reclamant. Om deze reden wordt de 
bepaling in artikel 3 lid 3.2 sublid 3.2.1 onder c verruimd. De bestaande oppervlakte aan 
bedrijfsgebouwen mag worden uitgebreid met 1507o dan wel tot een oppervlakte van 200 m 2 . 
Dit betekent dat als de oppervlakte aan bedrijfsgebouwen na een uitbreiding van 1507o ten 
opzichte van de bestaande situatie minder bedraagt dan 200 m 2 , de oppervlakte aan 
bedrijfsgebouwen mag worden uitgebreid tot 200 m 2 . Verdere mogelijkheden zijn, aangezien 
slechts sprake is van een hobbybedrijf, niet nodig. 

Ad aa. De bebouwingsmogelijkheden zijn verruimd door het aanpassen van artikel 3 lid 3.2 sublid 
3.2.1 onder c zoals is beschreven onder ad z. Een verdere verruiming door het toestaan van 
hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde is niet wenselijk, mede vanwege de 
landschappelijke effecten. Het bestemmingsplan wordt op dit punt niet aangepast. 

Ad bb. De bijgebouwen die zijn toegestaan op grond van artikel 3.2.1 onder f zijn uitsluitend 
toegestaan ten behoeve van de functie 'wonen' in de bedrijfswoning. Deze gebouwen mogen 
niet worden gebruikt ten behoeve van het agrarische bedrijf. 
Daarnaast is het toegestaan om bedrijfsgebouwen voor de voorgevel van de bedrijfswoning te 
bouwen, zolang deze binnen het bouwvlak worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan staat 
hier niet aan in de weg. 
Aanpassing van het bestemmingsplan is gezien bovenstaande niet nodig. 

Ad cc. In het voorontwerp bestemmingsplan was een foutieve oppervlakte van 5.000 m 2 opgenomen. 
De gemeente wil de bebouwing buiten de bouwvlakken in het agrarisch gebied beperken. Om 
deze reden is deze regel ten behoeve het toestaan van schuilgelegenheden verscherpt en 
dient de oppervlakte van de bij de schuilgelegenheid behorende en daaraan grenzende 
agrarische gronden ten minste 5 ha. te bedragen. Op basis van voortschrijdend inzicht moet 
echter geconcludeerd worden dat 5 ha erg ruim is. Om beter aan te sluiten bij de werkelijkheid 
wordt ervoor gekozen om de oppervlakte bij te stellen naar 3 ha.De gemeente wil dat de 
schuilgelegenheden zo dicht mogelijk bij het bouwvlak worden gerealiseerd. Op deze wijze 
worden enkel schuilgelegenheden gerealiseerd indien het noodzakelijk is om een 
schuilmogelijkheid in het open veld te realiseren. 
De gemeente wil de bebouwing buiten de bouwvlakken in het agrarisch gebied zoveel 
mogelijk beperken. Vanwege dierenwelzijn ziet zij echter de noodzaak tot het mogelijk maken 
van schuilgelegenheden buiten de bouwvlakken. Deze bebouwing dient ingepast te worden in 
het landschap om de verrommeling van het landschap zoveel mogelijk te beperken. Om deze 
reden is een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing door middel van 
een inrichtings- en beheersplan als voorwaarde opgenomen bij het verlenen van een afwijking 
bij een omgevingsvergunning. De gemeente erkent dat de eis om zowel een uitgebreid 
inrichtings- als beheersplan te overleggen zwaar is. Om deze reden wordt het overleggen van 
een beheersplan niet meer als voorwaarde opgenomen bij het verlenen van een afwijking bij 
een omgevingsvergunning. Een landschappelijk inrichtingsplan dient dus wel overlegd te 
worden. 

Ad dd. De gemeente deelt de mening van reclamant. Aan de zienswijze wordt tegemoet gekomen 
door de redactie van dit onderdeel aan te passen, zodat het gebruik van meer dan één 
bouwlaag voor het stallen van vee is niet toegestaan, tenzij dit een bestaand gebruik betreft. 

Ad ee. Zoals blijkt uit de rest van de beantwoording van deze zienswijze mogen bijgebouwen niet 
worden gebruikt ten behoeve van een agrarische bedrijf, maar uitsluitend ten behoeve van de 
functie 'wonen' in de bedrijfswoning. 

Ad ff. De gemeente deelt de mening van reclamant niet. De huidige redactie geeft in artikel 3 lid 3.5 
sub e.3 helder aan waar de landschappelijke inpassing aan moet voldoen. Deze regels sluiten 
aan bij de Nota Verblijfsrecreatie. 

Ad gg. De gemeente deelt de mening van reclamant. De verwijzing naar de dubbelbestemming 
'Waarde - Archeologie 6' wordt uit artikel 44 g, onder 6, derde punt verwijderd. 

Ad hh. De gemeente is op de hoogte van het gebruik van deze gronden. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

De bestemming van het pad van het perceel Steenderbultweg 24 naar de Langeweg wordt 
gewijzigd van Bos naar Agrarisch. 
Voor het kleinschalige kampeerterrein aan de Oranjeweg 100 wordt een voorwaardelijke 
verplichting opgenomen ten aanzien van de landschappelijke inpassing, waarbij het 
inrichtingsplan, zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze zienswijzennota als uitgangspunt dient. 
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Artikel 47 wordt aangepast, zodat duidelijk blijkt dat ten aan zien van de gebiedsaanduiding 
'overige zone - beschermingszone natte landnatuur' geen omgevingsvergunning noodzakelijk 
is voor bebouwde percelen. 
Artikel 1.3, aan-huis-verbonden-beroep wordt zodanig aangepast dat dit begrip betrekking 
heeft op alle woningen in het buitengebied, ook de bedrijfswoningen en voormalige agrarische 
bedrijfswoningen. 
In artikel 1 'Begrippen' wordt het begrip 'vee' opgenomen. Dit begrip luidt als volgt: 
'Vee: door de mens gedomesticeerde dieren, zoals koeien, varkens, schapen, geiten, paarden 
en ezels;" 
Artikel 1.54, kleinschalig kampeerterrein wordt als volgt gewijzigd: "een kampeerterrein voor 
ten hoogste 25 kampeermiddelen - geen bouwwerken voor recreatief verblijf zijnde - dat 
gedurende de periode van 15 maart tot en met 31 oktober in gebruik mag zijn;" 
Artikel 1.76, schuilgelegenheid wordt aangepast, waarbij de zinsnede 'zonder fundering' wordt 
geschrapt. 
Artikel 3.1 sub n wordt opgeknipt in twee delen: 
« bestaande nevenactiviteiten, welke zijn opgenomen in Lijst nevenactiviteiten bij de 

bestemming 'Agrarisch' zijn uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
agrarisch - nevenactiviteit' toegestaan, met dien verstande dat de bebouwde oppervlakte 
gebruikt ten behoeve van deze nevenactiviteit ten hoogste bedraagt de in de bijlage 
genoemde oppervlakte; 

» nevenactiviteiten, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
1. ter plaatse van de aanduidingen 'overige zone - gelders natuurnetwerk', 'overige zone -

groene ontwikkelingszone' zijn uitsluitend de navolgende nevenactiviteiten toegestaan: 
nevenactiviteiten in de zin van natuur- en landschapsbeheer en natuureducatie tot 
een maximale oppervlakte van 350 m2; 
caravanstalling tot een maximale oppervlakte van 750 m2; 

2. op de gronden welke niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduidingen 'overige zone -
gelders natuurnetwerk', 'overige zone - groene ontwikkelingszone' zijn uitsluitend de 
navolgende nevenactiviteiten toegestaan: 

nevenactiviteiten in de zin van natuur- en landschapsbeheer en natuureducatie tot 
een maximale oppervlakte van 500 m2; 
caravanstalling tot een maximale oppervlakte van 1000 m2; 

De bepaling uit artikel 3 lid 3.1 sub z wordt geschrapt. 
De redactie van artikel 3 lid 3.2 sublid 3.2.1 onder a wordt aangepast, waarbij deze bepaling 
niet van toepassing is op bouwvlakken met de aanduiding 'bestaand erf. 
Artikel 3 lid 3.2 sublid 3.2.1 onder c wordt aangepast, waarbij de bestaande oppervlakte aan 
bedrijfsgebouwen mag worden uitgebreid met 150Zo dan wel tot een oppervlakte van 200 m 2 . 
Artikel 3 lid 3.4 onder d wordt zodanig aangepast dat de oppervlakte van de bij de 
schuilgelegenheid behorende en daaraan grenzende agrarische gronden ten minste 3 ha. 
bedraagt. 
Artikel 3 lid 3.4 onder d wordt zodanig aangepast dat het overleggen van een beheersplan niet 
meer als voorwaarde opgenomen bij het verlenen van een afwijking bij een 
omgevingsvergunning. 
Artikel 3 lid 3.5 sub a onder 4 wordt aangepast, zodat het gebruik van meer dan één bouwlaag 
voor het stallen van vee is niet toegestaan, tenzij dit een bestaand gebruik betreft, 
artikel 44 g, onder 6, derde punt wordt aangepast, waarbij de verwijzing naar de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 6' wordt verwijderd. 
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44. Reclamant (registratienummer 2015-34014) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant verzoekt de gebiedsaanduiding 'overige zone - groene ontwikkelingszone' van het 

bouwvlak te schrappen, omdat deze gebiedsaanduiding de ontwikkeling van zijn bedrijf kan 
belemmeren. 

b. Een deel van de gronden van reclamant heeft de gebiedsaanduiding 'overige zone -
beekdalen'. Ophogen en egaliseren is op grond van artikel 47 lid 1 van de regels niet 
toegestaan, terwijl dit voor de agrarische bedrijfsvoering wel wenselijk is. Reclamant verzoekt 
het verbod om te zetten naar omgevingsvergunningplichtig. Daarnaast moet voor het 
scheuren van deze gronden een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Met een 
behandeltermijn van weken/maanden vindt reclamant dit lastig, omdat het scheuren van grond 
afhankelijk is van het seizoensverloop. Reclamant verzoekt in artikel 47 lid 1 onderdelen F en 
G binnen de gebiedsaanduiding 'overige zone - beekdalen' te wijzigen in 'niet 
omgevingsvergunningplichtig'. 

c. Een deel van de gronden van reclamant heeft de gebiedsaanduiding 'overige zone -
dekzandruggen en oude bouwlanden'. Voor het scheuren van deze gronden moet een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Met een behandeltermijn van weken/maanden 
vindt reclamant dit lastig, omdat het scheuren van grond afhankelijk is van het 
seizoensverloop. Reclamant verzoekt in artikel 47 lid 1 onderdelen F en G binnen de 
gebiedsaanduiding 'overige zone - dekzandruggen en oude bouwlanden' te wijzigen in 'niet 
omgevingsvergunningplichtig'. 

d. In artikel 3 lid 1 sub a onder 5 staat dat de maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf 
niet meer mag bedragen dan het emissieplafond zoals opgenomen in bijlage 8 van de regels. 
Volgens reclamant geeft jurisprudentie aan dat het voldoende is om in een bestemmingsplan 
in algemene zin te verwijzen naar de Natuurbeschermingswet en/of een 
Natuurbeschermingswetvergunning. Reclamant verzoekt dan ook het betreffende artikel aan 
te passen en de bijlage 8 uit de regels te schrappen. 

e. Mocht bijlage 8 van de regels niet verwijderd worden, dan verzoekt reclamant in elk geval de 
waarden in deze bijlage aan te passen aan de gewijzigde rekennormen voor een aantal 
diersoorten. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. De aanduiding Groene Ontwikkelingszone is afkomstig uit de provinciale 

Omgevingsverordening. De provincie beschikt over een palet van instrumenten waarmee zij 
haar ambities realiseert. De Omgevingsverordening is er, naast bijvoorbeeld de 
Omgevingsvisie één van. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Omgevingsvisie, kent de 
Omgevingsverordening een directe juridische doorwerking in bestemmingsplannen. De 
Omgevingsverordening dient dus te worden vertaald in het voorliggende bestemmingsplan 
Buitengebied. De aanduiding Groene Ontwikkelingszone is op basis hiervan rechtstreeks 
overgenomen uit de provinciale Omgevingsverordening. Hierin heeft de gemeente Epe in 
principe geen beleidsvrijheid. 
Bij het bepalen van de begrenzing van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene 
Ontwikkelingszone hanteert de provincie het uitgangspunt dat de Groene Ontwikkelingszone 
bestaat uit alle gebieden met een andere bestemming dan natuur en/of bos binnen de 
voormalige Gelderse EHS. Het Gelders Natuurnetwerk bestaat vervolgens uit alle bestaande 
bos- en natuurbestemmingen binnen de voormalige Ecologische Hoofdstructuur. Het perceel 
van reclamant is overeenkomstig dit uitgangspunt aangewezen als Groene 
Ontwikkelingszone. 
Gelet op het feit dat de begrenzing afkomstig is uit de provinciale Omgevingsverordening en 
de gemeente deze één op één moet overnemen, is er geen aanleiding om de begrenzing, 
overeenkomstig het verzoek van reclamant, te wijzigen. 

Ad b. De gemeente Epe kent een waardevol landschap, waar zij trots op is. Daarom is in januari 
2010 het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van Veluwe tot IJssel vastgesteld. Het LOP 
bevat een regionale visie op het behoud van een mooi en aantrekkelijk landschap. Deze visie 
is vertaald in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. Het bestemmingsplan 
richt zich dan ook op het in stand houden van de landschappelijke kwaliteiten van het 
buitengebied van Epe en schept randvoorwaarden voor herstel en ontwikkeling. 
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In het nieuwe voorliggende bestemmingsplan zijn voor de verschillende landschappelijke 
waarden gebiedsaanduidingen opgenomen, die de landschapseenheden van het LOP 
weergeven. De instandhouding van de kernkwaliteiten van deze landschapseenheden is 
vastgelegd in de algemene regels. Tevens is een aanlegvergunningstelsel opgenomen, 
afgestemd op deze landschapseenheden. 
De belangrijkste omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 
zijnde, of van werkzaamheden zijn overzichtelijk opgenomen in dit aanlegvergunningstelsel. 
Werkzaamheden die de kwaliteiten van de landschappen kunnen aantasten zijn gekoppeld 
aan een vergunning. Dat betekent niet dat deze werkzaamheden niet zijn toegestaan, maar 
dat vooraf moet worden afgewogen in hoeverre aantasting van de landschapskwaliteiten 
plaatsvindt. Als dat niet het geval is, kan een omgevingsvergunning worden verleend. Of dat 
de werkzaamheden anders worden uitgevoerd, zodat er geen aantasting plaatsvindt. Indien 
vooraf kan worden gesteld dat de werkzaamheden het landschap blijvend aantasten, zoals het 
ophogen van gronden in de beekdalen, is er voor gekozen om de werkzaamheden binnen dat 
landschapstype uit te sluiten. 
Gelet op het belang van de bescherming van de landschapstypen in de gemeente, wordt het 
aanleg vergunningsstelsel niet aangepast. Indien de werkzaamheden die reclamant noemt de 
kwaliteiten van het landschap niet aantasten, kan een omgevingsvergunning worden verleend. 
In tegenstelling tot hetgeen reclamant aangeeft, kan deze omgevingsvergunning snel worden 
verleend en is er geen sprake van een behandeltermijn van weken/maanden. 
Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad c. Zie de beantwoording onder ad b. 
Ad d. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Ad e. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch 
68 



45. Reclamant (registratienummer 2015-34027) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant heeft bezwaar tegen de bestemming 'Agrarisch' die voor het perceel 

Nijbroekerweg 13 te Ernst is opgenomen. Reclamant ondervindt problemen bij het afsluiten 
van een nieuwe hypothecaire lening, omdat hypotheekverstrekkers geen lening verstrekken 
op een onderpand 'woonhuis met agrarische bestemming'. Omdat reclamant geen agrarische 
activiteiten uitoefent en feitelijk sprake is van 'wonen', verzoekt reclamant de bestemming van 
het betreffende perceel te wijzigen van 'Agrarisch' naar 'Wonen'. 

b. Reclamant noemt de uitbreiding in de afgelopen jaren van het naastgelegen perceel 
Nijbroekerweg 11 te Ernst explosief. Op grond van de bestemming die in het 
ontwerpbestemmingsplan voor dit perceel is opgenomen, kan het agrarisch bedrijf op dit 
perceel ook varkens en kippen gaan houden. Het woongenot van reclamant zal daardoor 
aanzienlijk dalen. Dit kon reclamant niet voorzien toen hij in 2000 eigenaar werd van het 
perceel Nijbroekerweg 13 te Ernst en in de periode daarna ook als goede buur meewerkte aan 
de uitbreiding van het agrarisch bedrijf. 

c. Mocht de bestemming 'Wonen' naar aanleiding van deze zienswijze niet worden toegekend, 
dan verzoekt reclamant de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning' 
met mogelijkheden voor hobbymatig agrarisch gebruik op te nemen, dit laatste vanwege het 
hobbymatig houden van paarden. 

d. Indien de gemeente niet meewerkt aan een wijziging naar 'Wonen' verzoekt reclamant de 
gemeente schriftelijk te bevestigen dat niet handhavend zal worden opgetreden voor wat 
betreft het perceel Nijbroekerweg 13 te Ernst. Tevens verzoekt reclamant de gemeente in dat 
geval te bevestigen dat de agrarische bestemming geen belemmering vormt voor de mogelijke 
verkoop van het perceel aan niet-agrariërs. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant verzoekt in zijn zienswijze om de bestemming op zijn perceel te wijzigen in wonen. 

Aangezien naast de woning van reclamant een agrarisch bedrijf ligt, is de Omgevingsdienst 
Veluwe en IJssel (OVIJ) om advies gevraagd. In het advies van de OVIJ (kenmerk 2016-
044036) wordt het volgende gemeld: 
"Om omzetting naar een woonbestemming mogelijk te maken moet worden beoordeeld of er 
sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het perceel Nijbroekerweg 13 ligt in de 
onmiddellijke nabijheid van het agrarisch bedrijf aan de Nijbroekerweg 9/11. Voor het 
agrarisch bedrijf aan de Nijbroekerweg 9/11 is op 14 oktober 2013 een omgevingsvergunning 
voor de activiteit milieu verleend voor het houden van 2359 vleeskalveren en 275 paarden in 
opfok. In deze omgevingsvergunning is een beoordeling gemaakt ten aanzien van het aspect 
geur. Hierbij is de aan te houden vaste afstand tot de woning en de geurbelasting op de 
woning aan de Nijbroekerweg 13 bepaald. Conclusie is dat de stallen op een grotere afstand 
dan de vereiste 50 meter liggen en de geurbelasting op de Nijbroekerweg 13 14 OU bedraagt 
en daarmee voldoet aan de wettelijke norm. Ook voor wat betreft het aspect geluid en fijn stof 
wordt voldaan aan de norm. Het perceel is door een groene haag onttrokken aan het zicht van 
het agrarisch bedrijf aan de Nijbroekerweg 9/11. Er kan gezien het bovenstaande worden 
gesproken over een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
Een omschakeling naar andere diersoorten kan alleen na toetsing aan milieutechnische wet
en regelgeving. Dit houdt in dat ook moet worden voldaan aan de wettelijke eisen ten aanzien 
van o.a. de aspecten geur, geluid en fijn stof. Ook indien de bestemming agrarisch wordt 
gewijzigd in andere functies kan alleen na toetsing aan milieutechnische wet- en regelgeving. 
Hierdoor wordt de woning beschermd tegen de milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf, 
betreffende de aspecten geur, geluid en luchtkwaliteit. 
Ten overvloede wordt opgemerkt dat het vigerende bestemmingsplan niet voorziet in de 
uitbreiding zoals vergund in het kader van de Wet milieubeheer. 
In OVIJ-advies van 26 mei 2015 met kenmerk 2015-102119, ten behoeve van het 
ontwerpbestemmingsplan Nijbroekerweg 11, hebben wij aangegeven dat planologisch gezien 
de aanwezigheid van de woning Nijbroekerweg 13 een aandachtpunt vormt. Hierom mogen 
de maximaal planologische mogelijkheden niet ruimer zijn dan de milieurechten op basis van 
de in 2013 verleende omgevingsvergunning en dienen ook als zodanig juridisch geborgd te 
worden. In dit advies is ervan uitgegaan dat het perceel Nijbroekerweg 13 een 
woonbestemming betreft." 
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Gezien het bovenstaande kan de bestemming van het perceel Nijbroekerweg 13 te Ernst 
worden gewijzigd in een woonbestemming. Bovendien is in het vastgestelde bestemmingsplan 
Buitengebied Nijbroekerweg 11 Ernst een zone rond Nijbroekerweg 13 opgenomen, waar 
geen nieuwe emissiepunten mogen komen. Ook voor de toekomst is een goed woonklimaat 
geborgd. Aan het verzoek van reclamant wordt tegemoet gekomen. 

Ad b. Voor het agrarisch op het perceel Nijbroekerweg 11 in Ernst is een apart bestemmingsplan 
vastgesteld, namelijk het bestemmingsplan "Buitengebied, Nijbroekerweg 11 Ernst" 
(NL.IMRO.0232.BG044Nijbroekerweg-VBP1). Om te voorkomen dat voor het perceel een 
verkeerde regeling wordt vastgesteld wordt het perceel Nijbroekerweg 11 in Ernst uit het 
voorliggende bestemmingsplan gehaald. Het perceel Nijbroekerweg 11 in Ernst maakt dus niet 
langer deel uit van het voorliggende bestemmingsplan. De opmerking van reclamant ten 
aanzien van dit perceel wordt daarom voor kennisgeving aangenomen. 

Ad c. Zie de beantwoording onder ad a. Waarbij opgemerkt dat binnen de bestemming Wonen (met 
ontheffing) ruimte is voor het hobbymatig houden van vee (in dit geval de door reclamant 
genoemde paarden). 

Ad d. Zie de beantwoording onder ad a. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Het perceel plaatselijk bekend Nijbroekerweg 13 te Ernst wordt omgezet in de bestemming 
Wonen. 
Voor het perceel Nijbroekerweg 11 te Ernst is een apart bestemmingsplan 
(NL.IMRO.0232.BG044Nijbroekerweg-VBP1) vastgesteld. Om een dubbele regeling te 
voorkomen wordt dit perceel uit het bestemmingsplan Buitengebied gehaald. 
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46. Reclamant (registratienummer 2015-34029) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant maakt namens zijn cliënt, eigenaar van het perceel Ooster Oenerweg 12 in Oene, 

bezwaar tegen het vergroten van het bouwvlak van het perceel Kuiperkampsweg 12 in Oene, 
op het deel dat cliënt in het verleden heeft verkocht aan de eigenaar van Kuiperkampsweg 12. 
Bij de eigendomsoverdracht is destijds notarieel vastgelegd dat deze strook grond niet 
bebouwd mag worden. 

b. In bijlage 8 van de regels is de maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf opgenomen. 
Voor het bedrijf van zijn cliënt is een hoeveelheid van 404 kg Nh3(jaar opgenomen. Er is 
echter een milieuvergunning verleend, op basis waarvan een emissieplafond van 2.585 kg 
NHS/jaar geldt. Reclamant maakt bezwaar tegen het vastleggen van een emissieplafond in 
het bestemmingsplan, omdat ammoniaknormen regelmatig wijzigen. NH3-hoeveelheden en 
dieraantallen worden bepaald op grond van de Wet milieubeheer en niet op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening. Reclamant verzoekt bijlage 8 te verwijderen uit het bestemmingsplan. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. In tegenstelling tot hetgeen reclamant aangeeft, is er geen sprake van een vergroting van het 

bouwvlak van het perceel Kuiperkampsweg 12. Wel is in het voorliggende ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied de vorm van het bouwvlak gewijzigd. De reden hiervoor was 
een inspraakreactie namens de eigenaar van Kuiperkampsweg 12, waarin dit verzoek werd 
gedaan, met het oog op een betere erfindeling en betere toekomstige bedrijfsvoering. Aan het 
verzoek is tegemoet gekomen, onder meer omdat in de nabijheid van het perceel zich geen 
gevoelige objecten bevinden en het bouwvlak en de gewenste aanpassing niet binnen de 
ecologische hoofdstructuur of een vergelijkbaar beschermde zone ligt. Bovendien bleef het 
totale oppervlak van het bouwvlak gelijk. 
De zienswijze van reclamant brengt echter nieuwe feiten en omstandigheden naar voren die 
het noodzakelijk maken om de eerder doorgevoerde aanpassing opnieuw te bekijken. In de 
ontvangen notariële akte staat dat koper het gekochte zal gebruiken als weiland, 
erfafscheiding en uitweg. Er is een erfdienstbaarheid gevestigd tot het gedogen door de 
eigenaar van de dienende erven tot het niet aanbrengen van bouwwerken binnen drie meter 
van de perceelgrens. Ook de onderliggende overeenkomst gaat hier van uit. Gelet op deze 
nieuwe gegevens kan de eerder doorgevoerde wijziging van het bouwvlak op het perceel 
Kuiperkampsweg 12 niet worden ingevuld. Daarom wordt de eerder doorgevoerde wijziging 
teruggedraaid en blijft het bouwvlak identiek aan het geldende bestemmingsplan 
Buitengebied, vastgesteld 23 juni 2005. 

Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 
regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft naast de wijziging als genoemd in zienswijze 41 geen aanleiding om het 
bestemmingsplan te wijzigen. 
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47. Reclamant (registratienummer 2015-34038) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant vindt het onwenselijk dat in het ontwerpbestemmingsplan regels omtrent de 

ammoniakemissie zijn opgenomen en bovendien dat er geen mogelijkheden zijn opgenomen 
om af te kunnen wijken van deze regels. 

b. In bijlage 8 van de regels is voor het agrarisch bedrijf van reclamant een emissieplafond 
opgenomen van 3.538 kg NHS/jaar. Vanwege wijziging van de Regeling Ammoniak en 
Veehouderij per 1 augustus 2015 zijn de emissiefactoren voor een aantal 
huisvestingsystemen veranderd. Dit betekent voor het agrarisch bedrijf van reclamant dat 
sprake moet zijn van een emissieplafond van 4.953 kg NHS/jaar. Reclamant verzoekt dan ook 
het emissieplafond voor zijn agrarisch bedrijf aan te passen in bijlage 8 van de regels. Het niet 
aanpassen van de normen zou tot ongewenste situaties kunnen leiden, omdat op basis van 
het bestemmingsplan minder dieren gehouden kunnen worden dan milieutechnisch zijn 
vergund. 

c. Reclamant verzoekt een uitzonderingsmogelijkheid ten aanzien van ammoniakemissie op te 
nemen via een aanpassing van de gebruiksregels (artikel 3 lid 5 van de regels). Dit om bijv. bij 
aanpassing van de Rav problemen te voorkomen. Het voorstel luidt: 
'Tor een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het houden van vee, zodanig 

dat er sprake is van een negatief effect op een Natura 2000-gebied door stikstofdepositie, 
met dien verstande dat tot een strijdig gebruik met deze bestemming niet wordt 
aangemerkt: 

» het gebruik dat vergunningvrij is in het kader van de Natuurbeschermingswet, 
hetgeen kan worden aangetoond met een Aerius-berekening; 

» het gebruik dat gemeld is in het kader van de Natuurbeschermingswet; 
« het gebruik dat is toegestaan door middel van een vergunning in het kader van de 

Natuurbeschermingswet; 
» het gebruik waarvan het bevoegd gezag verklaard heeft dat een vergunning op 

grond van de Natuurbeschermingswet niet noodzakelijk is." 
Deze voorgestelde gebruiksregel is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied van de 
gemeente Leeuwarden op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze regel 
sluit beter aan bij de Natuurbeschermingswet zoals die nu geldt en biedt de ondernemer meer 
rechtszekerheid en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. 
Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Ad c. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt biedt de 
voorgestelde regeling aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de mogelijkheden 
van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij de 
stikstofdepositie toeneemt, maar onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij 
volstaan kan worden met een melding. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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48. Reclamant (registratienummer 2015-34039) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant is eigenaar van de percelen aan de Dophoeveweg, kadastraal Epe sectie B, 

nummers 2543, 2544 en 2545. Deze percelen maken in het ontwerp bestemmingsplan echter 
deel uit van het agrarisch bouwvlak van de eigenaar van Dophoeveweg 24 ('t Vemde 
Holding). Gezien de historie van deze percelen, verzoekt reclamant de percelen af te splitsen 
van het agrarisch bedrijf aan Dophoeveweg 24 en een eigen agrarisch bouwvlak toe te 
kennen. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant constateert terecht dat de percelen, kadastraal bekend Epe sectie B, nummers 

2543, 2544 en 2545 deel uitmaken van het bouwvlak van het agrarisch bouwvlak van 
Dophoeveweg 24 te Epe. Deze situatie komt overeen met de vigerende situatie uit het 
bestemmingsplan Buitengebied (vastgesteld 23 juni 2005). 
Gelet op de, door reclamant genoemde, historie van deze percelen is in het bestemmingsplan 
Buitengebied (vastgesteld 23 juni 2005), per abuis niet de correcte situatie bestemd. Hierin 
heeft reclamant gelijk. 
In het bestemmingsplan Agrarisch Gebied, 2 e partiële herziening (onherroepelijk per 15 juli 
1983) hebben de percelen van reclamant de bestemming Agrarische doeleinden klasse B 
gekregen zonder bouwblok. Het betrof hier een correctie van het bestemmingsplan Agrarisch 
Gebied (moederplan). In de toelichting van het bestemmingsplan Agrarisch Gebied, 2 e p.h 
staat dat in het bestemmingsplan Agrarisch Gebied (moederplan) ten onrechte geen rekening 
is gehouden met de eigendomsgrenzen. Dit is aangepast, waarbij het bouwvlak van 
Dophoeveweg 24 te Epe is verkleind en voor de percelen van reclamant de genoemde 
bestemming Agrarische doeleinden klasse B zonder bouwblok is opgenomen (zie ook de 
onderstaande uitsnede van de plankaart van het bestemmingsplan Agrarisch Gebied, 2 e p.h.) 
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Uitsnede plankaart bestemmingsplan Agrarisch Gebied, 2
e p.h. 

De situatie uit bestemmingsplan Agrarisch Gebied, 2 e partiële herziening is per abuis niet 
goed overgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied uit 2005 en daardoor ook niet in het 
voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. 
Derhalve is een afweging gerechtvaardigd of het voorliggende ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied gewijzigd wordt. Daarbij wordt ten eerste overwogen dat er zich geen agrarisch 
bedrijf op de percelen van reclamant bevindt. Ten tweede wordt het gegeven overwogen dat 
reclamant gedurende de gehele looptijd van het bestemmingsplan Buitengebied uit 2005 geen 
actie heeft ondernomen om gebruik te maken van de bestemming. 
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Ten derde wordt overwogen dat er hier sprake is van nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf, 
hetgeen conform de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied 
slechts mogelijk is met een goed onderbouwd verzoek. Aangezien reclamant het verzoek niet 
heeft onderbouwd, en bijvoorbeeld de noodzaak voor het toekennen van een agrarisch bedrijf 
niet heeft aangetoond, is er geen grond om aan de Nota van Uitgangspunten voorbij te gaan. 
Ten vierde wordt overwogen dat het bouwvlak voor het agrarisch bedrijf aan de Dophoeveweg 
24 feitelijk te groot is, nu duidelijk is dat de percelen van reclamant niet kunnen worden 
gerekend tot dit agrarisch bedrijf. 
Daarom wordt het bestemmingsplan aangepast, waarbij het bouwvlak op het perceel 
Dophoeveweg 24 te Epe wordt verkleind overeenkomstig de eigendomssituatie en het 
agrarisch bouwvlak van de percelen van reclamant wordt verwijderd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Het agrarisch bouwvlak op het perceel plaatselijk bekend Dophoeveweg 24 te Epe wordt 
verkleind overeenkomstig de kadastrale eigendomssituatie. 
Het agrarisch bouwvlak op de percelen kadastraal bekend Epe sectie B, nummers 2543, 2544 
en 2545 wordt verwijderd. 
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49. Reclamant (registratienummer 2015-34047) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat zijn cliënt voornemens is een nieuwe melkrundveestal te bouwen aan de 

noordwestzijde van het perceel Spiekerweg 9 te Epe. Hiertoe is in 2014 een verzoek 
ingediend bij de gemeente. Vervolgens is afgesproken met de gemeente dat het gewenste 
plan via de zienswijzemogelijkheid zou worden ingediend, zodat het bouwvlak in het kader van 
deze zienswijze kan worden aangepast. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat zijn 
cliënt de stal niet oost-west georiënteerd wil bouwen, maar meer noord-zuid georiënteerd, 
omdat dit leidt tot een beter stalklimaat, tot een betere indeling voor de 'looplijnen' op het 
bedrijf en tenslotte tot voldoende afstand tot de dichtstbijzijnde woning (plattelandswoning). 
Reclamant verzoekt het bouwvlak conform de wens van zijn cliënt aan te passen. 

b. Reclamant geeft aan dat niet duidelijk is wat wordt verstaan onder een 'reëel agrarisch bedrijf. 
Reclamant is van mening dat reeds bij toekenning van een bouwvlak sprake is van een reëel 
agrarisch bedrijf. Het opnemen van de bepaling in artikel 3.2 is volgens reclamant niet 
opportuun en rechtszeker. 

c. De voormalige bedrijfswoning op het perceel van zijn cliënt is aangeduid als 
'plattelandswoning'. Volgens reclamant is het voor zijn cliënt niet duidelijk dat deze 
'plattelandswoning' geen belemmering vormt voor de uitoefening van zijn agrarische 
bedrijfsactiviteiten. 

d. In bijlage 8 van de regels is voor elk agrarisch bedrijf een emissieplafond opgenomen. 
Reclamant heeft uit de ambtelijke organisatie begrepen dat de regeling met betrekking tot de 
ammoniakemissie zal worden aangepast. Reclamant verzoekt het dusdanig aan te passen, 
dat er ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven ontstaan wanneer een 
Natuurbeschermingswetvergunning is of kan worden verleend. Bovendien verzoekt reclamant 
vanwege de directe link die ammoniakbeperkingen hebben voor ontwikkelingsmogelijkheden 
van agrarische bedrijven, naar aanleiding van de voorgenomen aanpassing van de eerder 
genoemde regeling, het bestemmingsplan opnieuw als ontwerpbestemmingsplan ter inzage te 
leggen. 

e. Reclamant constateert dat het ontwerpbestemmingsplan vrijwel geen 
uitbreidingsmogelijkheden kent voor agrarische bedrijven. Dat betekent dat voor vrijwel iedere 
bedrijfsuitbreiding een zelfstandig bestemmingsplan nodig is. Dit zijn kostbare en relatief 
langlopende procedures. Dit druist volgens reclamant in tegen de wens van de overheid en 
het bedrijfsleven om regels te vereenvoudigen en de administratieve kosten te verlagen. 
Reclamant verzoekt om het opnemen van uitbreidingsruimte, bijvoorbeeld door het opnemen 
van een wijzigingsbevoegdheid. 

f. In het kader van de flexibilisering van het bestemmingsplan, verzoekt reclamant de 
mogelijkheid voor een bouwvlakvormwijziging op te nemen, middels een 
wijzigingsbevoegdheid. Dit leidt er niet toe dat de oppervlakte van het bouwvlak toeneemt en 
leidt dus niet tot een strijdigheid met de planMER. 

g. Reclamant constateert dat op grond van de regels een woning binnen de bestemming 
'Wonen' elders binnen het bouwvlak kan worden herbouwd. Ook in de richting van een 
agrarisch bedrijf. Dit is onwenselijk voor de agrarische bedrijfsvoering. Reclamant verzoekt 
dan ook de woningen binnen de bestemming 'Wonen' te fixeren op de huidige positie. 
Verplaatsing van een woning binnen het bouwvlak, en ook uitbreiding van woningen in de 
richting van een agrarisch bedrijf, kan dan middels een afwijkingsbevoegdheid. Hieraan kan 
de voorwaarde verbonden worden dat de verplaatsing geen nadelige gevolgen heeft voor 
omliggende agrarische bedrijven. 
Ten tijde van de inspraakronde heeft reclamant verzocht om bouwvlakken op maat voor wat 
betreft de bestemming 'Wonen'. Reclamant kan zich niet vinden in het gemeentelijke antwoord 
hierop, dat bouwvlakken op maat niet wenselijk zijn. Door de regeling in het 
ontwerpbestemmingsplan kunnen woningen zonder aanvullende toets binnen de contouren 
van een agrarisch bedrijf worden gerealiseerd. Dit is in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. 
Het bovenstaande geldt volgens reclamant overigens ook voor hindergevoelige 
nevenactiviteiten bij bedrijven en woningen/plattelandswoningen. 
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h. Reclamant kan zich niet vinden in de wijzigingsbevoegdheid, die is opgenomen in artikel 45, 
ten behoeve van het verplaatsen van het bestemmingsvlak van een woning. Volgens 
reclamant is er geen voorwaarde opgenomen dat omliggende percelen door deze verplaatsing 
niet gehinderd mogen worden. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant merkt terecht op dat is afgesproken dat de eerder ingediende aanpassing van het 

bouwvlak door middel van de zienswijzeprocedure zou kunnen worden meegenomen. De 
gemeente heeft begrip voor de argumenten van reclamant, en heeft beoordeeld of de 
aanpassing een goede ruimtelijke ordening realiseert. Daarbij is geoordeeld dat deze 
aanpassing onder voorwaarden akkoord is. 
Door reclamant wordt echter nu een nieuwe variant aangedragen. Deze variant is ook 
beoordeeld en is niet akkoord. Hiervoor is de volgende afweging gemaakt. 
De beoogde uitbreiding in de nieuwe variant bevindt zich in een gebied met de aanduiding 
'overige zone - dekzandruggen en oude bouwlanden'. Dit betreft de oude enkgronden die op 
basis van het gemeentelijk beleid zo min mogelijk aangetast dienen te worden. Bij de nieuwe 
variant steekt het bouwvlak echter ver het open gebied van de oude enkgronden in. Hierdoor 
wordt het open gebied aangetast. Dit in tegenstelling tot de eerder ingediende variant, waarbij 
het cluster van bebouwing compact blijft. De nieuwe variant is landschappelijk onwenselijk en 
past niet binnen het gemeentelijk beleid. Aan deze variant wordt derhalve niet meegewerkt. 
Zoals gezegd kan aan de eerder ingediende variant worden meegewerkt. Hierbij geldt wel als 
voorwaarde dat het erf landschappelijk wordt ingepast. Deze voorwaarde wordt als 
voorwaardelijke verplichting opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan. 

Ad b. Zie de beantwoording bij zienswijze 41 onder ad a. 
Ad c. In de vastgestelde Nota van Uitgangspunten heeft de gemeenteraad de keuze gemaakt om in 

gevallen dat een tweede legale agrarische bedrijfswoning is afgesplitst van het agrarische 
bedrijf, deze woning op grond van de Wet Plattelandswoningen de aanduiding 
plattelandswoning krijgt. De Wet Plattelandswoningen is op 1 januari 2013 in werking 
getreden. De wet houdt in dat als de gemeente met een ruimtelijk besluit bewoning van een 
agrarische bedrijfswoning door derden mogelijk maakt, dat wil zeggen bewoning door 
personen die geen relatie met het agrarische bedrijf hebben, deze woning als het ware 
onderdeel blijft uitmaken van het agrarische bedrijf en daarom geen extra bescherming geniet 
tegen milieuhinder, i.e. geurhinder van het betreffende bedrijf. De wet geeft de gemeente dus 
meer mogelijkheden om voormalige agrarische bedrijfswoningen te laten bewonen door 
personen die niet verbonden zijn aan het bijbehorend agrarisch bedrijf. Wordt bewoning 
planologisch toegestaan, dan volgt uit de Wet Plattelandswoningen dat de beschermingseisen 
die voor burgerwoningen gelden niet gelden voor de plattelandswoning voor zover het gaat 
om milieuhinder veroorzaakt door het bedrijf waar de plattelandswoning onderdeel van 
uitmaakte. 
In gevallen dat een tweede agrarische bedrijfswoning is afgesplitst van het agrarische bedrijf, 
zoals in de voorliggende situatie, is een afweging gemaakt of er sprake kan zijn van een goed 
woon- en leefklimaat. Als dat het geval is heeft de woning binnen het agrarisch bouwperceel 
een aanduiding gekregen als plattelandswoning, op basis waarvan burgerbewoning mede is 
toegestaan. 
In de voorliggende situatie is in een eerder stadium reeds geconstateerd dat sprake is van een 
vergunde, dus legale, voormalige agrarische bedrijfswoning. Door de Omgevingsdienst 
Veluwe en IJssel is voor alle plattelandswoningen onderzocht in welke mate het in de directe 
nabijheid gelegen agrarisch bedrijf invloed heeft op de luchtkwaliteit. Uit dit onderzoek blijkt 
dat wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen. De voormalige agrarische bedrijfswoning kan 
dus de aanduiding plattelandswoning krijgen, en daardoor bewoond worden door derden, 
zonder dat het agrarisch bedrijf van reclamant wordt gehinderd. 

Ad d. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 
regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. Ook biedt de voorgestelde regeling aanvullend de 
mogelijkheid om uitte breiden binnen de mogelijkheden van het PAS (Programmatische 
Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij de stikstofdepositie toeneemt, maar onder de 
drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij volstaan kan worden met een melding. Verder 
wordt opgemerkt dat het opnieuw als ontwerp ter inzage leggen van het bestemmingsplan niet 
aan de orde is. 
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De nu opgenomen regeling is een duidelijke en werkbare regeling. Een nieuwe ronde inspraak 
weegt daarom niet op tegen het tijdsverlies dat hierbij optreedt. Bovendien is het middels het 
instellen van beroep nog steeds mogelijk de nieuwe regeling ter discussie te stellen. 

Ad e. Zie de beantwoording van zienswijze 28 onder ad d. 
Ad f. Zie de beantwoording onder ad d, en de beantwoording van zienswijze 41 onder ad d. 
Ad g. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad e. 
Ad h. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad f. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bouwvlak op het perceel plaatselijk bekend Spiekerweg 5 te Epe wordt aangepast 
overeenkomstig de gele lijn op de onderstaande afbeelding, waarbij een voorwaardelijke verplichting 
wordt opgenomen voor de landschappelijke inpassing van het bouwvlak. 

I 

Aangepast bouwvlak Spiekerweg 5, Epe 
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50. Reclamant (registratienummer 2015-34048) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat niet duidelijk is wat wordt verstaan onder een 'reëel agrarisch bedrijf'. 

Reclamant is van mening dat reeds bij toekenning van een bouwvlak sprake is van een reëel 
agrarisch bedrijf. Het opnemen van de bepaling in artikel 3.2 is volgens reclamant niet 
opportuun en rechtszeker. 

b. In bijlage 8 van de regels is voor elk agrarisch bedrijf een emissieplafond opgenomen. 
Reclamant heeft uit de ambtelijke organisatie begrepen dat de regeling met betrekking tot de 
ammoniakemissie zal worden aangepast. Reclamant verzoekt het dusdanig aan te passen, 
dat er ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven ontstaan wanneer een 
Natuurbeschermingswetvergunning is of kan worden verleend. Bovendien verzoekt reclamant 
vanwege de directe link die ammoniakbeperkingen hebben voor ontwikkelingsmogelijkheden 
van agrarische bedrijven, naar aanleiding van de voorgenomen aanpassing van de eerder 
genoemde regeling, het bestemmingsplan opnieuw als ontwerpbestemmingsplan ter inzage te 
leggen. 

c. Reclamant constateert dat het ontwerpbestemmingsplan vrijwel geen 
uitbreidingsmogelijkheden kent voor agrarische bedrijven. Dat betekent dat voor vrijwel iedere 
bedrijfsuitbreiding een zelfstandig bestemmingsplan nodig is. Dit zijn kostbare en relatief 
langlopende procedures. Dit druist volgens reclamant in tegen de wens van de overheid en 
het bedrijfsleven om regels te vereenvoudigen en de administratieve kosten te verlagen. 
Reclamant verzoekt om het opnemen van uitbreidingsruimte, bijvoorbeeld door het opnemen 
van een wijzigingsbevoegdheid. 

d. Voor bedrijven die in het extensiveringsgebied liggen bestaat volgens reclamant de 
mogelijkheid uit te breiden in het kader van dierenwelzijn. Het agrarisch bedrijf van zijn cliënt 
is niet gelegen in een dergelijke zone. Toch wenst zijn cliënt vanwege dierenwelzijn uit te 
breiden, bijvoorbeeld door het realiseren van wintergarten aan de stallen. Reclamant verzoekt 
dan ook om ook voor bedrijven buiten de extensiveringsgebieden uitbreidingsmogelijkheden in 
het kader van dierenwelzijn in het bestemmingsplan op te nemen. 

e. In het kader van de flexibilisering van het bestemmingsplan, verzoekt reclamant de 
mogelijkheid voor een bouwvlakvormwijziging op te nemen, middels een 
wijzigingsbevoegdheid. Dit leidt er niet toe dat de oppervlakte van het bouwvlak toeneemt en 
leidt dus niet tot een strijdigheid met de planMER. 

f. Reclamant constateert dat op grond van de regels een woning binnen de bestemming 
'Wonen' elders binnen het bouwvlak kan worden herbouwd. Ook in de richting van een 
agrarisch bedrijf. Dit is onwenselijk voor de agrarische bedrijfsvoering. Reclamant verzoekt 
dan ook de woningen binnen de bestemming 'Wonen' te fixeren op de huidige positie. 
Verplaatsing van een woning binnen het bouwvlak, en ook uitbreiding van woningen in de 
richting van een agrarisch bedrijf, kan dan middels een afwijkingsbevoegdheid. Hieraan kan 
de voorwaarde verbonden worden dat de verplaatsing geen nadelige gevolgen heeft voor 
omliggende agrarische bedrijven. 
Ten tijde van de inspraakronde heeft reclamant verzocht om bouwvlakken op maat voor wat 
betreft de bestemming 'Wonen'. Reclamant kan zich niet vinden in het gemeentelijke antwoord 
hierop, dat bouwvlakken op maat niet wenselijk zijn. Door de regeling in het 
ontwerpbestemmingsplan kunnen woningen zonder aanvullende toets binnen de contouren 
van een agrarisch bedrijf worden gerealiseerd. Dit is in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. 
Het bovenstaande geldt volgens reclamant overigens ook voor hindergevoelige 
nevenactiviteiten bij bedrijven en woningen/plattelandswoningen. 

g. Reclamant kan zich niet vinden in de wijzigingsbevoegdheid, die is opgenomen in artikel 45, 
ten behoeve van het verplaatsen van het bestemmingsvlak van een woning. Volgens 
reclamant is er geen voorwaarde opgenomen dat omliggende percelen door deze verplaatsing 
niet gehinderd mogen worden. 
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Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording bij zienswijze 41 onder ad a. 
Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2, en de beantwoording van zienswijze 

49 onder ad d. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de regeling in het bestemmingsplan voor de 
ammoniakemissie zodanig aangepast dat de vergunde situatie wordt gerespecteerd. Ook 
biedt de voorgestelde regeling aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de 
mogelijkheden van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij 
de stikstofdepositie toeneemt, maar onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij 
volstaan kan worden met een melding. 

Ad c. Zie de beantwoording van zienswijze 28 onder ad d. 
Ad d. In tegenstelling tot hetgeen reclamant aangeeft hebben agrarische bedrijven, zowel in het 

extensiveringsgebied als daarbuiten, ontwikkelingsruimte. Daarbij gelden wel beperkingen, zo 
mag de ammoniakemissie niet toenemen (zie ook hoofdstuk 2 in deze zienswijzennota). 
Daarnaast gelden diverse voorwaarden, afhankelijk van het type bedrijf (grondgebonden of 
niet-grondgebonden) en het gebied (extensiveringsgebied of niet). De door reclamant 
genoemde beperking ten aanzien van dieren welzijnseisen gelden uitsluitend voor niet-
grondgebonden veehouderijen binnen het extensiveringsgebied. Buiten het 
extensiveringsgebied kunnen ook andere overwegingen een rol spelen bij de afweging. De 
regeling is dus ruimer dan reclamant aangeeft. Daarmee is reeds voldaan aan het verzoek 
van reclamant en is verdere aanpassing of verruiming niet noodzakelijk. 

Ad e. Zie de beantwoording onder ad c, en de beantwoording van zienswijze 41 onder ad d. 
Ad f. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad e. 
Ad g. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad f. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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51. Reclamant (registratienummer 2015-34049) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat niet duidelijk is wat wordt verstaan onder een 'reëel agrarisch bedrijf'. 

Reclamant is van mening dat reeds bij toekenning van een bouwvlak sprake is van een reëel 
agrarisch bedrijf. Het opnemen van de bepaling in artikel 3.2 is volgens reclamant niet 
opportuun en rechtszeker. 

b. In bijlage 8 van de regels is voor elk agrarisch bedrijf een emissieplafond opgenomen. 
Reclamant heeft uit de ambtelijke organisatie begrepen dat de regeling met betrekking tot de 
ammoniakemissie zal worden aangepast. Reclamant verzoekt het dusdanig aan te passen, 
dat er ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven ontstaan wanneer een 
Natuurbeschermingswetvergunning is of kan worden verleend. Bovendien verzoekt reclamant 
vanwege de directe link die ammoniakbeperkingen hebben voor ontwikkelingsmogelijkheden 
van agrarische bedrijven, naar aanleiding van de voorgenomen aanpassing van de eerder 
genoemde regeling, het bestemmingsplan opnieuw als ontwerpbestemmingsplan ter inzage te 
leggen. 

c. De loop van de watergang ten zuiden van het agrarisch bedrijf aan de Veenweg 1 in Epe is 
aangepast. In de inspraaknota is aangegeven dat deze watergang zal worden verwijderd uit 
het bestemmingsplan. Reclamant constateert dat dit niet is gebeurd en verzoekt de juiste loop 
van de watergang op te nemen in het bestemmingsplan. 

d. Reclamant constateert dat het ontwerpbestemmingsplan vrijwel geen 
uitbreidingsmogelijkheden kent voor agrarische bedrijven. Dat betekent dat voor vrijwel iedere 
bedrijfsuitbreiding een zelfstandig bestemmingsplan nodig is. Dit zijn kostbare en relatief 
langlopende procedures. Dit druist volgens reclamant in tegen de wens van de overheid en 
het bedrijfsleven om regels te vereenvoudigen en de administratieve kosten te verlagen. 
Reclamant verzoekt om het opnemen van uitbreidingsruimte, bijvoorbeeld door het opnemen 
van een wijzigingsbevoegdheid. 

e. Voor bedrijven die in het extensiveringsgebied liggen bestaat volgens reclamant de 
mogelijkheid uit te breiden in het kader van dierenwelzijn. Het agrarisch bedrijf van zijn cliënt 
is niet gelegen in een dergelijke zone. Toch wenst zijn cliënt vanwege dierenwelzijn uit te 
breiden, bijvoorbeeld door het realiseren van wintergarten aan de stallen. Reclamant verzoekt 
dan ook om ook voor bedrijven buiten de extensiveringsgebieden uitbreidingsmogelijkheden in 
het kader van dierenwelzijn in het bestemmingsplan op te nemen. 

f. In het kader van de flexibilisering van het bestemmingsplan, verzoekt reclamant de 
mogelijkheid voor een bouwvlakvormwijziging op te nemen, middels een 
wijzigingsbevoegdheid. Dit leidt er niet toe dat de oppervlakte van het bouwvlak toeneemt en 
leidt dus niet tot een strijdigheid met de planMER. 

g. Reclamant constateert dat op grond van de regels een woning binnen de bestemming 
'Wonen' elders binnen het bouwvlak kan worden herbouwd. Ook in de richting van een 
agrarisch bedrijf. Dit is onwenselijk voor de agrarische bedrijfsvoering. Reclamant verzoekt 
dan ook de woningen binnen de bestemming 'Wonen' te fixeren op de huidige positie. 
Verplaatsing van een woning binnen het bouwvlak, en ook uitbreiding van woningen in de 
richting van een agrarisch bedrijf, kan dan middels een afwijkingsbevoegdheid. Hieraan kan 
de voorwaarde verbonden worden dat de verplaatsing geen nadelige gevolgen heeft voor 
omliggende agrarische bedrijven. 
Ten tijde van de inspraakronde heeft reclamant verzocht om bouwvlakken op maat voor wat 
betreft de bestemming 'Wonen'. Reclamant kan zich niet vinden in het gemeentelijke antwoord 
hierop, dat bouwvlakken op maat niet wenselijk zijn. Door de regeling in het 
ontwerpbestemmingsplan kunnen woningen zonder aanvullende toets binnen de contouren 
van een agrarisch bedrijf worden gerealiseerd. Dit is in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. 
Het bovenstaande geldt volgens reclamant overigens ook voor hindergevoelige 
nevenactiviteiten bij bedrijven en woningen/plattelandswoningen. 

h. Reclamant kan zich niet vinden in de wijzigingsbevoegdheid, die is opgenomen in artikel 45, 
ten behoeve van het verplaatsen van het bestemmingsvlak van een woning. Volgens 
reclamant is er geen voorwaarde opgenomen dat omliggende percelen door deze verplaatsing 
niet gehinderd mogen worden. 
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Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording bij zienswijze 41 onder ad a. 
Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2, en de beantwoording van zienswijze 

49 onder ad d. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de regeling in het bestemmingsplan voor de 
ammoniakemissie zodanig aangepast dat de vergunde situatie wordt gerespecteerd. Ook 
biedt de voorgestelde regeling aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de 
mogelijkheden van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij 
de stikstofdepositie toeneemt, maar onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij 
volstaan kan worden met een melding. 

Ad c. In tegenstelling tot hetgeen reclamant aangeeft, is de bestemming Water wel aangepast naar 
aanleiding van de inspraak. Doordat ter hoogte van de voormalige watergang echter een 
gebiedsaanduiding ligt, lijkt het of deze wijziging niet is doorgevoerd. De bestemming Water 
ligt echter uitsluitend op de nieuwe watergang en komt niet meer voor ter plaatse van de 
voormalige watergang. 

Ad d. Zie de beantwoording van zienswijze 28 onder ad d. 
Ad e. Zie de beantwoording van zienswijze 50 onder ad d. 
Ad f. Zie de beantwoording onder ad d, en de beantwoording van zienswijze 41 onder ad d. 
Ad g. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad e. 
Ad h. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad f. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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52. Reclamant (registratienummer 2015-34050) 

Samenvatting reactie 
a. In bijlage 8 van de regels is voor elk agrarisch bedrijf een emissieplafond opgenomen. 

Reclamant heeft uit de ambtelijke organisatie begrepen dat de regeling met betrekking tot de 
ammoniakemissie zal worden aangepast. Reclamant verzoekt het dusdanig aan te passen, 
dat er ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven ontstaan wanneer een 
Natuurbeschermingswetvergunning is of kan worden verleend. Bovendien verzoekt reclamant 
vanwege de directe link die ammoniakbeperkingen hebben voor ontwikkelingsmogelijkheden 
van agrarische bedrijven, naar aanleiding van de voorgenomen aanpassing van de eerder 
genoemde regeling, het bestemmingsplan opnieuw als ontwerpbestemmingsplan ter inzage te 
leggen. 

b. Reclamant verzoekt namens zijn cliënt de vorm van het bouwvlak aan te passen conform het 
voorstel dat aan de zienswijze is toegevoegd. Hierbij wordt een deel van het bouwvlak aan de 
oostzijde verplaatst naar de zuidwesthoek. 

c. In het kader van de flexibilisering van het bestemmingsplan, verzoekt reclamant de 
mogelijkheid voor een bouwvlakvormwijziging op te nemen, middels een 
wijzigingsbevoegdheid. Dit leidt er niet toe dat de oppervlakte van het bouwvlak toeneemt en 
leidt dus niet tot een strijdigheid met de planMER. 

d. Reclamant constateert dat op grond van de regels een woning binnen de bestemming 
'Wonen' elders binnen het bouwvlak kan worden herbouwd. Ook in de richting van een 
agrarisch bedrijf. Dit is onwenselijk voor de agrarische bedrijfsvoering. Reclamant verzoekt 
dan ook de woningen binnen de bestemming 'Wonen' te fixeren op de huidige positie. 
Verplaatsing van een woning binnen het bouwvlak, en ook uitbreiding van woningen in de 
richting van een agrarisch bedrijf, kan dan middels een afwijkingsbevoegdheid. Hieraan kan 
de voorwaarde verbonden worden dat de verplaatsing geen nadelige gevolgen heeft voor 
omliggende agrarische bedrijven. 
Ten tijde van de inspraakronde heeft reclamant verzocht om bouwvlakken op maat voor wat 
betreft de bestemming 'Wonen'. Reclamant kan zich niet vinden in het gemeentelijke antwoord 
hierop, dat bouwvlakken op maat niet wenselijk zijn. Door de regeling in het 
ontwerpbestemmingsplan kunnen woningen zonder aanvullende toets binnen de contouren 
van een agrarisch bedrijf worden gerealiseerd. Dit is in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. 
Het bovenstaande geldt volgens reclamant overigens ook voor hindergevoelige 
nevenactiviteiten bij bedrijven en woningen/plattelandswoningen. 

e. Reclamant kan zich niet vinden in de wijzigingsbevoegdheid, die is opgenomen in artikel 45, 
ten behoeve van het verplaatsen van het bestemmingsvlak van een woning. Volgens 
reclamant is er geen voorwaarde opgenomen dat omliggende percelen door deze verplaatsing 
niet gehinderd mogen worden. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2, en de beantwoording van zienswijze 

49 onder ad d. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de regeling in het bestemmingsplan voor de 
ammoniakemissie zodanig aangepast dat de vergunde situatie wordt gerespecteerd. Ook 
biedt de voorgestelde regeling aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de 
mogelijkheden van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij 
de stikstofdepositie toeneemt, maar onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij 
volstaan kan worden met een melding. 

Ad b. Reclamant verzoekt om een aanpassing van het bouwvlak. Als gevolg van de aanpassing 
wordt een gedeelte van het bouwvlak van de oostzijde verplaatst naar de zuidwesthoek. 
Bij de beoordeling van een dergelijk verzoek moet onder meer worden gekeken naar de 
landschaps- en natuurwaarden. Daarnaast moet worden gekeken naar de belangen van 
aangrenzende percelen. Op de locatie van de beoogde aanduiding liggen diverse 
gebiedsaanduidingen. Dit betreft de aanduiding 'overige zone - beschermingszone natte 
landnatuur', de aanduiding overige zone - groene ontwikkelingszone' en de aanduiding 
'overige zone - beekdalen'. De aanduidingen geven aan dat er diverse landschaps- en 
natuurwaarden zijn. 
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Binnen gebieden met de aanduiding 'overige zone - beschermingszone natte landnatuur' 
geldt dat hier geen activiteiten wenselijk zijn die mogelijk effect kunnen hebben op de 
waterhuishouding. Binnen gebieden met de aanduiding 'overige zone - beekdalen' geldt dat 
hier een nat karakter wordt beoogd, met een open uitstraling. Verdichting als gevolg van de 
verplaatsing van het bouwvlak is hier landschappelijk niet wenselijk. Het beschermingsregime 
ten aanzien van de aanduiding 'overige zone - groene ontwikkelingszone' volgt uit de 
Omgevingsverordening Gelderland. Hierin is opgenomen dat ontwikkelingen uitsluitend 
mogelijk zijn als er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van groot openbaar belang. 
Bovendien mogen de kernkwaliteiten niet worden aangetast, tenzij compensatie plaats vindt. 
In het geval van reclamant is er geen openbaar belang, en zijn er alternatieven, namelijk het 
behouden van het huidige bouwvlak. De gewenst aanpassing past derhalve niet binnen de 
drie genoemde aanduidingen. 
Ten slotte moet gekeken worden naar de belangen van aangrenzende eigenaren. Als gevolg 
van de beoogde uitbreiding komt het bouwvlak van reclamant op ca. 25 meter van de 
naburige woonbestemmingen te liggen. Deze afstand is dermate klein dat niet gegarandeerd 
is dat het woon- en leefklimaat van aangrenzende eigenaren niet geschaad wordt, noch dat 
gegarandeerd is dat gebruik van dit deel van het bouwvlak niet belemmerd wordt door deze 
woonbestemmingen. 
Gelet op bovenstaande afweging wordt geconcludeerd dat in het kader van deze procedure 
niet wordt meegewerkt aan het verzoek van reclamant voor aanpassing van het bouwvlak. 

Ad c. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad d. 
Ad d. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad e. 
Ad e. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad f. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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53. Reclamant (registratienummer 2015-34051) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat niet duidelijk is wat wordt verstaan onder een 'reëel agrarisch bedrijf'. 

Reclamant is van mening dat reeds bij toekenning van een bouwvlak sprake is van een reëel 
agrarisch bedrijf. Het opnemen van de bepaling in artikel 3.2 is volgens reclamant niet 
opportuun en rechtszeker. 

b. In bijlage 8 van de regels is voor elk agrarisch bedrijf een emissieplafond opgenomen. 
Reclamant heeft uit de ambtelijke organisatie begrepen dat de regeling met betrekking tot de 
ammoniakemissie zal worden aangepast. Reclamant verzoekt het dusdanig aan te passen, 
dat er ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven ontstaan wanneer een 
Natuurbeschermingswetvergunning is of kan worden verleend. Bovendien verzoekt reclamant 
vanwege de directe link die ammoniakbeperkingen hebben voor ontwikkelingsmogelijkheden 
van agrarische bedrijven, naar aanleiding van de voorgenomen aanpassing van de eerder 
genoemde regeling, het bestemmingsplan opnieuw als ontwerpbestemmingsplan ter inzage te 
leggen. 

c. Reclamant constateert dat het ontwerpbestemmingsplan vrijwel geen 
uitbreidingsmogelijkheden kent voor agrarische bedrijven. Dat betekent dat voor vrijwel iedere 
bedrijfsuitbreiding een zelfstandig bestemmingsplan nodig is. Dit zijn kostbare en relatief 
langlopende procedures. Dit druist volgens reclamant in tegen de wens van de overheid en 
het bedrijfsleven om regels te vereenvoudigen en de administratieve kosten te verlagen. 
Reclamant verzoekt om het opnemen van uitbreidingsruimte, bijvoorbeeld door het opnemen 
van een wijzigingsbevoegdheid. 

d. Voor bedrijven die in het extensiveringsgebied liggen bestaat volgens reclamant de 
mogelijkheid uit te breiden in het kader van dierenwelzijn. Het agrarisch bedrijf van zijn cliënt 
is niet gelegen in een dergelijke zone. Toch wenst zijn cliënt vanwege dierenwelzijn uit te 
breiden, bijvoorbeeld door het realiseren van wintergarten aan de stallen. Reclamant verzoekt 
dan ook om ook voor bedrijven buiten de extensiveringsgebieden uitbreidingsmogelijkheden in 
het kader van dierenwelzijn in het bestemmingsplan op te nemen. 

e. In het kader van de flexibilisering van het bestemmingsplan, verzoekt reclamant de 
mogelijkheid voor een bouwvlakvormwijziging op te nemen, middels een 
wijzigingsbevoegdheid. Dit leidt er niet toe dat de oppervlakte van het bouwvlak toeneemt en 
leidt dus niet tot een strijdigheid met de planMER. 

f. Reclamant constateert dat op grond van de regels een woning binnen de bestemming 
'Wonen' elders binnen het bouwvlak kan worden herbouwd. Ook in de richting van een 
agrarisch bedrijf. Dit is onwenselijk voor de agrarische bedrijfsvoering. Reclamant verzoekt 
dan ook de woningen binnen de bestemming 'Wonen' te fixeren op de huidige positie. 
Verplaatsing van een woning binnen het bouwvlak, en ook uitbreiding van woningen in de 
richting van een agrarisch bedrijf, kan dan middels een afwijkingsbevoegdheid. Hieraan kan 
de voorwaarde verbonden worden dat de verplaatsing geen nadelige gevolgen heeft voor 
omliggende agrarische bedrijven. 
Ten tijde van de inspraakronde heeft reclamant verzocht om bouwvlakken op maat voor wat 
betreft de bestemming 'Wonen'. Reclamant kan zich niet vinden in het gemeentelijke antwoord 
hierop, dat bouwvlakken op maat niet wenselijk zijn. Door de regeling in het 
ontwerpbestemmingsplan kunnen woningen zonder aanvullende toets binnen de contouren 
van een agrarisch bedrijf worden gerealiseerd. Dit is in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. 
Het bovenstaande geldt volgens reclamant overigens ook voor hindergevoelige 
nevenactiviteiten bij bedrijven en woningen/plattelandswoningen. 

g. Reclamant kan zich niet vinden in de wijzigingsbevoegdheid, die is opgenomen in artikel 45, 
ten behoeve van het verplaatsen van het bestemmingsvlak van een woning. Volgens 
reclamant is er geen voorwaarde opgenomen dat omliggende percelen door deze verplaatsing 
niet gehinderd mogen worden. 
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Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad a. 
Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2, en de beantwoording van zienswijze 

49 onder ad d. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de regeling in het bestemmingsplan voor de 
ammoniakemissie zodanig aangepast dat de vergunde situatie wordt gerespecteerd. Ook 
biedt de voorgestelde regeling aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de 
mogelijkheden van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij 
de stikstofdepositie toeneemt, maar onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij 
volstaan kan worden met een melding. 

Ad c. Zie de beantwoording van zienswijze 28 onder ad d. 
Ad d. Zie de beantwoording van zienswijze 50 onder ad d. 
Ad e. Zie de beantwoording onder ad c, en de beantwoording van zienswijze 41 onder ad d. 
Ad f. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad e. 
Ad g. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad f. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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54. Reclamant (registratienummer 2015-34052) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant constateert dat voor het perceel van zijn cliënt aan de Brinkerweg 22 de 

bestemming 'Agrarisch' juist is opgenomen, inclusief de aanduiding 'intensieve veehouderij'. 
Naast de varkenshouderij is op het betreffende perceel echter ook een oud ijzerhandel van 
zijn cliënt aanwezig. Volgens reclamant gaat het niet om een nevenactiviteit van het agrarisch 
bedrijf, maar om een zelfstandig bedrijf. In de inspraaknota heeft de gemeente aangegeven 
dat de oud ijzerhandel niet zelfstandig bestemd kan worden. Reclamant kan zich hier niet in 
vinden en is van mening dat wel degelijk een zelfstandige bestemming opgenomen kan 
worden, bijvoorbeeld een dubbelbestemming. Het is volgens reclamant niet opportuun om 
deze bedrijfsactiviteiten als nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf op te nemen. Reclamant 
verzoekt dan ook een bedrijfsbestemming voor deze activiteiten op te nemen. 

b. Op grond van de regels van het ontwerpbestemmingsplan is bebouwing ten behoeve van de 
oud ijzerhandel uitgesloten. Reclamant geeft aan dat het voor de bedrijfsvoering van zijn cliënt 
echter wel wenselijk is gebouwen te mogen gebruiken, bijvoorbeeld voor de opslag en stalling 
van materieel en machines. Gelet hierop verzoekt reclamant - naast een aparte bestemming 
voor de oud ijzerhandel - ook het gebruik van gebouwen voor deze bedrijfsactiviteiten toe te 
staan, eventueel middels een afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan. 

c. In bijlage 8 van de regels is voor elk agrarisch bedrijf een emissieplafond opgenomen. 
Reclamant heeft uit de ambtelijke organisatie begrepen dat de regeling met betrekking tot de 
ammoniakemissie zal worden aangepast. Reclamant verzoekt het dusdanig aan te passen, 
dat er ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven ontstaan wanneer een 
Natuurbeschermingswetvergunning is of kan worden verleend. Bovendien verzoekt reclamant 
vanwege de directe link die ammoniakbeperkingen hebben voor ontwikkelingsmogelijkheden 
van agrarische bedrijven, naar aanleiding van de voorgenomen aanpassing van de eerder 
genoemde regeling, het bestemmingsplan opnieuw als ontwerpbestemmingsplan ter inzage te 
leggen. 

d. Reclamant constateert dat het ontwerpbestemmingsplan vrijwel geen 
uitbreidingsmogelijkheden kent voor agrarische bedrijven. Dat betekent dat voor vrijwel iedere 
bedrijfsuitbreiding een zelfstandig bestemmingsplan nodig is. Dit zijn kostbare en relatief 
langlopende procedures. Dit druist volgens reclamant in tegen de wens van de overheid en 
het bedrijfsleven om regels te vereenvoudigen en de administratieve kosten te verlagen. 
Reclamant verzoekt om het opnemen van uitbreidingsruimte, bijvoorbeeld door het opnemen 
van een wijzigingsbevoegdheid. 

e. In het kader van de flexibilisering van het bestemmingsplan, verzoekt reclamant de 
mogelijkheid voor een bouwvlakvormwijziging op te nemen, middels een 
wijzigingsbevoegdheid. Dit leidt er niet toe dat de oppervlakte van het bouwvlak toeneemt en 
leidt dus niet tot een strijdigheid met de planMER. 

f. Reclamant constateert dat op grond van de regels een woning binnen de bestemming 
'Wonen' elders binnen het bouwvlak kan worden herbouwd. Ook in de richting van een 
agrarisch bedrijf. Dit is onwenselijk voor de agrarische bedrijfsvoering. Reclamant verzoekt 
dan ook de woningen binnen de bestemming 'Wonen' te fixeren op de huidige positie. 
Verplaatsing van een woning binnen het bouwvlak, en ook uitbreiding van woningen in de 
richting van een agrarisch bedrijf, kan dan middels een afwijkingsbevoegdheid. Hieraan kan 
de voorwaarde verbonden worden dat de verplaatsing geen nadelige gevolgen heeft voor 
omliggende agrarische bedrijven. 
Ten tijde van de inspraakronde heeft reclamant verzocht om bouwvlakken op maat voor wat 
betreft de bestemming 'Wonen'. Reclamant kan zich niet vinden in het gemeentelijke antwoord 
hierop, dat bouwvlakken op maat niet wenselijk zijn. Door de regeling in het 
ontwerpbestemmingsplan kunnen woningen zonder aanvullende toets binnen de contouren 
van een agrarisch bedrijf worden gerealiseerd. Dit is in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. 
Het bovenstaande geldt volgens reclamant overigens ook voor hindergevoelige 
nevenactiviteiten bij bedrijven en woningen/plattelandswoningen. 

Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch 
86 



g. Reclamant kan zich niet vinden in de wijzigingsbevoegdheid, die is opgenomen in artikel 45, 
ten behoeve van het verplaatsen van het bestemmingsvlak van een woning. Volgens 
reclamant is er geen voorwaarde opgenomen dat omliggende percelen door deze verplaatsing 
niet gehinderd mogen worden. 

Reactie gemeente 
Ad a. Door reclamant wordt aangegeven dat de ijzerhandel een apart bedrijf is, en derhalve apart 

bestemd moet worden. Dit is voor ons geen overweging. Ruimtelijke overwegingen zijn 
bepalend voor het toekennen van een aparte bestemming. Zoals in de inspraaknota reeds is 
geconstateerd, is het niet wenselijk om een aparte bestemming op te nemen voor de oud 
ijzerhandel van reclamant, aangezien dit bedrijf deel uit maakt van het agrarisch bouwvlak van 
reclamant. Beide bedrijven zijn van reclamant. Het aanduiden als nevenactiviteit is dan ook 
een ruimtelijk juiste insteek, waarbij de oud ijzerhandel wordt toegestaan. Daarnaast brengt 
het toestaan van een aparte bedrijfsbestemming een ruimtelijke impact met zich mee die een 
zorgvuldige afweging vraagt. Daarbij wordt ook overwogen dat de Nota van Uitgangspunten 
stelt dat er geen nieuwe bedrijfsvestiging mogelijk is in het buitengebied. 
Door het opnemen van het bedrijf in de bijlage 'Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming 
Agrarisch' wordt het huidige gebruik gelegaliseerd, overeenkomstig de verleende 
omgevingsvergunning van 4 juni 2011, zaaknummer Gen00838. In de omgevingsvergunning 
wordt geregeld dat maximaal 272 m 3 metaalafval binnen de inrichting aanwezig is. Om er voor 
te zorgen dat reclamant zijn bedrijfsvoering kan uitvoeren overeenkomstig de verleende 
omgevingsvergunning wordt aan de bijlage 'Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming 
Agrarisch' toegevoegd dat maximaal 272 m 3 metaalafval binnen de inrichting aanwezig mag 
zijn. 
Daarmee heeft reclamant een passende regeling die zijn vergunde bedrijfsvoering niet 
belemmert, en recht doet aan een goede ruimtelijke inpassing. 

Ad b. Zoals in de inspraaknota reeds is gemeld, is er geen aanleiding om het gebruik van agrarische 
bedrijfsgebouwen voor de oud ijzerhandel toe te staan. In 2011 heeft een bezwarenprocedure 
gespeeld tegen een opgelegde last onder dwangsom. De last richtte zich tegen de oud 
ijzerhandel en het gebruik van agrarische bedrijfsgebouwen voor oud ijzerhandel. De 
bezwarencommissie heeft geoordeeld dat het gebruik van de agrarische bedrijfsgebouwen 
niet onder het overgangsrecht viel. Hierop is vervolgens handhavend opgetreden. Reclamant 
heeft naar aanleiding daarvan het gebruik beëindigd. De stukken die reclamant destijds in 
2011 heeft aangeleverd in het kader van het Activiteitenbesluit ondersteunen dit. Op basis van 
de destijds gevoerde procedure en de beschikbare informatie is er geen aanleiding om het 
gebruik van agrarische bedrijfsgebouwen voor de oud ijzerhandel toe te staan. Aan dit 
verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad c. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2, en de beantwoording van zienswijze 
49 onder ad d. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de regeling in het bestemmingsplan voor de 
ammoniakemissie zodanig aangepast dat de vergunde situatie wordt gerespecteerd. Ook 
biedt de voorgestelde regeling aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de 
mogelijkheden van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij 
de stikstofdepositie toeneemt, maar onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij 
volstaan kan worden met een melding. 

Ad d. Zie de beantwoording van zienswijze 28 onder ad d. 
Ad e. Zie de beantwoording onder ad d, en de beantwoording van zienswijze 41 onder ad d. 
Ad f. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad e. 
Ad g. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad f. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
In de bijlage 'Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming Agrarisch' wordt toegevoegd dat maximaal 
272 m 3 metaalafval binnen de inrichting, gevestigd op het perceel plaatselijk bekend Brinkerweg 22 te 
Ernst, aanwezig mag zijn. 

Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch 
87 



55. Reclamant (registratienummer 2015-34104) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat niet duidelijk is wat wordt verstaan onder een 'reëel agrarisch bedrijf. 

Reclamant is van mening dat reeds bij toekenning van een bouwvlak sprake is van een reëel 
agrarisch bedrijf. Het opnemen van de bepaling in artikel 3.2 is volgens reclamant niet 
opportuun en rechtszeker. 

b. Reclamant geeft aan dat het bedrijf van zijn cliënt is gelegen binnen de gebiedszone 'overige 
zone - groene ontwikkelingszone'. Het is voor reclamant onduidelijk in hoeverre deze 
aanduiding leidt tot een belemmering van de agrarische bedrijfsvoering en de 
uitbreidingsmogelijkheden. Reclamant vindt het alleszins redelijk dat binnen de agrarische 
bouwpercelen de aanduiding 'overige zone - groene ontwikkelingszone' komt te vervallen. De 
bouwvlakken zijn volgens reclamant expliciet bestemd voor het bouwen van gebouwen en 
andere bouwwerken ten dienste van de bestemming. 

c. In bijlage 8 van de regels is voor elk agrarisch bedrijf een emissieplafond opgenomen. 
Reclamant heeft uit de ambtelijke organisatie begrepen dat de regeling met betrekking tot de 
ammoniakemissie zal worden aangepast. Reclamant verzoekt het dusdanig aan te passen, 
dat er ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven ontstaan wanneer een 
Natuurbeschermingswetvergunning is of kan worden verleend. Bovendien verzoekt reclamant 
vanwege de directe link die ammoniakbeperkingen hebben voor ontwikkelingsmogelijkheden 
van agrarische bedrijven, naar aanleiding van de voorgenomen aanpassing van de eerder 
genoemde regeling, het bestemmingsplan opnieuw als ontwerpbestemmingsplan ter inzage te 
leggen. 

d. Reclamant constateert dat het ontwerpbestemmingsplan vrijwel geen 
uitbreidingsmogelijkheden kent voor agrarische bedrijven. Dat betekent dat voor vrijwel iedere 
bedrijfsuitbreiding een zelfstandig bestemmingsplan nodig is. Dit zijn kostbare en relatief 
langlopende procedures. Dit druist volgens reclamant in tegen de wens van de overheid en 
het bedrijfsleven om regels te vereenvoudigen en de administratieve kosten te verlagen. 
Reclamant begrijpt dat er een relatie ligt met de passende beoordeling en de planMER, maar 
vindt het toch belangrijk dat er uitbreidingsruimte komt voor agrarische bedrijven, bijvoorbeeld 
door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid. 

e. Voor bedrijven die in het extensiveringsgebied liggen, bestaat de mogelijkheid om uit te 
breiden in het kader van dierenwelzijn. Reclamant geeft aan dat het agrarisch bedrijf van zijn 
cliënt niet in een dergelijke zone is gelegen en daarom geen uitbreidingsmogelijkheid heeft. 
Zijn cliënt heeft echter wel wensen om zijn bedrijf in het kader van dierenwelzijn uit te breiden, 
bijvoorbeeld door het realiseren van wintergarten aan zijn stallen. Reclamant verzoekt ook 
voor bedrijven buiten het extensiveringsgebied uitbreidingsmogelijkheden in het kader van 
dierenwelzijn op te nemen. 

f. In het kader van de flexibilisering van het bestemmingsplan, verzoekt reclamant de 
mogelijkheid voor een bouwvlakvormwijziging op te nemen, middels een 
wijzigingsbevoegdheid. Dit leidt er niet toe dat de oppervlakte van het bouwvlak toeneemt en 
leidt dus niet tot een strijdigheid met de planMER. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad a. 
Ad b. Zie de beantwoording van zienswijze 44 onder ad a. 
Ad c. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2, en de beantwoording van zienswijze 

49 onder ad d. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de regeling in het bestemmingsplan voor de 
ammoniakemissie zodanig aangepast dat de vergunde situatie wordt gerespecteerd. Ook 
biedt de voorgestelde regeling aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de 
mogelijkheden van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij 
de stikstofdepositie toeneemt, maar onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij 
volstaan kan worden met een melding. 

Ad d. Zie de beantwoording van zienswijze 28 onder ad d. 
Ad e. Zie de beantwoording van zienswijze 50 onder ad d. 

Ad f. Zie de beantwoording onder ad d, en de beantwoording van zienswijze 41 onder ad d. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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56. Reclamant (registratienummer 2015-34106) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat zijn cliënt een pluimveehouderijbedrijf heeft op het perceel 

Vlekkertseveld 3 in Ernst. Zijn cliënt kan zich niet vinden in de aanduiding 'plattelandswoning' 
op het perceel Vlekkertseveld 3a. De intentie van de Wet op de plattelandswoning was dat 
deze woningen, die in het verleden bij het agrarisch bedrijf behoorden, bewoond mogen 
worden door derden die geen relatie hebben met het agrarisch bedrijf, zonder dat dit vanuit 
het oogpunt van milieuwetgeving gevolgen had voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf. 
Jurisprudentie die zich momenteel aan het vormen is lijkt zich niet in het voordeel van 
agrarische bedrijven uit te spreken. Dit baart reclamant zorgen. Reclamant wil voorkomen dat 
het agrarisch bedrijf van zijn cliënt op slot wordt gezet door de aanduiding 'plattelandswoning'. 

b. De wijziging van de status van een tweede agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning 
wordt volgens reclamant niet nader onderbouwd in het bestemmingsplan. Een toetsing aan 
een goed woon- en leefklimaat is niet in het bestemmingsplan opgenomen. Reclamant vraagt 
zich dan ook af of er een juiste afweging heeft plaatsgevonden en verzoekt de status van 
'plattelandswoning' weer terug te zetten naar 'agrarische bedrijfswoning'. 

c. In bijlage 8 van de regels is voor elk agrarisch bedrijf een emissieplafond opgenomen. 
Reclamant geeft aan dat in deze bijlage voor het agrarisch bedrijf van zijn cliënt een 
emissieplafond van 7.006 kg NH3(jaar is opgenomen, terwijl zijn cliënt over een 
Natuurbeschermingswetvergunning beschikt, op grond waarvan een emissieplafond van 7.356 
kg NHS/jaar zou moeten gelden. Reclamant heeft uit de ambtelijke organisatie begrepen dat 
de regeling met betrekking tot de ammoniakemissie zal worden aangepast. Reclamant 
verzoekt het dusdanig aan te passen, dat er ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische 
bedrijven ontstaan wanneer een Natuurbeschermingswetvergunning is of kan worden 
verleend. Bovendien verzoekt reclamant vanwege de directe link die ammoniakbeperkingen 
hebben voor ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven, naar aanleiding van de 
voorgenomen aanpassing van de eerder genoemde regeling, het bestemmingsplan opnieuw 
als ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 

d. Reclamant constateert dat het ontwerpbestemmingsplan vrijwel geen 
uitbreidingsmogelijkheden kent voor agrarische bedrijven. Dat betekent dat voor vrijwel iedere 
bedrijfsuitbreiding een zelfstandig bestemmingsplan nodig is. Dit zijn kostbare en relatief 
langlopende procedures. Dit druist volgens reclamant in tegen de wens van de overheid en 
het bedrijfsleven om regels te vereenvoudigen en de administratieve kosten te verlagen. 
Reclamant begrijpt dat er een relatie ligt met de passende beoordeling en de planMER, maar 
vindt het toch belangrijk dat er uitbreidingsruimte komt voor agrarische bedrijven, bijvoorbeeld 
door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid. 

e. Reclamant constateert dat op grond van de regels een woning binnen de bestemming 
'Wonen' elders binnen het bouwvlak kan worden herbouwd. Ook in de richting van een 
agrarisch bedrijf. Dit is onwenselijk voor de agrarische bedrijfsvoering. Reclamant verzoekt 
dan ook de woningen binnen de bestemming 'Wonen' te fixeren op de huidige positie. 
Verplaatsing van een woning binnen het bouwvlak, en ook uitbreiding van woningen in de 
richting van een agrarisch bedrijf, kan dan middels een afwijkingsbevoegdheid. Hieraan kan 
de voorwaarde verbonden worden dat de verplaatsing geen nadelige gevolgen heeft voor 
omliggende agrarische bedrijven. 
Ten tijde van de inspraakronde heeft reclamant verzocht om bouwvlakken op maat voor wat 
betreft de bestemming 'Wonen'. Reclamant kan zich niet vinden in het gemeentelijke antwoord 
hierop, dat bouwvlakken op maat niet wenselijk zijn. Door de regeling in het 
ontwerpbestemmingsplan kunnen woningen zonder aanvullende toets binnen de contouren 
van een agrarisch bedrijf worden gerealiseerd. Dit is in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. 
Het bovenstaande geldt volgens reclamant overigens ook voor hindergevoelige 
nevenactiviteiten bij bedrijven en woningen/plattelandswoningen. 

f. Reclamant kan zich niet vinden in de wijzigingsbevoegdheid, die is opgenomen in artikel 45, 
ten behoeve van het verplaatsen van het bestemmingsvlak van een woning. Volgens 
reclamant is er geen voorwaarde opgenomen dat omliggende percelen door deze verplaatsing 
niet gehinderd mogen worden. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 
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Reactie gemeente 
Ad a. Tijdens de inspraakperiode op het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied is door 

Tekenburo Gerritsen BV, namens de eigenaar van de woning Vlekkertseveld 3a verzocht om 
de voormalige tweede bedrijfswoning de aanduiding plattelandswoning te geven. Gelet op 
jurisprudentie is het alleen mogelijk om deze aanduiding op te nemen als er wordt aangetoond 
dat er kan worden voldaan aan de luchtkwaiiteitseisen. 
Om dit aan te tonen is de Omgevingsdienst Veluwe en IJssel (OVIJ) om advies gevraagd. In 
het advies van de OVIJ (kenmerk 2015-101283) wordt gemeld dat ruimschoots wordt voldaan 
aan de luchtkwaiiteitseisen uit de Wet milieubeheer en dat er geen belemmeringen zijn om de 
woning Vlekkertseveld 3a als plattelandswoning te bestemmen. Op basis hiervan is er geen 
reden om de aanduiding plattelandswoning alsnog te verwijderden van de desbetreffende 
woning. 

Ad b. Zoals uit bovenstaande beantwoording blijkt, heeft een toetsing naar goed woon- en 
leefklimaat plaatsgevonden bij het opnemen van de aanduiding plattelandswoning op de 
voormalige tweede bedrijfswoning. Aanpassing is daarom niet noodzakelijk. 
Volledigheidshalve wordt het advies van de OVIJ als bijlage aan deze zienswijzennota 
gevoegd. 

Ad c. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2, en de beantwoording van zienswijze 
49 onder ad d. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de regeling in het bestemmingsplan voor de 
ammoniakemissie zodanig aangepast dat de vergunde situatie wordt gerespecteerd. Ook 
biedt de voorgestelde regeling aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de 
mogelijkheden van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij 
de stikstofdepositie toeneemt, maar onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij 
volstaan kan worden met een melding. 

Ad d. Zie de beantwoording van zienswijze 28 onder ad d. 
Ad e. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad e. 
Ad f. Zie de beantwoording van zienswijze 41 onder ad f. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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57. Reclamant (registratienummer 2015-34113) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant verzoekt een gedeelte van de zuidzijde van het bouwvlak van zijn cliënt aan de 

Achterenkweg 2 te Ernst te verplaatsen naar de overkant van de Achterenkweg (de oostzijde), 
zodat een gekoppeld bouwvlak ontstaat. Op deze locatie staan al gedurende een lange reeks 
van jaren twee schuren (schuilhok en veldschuur) en enige kuilvoeropslagen. Omdat deze 
schuren niet binnen het huidige bouwvlak liggen en dus onder het overgangsrecht vallen, wil 
de verzekeraar van zijn cliënt deze schuren niet meer verzekeren. Het gebruik van deze 
schuren als schuilhok en voederopslag zijn echter noodzakelijk voor de agrarische 
bedrijfsvoering. Reclamant verzoekt om aanpassing van het bouwvlak conform het ingediende 
voorstel. 

b. In bijlage 8 van de regels is de maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf opgenomen. 
Reclamant geeft aan dat voor het agrarisch bedrijf van zijn cliënt emissieplafond van 793,7 kg 
NHS/jaar is opgenomen. Op grond van wijzigingen van een aantal ammoniakemissiefactoren 
voor enkele diersoorten, dient het agrarisch bedrijf vanwege vergunde rechten een 
emissieplafond van 1.038 kg NHS/jaar te krijgen. Reclamant verzoekt dit aan de passen in 
bijlage 8 van de regels. 

Reactie gemeente 
Ad a. Voor de door reclamant aangegeven schuren zijn in het verleden geen bouwvergunningen 

afgeven. Het betreft hier dus geen vergunde situatie. Aangezien de schuren niet vergund zijn 
is er geen directe aanleiding om het bouwvlak van reclamant aan te passen. Daarnaast is het 
vanuit een goede ruimtelijke ordening niet wenselijk om het bouwvlak van reclamant te 
splitsen in een gedeelte aan de westzijde en een gedeelte aan de oostzijde van de 
Achterenkweg. De beoogde uitbreiding aan de oostzijde ligt namelijk in een gebied met een 
gebiedsaanduiding 'overige zone - dekzandruggen en oude bouwlanden'. Het beleid voor dit 
landschapstype is om het open te houden. Het is dus niet wenselijk om hier een bouwvlak te 
leggen. Dit tast immers de openheid van het landschap aan. Ook ligt het gebied in een 
beschermingszone natte landnatuur. Dit betekent dat ter plaatse bijzondere natuurwaarden 
kunnen voorkomen. Door het opnemen van een bouwvlak komen deze mogelijk in het geding. 
Ten slotte ligt het beoogde bouwvlak tussen twee woonbestemmingen in. Het is vanuit een 
goede ruimtelijke ordening niet wenselijk om een (feitelijk nieuw) agrarisch bouwvlak tussen 
twee woonbestemmingen in te leggen, temeer daar ten opzichte van de woonbestemming aan 
de Hanendorperweg 54 de richtafstand van 50 m afstand niet wordt gehaald. Gelet op de 
ruimtelijke bezwaren en het ontbreken van een directe noodzaak als gevolg van eerder 
verleende vergunningen wordt aan het verzoek van reclamant niet tegemoet gekomen. 
Overigens zijn kuilvoerplaten binnen 50 m van het agrarisch bouwvlak toegestaan (max. 
bouwhoogte 5 m). Daardoor zijn de kuilvoerplaten van reclamant na inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan legaal aanwezig, ook zonder bouwvlak. 

Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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58. Reclamant (registratienummer 2015-34275) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat de ammoniakemissie voor het bedrijf van reclamant op 0 is gezet in het 

ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. Reclamant verzoekt om de ammoniakemissie "terug 
te zetten naar de oude waarde". 
Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst is volgens reclamant door LTO aangegeven dat de 
gemeente het getal van de ammoniakemissie eenvoudig kan terugzetten naar de oude 
waarde. 
Uit de hoorzitting zijn wel aanvullingen naar voren gekomen. 

b. Reclamant wil graag zeker weten dat het bouwvlak, waarover hij eerder heeft gesproken is 
gecorrigeerd. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 

regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Ad b. In 2013 heeft reclamant gereageerd op het, in het kader van de agrarische enquête, 
toegestuurde voorstel voor een agrarisch bouwvlak. Het voorstel ging uit van een verkleining 
van het bouwvlak. Naar aanleiding van de reactie van reclamant op de enquête is dit voorstel 
aangepast en is het oorspronkelijke bouwvlak gehandhaafd in het voorliggende 
bestemmingsplan Buitengebied. Het bouwvlak is dus gecorrigeerd op basis van de eerdere 
opmerking van reclamant. Aangenomen wordt dat hiermee tegemoet gekomen wordt aan de 
wens van reclamant. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, 
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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59. Reclamant (registratienummer 2015-35208) 

Samenvatting reactie 
a. Het bouwblok van reclamant ligt dichtbij de woning van buurman. Reclamant heeft plannen 

om een schuur bij te bouwen. Reclamant heeft van zijn adviseur gehoord dat er daarbij 50 
meter afstand over moet blijven tot het woonblok van de buurman. 
Reclamant wil graag een schuur (loods/veeschuur voor koeien en schapen) bouwen. Het 
gedeelte van het bouwblok waar in de huidige situatie gebouwd zou kunnen worden ligt vlak 
voor zijn woning: volgens reclamant kan hij daar geen schuur bouwen. Als hij op die plek zou 
bouwen blijft er bovendien geen 50 meter afstand over tot het bouwblok van zijn buurman. 
Reclamant verzoekt om een deel van zijn bouwblok te verplaatsen naar de 
achterzijde/noordzijde schuin achter het huis. Reclamant overhandigt een tekening waarop dit 
is ingetekend. Reclamant heeft het plan om eind dit jaar/begin volgend jaar te bouwen. 

b. Reclamant geeft aan dat in het bestemmingsplan staat dat er een rietdekkersbedrijf gevestigd 
is als nevenactiviteit. Dit is niet meer het geval. Reclamant heeft hier sinds 3 jaar een 
veehoudersbedrijf. Daarvoor was hier ook al een veehoudersbedrijf, in combinatie met het 
Rietdekkersbedrijf. Reclamant vraagt zich af hoeveel vierkante meters aan bijgebouwen hij 
mag hebben nu er geen rietdekkersbedrijf meer is. 

c. Volgens reclamant wordt in het ontwerp bestemmingsplan een ammoniakplafond van 78 kilo 
voor zijn bedrijf aangegeven. Reclamant vindt dat te weinig. Reclamant heeft gemiddeld 0 -
40 koeien en paar honderd schapen. De aantallen variëren want het is een handelsbedrijf. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant verzoekt om een gedeelte van het bouwvlak te verplaatsen van de achterzijde 

(zuidzijde) naar de noordzijde. Om te oordelen over een verschuiving acceptabel is, moet 
onder meer worden gekeken naar de landschappelijk en natuurwaarden. Het bouwvlak ligt 
binnen de gebiedsaanduiding 'overige zone - beekdalen'. De beekdalen kenmerken zich door 
hun natte en open karakter. Verdichting van dit gebiedstype door het toevoegen van 
bebouwing is niet wenselijk. Het open, natte gebied bevindt zich hoofdzakelijk aan de 
zuidzijde van het bouwvlak van reclamant. Het nu nog onbebouwde zuidelijke gedeelte van 
het bouwvlak ligt binnen het open gebied. Bovendien ligt een gedeelte van het bouwvlak (de 
zuidoostzijde in het Gelders Natuurnetwerk. Op grond van de Omgevingsverordening 
Gelderland gelden hier beperkingen vanwege de voorkomende natuurwaarden. Verplaatsing 
van het bouwvlak uit het beekdal en de het Gelders Natuurnetwerk naar het noorden is 
daarmee op basis van de landschappelijke en de natuurwaarden wenselijk. Weliswaar ligt ook 
het gebied noordelijk van het bouwvlak in het gebiedstype beekdalen. Dit betreft echter een 
reeds dichter bebouwd gebied, wat reeds deels verhard is. Bovendien ligt hier geen Gelders 
Natuurnetwerk. Verplaatsing betekent dus het verwijderen van het bouwvlak op een gebied 
waar hoge waarden aan gekoppeld zijn, die nog intact zijn, naar een gebied waar minder hoge 
waarden aan gekoppeld zijn, en deze waarden al verwaterd zijn. 
Aan het voorstel van reclamant kan derhalve tegemoet worden gekomen, waarbij het reeds 
verharde terrein aan de noordzijde wordt toegevoegd aan het bouwvlak en een gedeelte van 
het onbebouwde terrein aan de zuidzijde uit het bouwvlak wordt gehaald. Daarbij blijft de 
totale oppervlakte van het bouwvlak gelijk. 

Ad b. Reclamant geeft aan dat het rietdekkersbedrijf op zijn perceel, zoals opgenomen in de bijlage 
'Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming Agrarisch' niet meer aanwezig is. Het adres wordt 
dan ook verwijderd uit de desbetreffende bijlage bij de regels. 
Ten aanzien van de bijgebouwen kan worden gemeld dat er voor wat betreft de oppervlakte 
aan bijgebouwen geen beperkingen zijn op een agrarische bestemming. Zolang binnen het 
bouwvlak wordt gebouwd, ten dienste van het agrarisch bedrijf, en wordt voldaan aan de 
ammoniakregeling is het mogelijk om agrarische bedrijfsgebouwen te realiseren. 

Ad c. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 
regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft, naast de wijziging als genoemd in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota, wel 
aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het adres Koeweg 4 te Ernst wordt verwijderd uit bijlage 1 bij de regels 'Lijst nevenactiviteiten bij de 
bestemming Agrarisch" 
Het bouwvlak op het perceel plaatselijk bekend Koeweg 4 te Ernst wordt aangepast overeenkomstig 
de onderstaande afbeelding, waarbij de oppervlakte van het bouwvlak (5.286 m 2) gelijk blijft aan het 
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. 

4 H -1 f 

Aangepast bouwvlak Koeweg 4 te Ernst 
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60. Reclamant (registratienummer 2015-35155) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant heeft een melkveebedrijf. Reclamant verzoekt om de vorm van het bouwblok op 

zijn perceel aan te passen. Dit met het oog op toekomstige uitbreiding van twee schuren. 
In de huidige situatie is er nog ruimte om een van de bestaande schuren zijwaarts uit te 
breiden (in noordelijke richting). Reclamant wil echter graag twee schuren in de lengterichting 
kunnen uitbreiden en verzoekt daarom het bouwblok te verleggen. De grootste schuur (de 
"onderste") heeft de meeste prioriteit, maar reclamant wil graag beide schuren kunnen 
uitbreiden. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant verzoekt om een geringe aanpassing van het bouwvlak om de aanwezige schuren 

in de lengterichting te kunnen uitbreiden. Om te oordelen over een verschuiving van het 
bouwvlak acceptabel is, moet onder meer worden gekeken naar de landschappelijk en 
natuurwaarden. Het bouwvlak ligt binnen de gebiedsaanduiding 'overige zone -
kampontginningen'. De kampontginningen kenmerken zich door hun grillige perceelsgrenzen, 
reliëf en kleinschalig en groen karakter. Een verschuiving van het bouwvlak van de noord naar 
de oostzijde doet geen afbreuk aan deze landschappelijke waarden en is acceptabel. Op het 
gebied rusten geen beperkingen ten aanzien van mogelijke aanwezige natuurwaarden. 
Daarnaast moet gekeken worden naar de belangen van aangrenzende perceeleigenaren. Aan 
de kant van de beoogde uitbreiding bevinden zich geen woningen of andere objecten die 
mogelijk worden gehinderd door de aanpassing van het bouwvlak. 
Geconcludeerd wordt dat er geen landschappelijke en natuurwaarden in het geding zijn. 
Tevens worden er geen belangen van aangrenzende perceeleigenaren geschaad. Aan het 
verzoek van reclamant wordt derhalve tegemoet gekomen, waarbij de totale oppervlakte van 
het bouwvlak niet wordt vergroot. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bouwvlak op het perceel plaatselijk bekend Gatherweg 15 te Vaassen wordt aangepast 
overeenkomstig de onderstaande afbeelding, waarbij de oppervlakte van het bouwvlak (1,2014 ha) 
gelijk blijft aan het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. 

g 
i 

Aangepast bouwvlak Gatherweg 15 te Vaassen 
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61. Reclamant (registratienummer 2015-34814) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied de agrarische 

bestemming van Wijnbergweg 20 Ernst is vervallen en is omgezet in "hobbymatig". Zijn 
fosfaatrechten zijn daarmee ook vervallen en volgens reclamant dus ook zijn mogelijkheid om 
grotere aantallen koeien te houden. Op dit moment heeft reclamant 4 koeien. 
Reclamant heeft op dit moment zelf 1,5 ha grond in gebruik en hij verhuurt daarnaast 2,5 ha 
aan De Buurte in Oene (coniferenkweek). De huur van de grond heeft een looptijd van 10 jaar. 
De huurperiode loopt in 2019 af. Als de huurperiode is afgelopen wil reclamant deze 2,5 ha 
weer zelf gebruiken voor het houden van meer koeien. Reclamant verzoekt daarom om de 
agrarische bestemming op zijn bedrijf te handhaven. 

Reactie gemeente 
Ad a. Wijnbergweg 20 te Ernst heeft de bestemming Agrarisch, met een bouwvlak en de aanduiding 

'bestaand erf. Reclamant wenst zijn agrarische bestemming te behouden, zonder de 
specifieke aanduiding 'bestaand erf. 
Uit milieucontroles blijkt echter dat sinds 2005 geen volwaardig agrarisch bedrijf meer is 
gevestigd op het perceel. Dit wordt ook door reclamant bevestigd. De feitelijke situatie betreft 
dus een agrarisch hobbybedrijf. Overeenkomstig deze situatie heeft het perceel de aanduiding 
'bestaand erf gekregen. Reclamant geeft aan mogelijk in de toekomst meer koeien te willen 
houden. Binnen de toegekende bestemming Agrarisch met bouwvlak is dit ook in principe 
mogelijk. De aanduiding 'bestaand erf betreft namelijk slechts regels ten aanzien van de 
bouwbepalingen. Aangezien reclamant op dit moment nog geen concrete bedrijfsplannen 
heeft, dan wel nieuwe milieuvergunningen is er geen aanleiding om in deze procedure de 
aanduiding 'bestaand erf van het perceel te halen. Reclamant kan namelijk een agrarisch 
bedrijf uitoefenen, en de feitelijke situatie en de aard van de toekomstplannen maken niet dat 
de aanduiding 'bestaand erf wijziging behoeft. 
Ten aanzien van de fosfaatrechten kan nog worden gemeld dat deze niet in een 
bestemmingsplan worden geregeld. Dit verloopt via het milieuspoor. Zie hiervoor verder de 
beantwoording in hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota. 
Aan het verzoek van reclamant wordt niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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62. Reclamant (registratienummer 2015-34166) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat zijn cliënt wenst dat de vorm van het bouwvlak van zijn agrarisch 

bedrijf op het perceel Hertenkampsweg 14-16 in Vaassen wordt aangepast, conform 
bijgevoegd voorstel. In dit voorstel wordt aan de zuidwestzijde een deel van het bouwvlak 
geschrapt. Die oppervlakte zou dan aan de zuidoostzijde moeten worden toegevoegd. 

b. In bijlage 8 van de regels is de maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf opgenomen. 
De ammoniakemissiefactoren voor rundvee zijn echter per 1 augustus 2015 veranderd. 
Reclamant verzoekt de waarden die voortvloeien uit deze wijzigingen door te voeren in bijlage 
8 van de regels. 

c. Reclamant is van mening dat artikel 3 lid 1 onder a sub 5 een te zware beperking legt op de 
agrarische bedrijfsvoering van zijn cliënt en andere agrarisch ondernemers. Reclamant 
verzoekt dit artikel zodanig aan te passen, dat uitbreiding van de ammoniakemissie wel 
mogelijk is wanneer het agrarisch bedrijf een Natuurbeschermingswetvergunning kan krijgen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant verzoekt om een aanpassing van het bouwvlak. Als gevolg van de aanpassing 

wordt een gedeelte van het bouwvlak van de zuidwesthoek verplaatst naar de zuidoosthoek. 
Bij de beoordeling van een dergelijk verzoek moet onder meer worden gekeken naar de 
landschaps- en natuurwaarden. Daarnaast moet worden gekeken naar de belangen van 
aangrenzende percelen. Op de locatie van de beoogde aanduiding liggen diverse 
gebiedsaanduidingen. Dit betreft de aanduiding 'overige zone - beschermingszone natte 
landnatuur' en de aanduiding overige zone - groene ontwikkelingszone'. De aanduidingen 
geven aan dat er diverse landschaps- en natuurwaarden zijn. Binnen gebieden met de 
aanduiding 'overige zone - beschermingszone natte landnatuur' geldt dat hier geen 
activiteiten wenselijk zijn die mogelijk effect kunnen hebben op de waterhuishouding. 
Aangezien de zuidwesthoek (binnen het huidige bouwvlak) reeds verhard is, maar de 
zuidoosthoek (buiten het bouwvlak) nog niet, heeft de gewenste aanpassing mogelijk 
consequenties voor de waterhuishouding, aangezien na aanpassing van het bouwvlak ruimte 
wordt geboden voor extra verharding en bebouwing. 
Het beschermingsregime ten aanzien van de aanduiding 'overige zone - groene 
ontwikkelingszone' volgt uit de Omgevingsverordening Gelderland. Hierin is opgenomen dat 
ontwikkelingen uitsluitend mogelijk zijn als er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van 
groot openbaar belang. Bovendien mogen de kernkwaliteiten niet worden aangetast, tenzij 
compensatie plaats vindt. In het geval van reclamant is er geen openbaar belang, en zijn er 
alternatieven, namelijk het behouden van het huidige bouwvlak. De gewenst aanpassing past 
derhalve niet binnen de twee genoemde aanduidingen. 
Ten aanzien van de belangen van aangrenzende percelen kan worden volstaan met de 
conclusie dat zich geen woningen bevinden in de directe nabijheid van de beoogde 
uitbreiding. De belangen van derden vormen in principe dus geen belemmering. 
Gelet op bovenstaande afweging wordt geconcludeerd dat vanwege de landschaps- en 
natuurbelangen in het kader van deze procedure niet wordt meegewerkt aan het verzoek van 
reclamant voor aanpassing van het bouwvlak. 

Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 
regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Ad c. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, wordt de 
regeling in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de 
vergunde situatie wordt gerespecteerd. Ook biedt de voorgestelde regeling aanvullend de 
mogelijkheid om uitte breiden binnen de mogelijkheden van het PAS (Programmatische 
Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij de stikstofdepositie toeneemt, maar onder de 
drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij volstaan kan worden met een melding. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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4. Hoorzittingen 
Datum: 21 april 2016, 10.45 uur 
Aanwezig: Reclamanten (2015-34014) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris) 

Op de landbouwgrond in eigendom van reclamanten liggen allerlei beperkingen door regelgeving. 
De gebiedsaanduiding overige zone - groene ontwikkelingszone is een gevolg van provinciale 
regelgeving zo heeft reclamant begrepen. De gemeente heeft hier geen invloed op. 
Reclamant is het er niet mee eens dat voor bijvoorbeeld het scheuren van grond een 
omgevingsvergunning nodig is. Reclamant vraagt zich af wat het toetsingskader hiervoor is. Als 
reclamant bijvoorbeeld grasland wil omzetten in maisland hoe kan het college dan beoordelen of dit 
wel of niet moet worden toegestaan? Voor de bedrijfsvoering is het nadelig dat een 
omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Dit kost veel te veel tijd. 
Reclamant heeft begrepen dat de ammoniakregeling is aangepast. Reclamant wil dat zijn bestaande 
rechten gehandhaafd blijven. Reclamant vindt het vreemd dat de gemeente dit in een 
bestemmingsplan wil regelen. Dit ligt toch al vast door provinciale vergunning? 
Reclamant vindt het onredelijk dat in de bouwkavel niet dieper gegraven mag worden dan 50 cm. Dit 
is een te grote beperking. Reclamant verzoekt om na te gaan of de strook waarvoor deze beperking 
geldt niet smaller gemaakt kan worden. 

Datum: 21 april 2016, 11.30 uur 
Aanwezig: Reclamant (2015-34029) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

In de brief met uitnodiging voor deze hoorzitting is nadere uitleg gegeven over de ammoniakregeling. 
Reclamant heeft daaruit begrepen dat bijlage 8 van de voorschriften vervalt. Reclamant is het hier 
helemaal mee eens. Reclamant vindt dat ammoniak niet in een bestemmingsplan geregeld moet 
worden. 
Reclamant is het niet eens met de in het bestemmingsplan aangegeven vergroting van het bouwblok 
van de buurman. Reclamant heeft langer geleden grond verkocht aan de buurman. Daarbij is 
uitdrukkelijk bedongen dat deze strook grond niet bebouwd mag worden. Reclamant heeft de 
eigendomsakte waarin dit is opgenomen als bijlage bij de zienswijze gevoegd. Nu staat in het 
bestemmingsplan aangegeven dat hier toch een bouwmogelijkheid komt te liggen. De wethouder 
geeft aan dat de gemeente niet op de hoogte was van de voorwaarden in de eigendomsakte. De 
gemeente zal hier nog eens naar kijken. 

Datum: 21 april 2016, 10.00 uur 
Aanwezig: Reclamant (2015-34039) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris); 

Uitleg procedure. Reclamant overlegt een deel van de plankaart met zijn perceel erop. Reclamant 
bezit de helft van een perceel. Dit perceel heeft 2 kavelnummers. De bestemmingsaanduiding AB 
staat op de helft van het perceel die niet in eigendom is van reclamant. Reclamant verzoekt op zijn 
deel van het perceel de aanduiding AB toe te voegen. Om het perceel heen bezit reclamant 13 ha 
weidegrond. Reclamant zou op genoemd perceel graag een schuur bouwen. Reclamant heeft het 
kavel 15 jaar geleden gekocht. 
Reclamant wil weten of de ammoniakregeling ook op dit perceel van toepassing is. Reclamant heeft 
begrepen dat bestaande rechten gehandhaafd blijven. Als de rechten van reclamant toch door dit 
ontwerp bestemmingsplan verminderen dan maakt reclamant daar hierbij bezwaar tegen. 
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Datum: 26 april 2016, 15.00 uur 
Aanwezig: Reclamanten (2015-34047) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Uitleg procedure en het verder vervolg van de procedure. Reclamanten hebben nu al samen een 
bedrijf in Groningen. Willen zeker weten dat reclamant 2 in dit bestemmingsplan de ruimte krijgt om 
reclamant 1 op te volgen. Reclamant 2 wil hier een melkveehouderij beginnen. Dit wordt waarschijnlijk 
een biologisch bedrijf. Reclamant 2 is van plan hier later, als nevenactiviteit, een zorgtak aan toe te 
voegen. Dit samen met zijn echtgenote, waarschijnlijk in de vorm van dagbesteding, 
gehandicaptenzorg. Reclamant wil om te beginnen nu zekerheid hebben over de veehouderij. Dit 
moet de hoofdinkomstenbron worden. Reclamanten verzoeken in hun zienswijze om het bouwvlak 
aan te passen om de bouw van een stal mogelijk te maken. Reclamant heeft 5 ha in bezit en kan 5 ha 
bijpachten als uitloop. Reclamanten willen zekerheid dat de bij het bedrijf gelegen plattelandswoning 
geen belemmering oplevert voor het bedrijf. Reclamanten willen het bedrijf verder uitbreiden. De 
wethouder geeft aan dat voor uitbreiding een apart bestemmingsplan nodig zal zijn. Uitbreidingen 
kunnen alleen in de vorm van maatwerk. De provincie is bezig met het ontwikkelen van plussenbeleid, 
misschien dat dat mogelijkheden biedt voor reclamanten. Reclamanten hebben voor hun bedrijf een 
aanvraag voor een vergunning ingediend bij de provincie. Het is voor hun bedrijf noodzakelijk om het 
aantal dieren uit te breiden om zo voldoende inkomsten te kunnen genereren. Reclamant wil een 
aantal van ongeveer 100 koeien, met daarnaast nog wat jongvee. Er is een overgangstermijn van 
twee jaar nodig om om te schakelen naar een biologisch bedrijf. 

Datum: 26 april 2016, 16.00 uur 
Aanwezig: Reclamant (2016-34106) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Uitleg van de procedure. De ingediende schriftelijke zienswijze betreft meerdere punten. Het 
belangrijkste punt betreft de plattelandswoning. De ouders van de voormalige eigenaar zijn bij het 
bedrijf blijven wonen. Reclamant heeft het recht van eerste koop als de huidige bewoners vertrekken. 
Reclamant wil deze woning dan als bedrijfswoning (ten behoeve van bedrijfsopvolging) gaan 
gebruiken. Reclamant woont nu in de tweede bedrijfswoning. Reclamant is o.a. bang voor 
prijsopdrijving als de woning inderdaad wordt omgezet in een plattelandswoning. Reclamant heeft 
liever dat de woning als bedrijfswoning bestemd blijft. Het gaat om de oorspronkelijke bedrijfswoning, 
deze staat op het erf. De woning heeft geen eigen in- en uitrit, en staat dichtbij de bestaande 
bebouwing. In de toelichting van het bestemmingsplan staat dat er een "toetsing" woon- en leefklimaat 
heeft plaatsgevonden om te bepalen waar wel en geen plattelandswoning kan worden toegestaan. Er 
is echter geen onderzoek bijgevoegd waaruit blijkt dat het woon- en leefklimaat inderdaad 
gegarandeerd kan worden. Heeft er voor alle plattelandswoningen inderdaad een apart onderzoek 
plaatsgevonden? Reclamant is bang dat een plattelandswoning het bedrijf zal beperken. De 
jurisprudentie over plattelandswoningen is nog in ontwikkeling. Over fijnstof zijn al uitspraken gedaan 
in de zin dat ook plattelandswoningen beschermd moeten worden tegen fijnstof. Wat gebeurt er als 
straks uit jurisprudentie blijkt dat de effecten van geur en geluid veroorzaakt door zowel het eigen 
bedrijf als de omliggende bedrijven zorgen voor een onaanvaardbare aantasting van het leefklimaat 
van de bewoners van de plattelandswoning? Reclamant vreest dat in dat geval het bedrijf op slot 
wordt gezet. Bewoners van een plattelandswoning zouden dan zelfs een verzoek om handhaving 
kunnen doen en zo het bedrijf in de problemen brengen. Reclamant had de woning destijds wel willen 
kopen, dan was het niet nodig geweest om een andere woning neer te zetten. Er was destijds nog de 
mogelijkheid om een tweede bedrijfswoning te bouwen waarvan reclamant gebruik gemaakt heeft. 
Uitbreiding van een bedrijf is altijd een vorm van maatwerk geeft de wethouder aan. Dit kan in ieder 
geval niet in dit bestemmingsplan worden geregeld. 
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In de directe omgeving van het bedrijf liggen diverse woningen. Op grond van de regels van de 
bestemming 'wonen' mag een woning volgens reclamant desgewenst op een andere plek binnen het 
bestemmingsvlak worden herbouwd. Volgens reclamant kan dit zonder dat er een verdere toetsing 
nodig is. Reclamant verwijst hierbij naar artikel 26. Hierin staat dat herbouw van de woning mogelijk is 
binnen het gele vlak. Het vlak is heel ruim volgens reclamant. Dit zou volgens reclamanten kunnen 
betekenen dat verplaatsing van de woning de afstand tot het bedrijf zodanig verkleint dat een 
naastgelegen bedrijf op slot wordt gezet. Reclamanten verzoeken daarom om de mogelijkheid om de 
woning op een andere plek binnen het bestemmingsvlak te herbouwen te beperken. 

Datum: 26 april 2016, 16.45 uur 
Aanwezig: Reclamant (2015-35156, 34275, 34331) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris) 

Reclamant heeft 80 koeien. Reclamant heeft samen met zijn zoon een maatschap. Reclamant heeft 
een mondelinge zienswijze ingediend. De aanleiding hiervoor was dat zijn ammoniakrechten in het 
bestemmingsplan op nul waren gezet. Reclamant heeft begrepen dat de ammoniakregeling zal 
worden aangepast. Reclamant is bezig met het aanvragen van een nieuwe 
natuurbeschermingswetvergunning. Reclamant geeft aan dat het bouwvlak eerst te klein was 
ingetekend op de plankaart. Reclamant heeft de gemeente hierover gesproken en het bouwvlak is als 
het goed is aangepast. Het bouwvlak lag in eerste instantie strak om de boerderij heen. Reclamant wil 
graag zeker weten dat dit is gecorrigeerd. Reclamant heeft hierover twee jaar geleden gereclameerd. 
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Bijlage 1; advies OVIJ Nijbroekerweg 13 

Omgevingsdienst 

Veluwe IJssel 

R e t o u r a d r e s : Postbus 9 7 1 , 7 3 0 1 BE Ape ldoorn 

Gemeente Epe 
Afdeling S&O 
Mevrouw M. Volkers 

O n d e r w e r p : 
Quickscan ten behoeve van het behandelen van een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan 
buitengebied van de gemeente Epe (DOS-2016-003842) 

Aanle id ing /Onderzoeksvraag 
Vanwege het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan 
buitengebied van de gemeente Epe is een zienswijze ingediend. Dit advies 
heeft betrekking op deze zienswijze, ingediend door de bewoners van de 
Nijbroekerweg 13 te Ernst. 

D a t u m 

8 f e b r u a r i 2 0 1 6 

Pagina 
1 v a n 3 

Ons k e n m e r k 

2 0 1 6 - 0 4 4 0 3 6 

B&handeld door 
L y d i a S t e f f e n s 

ĩn de zienswijze wordt bezwaar gemaakt tegen de gehandhaafde bestemming B ,
ĵ ' a g e 

'agrarisch' en wordt verzocht de bestemming op te zetten naar wonen of de 
aanduiding plattelandswoning toe te kennen. 

Locatie Nijbroekerweg 13 met aan de noordzijde het agrarisch perceel aan de 
Nijbroekerweg 9 /11 

O m g e v i n g s d i e n s t V e l u w e I J s s e l 
Mark tp le in 1 
7 3 1 1 LG Apeldoorn 

Postbus 9 7 1 
7 3 0 1 BE Apeldoorn 

T 055 5S0 17 05 
E info-a-ovi ĵ .nl 
wv.w.odve luwe i j sse i .n l 

K v K 5 6 6 7 7 9 3 b 
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Omgevingsdienst Veluwe IJssel 

Resul taat onderzoek D a t u m 

In de zienswijze wordt verzocht om de bestemming te wijzigen in 'wonen' . Is s februari 2 0 1 6 

dit niet mogeli jk dan wordt verzocht om de bestemming te wijzigen in P a g m a 

'plattelandswoning'. Hieronder worden de beide mogeli jkheden onderzocht. 2 van 3 

Ons k e n m e r k 

Verzoek 1: Burgerwoning 2 0 1 6 - 0 4 4 0 3 6 

Om omzett ing naar een woonbestemming mogeli jk te maken moet worden 
beoordeeld of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
Het perceel Nijbroekerweg 13 ligt in de onmiddell i jke nabijheid van het 
agrarisch bedrijf aan de Nijbroekerweg 9 / 1 1 . 
Voor het agrarisch bedrijf aan de Nijbroekerweg 9 /11 is op 14 oktober 2013 
een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu verleend voor het houden 
van 2359 vleeskalveren en 275 paarden in opfok. In deze 
omgevingsvergunning is een beoordeling gemaakt ten aanzien van het aspect 
geur. Hierbij is de aan te houden vaste afstand tot de woning en de 
geurbelasting op de woning aan de Nijbroekerweg 13 bepaald. Conclusie is 
dat de stallen op een grotere afstand dan de vereiste 50 meter liggen en de 
geurbelasting op de Nijbroekerweg 13 14 OU bedraagt en daarmee voldoet 
aan de wettel i jke norm. Ook voor wat betreft het aspect geluid en f i jn stof 
wordt voldaan aan de norm. 
Het perceel is door een groene haag onttrokken aan het zicht van het 
agrarisch bedrijf aan de Nijbroekerweg 9 / 1 1 . Er kan gezien het bovenstaande 
worden gesproken over een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

Een omschakeling naar andere diersoorten kan alleen na toetsing aan 
milieutechnische wet- en regelgeving. Dit houdt in dat ook moet worden 
voldaan aan de wettel i jke eisen ten aanzien van o.a. de aspecten geur, geluid 
en fi jn stof. 
Ook indien de bestemming agrarisch wordt gewijzigd in andere functies kan 
alleen na toetsing aan milieutechnische wet- en regelgeving. Hierdoor wordt 
de woning beschermd tegen de milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf, 
betreffende de aspecten geur, geluid en luchtkwaliteit. 

Ten overvloede wordt opgemerkt dat het vigerende bestemmingsplan niet 
voorziet in de uitbreiding zoals vergund in het kader van de Wet 
milieubeheer. 

In OVD-advies van 26 mei 2015 met kenmerk 2015-102119, ten behoeve 
van het ontwerpbestemmingsplan Nijbroekerweg 1 1 , hebben wi j aangegeven 
dat planologisch gezien de aanwezigheid van de woning Nijbroekerweg 13 
een aandachtpunt vormt. Hierom mogen de maximaal planologische 
mogeli jkheden niet ruimer zijn dan de milieurechten op basis van de in 2013 
verleende omgevingsvergunning en dienen ook als zodanig juridisch geborgd 
te worden. 
In dit advies is ervan uitgegaan dat het perceel Nijbroekerweg 13 een 
woonbestemming betreft. 

Mogelijkheid 2: Plattelandswonìng 
Hier is geen sprake van een "plattelandswoning". De definitie van een 
plattelandswoning is een woning die onderdeel heeft ui tgemaakt van het 
agrarisch bedrijf en die hiervan is afgesplitst. Dit is hier niet het geval. 
Bijkomend is de juridische constructie plattelandswoning geïntroduceerd door 
de wetgever om juist verhoogde milieubelastingen op woningen toe te staan. 
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Omgevingsdienst Veluwe IJssel 

Deelconclusie D a t u m 

Gezien het bovenstaande kan de bestemming van het perceel Nijbroekerweg e f e b r u a " 2 0 1 6 

13 worden gewijzigd in een woonbestemming. Pagina 
3 van 3 

In de omgevingsvergunning van 2013 is hier reeds op geanticipeerd. o n s k e n m e r k 

Ook in het OVIJ advies voor het bestemmingsplan Nijbroekerweg 9/11 is hier 2 0 1 6 0 4 4 0 3 6 

op geanticipeerd. 

Conclus ies 8i Aanbevel ingen 
Het heeft de voorkeur om de agrarische bestemming van het perceel de 
Nijbroekerweg 13 om te zetten in een woonbestemming. 
In deze situatie is er geen sprake zijn van een plattelandswoning zoals 
bedoeld door de wetgever. Derhalve is dit geen haalbare optie. 

n ,1 r e t , 

s è ' O m a 
7 

Aüvies'Omgevingsdienst Veluwe Dssel 
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Bijlage 2; advies OVIJ Vlekkertseveld 3a 

Omgevingsdienst 

Veluwe IJssel 

Retou rad res : Postbus 9 7 1 , 7 3 0 1 BE Ape ldoo rn 

Gemeente Epe 
Mevrouw Volkers - Van der Wal 

O n d e r w e r p : 
M I M e u a d v i e s a a n d u i d i n g p l a t t e t a n d s w o n i n g V l e k k e r t s e v e l d 3 a t e E m s t ( D O S - 2 0 1 5 - 0 2 2 4 9 8 ) 

D a t u m 
2 9 m e i 2 0 1 5 

Geachte mevrouw Volkers - Van der Wal, 

In le id ing/aanle id ing 
Op 30 maart 2015 is door de gemeente Epe verzocht om te adviseren over 
het verzoek om de aanduiding Plattelandswoning op te nemen voor de 
voormalige 2* bedrijfswoning op de Vlekkertseveld 3A te Emst in het 
Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied. 

Bevindingen 
De Wet plattelandswoning is op 1 januari 2013 in werking is getreden en 
hiermee heeft de wetgever het mogelijk gemaakt om een bedrijfswoning bij 
een agrarisch bedrijf door een "derde" te bewonen. De bestemming van de 
woning bli j f t op grond van het bestemmingsplan een bedri j fswoning, maar de 
woning kri jgt een aanduiding Plattelandswoning en omdat de bestemming 
Agrarisch met bedrijfswoning luidt, geniet de woning geen bescherming tegen 
milieuaspecten vanwege het op het perceel gelegen agrarische bedrijf (in 
casu een pluimveebedrijf) zoals een normale burgerwoning. Op grond van de 
milieuwetgeving hebben agrarische bedrijfswoningen en burgerwoningen ten 
opzichte van derde bedrijven nagenoeg een gelijke mate van bescherming. 
Hierdoor zal de aanduiding Plattelandswoning geen (extra) belemmering 
opleveren voo rde omliggende bedri jven. 

Pagina 
1 v a n 5 

Ons k e n m e r k 

2 0 1 5 - 1 0 1 2 8 3 

U w k e n m e r k 

Behande ld door 

M e v r o u w O . C e v a a l - D o u m a 

Bi j lage 

1 . U i t g a n g s p u n t e n I S L 3 A 
b e r e k e n i n g 

2 . I S L 3 A b e r e k e n i n g 

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft met twee uitspraken van 21 januari 
2015 en 4 februari 2015 een bom gelegd onder het gegeven 
"plattelandswoning" en de gevolgen voor het bijbehorende bedrijf. Volgens de 
Afdeling bestuursrechtspraak dient ter plaatse van een plattelandswoning de 
luchtkwaliteit wél beoordeeld te worden. Ze vindt hiervoor grondslag in de 
Europese richtli jn luchtkwaliteit. Op grond van deze richtli jn dient een 
beoordeling van de luchtkwaliteit plaats te vinden in alle zones en 
agglomeraties en dus ook voor deze locatie. Het gevolg van de uitspraken is 
dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat een plattelandswoning 
mogelijk maakt, de aanwezigheid van deze woning gevolgen kan hebben O m g e v i n g s d i e n s t V e l u w e I J s s e l 

voor de ontwikkelingsmogeli jkheden van het agrarische bedrijf. Mark tp le in i 

" 7 3 1 1 LG Ape ldoorn 
Postbus 9 7 1 
7 3 0 1 BE Ape ldoo rn 

T Û 5 5 SS0 1705 
F 055 5S0 1740 

E m f o ÿ o v i j . n l 
w w w.odveluvvei jsse i .n l 

K v K S6677936 
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Omgevingsdienst Veluwe IJssel 

Op dit punt delen wij het standpunt van verzoeker dat het aanleveren van 2 9 m e i 2 0 1 5 
nadere rapportages niet noodzakelijk is, niet. Er dient onderzoek naar de 
luchtkwaliteit (fi jn stof concentratie) te worden verr icht. 2 v a n 5 

Ons k e n m e r k 

Luchtkwaliteit Vlekkertseveld 3a 2 0 1 5 - 1 0 1 2 8 3 

Voor de bovengenoemde woning is door de Omgevingsdienst Veluwe IJssel 
onderzocht in welke mate het in de directe nabijheid gelegen agrarisch bedrijf 
invloed heeft op de luchtkwaliteit (f i jn stof concentrat ie). Hierbij is de 
vergunde/gemelde veebezetting van het bedrijf bepaald en getoetst aan de 
luchtkwaiiteitseisen voor fi jn stof conform de Wet milieubeheer. 
In voorschrift 4.1 onder Bijlage 2 zijn de volgende grenswaarden voor 
zwevende deeltjes (PM10; fi jn stof) aangegeven: 
a. 40 microgram per m 3 als jaargemiddelde concentrat ie; 
b. 50 microgram per m 3 als vierentwint ig-uurgemiddelde concentratie, 
waarbij geldt dat deze maximaal vi j fendertig maal per kalenderjaar mag 
worden overschreden. 

Op basis van het programma ISL3A is een berekening gemaakt van de 
luchtkwaliteit. In principe moeten de berekende waarden (naar beneden) nog 
voor zeezout worden gecorrigeerd. Dit dient alleen gecorrigeerd te worden 
indien de grenswaarden worden overschreden. 

Voor het betreffende bedrijf is op 24 augustus 2010 een vergunning 
verleend. Deze vergunning is van rechtswege overgegaan in een 
omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Op 27 augustus 2013 is 
een melding ingediend voor het wijzigen van de venti lat ie. De parameters uit 
deze melding zijn ingevoerd in ISL3A. De uitgangspunten van de berekening 
zijn opgenomen in bijlage 1 (kaartmateriaal en veebezett ing). 

De ISL3A berekening is opgenomen in bijlage 2. Uit de berekening volgt dat 
de concentratie f i jn stof maximaal 23 microgram per m3 bedraagt, waarbij 
het aantal overschrijdingsdagen maximaal 12 betreft . Hiermee wordt 
ruimschoots voldaan aan de luchtkwaiiteitseisen voor f i jn stof. 

Conclusie en aanbevel ing 
Het verzoek om de aanduiding Plattelandswoning op te nemen is gelet op 
jur isprudentie alleen mogelijk als er wordt aangetoond dat er kan worden 
voldaan aan de luchtkwaiiteitseisen. Op grond van een berekening, 
uitgevoerd door de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, kan worden 
geconcludeerd dat er ruimschoots voldaan wordt aan de luchtkwaiiteitseisen 
uit de Wet milieubeheer en dat er geen belemmeringen zijn om de woning 
Vlekkertseveld 3a als plattelandswoning te bestemmen. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw O. Cevaal-Douma van 
de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via (055) 580 17 05. 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

teammanager Advies Omgevingsdienst Veluwe IJssel 

Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch 
105 



Omgevingsdienst Veluwe IJssel 

Bijlage 1 Uitgangspunten ISL3A berekening 

pòji 
3 v a n 5 

Ons k e n m e r k 

2 0 1 5 - 1 0 1 2 8 3 

! 

Situatie bedri j f Vlekkertseveld 

1 

1 
i 

Situatie plattelandswoning 
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Omgevingsdienst Veluwe IJssel 

D a t u m 

2 9 m e i 2 0 1 5 

Pagina 
4 v a n 5 

Ons k e n m e t k 
2 0 1 5 - 1 0 1 2 8 3 

B166 KZ, Vlekkertseveld 3, EMST, EPE 
fWtrhlltklngubtu'n: 3 4-04-3010 
RAV-tabefveraie: RAV 2OOI-2 
NB: oŵfstaifidt trrrsves iţn vertajìd n r ŭt m*tst recente 

ult-f-.' .. '•:ľ-
•:- IM 
. I I 

Gegevens veestapel 
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Omgevingsdienst Veluwe IJssel 

Bijlage 2 Berekening ISL3A 
D a t u m 

2 9 m e i 2 0 1 5 

Pagina 

5 v a n 5 

Gegenereerd mei ISL3a Versie 2014-1 . Rekenhart Release 1 mei 2014 

Ons k e n m e ï k 

2 0 1 5 1 0 1 2 8 3 

Gebiedsgcgcvens 

Naam van deze berekervng. uttvoet vlek 3a 

Profeet vlekkersevekQa 

RD X coord-tiaat 197400 Lengte X 300 

RD Y coord-naat: 479 900 Breedte Y 300 

BercKenoe ruwfieiŭ 0.15 Eigen ruwheid Į~ļ 

Type Berekening PM10 Rekenjaar 2015 

Soort Berekening, Contour Toels afstand.n v t 

Unvoer directory H 'ysl vlek 3 

Berekend op 201&Ü&-04 1 0.35 -07 

Aantal Gndpunten X: 7 

Aantal Gňďpunlen Y: 7 

Egen ruwheid 0 00 

Onderlinge afstand; n v t 

Te beschermen o blo cl 

Naam. 

RD X Cccrd 

(mļ 

RD Y Ccord 

(m) 

Concentratie 

ļmicrogram.'m3] 

OvefschoĮdrng 

[dagen] 

vlekkertsevSs rechtsb. 197 515 479 944 22.97 11.5 

vtck veld 3a Bfitt 197 50Ů 479 946 22.97 11.6 

Brongeoeven» 

Naam stal G Type AB 

RD X Coord 197 495 RD Y Coord 480 010 Emissie 0 00327 

hoogīe van errtissiepuni i eo 
verticale ulttreesnelheid 0.40 hoogio van gebouw 7.0 

diameiei van emissiepunt 1 69 X-coord zwaartepunt van gebouw 197491 

tcmperaĩuur van cnrsstroom 285 00 Y-cootd zwaartepunt van gebouw- 479 989 

lengte van gebouw 4 2 5 0 

brcedt© van gebouw 11 10 

oriëntatie van gebouw: 80.00 

Naam : stal H Type: AB 

RD X Coord 197 512 RD Y Coord 480 033 Emissie 0 00961 

hoog:o van emissiepunl. 4.90 

vorticalo uiHreosnelheid 4,00 hooglü van gebouw 7.4 

diameior van emissiepunt 0.80 X-coord zwaartepunt van gebouw: 197 511 

temperatuur van emisslroom 265 00 Y-coord. zwaartepuni van gebouw 480 023 

lengto van gebouw 90.00 

broedĩo van gebouw 1300 

oriëntatie van gebouw B0.00 

Naam . stal 1 TVDG AB 

RD X Coord 19 7 535 RD Y Coord 480 065 Emissie 0 01220 

hoogte van emissie pun! 3 2C 

verticale ui llree snelheid 2 51 boogie van gebouw 6 6 

diameier van errussJSpunt 2 5D X-coord zwaartepunt van gebouw 197 531 

temperatuur van errusstrconv 285 00 Y-coord zwaartepunt van gebouw 480 020 

lengte van gebouw 90 00 

breedle van gebouw 14 00 

oriëntatie van gebouw 80 00 

Date 4-05-2015 
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Bijlage 3; inrichtingsplan Oranjeweg 100 

O R A N J E W E G Ï O O E M S T G E M E E N T E E P E 

Urtbratŵng mirvcomptng tot moxirooo! 2 5 ploatîan 
LOCQÜB: Oronĵawag 1 0 0 Emit 
Combmot» mat agroraeh badtīrf (komptttn btļ da 
bear) 

Uttbraiding aan noordzjjda p*rc**i ļlocatia 
aangagavan boĩían ītippaöijnĮ 

OnhJaifJng en parbreo 
* Ontĩkiřlmg mintonroping vía eig*n inrit (gatchaĩdan 

wan agrarisch badriįf) 
" PanW«n op aigan tarram, bij kampaarplocb 

I w J i i ^ . i į f i ĵnuihļ 
" Oncoming gahala Hmkt mal gamangda, 

gabiad»igan beplanting in wÜavwrbaňd 
» Brtda houtwol oon noordīiįd* (is roads oangaplanl. 

Aanlag van baplantìng ìi garaoiìsaard in ovarlag n 
Stichting Undsehapsbabaar Gatdarlond 
Aongaploma, gabìadsaigan soerim; 

Bisschopsmuts 
- Kranl 

Haxalaar 
- Bat* 

Foto 1 : Egging íocot» Ín omgavìng 
Foto 2 : otwgaplonf* houtwal noonáiiída 
Foto 3 : baplanting mat tkhl op bosrand nooidriįda 
Foto á: ficht vanaf Oranįawag 

L A N D S C H A P P E L I J K E I N P A S S I N G M I N I C A M P I MAART 2013 
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Z i e n s w i j z e n n o t a 
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 

Wonen 

* 2 0 ' 6 - 1 8 4 7 7 * 

muil iii II m il ui ii 



Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave 
1. Inleiding ' ' " ' ' 
2. Zienswijzen 
3. Hoorzittingen 
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1. Inleiding 
De voorliggende "Zienswijzennota Buitengebied - Wonen" bevat de verantwoording van de 
binnengekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied met betrekking tot de 
Woonbestemmingen (de bestemmingen Wonen en Wonen - Woonwagenstandplaats). 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied voorziet in de juridisch-planologische regeling voor grote 
delen van het buitengebied. Ook Wissel en Schaveren maken deel uit van dit ontwerp 
bestemmingsplan. 

Met ingang van 2 september 2015 heeft het plan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
gelegen bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Ook is het plan via 
www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien geweest. 

Gedurende de bovengenoemde periode zijn 47 zienswijzen ingediend met betrekking tot 
Woonbestemmingen. 46 Zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ingediend. Verder dienen 
zienswijzen aan enkele eisen te voldoen: ondertekening, naam en adres van de indiener, 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de gronden van 
de zienswijze. Alle 46 zienswijzen voldoen aan deze eisen en zijn daarom ontvankelijk. Eén zienswijze 
is buiten de termijn ingediend en is bovendien niet ondertekend. Deze zienswijze is in principe niet 
ontvankelijk maar wordt wel in deze zienswijzennota inhoudelijk behandeld. 
Van de binnengekomen zienswijzen wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting weergegeven, voorzien 
van een gemeentelijke reactie. 

Hoorzittingen 
Wethouder J.N. van Nuijs (Ruimtelijke Ordening) heeft alle indieners van een zienswijze uitgenodigd 
de zienswijzen mondeling te komen toelichten bij hem. 29 Indieners van een zienswijze hebben van 
die gelegenheid gebruik gemaakt. De zienswijzen zijn waar nodig aangevuld met tijdens de 
hoorzittingen aangedragen punten. Een verslag van de hoorzittingen is als bijlage bij deze nota 
toegevoegd. 
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2 . Z i e n s w i j z e n 

1. Reclamant (registratienummer 2015-30688) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat het perceel verkeerd is bestemd. Volgens reclamant is in het 

bestemmingsplan Buitengebied Heroverweging (heroverwegingsbesluit provincie) uit 2011 voor 
het perceel een recreatiewoning/gastenverblijf opgenomen. Reclamant geeft aan dat dit in de 
toelichting in dat bestemmingsplan zo is opgenomen, maar dat in de regels van het 
bestemmingsplan Buitengebied Heroverweging (heroverwegingsbesluit provincie) enkel 
"gastenverblijf' is opgenomen, terwijl het volgens reclamant feitelijk een 
recreatiewoning/gastenverblijf betrof. Graag zou reclamant dit gecorrigeerd zien in het 
voorliggend bestemmingsplan, in een recreatiewoning. Zodat het gebruik, zoals altijd geweest, 
kan worden voortgezet. 

b. Reclamant constateert dat in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied de definitie 
"gastenverblijf' beperkt is ten opzichte van de definitie uit het bestemmingsplan Buitengebied, 
Heroverweging (heroverwegingsbesluit provincie). Volgens de nieuwe definitie mogen alleen 
"gasten van de hoofdbewoner" in het gastenverblijf verblijven, terwijl dat op dit moment ruimer is. 
Hierdoor worden de huidige activiteiten ingeperkt. Dat is voor reclamant onwenselijk. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. In het bestemmingsplan Buitengebied Heroverweging (heroverwegingsbesluit provincie) is 

voor het betreffende perceel een gastenverblijf toegestaan. Dit is juridisch verankerd in de 
regels behorende bij dat bestemmingsplan. Weliswaar wordt in de toelichting ook de term 
recreatiewoning gebruikt, in combinatie met de term gastenverblijf, dit heeft echter geen 
juridische status. Reclamant heeft geen beroep ingesteld om deze, volgens reclamant, 
discrepantie tussen toelichting en planregels te corrigeren. Het is dan ook verantwoord om bij 
de voorliggende actualisatie in eerste instantie uit te gaan van het vigerende 
bestemmingsplan, waarin slechts een gastenverblijf wordt toegestaan. 
In de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied is vastgelegd dat 
slechts bestaande, legale recreatiewoningen in het bestemmingsplan worden opgenomen. Uit 
het bouwdossier blijkt niet dat er in het verleden vergunning is verleend voor de bouw van een 
recreatiewoning. Ook op gemeentelijke lijsten met recreatiewoningen komt en kwam het adres 
Ganzenebbeweg 9a te Vaassen niet voor. Ook is feitelijk gebruik als recreatiewoning niet door 
reclamant aangetoond, en het wordt ook niet als zodanig aangeboden. 
Bovendien heeft reclamant op 4 april 2013 een omgevingsvergunning aangevraagd (nummer 
2013-12345) voor slopen van een bijgebouw met gastenverblijf en het bouwen van een 
bijgebouw met gastenverblijf. Uit de vergunningstekening bij de verleende 
omgevingsvergunning van 23 april 2013 (nummer 2013-14439) blijkt eveneens dat er sprake 
is van een bijgebouw inclusief gastenverblijf en dus niet van een recreatiewoning. 
Toekenning van een recreatiewoning zou betekenen dat er op dit perceel een nieuwe solitaire 
recreatiewoning zou ontstaan. Dit is gezien de Nota van Uitgangspunten en de provinciale 
Omgevingsverordening niet wenselijk. Aangezien tegen de regeling in het bestemmingsplan 
Buitengebied Heroverweging (heroverwegingsbesluit provincie) geen beroep is ingesteld, en 
gezien het ontbreken van een vergunning voor een recreatiewoning, het ontbreken op de 
gemeentelijke lijsten met recreatiewoningen, het ontbreken van feitelijk gebruik als 
recreatiewoning, en het aanvragen van een bouwvergunning als gastenverblijf en niet als 
recreatiewoning, is een nieuwe solitaire recreatiewoning niet wenselijk. Op basis hiervan is er 
geen aanleiding om het gastenverblijf anderszins te bestemmen. 

Ad b. De begripsbepaling voor een gastenverblijf is rechtstreeks overgenomen uit het vorige 
bestemmingsplan Buitengebied en het daarop volgende bestemmingsplan Buitengebied, 
4 e partiële herziening (correctieve herziening). In de toelichting bij het vorige bestemmingsplan 
zijn de uitgangpunten met betrekking tot het begrip gastenverblijf beschreven. Hierin is 
aangegeven dat nieuwe gastenverblijven niet zijn toegestaan, dat gastenverblijven niet 
permanent mogen worden bewoond en dat gastenverblijven zijn bedoeld voor gasten van de 
hoofdbewoner. 
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Het beleid ten aanzien van gastenverblijven is sinds het vorige bestemmingsplan 
Buitengebied niet gewijzigd. Er is dan ook geen aanleiding om aan de toen geformuleerde 
uitgangspunten te tornen en een andere algemene begripsbepaling op te nemen in het 
bestemmingsplan Buitengebied. 
Wel constateert reclamant terecht dat in het bestemmingsplan Buitengebied Heroverweging 
(heroverwegingsbesluit provincie) een afwijkende begripsbepaling is opgenomen. Deze heeft 
uitsluitend betrekking op het gastenverblijf van reclamant, aangezien het perceel van 
reclamant het enige perceel was in dat bestemmingsplan waar een gastenverblijf voorkwam. 
Gelet op deze afwijkende regeling wordt reclamant inderdaad beperkt in diens rechten. Het ligt 
daarom in de rede om voor het perceel van reclamant een specifieke regeling op te nemen. 
Daarom wordt in bijlage 2 van de regels voor het adres Ganzenebbeweg 9a, Vaassen de term 
'gastenverblijf aangevuld met 'Bed-and-breakfasť, waarbij de toegestane oppervlakte gelijk 
blijft. De begripsbepaling voor een Bed-and-breakfast komt nagenoeg overeen met de 
begripsbepaling voor het gastenverblijf van reclamant uit het vigerend bestemmingsplan. Door 
deze wijziging worden dus de rechten uit het vigerend bestemmingsplan Buitengebied 
Heroverweging (heroverwegingsbesluit provincie) voor dit specifieke perceel in stand 
gehouden, zonder dat de algemene uitgangspunten voor gastenverblijven worden aangetast. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
In bijlage 2 Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming 'Wonen' wordt voor het adres Ganzenebbeweg 
9a, Vaassen de term 'gastenverblijf aangevuld met 'Bed-and-breakfasť. 
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2. Reclamant (registratienummer 2015-30807) 

Samenvatting reactie 
a. Volgens reclamant ontbreekt in Bijlage 2 Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming 'Wonen' voor 

zijn perceel aan de Renderklippenweg 7 in Epe een Bed-and-Breakfast, gastenverblijf met de 
toevoeging 'bestaande oppervlakte'. Reclamant verzoekt om dit te corrigeren. 

Reactie gemeente 
Ad a. Het genoemde adres ontbreekt inderdaad in Bijlage 2, Lijst nevenactiviteiten bij de 

bestemming 'Wonen'. Ten aanzien van de Bed-and-Breakfast is het ook niet nodig om deze 
op te nemen in de betreffende bijlage. Een Bed-and-Breakfast is immers al voor alle woningen 
geregeld in artikel 42, algemene gebruiksregels. In dit artikel is opgenomen dat een Bed-and-
Breakfast is toegestaan binnen woningen, mits deze ondergeschikt is aan de woonfunctie en 
het aantal slaapplaatsen niet meer bedraagt dan 4. Het opnemen in Bijlage 2 is uitsluitend 
nodig als er sprake is van een Bed-and-Breakfast in een bijgebouw. Wij hebben geen 
informatie dat daarvan hier sprake is. Dit blijkt ook uit de website van reclamant, waaruit blijkt 
dat momenteel geen logies wordt verstrekt en dat het bijgebouw als atelier door reclamant 
wordt gebruikt. Het is dus niet nodig om een aparte regeling op te nemen voor de betreffende 
Bed-and-Breakfast. 
Ten aanzien van de wens om een gastenverblijf op te nemen in Bijlage 2 wordt ten eerste 
overwogen dat er in het huidige bestemmingsplan geen aanduiding voor gastenverblijf is 
opgenomen. Er zijn dus geen bestaande rechten voor een gastenverblijf. Er worden in 
principe geen nieuwe gastenverblijven toegestaan. Daarnaast wordt overwogen dat er geen 
vergunning voor de realisatie van een gastenverblijf aangetroffen is in de verschillende 
bouwdossiers voor dit perceel. Er is dan ook geen aanleiding om een gastenverblijf op te 
nemen in Bijlage 2, Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming 'Wonen' voor het adres 
Renderklippenweg 7. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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3. Reclamant (registratienummer 2015-13686 en 2015-31152) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant verzoekt om het verschuiven van het bestemmingsvlak van zijn woning aan de 

Gortelseweg 37 te Vaassen. De reden van dit verzoek ligt in het feit dat reclamant voornemens is 
een bouwaanvraag in te dienen voor realisatie van een garage. Het huidige bestemmingsvlak is 
echter zodanig gesitueerd dat bouwen binnen dit bestemmingsvlak ten koste zou gaan van 80 
jaar oude beuken. Het bestemmingsvlak ligt tevens direct tegen de erfgrens met het 
Kroondomein aan en bouwen daar zou ernstige verstoring van het uitzicht op het Kroondomein 
geven. Verschuiving van het huidige bouwvlak zou dus de mogelijkheid bieden het bos te sparen 
en de nieuwbouw onopvallend te situeren. Ter onderbouwing van het verzoek heeft reclamant 
een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke verschuiving van het bestemmingsvlak. Dit 
onderzoek is bij de zienswijze gevoegd. 

Reactie gemeente 
Ad a. De beoogde aanpassing van het bestemmingsvlak is onderdeel van het Gelders 

Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en wordt omringt door Natura 2000-
gebied Veluwe. Hierdoor kan op voorhand niet akkoord worden gegaan met de gewenste 
aanpassing van het bestemmingsvlak, ook al betreft het een geringe aanpassing. 
Uit het bijgevoegde onderzoek blijkt echter het volgende. Ten eerste blijkt dat ten aanzien van 
het nabijgelegen Natura 2000-gebied Veluwe geen beperkingen zijn. Ten aanzien van het 
Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO) wordt geconcludeerd 
dat er geen sprake is van directe of indirecte aantasting van kernkwaliteiten. De uitbreiding 
leidt niet tot aantasting van de GNN- en GO-kenmerken en waarden. Daarvoor is de ingreep 
te beperkt van omvang en de verandering in het terrein te gering. De toename aan 
bouwvolume wordt gecompenseerd door afname van de oppervlakte met bestemming 
'Wonen', waardoor de hoeveelheid bestemming 'Bos' toeneemt. In kwalitatieve zin wordt 
geconcludeerd dat de aanpassing positief is, wanneer een juist beheer plaatsvindt en de 
ontwikkeling van de begroeiing gericht is naar de kernkwaliteit 'oud bossen en bosranden en 
overgangen naar heide'. Dit is mogelijk omdat het kansrijke plekken betreft waar de natuurlijke 
ondergroei nog in stand is, waardoor de balans voor bos en natuur ook voor de lange termijn 
positief uitvalt. 
Naast de impact op de habitat gaat het onderzoek ook in op de impact op flora en fauna. 
Daaruit blijkt dat doordat er geen beschermde of bedreigde soorten aanwezig zijn (behalve 
algemene soorten van Tabel 1), de beoogde aanpassing geen gevolgen heeft voor de Flora-
en faunawet. Voor foerageer- en vestigings- en/of broedmogelijkheden van soorten is er zelfs 
een licht positief effect ten opzichte van de huidige situatie, omdat de oppervlakte bos- en 
natuur enigszins toeneemt. Dit effect is klein, gezien de geringe omvang van de uitbreiding. 
De aanwezigheid van beschermde of bedreigde soorten is, gezien de omstandigheden en het 
gebruik, ook voor de toekomst, weinig voor de hand liggend. 
De conclusies van het aangeleverde rapport zijn door ons beoordeeld en worden 
onderschreven. Aan het verzoek van reclamant kan dan ook worden meegewerkt. Het 
bestemmingsvlak wordt aangepast overeenkomstig de wens van reclamant, waarbij de 
aanbevelingen ten aanzien van inrichting en beheer als voorwaardelijke verplichting worden 
opgenomen in het bestemmingsplan. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak voor het perceel plaatselijk bekend Gortelseweg 37 te Vaassen wordt 
aangepast overeenkomstig de onderstaande afbeelding. Daarbij worden de aanbevelingen uit het 
onderzoeksrapport, welke deel uitmaakt van de zienswijze, opgenomen als voorwaardelijke 
verplichting in het bestemmingsplan. 
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Aangepast bestemmingsvlak Wonen, Gortelseweg 37 te Vaassen 
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4. Reclamant (registratienummer 2015-31166) 

Samenvatting reactie 
a. Volgens reclamant zijn in het vigerend bestemmingsplan drie woningen op diens perceel mogelijk 

gemaakt. Reclamant geeft aan dat in het ontwerp bestemmingsplan één woning is weggevallen. 
Reclamant verzoekt om dit te herstellen. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. In tegenstelling tot hetgeen door reclamant wordt aangegeven, is in het vigerend 

bestemmingsplan één woning opgenomen op het perceel Bloemendaalseweg 4 en één 
woning op het perceel Bloemendaalseweg 6. In het voorliggend ontwerp bestemmingsplan 
zijn deze percelen op dezelfde wijze bestemd. Wellicht dat daarbij enige onduidelijkheid voor 
reclamant is ontstaan omdat de woonbestemming voor Bloemendaalseweg 4 uit twee aan 
elkaar gekoppelde bestemmingsdelen bestaat. Dit omdat de woonbestemming door een 
waterbestemming wordt doorsneden. Maar dat de woonbestemming uit twee delen bestaat, 
betekent dus niet dat er twee woningen zijn toegestaan. 
Verder blijkt uit de bouwdossiers niet dat er in het verleden een extra woning is vergund op de 
desbetreffende locatie. Ook in de zienswijze wordt dit niet aangetoond. Verder is de 
toevoeging van een woning conform ons woonbeleid niet toegestaan, en ook als zodanig in de 
Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen. 
Er is dan ook geen reden om in dit bestemmingsplan een extra woning op te nemen. Aan het 
verzoek wordt niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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5. Reclamanten (registratienummer 2015-31311) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamanten verzoeken om het bestemmingsvlak Wonen aan te passen aan de noordoostzijde, 

zodat de mogelijkheid wordt gecreëerd om naast de woning een carport, een schuur en een 
buitenverblijf voor dieren te realiseren. Op dit moment heeft de grond nog een agrarische 
bestemming. Reclamanten geven echter aan dat de feitelijke situatie al meer dan tien jaar anders 
is. Daarnaast past de aanpassing in het straatbeeld en heeft reeds afstemming met de buren 
plaats gevonden. Reclamanten verzoeken ook het bestemmingsvlak Wonen aan de achterzijde 
van het perceel gelijk te trekken met de bestemmingsgrens van de buren. 

b. Ten tweede geven reclamanten aan dat aan de zuidwestzijde van het perceel in het verleden een 
grondruil plaats gevonden heeft met het naastgelegen perceel Emsterweg 7. Reclamanten 
verzoeken om het bestemmingsvlak aan de zuidwestzijde aan te passen aan de nieuwe 
kadastrale grenzen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamanten geven aan dat het feitelijk gebruik van de naast gelegen gronden al meer dan 

tien jaar anders is dan bestemd. Uit archiefstudie op basis van luchtfoto's blijkt inderdaad dat 
op de luchtfoto uit 2005 al duidelijk blijkt dat de betreffende gedeelten van het perceel al als 
tuin zijn ingericht. Omvorming van de bestemming is verantwoord gezien het feitelijk gebruik, 
het feit dat agrarisch gebruik naar verwachting niet lonend is en niet plaats zal vinden, en het 
feit dat omvorming tot tuin passend is in de bebouwingsstructuur langs de Emsterweg. Aan 
het verzoek om de agrarische bestemming aan de noordoostzijde van het perceel tot de 
woonbestemming te laten behoren, kan dan ook tegemoet worden gekomen. 
Daarnaast hebben naastliggende percelen (nr. 15 en hoger) allemaal dezelfde "achtergrens" 
van het bestemmingsvlak Wonen. Het perceel van reclamanten vormt hierin een afwijkend 
perceel. Gelet op de luchtfoto's van 2005 en later en de begrenzing van de Woonbestemming 
op de naastgelegen percelen ligt het voor de hand om het bestemmingsvlak aan te passen 
overeenkomstig het verzoek van reclamanten en dus gelijk te trekken met de overige 
woningen ten noordoosten van Emsterweg nummer 11. Het perceel ligt niet in een gebied met 
belangrijke natuur- of landschapswaarden. Het perceel is niet opgenomen in het Gelders 
Natuurnetwerk of de Groene Ontwikkelingszone. Er zijn dus geen landschappelijke en/of 
natuurwaarden in het geding. Wel is de archeologische verwachtingswaarde ter plaatse hoog. 
Deze waarde blijft gehandhaafd en zal bij een eventuele omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen een rol spelen. Aan het verzoek om de agrarische bestemming aan de 
achterzijde van het perceel tot de woonbestemming te laten behoren, kan dan ook tegemoet 
worden gekomen. 

Ad b. De grondruil zoals aangegeven door reclamanten heeft inderdaad plaats gevonden. Aan de 
gevraagde aanpassing kan tegemoet worden gekomen, in overeenstemming met de feitelijke 
situatie. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak wordt aangepast overeenkomstig de onderstaande afbeelding, waarbij de 
gedeelten A, B en C worden toegevoegd aan het bestemmingsvlak Wonen en het gedeelte D wordt 
toegevoegd aan de naastgelegen Bedrijfsbestemming. 
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6. Reclamant (registratienummer 2015-31564) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant verzoekt om de vorm van het bestemmingsvlak op zijn perceel aan de 

Dorperveldweg 3 te wijzigen. Het huidige bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van ca. 
3.500 m 2 . Ook het gewenste bestemmingsvlak heeft deze oppervlakte. Door het wijzigen van het 
bestemmingsvlak wordt het voor reclamant mogelijk om een nieuwe woning meer naar het 
noorden te bouwen, waardoor deze vrijer komt te liggen en er meer zonlicht op de zuidzijde van 
de woning komt. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant verzoekt om een aanpassing van het bestemmingsvlak om een nieuwe woning te 

kunnen bouwen op een, voor reclamant, gunstiger locatie. Om te oordelen of een verschuiving 
van het bestemmingsvlak acceptabel is, moet onder meer worden gekeken naar de 
landschappelijk en natuurwaarden. 
Het bestemmingsvlak ligt binnen de gebiedsaanduidingen 'overige zone - droge bos- en 
heideontginningen', 'overige zone - beschermingszone natte landnatuur' en 'overige zone 
'groene ontwikkelingszone'. De droge bos en heide ontgingen kenmerken zich door de oude 
agrarische enclaves, de oude bossen met loofbomen en de cultuurhistorische elementen. De 
beschermingszone natte landnatuur betreft de beschermingszone rond de natte 
landnatuurgebieden die zijn opgenomen in de Omgevingsvisie van de Provincie Gelderland. 
Hier gelden beschermingsmaatregelen voor activiteiten die gevolgen voor de 
waterhuishouding kunnen hebben. 
Het beschermingsregime ten aanzien van de aanduiding 'overige zone - groene 
ontwikkelingszone' volgt ten slotte uit de Omgevingsverordening Gelderland. Hierin is 
opgenomen dat ontwikkelingen uitsluitend mogelijk zijn als er geen reële alternatieven zijn en 
er sprake is van groot openbaar belang. Bovendien mogen de kernkwaliteiten niet worden 
aangetast, tenzij compensatie plaats vindt. 
Als gevolg van de verschillende gebiedsaanduidingen is het wenselijk dat het erf zo compact 
mogelijk blijft.. In de huidige situatie is geen sprake van een compact erf. In de voorgesteld 
situatie wordt het bestemmingsvlak vierkant en daarmee compacter. Bovendien wordt het 
bestemmingsvlak niet vergroot. Hierdoor worden geen landschappelijke en natuurlijke 
waarden aangetast. Aan het voorstel van reclamant kan derhalve tegemoet worden gekomen 
in het voorliggende bestemmingsplan. Daarbij wordt op het perceel wel een voorwaardelijke 
verplichting gelegd ten behoeve van de aanplant van bos op het voormalige bestemmingsvlak 
enerzijds en de landschappelijk inpassing van het nieuwe bestemmingsvlak anderzijds. Op die 
manier wordt gegarandeerd dat de kernkwaliteiten niet worden aangetast. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak op het perceel plaatselijk bekend Dorperveldweg 3 te Epe wordt aangepast 
overeenkomstig de onderstaande afbeelding. Daarbij wordt een voorwaardelijke verplichting in het 
bestemmingsplan opgenomen ten behoeve van de aanplant van bos op het voormalige 
bestemmingsvlak enerzijds en de landschappelijk inpassing van het nieuwe bestemmingsvlak 
anderzijds. 
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7. Reclamant (registratienummer 2015-31589) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft met betrekking tot de woningen aan de Hogestraat 3 en 3a te Oene aan dat er 

feitelijk sprake is van een dubbel woonhuis. Reclamant verzoek om dit huidige gebruik als een 
twee-onder-een-kap woning vast te leggen in het bestemmingsplan. 

Reactie gemeente 
Ad a. Enkel het gegeven dat aan een pand twee huisnummers zijn toegekend, maakt niet dat er 

juridisch-planologisch gezien sprake is van twee woningen. Het vigerende bestemmingsplan 
staat op het perceel van Hogestraat 3 en 3a slechts één (bedrijfs)woning toe. Uit de 
bouwdossiers blijkt evenmin dat er sprake is van twee woningen. 
Wel blijkt uit het bouwdossier dat in 1951 en 1979 vergunning is verleend voor verbouw, 
waarbij de woning geschikt is gemaakt voor dubbele bewoning. Dit betekent dat de woning 
geschikt is gemaakt voor het bewonen door twee huishoudens (deze mogelijkheid is ook in 
voorliggend ontwerp bestemmingsplan aanwezig). De bestemming blijft in een dergelijke 
situatie één woning. Dankzij de verleende vergunning is van rechtswege een ontheffing 
verleend voor het splitsen van de woning, waardoor de woning geschikt is voor de bewoning 
door twee huishoudens. De bestemming blijft echter één woning. Gelet op de bestaande 
rechten uit het vigerende bestemmingsplan, en op het beleid dat het toevoegen van woningen 
niet toestaat (zoals opgenomen in de Nota van Uitgangspunten) is er dan ook geen aanleiding 
om het bestemmingsplan aan te passen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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8. Reclamant (registratienummer 2015-31606) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat zijn bestemmingsvlak niet aansluit op het (logische) gebruik van het 

perceel Tongerenseweg 172 te Epe, noch dat deze voldoende ruimte biedt aan de (toegestane) 
uitbreiding van woning en bijgebouwen op daarvoor geëigende plekken. Reclamant verzoekt dan 
ook om de vorm van het bestemmingsvlak te wijzigen. Ter onderbouwing van het verzoek heeft 
reclamant een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke verschuiving van het 
bestemmingsvlak. Dit onderzoek is als bijlage bij de zienswijze gevoegd. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamanten willen een aanpassing van het bestemmingsvlak, zodat het beter overeenkomt 

met de huidige en toekomstige situatie. Een andere begrenzing ligt, gezien het feitelijke 
gebruik, voor de hand en zou in het voorliggende bestemmingsplan kunnen worden 
meegenomen. Een deel van het gewenste bestemmingsvlak heeft momenteel echter de 
bestemming 'Bos' en ligt binnen het Gelders natuurnetwerk (GNN), waardoor niet op voorhand 
akkoord kan worden gegaan met de gewenste aanpassing van het bestemmingsvlak, ook al 
betreft het een geringe aanpassing. 
Uit het bijgevoegde onderzoek blijkt echter dat ten aanzien van het nabijgelegen Natura 2000-
gebied Veluwe geen beperkingen zijn. Ten aanzien van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) 
wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van directe of indirecte aantasting van 
kernkwaliteiten. De verlegging van het bestemmingsvlak, waarbij een gedeelte binnen het 
GNN komt te liggen, wordt gecompenseerd door afname van de oppervlakte met bestemming 
'Wonen', waardoor de hoeveelheid bestemd 'Bos' toeneemt. In kwalitatieve zin is de 
aanpassing positief. Deze vermeerdering is gering in oppervlakte, maar door het opstellen van 
een degelijk inrichtings- en beheerplan ontstaat een toename van kwalitatief hoogwaardig bos 
dat aansluit bij de kernkwaliteiten van het deelgebied. Juist beheer is noodzakelijk om 
ontwikkeling en instandhouding van het juiste bostype te bewerkstelligen, daarom is door een 
deskundige een plan met beheer- en inrichtingsadvies opgesteld. Dit plan maakt deel uit van 
het onderzoeksrapport. 
Naast de impact op de habitat gaat het onderzoek ook in op de impact op flora en fauna. 
Daaruit blijkt dat doordat er geen beschermde of bedreigde soorten aanwezig zijn (behalve 
algemene soorten van Tabel 1), de beoogde aanpassing geen gevolgen heeft voor de Flora-
en faunawet. Voor foerageer- en vestigings- en/of broedmogelijkheden van soorten is er zelfs 
een licht positief effect ten opzichte van de huidige situatie, omdat de oppervlakte bos- en 
natuur enigszins toeneemt. Dit effect is klein, gezien de geringe omvang van de uitbreiding. 
De aanwezigheid van beschermde of bedreigde soorten is, gezien de omstandigheden en het 
gebruik, ook voor de toekomst, weinig voor de hand liggend. 
De conclusies van het aangeleverde rapport zijn door ons beoordeeld en worden 
onderschreven. Aan het verzoek van reclamant kan dan ook worden meegewerkt. Het 
bestemmingsvlak wordt aangepast overeenkomstig de wens van reclamant, waarbij het 
beheer- en inrichtingsplan als voorwaardelijke verplichting wordt opgenomen in het 
bestemmingsplan. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak op het perceel plaatselijk bekend Tongerenseweg 172 te Epe wordt aangepast 
overeenkomstig de onderstaande afbeelding. Daarbij wordt het beheer- en inrichtingsplan uit het 
onderzoeksrapport, welke deel uitmaakt van de zienswijze, opgenomen als voorwaardelijke 
verplichting in het bestemmingsplan. 
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Aangepast bestemmingsvlak Tongerenseweg 172, Epe 
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9. Reclamant (registratienummer 2015-31617) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant, eigenaar van Laarstraat 39 en 41 in Ernst, geeft aan dat dit altijd twee woningen zijn 

geweest. Volgens reclamant was dit jaren terug ineens verdwenen. Ook was toen het 
huisnummer eraf gehaald. Reclamant geeft aan dat hij het huisnummer terug heeft gekregen en 
verzoekt om nu ook in het bestemmingsplan twee woningen op te nemen. Als bewijsdocument is 
reclamant bereid om de koopakte van zijn ouders te overleggen. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Enkel het gegeven dat aan een pand twee huisnummers zijn toegekend, maakt niet dat er 

juridisch-planologisch gezien sprake is van twee woningen. Ook het gegeven dat de woning in 
het verleden wellicht als dubbel woonhuis is gekocht levert juridisch gezien niet twee 
woningen op. Het vigerende bestemmingsplan staat op het perceel van Laarstraat 39 en 41 
slechts 1 woning toe. Uit de bouwdossiers blijkt evenmin dat er sprake is van twee woningen. 
Wel blijkt uit de laatste bouwvergunning uit 2002, voor de verbouw van de woning, dat er twee 
keukens en twee douches op de begane grond aanwezig zijn. Ook zijn er meerdere kamers. 
Volgens de bouwvergunning zijn de verschillende vertrekken onderling bereikbaar. Dit 
betekent dat de woning geschikt is gemaakt voor het bewonen door twee huishoudens, ook 
wel inwoning genoemd. Inwoning wordt toegestaan, maar dit zorgt niet automatisch voor twee 
afzonderlijke woningen. Gelet op de bestaande rechten uit het vigerende bestemmingsplan, 
en op het beleid dat het toevoegen van woningen niet toestaat (zoals opgenomen in de Nota 
van Uitgangspunten), is er geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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10. Reclamant (registratienummer 2015-31739 en 2015-33521) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant verzoekt in de zienswijze om het bestemmingsvlak Wonen op het perceel 

Heidebadweg 18 te Epe te veranderen en iets te vergroten overeenkomstig het, bij de zienswijze 
gevoegde, kaartje. Dit om bestaande bouwwerken binnen het bestemmingsvlak te brengen, en 
om aan te sluiten bij de grootte van de bestemmingsvlakken van andere percelen. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Het in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied opgenomen bouwvlak is 

conform de rechten van het vigerende bestemmingsplan Wissel en Schaveren. Conform de 
Nota van Uitgangspunten zijn de huidige rechten overgenomen. Aanpassing van het bouwvlak 
is dan ook niet direct mogelijk. Bekeken is of aanpassing mogelijk is. 
Ten eerste wordt overwogen dat het gebied rondom het perceel van reclamant een gebied 
met woningen en recreatiewoningen in het bos betreft. Daarbij is sprake van een ritme tussen 
openheid en groen. Het door reclamant gevraagde bestemmingsvlak doorbreekt dit ritme. 
Bovendien wordt het bestemmingsvlak te dicht op het naast gelegen perceel gesitueerd. Dit is 
niet passend in de uitgangspunten voor Wissel, waarin de woningen in een groene omgeving 
zijn gesitueerd. Ruimtelijk gezien is de voorgestelde aanpassing derhalve niet akkoord. 
Daarnaast gaat de voorgestelde aanpassing uit van een vergroting van het bestemmingsvlak. 
Dit is in strijd met de Nota van Uitgangspunten. Ook is het gebied vanuit de 
Omgevingsverordening Gelderland aangewezen als Groene Ontwikkelingszone, en ligt het 
gebied in een beschermingszone natte landnatuur. Dit betekent dat ter plaatse bijzondere 
natuurwaarden kunnen voorkomen. De voorgestelde aanpassing betekent areaal verlies van 
de Groene Ontwikkelingszone en de beschermingszone natte landnatuur. Vanwege dit 
areaalverlies en daarmee de negatieve effecten op mogelijke natuurwaarden is de 
voorgestelde aanpassing niet wenselijk, en wordt daarom vastgehouden aan het uitgangspunt 
dat het bestemmingsvlak niet vergroot wordt. 
Gelet op de negatieve ruimtelijke effecten en de effecten op aanwezige natuurwaarden wordt 
geconcludeerd dat niet wordt meegewerkt aan het verzoek van reclamant. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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11. Reclamant (registratienummer 2015-32076) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat zowel de woning als de bijgebouwen op het perceel Ooster 

Oenerweg 26 buiten het bestemmingsvlak Wonen vallen. Reclamant verzoekt om het 
bestemmingsvlak hierop aan te passen. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant constateert terecht dat een gedeelte van de woning inderdaad buiten het 

bestemmingsvlak valt. Deze woning is vergund op basis van het bestemmingsplan Agrarisch 
Gebied. In dat bestemmingsplan had het perceel nog een agrarisch bouwblok. De woning viel 
destijds binnen dit bouwvlak. Gelet hierop is er geen bezwaar om het bestemmingsvlak 
zodanig aan te passen dat de gehele woning hierbinnen valt. 
De meeste bijgebouwen, die met een vergunning zijn gebouwd, vallen, in tegenstelling tot 
hetgeen reclamant aangeeft, binnen het bestemmingsvlak. Uitzondering hierop is het 
bijgebouw aan de noordwestzijde van het perceel Voor dit bijgebouw is een geringe 
aanpassing van het bestemmingsvlak dus noodzakelijk, voor de overige bijgebouwen niet. Op 
basis van de luchtfoto lijkt in het zuidwesten van het perceel, buiten het bestemmingsvlak, wel 
verharding of een overkapping te liggen. Hiervoor is echter geen vergunning afgegeven. Er is 
derhalve geen aanleiding om het bestemmingsvlak aan deze zijde van het perceel aan te 
passen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak op het perceel plaatselijke bekend Ooster Oenerweg 26 te Oene wordt zodanig 
aangepast dat de gehele woning hierbinnen komt te liggen. 
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Aangepast bestemmingsvlak Ooster Oenerweg 26 Oene 
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12. Reclamant (registratienummer 2015-32715) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat al in de bestuursperiode van de toenmalige wethouder/portefeuillehouder 

op RO dhr. Lagerweij namens de toenmalige eigenaar van het perceel Kouwenaarspad 16 te 
Vaassen de vraag is gesteld en het verzoek is gedaan om deze boerderijlocatie te mogen gaan 
gebruiken voor woningbouw. Destijds heeft volgens reclamant de toenmalige 
wethouder/portefeuillehouder daarop ook laten weten, dat dit in beginsel akkoord was. Herhaalde 
vraagstelling nadien heeft eenzelfde bestuurlijke houding en opstelling van de opvolgende 
wethouder/ portefeuillehouder op RO opgeleverd. In dat licht bezien vindt reclamant het dan ook 
tamelijk wonderlijk dat dit plan nog nooit is uitgevoerd. De toenmalige eigenaren hebben vanwege 
de immer voortschrijdende tijd en de effecten daarvan, het eigendom overgedaan aan Eeschoten 
Vastgoedontwikkeling BV. Deze zienswijze is volgens reclamant dan ook mede namens 
Eeschoten c.s. ingediend. 

b. De kaders van gemeentelijk ruimtelijke beleid zijn volgens reclamant primair gegeven door het 
beleid vanuit de EU, het rijk en de provincie. De hogere overheden staan het toe en stimuleren 
gemeenten en eigenaren om bedrijfsgebouwen die op de locatie zelve niet meer goed bruikbaar 
zijn te laten transformeren naar andere functies die wel goed passen en inpasbaar zijn op 
dergelijke locaties. Aldus staat provincie Gelderland het gemeenten toe en stimuleert ook om 
aldus te handelen dat overtollig of op de betreffende locatie niet meer gewenste agrarische 
bedrijfsbebouwing om te zetten naar een andere passende functie, zoals woningbouw. Ofwel 
functieverandering van vrijkomende agrarische gebouwen naar wonen. 
Deze locatie ligt volgens reclamant feitelijk binnen de stedelijke dorpscontour van de kern 
Vaassen en leent zich aldus prima voor een gebruik voor wonen. Dat blijkt ook uit het 
structuurplan Epe, zoals vastgesteld door de gemeenteraad. In het streefbeeld voor Vaassen is 
deze locatie geel ingekleurd als "nieuw woongebied". Beleidsmatig is volgens reclamant een 
volledig gebruik voor toekomstig wonen mogelijk. Ondanks deze ligging is deze locatie toch wel 
opnieuw opgenomen in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan buitengebied. Niet langer als 
boerderij, wat het fysiek en feitelijk nog steeds wel is en waarbij dat daarom onjuist is, maar 
waarbij het agrarisch bouwblok een woonbestemming heeft gekregen, maar waarbij slechts 1 
woning is toegestaan. 

c. Reclamant is het niet eens met de bestemming als één woningen, terwijl na concrete bestuurlijke 
toezeggingen de boerderijlocatie als wonen voor meerdere woningen gebruikt mocht gaan 
worden. Volgens reclamant heeft hij op vraag en verzoek van de gemeente ruimtelijke deskundige 
bureaus ingeschakeld, waarbij deze in nauw overleg met de specialisten van de gemeente zelf, 
kwamen tot een planopzet en ook met een concreet ontwerpbestemmingsplan, waarbij het 
agrarisch volume aldus omgezet zou worden in woonvolume. 
Ook heeft de ervenconsulent van het Gelders Genootschap een adviestraject doorlopen en 
afgerond. Het leidde tot een campusachtige stedenbouwkundige/landschappelijk verankerde 
gebiedsinvullingsopzet, met daarin een viertal kamers in de campusopzet. Met daarbij één kamer 
op korte termijn in te vullen met woningen in een rij/stal vorm, zodat daarmee het agrarisch 
volume gesaneerd kon worden. Reclamant heeft vervolgens een ontwerpbestemmingsplan 
hiervoor laten vervaardigen. Dit ontwerpbestemmingsplan is echter in de onderste gemeentelijke 
lade blijven liggen. 

d. Reclamant vraagt de om de feitelijk inhoud van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan voor 10 
woningen in een rij te integreren in het ontwerpbestemmingsplan buitengebied, zodat daarmee de 
boerderijlocatie gebruikt kan worden voor een beperkt aantal van 10 woningen in een rij en dan de 
boerderij opstallen gesloopt en de boerderijfunctie gesaneerd kan worden. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 
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Reactie gemeente 
Ad a. Allereerst wordt geconstateerd dat reclamant niet over een machtiging beschikt om mede 

namens Eeschoten Vastgoedontwikkeling, de eigenaar van het perceel, te spreken. Deze 
zienswijze is dus uitsluitend een zienswijze van reclamant en niet van de eigenaar van het 
desbetreffende perceel. 
Ten aanzien van de opmerking van reclamant over de eerdere houding van de betrokken 
wethouders kan worden gemeld dat aan eventuele toezeggingen van een wethouder 
doorgaans geen rechten zijn te ontlenen (zie onder meer Afdeling bestuursrechtspraak 
2 december 1997, zaaknummer H01.97.0201). Een wethouder is immers niet afzonderlijk 
bevoegd, maar alleen gezamenlijk als het college van burgemeester en wethouders. Het 
bevoegd gezag, in dit geval het college van burgemeester en wethouders heeft in 2009 en in 
2011 een verzoek van reclamant voor de realisatie van 10 woningen afgewezen (nr. 2009-
57756 en nr. 2011-32352). Het zou reclamant dus niet moeten bevreemden dat de ingediende 
plannen nog niet zijn uitgevoerd. 

Ad b. Reclamant constateert terecht dat de kaders van gemeentelijk ruimtelijke beleid ingegeven 
zijn door het beleid vanuit de EU, het rijk en de provincie. De gemeente heeft echter binnen 
deze kaders haar eigen beleidsvrijheid om vorm te geven aan het ruimtelijk beleid. Zo is het 
door reclamant aangehaald 'functieveranderingsbeleid' een gemeentelijk beleid dat voortvloeit 
uit het provinciale beleid. De gemeente heeft het recht om binnen de provinciale kaders haar 
eigen afweging te maken. Ten aanzien van functieverandering is onder meer bepaald dat de 
gemeente niet mee werkt aan functieverandering naar meerdere woningen. Dit is ook 
opgenomen in de, door de gemeenteraad vastgestelde, Nota van Uitgangspunten 
bestemmingsplan Buitengebied. In tegenstelling tot hetgeen reclamant aangeeft, is er 
beleidsmatig dus geen ruimte om mee te werken aan diens verzoek. De locatie van een 
voormalig agrarische bedrijf doet daar niks aan af. 
Omdat de Agrarische bedrijfsvoering, zoals reclamant zelf ook aangeeft, is beëindigd, en de 
voormalige bedrijfsgebouwen deels zijn gesaneerd, is de bedrijfswoning omgezet in een 
reguliere woning, overeenkomstig de feitelijke situatie. 

Ad c. Zoals hierboven reeds is aangegeven past het plan van reclamant niet binnen het 
gemeentelijk beleid. Het klopt dat reclamant op eigen verantwoording diverse bureaus in de 
arm heeft genomen om zijn plan uit te werken. Feit blijft echter dat het plan niet voldoet aan 
het gemeentelijk beleid en om die reden dan ook enkele malen is afgewezen. Alle 
onderzoeken en documenten doen daar niets aan af. Het door reclamant opgestelde 
bestemmingsplan is dan ook niet door de gemeente in ontvangst genomen. Ook is er nog 
nooit, zoals te doen gebruikelijk voorafgaand aan een bestemmingsplanprocedure, een 
zogenoemde anterieure overeenkomst gesloten met reclamant. Er is geen reden om alsnog 
mee te werken aan het verzoek van reclamant. 

Ad d. Zoals reeds eerder is overwogen (besluiten nr. 2009-57756 en nr. 2011-32352) voldoet het 
plan van reclamant niet aan de randvoorwaarden voor functieverandering. Zoals hierboven is 
gemeld, is het verzoek nog steeds niet passend. Reclamant heeft in diens zienswijze 
uitsluitend zijn eerdere plan aangehaald en is niet met nieuwe feiten en/of omstandigheden 
gekomen die een heroverweging van de eerdere besluiten rechtvaardigen. Aan het verzoek 
van reclamant, voor de realisatie van tien woningen, wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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13. Reclamant (registratienummer 2015-32808) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant verzoekt in verband met een economische verkaveling c.q. bouwmogelijkheden om 

een aanpassing van het bestemmingsvlak van Boshoekerweg 6 te Oene overeenkomstig de bij 
de zienswijze gevoegde tekeningen. De totale oppervlakte van het bestemmingsvlak blijft 
ongewijzigd. Door het aanpassen van het bestemmingsvlak komen de bijgebouwen hierbinnen te 
liggen, waardoor de eigenaar van het perceel te mogelijkheid krijgt om één bijgebouw te slopen 
en te vervangen en een ander bijgebouw te legaliseren. Het totaal aantal bijgebouwen bedraagt 
dan 200 m

2

, zoals bij een agrarisch hobbybedrijf - waar hier sprake van is - is toegestaan. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant constateert terecht dat een aantal bijgebouwen buiten het bestemmingsvlak liggen 

en verzoekt daarom om de vorm van het bestemmingsvlak aan te passen. Aan het aanpassen 
van een bestemmingsvlak kan onder een aantal voorwaarden worden meegewerkt. Zo mag 
het bestemmingsvlak niet zonder meer worden vergroot, mag de aanpassing niet leiden tot 
negatieve effecten voor het landschap en mogen er geen mogelijke natuurwaarden in het 
geding zijn. In het voorliggende geval wordt geconstateerd dat het perceel zich in een gebied 
met de aanduiding 'overige zone - dekzandruggen en oude bouwlanden' ligt. Het beleid voor 
dit landschapstype is om het open te houden. Het is dus niet wenselijk om het 
bestemmingsvlak uit te breiden. Dit tast immers de openheid van het landschap aan. Het is 
juist van belang dat het erf zo compact mogelijk blijft. In het voorstel van reclamant wordt het 
bestemmingsvlak echter niet vergroot. Het bestemmingsvlak wordt compact gehouden en 
strak om de aanwezige bebouwing gelegd. De openheid van het landschap wordt hierdoor 
niet aangetast. Er zijn dus geen landschappelijke- of natuurwaarden in het geding die de 
aanpassing ongewenst maken. Wel is de archeologische verwachtingswaarde ter plaatse 
hoog. Deze waarde blijft gehandhaafd en zal bij een eventuele omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen worden meegewogen. De archeologische waarde vormt dus geen 
belemmering voor de gewenste aanpassing van het bestemmingsvlak. Er is derhalve geen 
belemmeringen om tegemoet te komen aan het verzoek. De vorm van het bestemmingsvlak 
wordt daarom aangepast. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak op het perceel plaatselijk bekend Boshoekerweg 6 te Oene wordt aangepast 
overeenkomstig de onderstaande afbeelding. 
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14. Reclamant (registratienummer 2015-32836 en 201540821) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat voorheen aan de Tongerenseweg-Zuid 185 sprake van twee eigenaren. 

De eigenaar van het (huis)perceel Tongerenseweg-Zuid 185 woonde ter plaatse conform de op 
dat moment vigerende bestemming en de eigenaar van de naast - en achter het huisperceel 
gelegen gronden, exploiteerde, evenals zijn rechtsvoorgangers, op zijn gronden en in de op deze 
gronden aanwezige bedrijfsbebouwing, een paardenhouderij c a . 
Het gebruik van de voornoemde woning met bijbehorende gronden was volgens reclamant 
overeenkomstig de (thans nog) vigerende bestemming. Voor het gebruik van de bij de andere 
eigenaar in eigendom zijnde gronden is het volgens reclamant lastiger vast te stellen of dat al dan 
niet conform de (thans nog) vigerende bestemming was. Wel staat volgens reclamant vast dat 
dat begin jaren 70 van de vorige eeuw door het toenmalige gemeentebestuur een aantal 
bouwvergunningen is verleend ten behoeve van bedrijfsbebouwing (o.a. ten behoeve van een 
paardenstal met 11 paardenboxen en bijkomende bedrijfsruimten en een hooiberg ca. ) . Volgens 
reclamant is de bedrijfsbebouwing onmiddellijk na vergunningverlening ook daadwerkelijk 
opgericht en vervolgens onafgebroken bedrijfsmatig in gebruik is genomen. Reclamant gaat er 
daarom vanuit dat het huidige gebruik en de huidige bebouwing minimaal op basis van het bouw
en gebruiksovergangsrecht van het vigerende bestemmingsplan aan de orde is en dus is 
toegestaan. 

b. Aangezien reclamant er vanuit gaat dat het huidige gebruik en de huidige bebouwing onder het 
overgangsrecht vallen, gaat reclamant er vanuit dat minimaal de huidige feitelijke situatie positief 
wordt bestemd. Ingevolge vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State is het volgens reclamant immers niet toegestaan bestaand, onder het overgangsrecht 
vallend gebruik (en dat geldt ook voor bestaande onder het bouwovergangsrecht vallende 
bebouwing), wederom voor een volle planperiode onder het overgangsrecht te laten. Volgens 
reclamant betekent dat feitelijk dat de huidig vigerende woonbestemming Tongerenseweg-Zuid 
185 opnieuw kan worden vastgesteld, terwijl de overige gronden de agrarische bestemming 
kunnen behouden met daaraan dan toegevoegd het op de planverbeelding opnemen van een 
adequaat bouwvlak. 

c. Volgens reclamant biedt de Agrarische bestemming in het voorliggende ontwerp 
bestemmingsplan in ieder geval ten aanzien van het gebruik een begin van een oplossing. Uit de 
bestemming Agrarisch blijkt dat 'paardenhouderij' zal worden toegestaan. Reclamant kan daar 
mee instemmen. 

d. Reclamant zou eventueel kunnen instemmen met het voorstel uit het ontwerp bestemmingsplan, 
waarbij het woonvlak is gelegd over de vergunde bedrijfsbebouwing. Dit is echter afhankelijk van 
het antwoord op de vraag wat dan de gebruiksmogelijkheden zijn. Als de bebouwing kan worden 
gebruikt in het kader van de aanpalende agrarische bestemming dan zou de conclusie kunnen 
zijn dat in zoverre aan de zienswijze tegemoet is gekomen. 

e. Reclamant is vooralsnog van oordeel dat het vast te stellen bestemmingsplan minimaal een 
zodanige regeling zal moeten bevatten dat de zaken uit de handhavingsprocedure, voor zover 
deze door reclamant zijn bestreden, alsnog positief zijn bestemd en/of bij recht aanwezig mogen 
zijn. 
Daarnaast dient de planregeling dan zodanig te zijn dat het feitelijke gebruik op een adequate 
wijze kan worden voortgezet namelijk zodanig dat aan actuele wettelijke regelgeving 
(bijvoorbeeld i.v.m. dierenwelzijn) kan worden voldaan. 

f. Reclamant pleit er voor dat in het bestemmingsplan zodanige wijzigings- en 
afwijkingsbevoegdheden worden opgenomen dat vrij eenvoudig kan worden gekozen voor een 
alternatieve, ruimtelijk aanvaardbare, bestemming. Daarbij ligt bijvoorbeeld een ruime 
wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming 'maatschappelijke doeleinden' meer dan voor de 
hand. 

g. Reclamant pleit er voor dat er zodanige bebouwingsmogelijkheden worden opgenomen dat het 
toegestane gebruik ook daadwerkelijk kan worden geëffectueerd met name ook met het oog op 
actuele wettelijke regelgeving. In dat verband wenst reclamant ruime bouwvlakken met daarin 
opgenomen zodanige bebouwingspercentages dat enige uitbreidingsmogelijkheid (ten opzichte 
van wat thans legaal aanwezig is) bij recht zal worden toegestaan, danwel daartoe strekkende 
afwijkings- en vrijstellingsmogelijkheden. 
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h. Reclamant is van oordeel dat de voorgestelde Bed&Breakfast-mogelijkheden te beperkt zijn. En 
dan met name daar waar de eis wordt gesteld dat een B&B alleen in de woning of in een aan de 
woning aangebouwd bijbehorend bouwwerk is toegestaan. Voor deze keuze is volgens reclamant 
geen deugdelijke ruimtelijke onderbouwing aan te wijzen. 

Uit de hoorzitting zijn wel aanvullingen naar voren gekomen. 
i. Reclamant doet de suggestie om een woonbestemming met de functieaanduiding agrarisch 

nevenbedrijf op te nemen of er voor te kiezen het perceel op te nemen in bijlage 2 bij de regels 
(lijst nevenactiviteiten bij de bestemming woning). 

Reactie gemeente 
Ad a. In tegenstelling tot hetgeen reclamant aangeeft, kan voor het zuidelijk gedeelte van het 

perceel geen beroep worden gedaan op de overgangsrechtelijke bepalingen in het 
bestemmingsplan. 
Allereerst wordt geconstateerd dat het huidige gebruik en de huidige bebouwing strijdig is met 
het vigerend bestemmingsplan Buitengebied, 4 e partiële herziening. De grond heeft in dat 
bestemmingsplan de bestemming Agrarische doeleinden met landschappelijke en natuurlijke 
waarden. Op grond van de bijbehorende regels mag het perceel worden gebruikt voor de 
uitoefening van het agrarisch bedrijf, daaronder niet begrepen het sier- en boomkwekerijbedrijf 
en de bollenteelt. In het tweede lid is bepaald dat op de grond uitsluitend andere-bouwwerken 
ten dienste van de bestemming - niet zijnde voorzieningen ten behoeve van de opslag van 
mest - mogen worden gebouwd met dien verstande dat de hoogte ten hoogste 1 m bedraagt. 
Dit betekent concreet dat de grond mag worden gebruik als akkerbouw- of grasland. De grond 
wordt, zoals reclamant zelf opmerkt, niet gebruikt als akkerbouw- of grasland. Om die reden is 
sprake van een strijdig gebruik met vigerend bestemmingsplan Buitengebied, 4 e partiële 
herziening. Reclamant kan dan ook geen beroep doen op het overgangsrecht uit het 
voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. 
Vervolgens wordt geconstateerd dat wat als strijdig met het vigerend bestemmingsplan 
Buitengebied, 4 epartiële herziening wordt beschouwd, ook in strijd is met het daarvoor 
geldende bestemmingsplan "Wissel" uit 1976. De grond van het perceel aan de 
Tongerenseweg-Zuid 185 in Epe waarop de paardenhouderij zich bevindt heeft in 
bestemmingsplan "Wissel" de bestemming Agrarische doeleinden klasse A. Op grond van 
artikel 2.10 lid 1 van bestemmingsplan "Wissel" mogen gronden met voornoemde bestemming 
uitsluitend gebruikt worden als bouw- of grasland, zulks met behoud van de aldaar 
voorkomende danwel daaraan eigen landschappelijke waarden en natuurwetenschappelijke 
waarden. In het tweede lid staat dat op deze gronden geen bebouwing mag worden opgericht 
zulks met uitzondering van afrasteringen alsmede andere bouwwerken ten behoeve van het 
wegbeheer en de waterhuishouding. Het vierde lid bepaalt dat het verboden is zonder of in 
afwijking van een vergunning de volgende werken of werkzaamheden vallende binnen het 
kader van de normale agrarische bedrijfsvoering uit te voeren: het aanbrengen van 
oppervlakteverhardingen. In aanvulling daarop verwijzen wij ook naar artikel 3.1 lid 1 van 
bestemmingsplan "Wissel". In dat artikel staat dat het verboden is gronden en opstallen te 
gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de in het bestemmingsplan aan de grond 
gegeven bestemming. De grond wordt, zoals reclamant zelf opmerkt, niet gebruikt als bouw-
of grasland. Om die reden is sprake van een strijdig gebruik met bestemmingsplan "Wissel" uit 
1976. Qua gebruik kan dus ook geen beroep worden gedaan op de overgangsrechtelijke 
bepalingen in vigerend bestemmingsplan Buitengebied, 4epartiële herziening (artikel 46) en 
ook niet op de overgangsrechtelijke bepalingen uit het voorliggende ontwerp 
bestemmingsplan. 

Ad b. Zoals reeds wordt geconcludeerd onder ad a, valt het huidige gebruik en de huidige 
bebouwing niet onder het overgangsrecht. Er is dus ook geen noodzaak om, op grond van 
vaste jurisprudentie, het zuidelijk gedeelte van het perceel een agrarische bedrijfsbestemming 
te geven. 

Ad c. Zoals hierboven, onder ad a en ad b is geconcludeerd, is er geen aanleiding om een 
agrarische bestemming op het zuidelijk gedeelte van het perceel te leggen. 

Ad d. In het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied is het zuidelijk deel van het 
perceel binnen de woonbestemming getrokken. Op dit perceel bevinden zich een paardenstal 
en een hooiberg. Reclamant kan hier mee instemmen als hij dit deel van het perceel kan 
gebruiken voor het gewenste doel, een paardenhouderij. 
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Ten aanzien van de bebouwing kan worden gemeld dat door het toevoegen van het zuidelijk 
perceel aan de woonbestemming een gedeelte van de aanwezige bebouwing gelegaliseerd 
wordt. In de bouwregels behorende bij de bestemming Wonen is immers bepaald dat de 
gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 75m 2 , dan wel de 
bestaande oppervlakte per bijgebouw zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan indien deze meer bedraagt dan 75 m 2 . Op basis van deze bepaling zijn de 
bestaande bijgebouwen van reclamant toegestaan. Daarbij moet volledigheidshalve worden 
opgemerkt dat 'bestaand' is gedefinieerd in de begripsbepaling als: "legale bebouwing die op 
het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoerig is, dan wel 
gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning". Dit betekent dat de vergunde 
paardenstal en vergunde hooiberg zijn toegestaan. Overige illegale bebouwing wordt niet 
gelegaliseerd. 
Ten aanzien van het gebruik kan worden gemeld dat binnen een woonbestemming een 
agrarisch hobbybedrijf mogelijk is, mits de oppervlakte van de bijbehorende gronden ten 
minste 5.000 m 2 is. Reclamant beschikt over voldoende grond. Dit betekent dat hij een 
agrarisch hobbybedrijf mag hebben. Op 11 maart 2016 heeft reclamant een 
Natuurbeschermingswetvergunning gekregen voor het houden van paarden op het perceel. 
Allereerst wordt opgemerkt dat een Natuurbeschermingswetvergunning geen planologische 
rechten biedt. Desalniettemin maakt de vergunning wel duidelijk of het gebruik binnen een 
woonbestemming kan plaatsvinden of binnen een agrarische bestemming. De 
Natuurbeschermingswetvergunning geeft reclamant de mogelijkheid voor het houden van 
maximaal 2 paarden van 3 jaar of ouder en maximaal 9 paarden in opfok jonger dan 3 jaar. In 
de oude Nge-systematiek komt dit overeen met circa 4,68 Nge. Dit is een dermate gering 
aantal dat dit wordt aangemerkt als hobbymatig agrarisch bedrijf, passend binnen een 
woonbestemming. 
Gelet op bovenstaande kan reclamant binnen de bestemming Wonen de vergunde gebouwen 
gebruiken voor het gebruik waarvoor hij een Natuurbeschermingswetvergunning heeft 
gekregen. Er mag dan ook worden aangenomen dat reclamant - zoals hij zelf aanvoert -
instemt met het voorstel zoals opgenomen in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied. 

Ad e. zie de beantwoording onder ad a, ad b, ad c. en ad d. 
Ad f. Het wijzigen van een bestemming vraagt om een brede omgevingstoets, waarbij onder meer 

wordt gekeken naar de impact op de landschappelijke en natuurlijke waarden en de gevolgen 
voor omliggende percelen. Ook moet worden gekeken naar de milieutechnische 
uitvoerbaarheid van de bestemmingswijziging en de gevolgen voor bijvoorbeeld de 
waterhuishouding en de verkeersafwikkeling. Dit vraagt om een brede, zorgvuldige afweging. 
Het heeft de voorkeur om bij een dergelijke wijziging een aparte planologische procedure te 
volgen, met de mogelijkheden voor inspraak die daar bij horen. In het plan worden daarom 
geen ruime mogelijkheden opgenomen om een willekeurige bestemming te wijzigen in een 
andere willekeurige bestemming. Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet 
gekomen. 
Volledigheidshalve wordt wel opgemerkt dat het vigerend functieveranderingsbeleid om een 
agrarische bestemming te wijzigen wel is vertaald in het voorliggende bestemmingsplan. 
Hierbij is afgewogen dat het in die gevallen gaat om een ruimtelijk en milieutechnische 
verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Ook hierbij moet overigens aan meerdere 
voorwaarden worden voldaan, welke zijn opgenomen als aanvullende voorwaarden in het 
bestemmingsplan. 

Ad g. In het bestemmingsplan is ervoor gekozen om binnen een woonbestemming te werken met 
een maximale oppervlaktemaat aan bijgebouwen en een maximale inhoudsmaat voor 
woningen. Zowel de oppervlaktemaat als de inhoudsmaat zijn vergroot ten opzichte van de 
vigerende bestemmingsplannen. Met een afwijkingsregeling kan de maximale 
oppervlaktemaat aan bijgebouwen worden vergroot. Gelet op het toegestane gebruik binnen 
een woonbestemming is een dergelijke maatvoering voldoende. Er is dan ook geen aanleiding 
om ruimere mogelijkheden op te nemen. Aan het verzoek wordt dan ook niet tegemoet 
gekomen. 

Ad h. Het beleid voor verblijfsrecreatie is opgenomen in de beleidsnota "verblijfsrecreatie Gemeente 
Epe". Volgens de beleidsnota "verblijfsrecreatie Gemeente Epe" is een Bed-and-Breakfast 
mogelijk bij een woonbestemming, mits inpandig. Deze regeling is één op één in het 
bestemmingsplan opgenomen. 
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Nieuwe Bed-and-Breakfasts in bijgebouwen zijn niet toegestaan. Er is geen aanleiding om in 
het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied af te wijken ten aanzien van het vigerend 
beleid. Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad i. Zoals geconcludeerd onder ad d. voldoet de voorgestelde woonbestemming en is er geen 
aanleiding om een functieaanduiding op te nemen. Aan het verzoek van reclamant wordt dan 
ook niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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15. Reclamant (registratienummer 2015-32891) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant merkt op dat dat de bestemming van het perceel terecht is gewijzigd van Agrarische 

bedrijfsdoeleinden naar Wonen. 
b. Reclamant verzoekt om de vorm van het bestemmingsvlak aan te passen, zodat het mogelijk 

wordt gemaakt om de bestaande schuur naar achteren te verplaatsen. Het is volgens reclamant 
namelijk onwenselijk dat de schuur zo kort op het woonhuis staat. De oppervlakte van het 
bestemmingsvlak blijft ongewijzigd. 

Reactie gemeente 
Ad a. De opmerking van reclamant wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Ad b. Reclamant constateert terecht dat de huidige vorm van het bestemmingsvlak het niet mogelijk 

maakt om de schuur naar achteren te verplaatsen en verzoekt daarom om de vorm van het 
bestemmingsvlak aan te passen. Aan het aanpassen van een bestemmingsvlak kan onder 
een aantal voorwaarden worden meegewerkt. Zo mag het bestemmingsvlak niet zonder meer 
worden vergroot, mag de aanpassing niet leiden tot negatieve effecten voor het landschap en 
mogen er geen mogelijke natuurwaarden in het geding zijn. 
In het voorliggende geval wordt geconstateerd dat het perceel zich in een gebied bevindt met 
bijzondere landschappelijke- en natuurwaarden die mogelijk een belemmering kunnen vormen 
voor de gevraagde wijziging. Het perceel valt in een gebied wat in het 
Landschapsontwikkelingsplan is aangeduid als oude bouwlanden en enken. Het beleid voor 
dit landschapstype is om het open te houden. Het is dus niet wenselijk om de schuur helemaal 
achter de woningen te plaatsen. Dit tast de openheid van het landschap aan. In eerste 
instantie ligt medewerking verlenen dus niet voor de hand. Het aangrenzende perceel 
(Achterenkweg 3) betreft echter al een minder compact erf. Het beeld is dus reeds al ten dele 
aangetast. Op basis hiervan kan ten dele tegemoet worden gekomen aan het verzoek van 
reclamant. Het bestemmingsvlak kan iets richting het oosten worden verlegd, in lijn met de 
achterzijde van de bebouwing van het naastgelegen perceel. Op die manier wordt de 
openheid niet verder aangetast en blijft het erf een eenheid. Hierdoor zijn de landschappelijke 
en natuurwaarden niet in het geding. Deze waarden vormen dan ook geen belemmering voor 
de gevraagde aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast is ook de archeologische 
verwachtingswaarde ter plaatse hoog. Deze waarde blijft gehandhaafd en zal bij een 
eventuele omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden meegewogen. De 
archeologische waarde vormt dus geen belemmering voor de gewenste aanpassing van het 
bestemmingsvlak. Ten slotte wordt geconstateerd dat de totale oppervlakte van het 
bestemmingsvlak na aanpassingen ongewijzigd blijft. 
Er is derhalve geen belemmeringen om deels tegemoet te komen aan het verzoek. De vorm 
van het bestemmingsvlak wordt daarom aangepast. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak op het perceel plaatselijke bekend Achterenkweg 5 te Ernst wordt aangepast 
overeenkomstig de onderstaande afbeelding, waarbij de oppervlakte van het bestemmingsvlak 
1.386 m 2 blijft overeenkomstig de oppervlakte uit het ontwerp bestemmingsplan. 
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Aangepast bestemmingsvlak Achterenkweg 5, Ernst 
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16. Reclamant (registratienummer 2015-33033 en 2015-33116) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat hij in 2013 de woningen Slathstraat 27-29 heeft gekocht van gemeente 

Epe. Voor de woning te hebben gekocht heeft reclamant bij de gemeente informatie ingewonnen 
over de mogelijkheid tot verbouw van de woningen, met als doel twee zelfstandige woningen te 
realiseren. 

b. Reclamant stelt dat het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Slathstraat 27-29 bestemt als 
één woning, bedoeld voor dubbele bewoning. Reclamant geeft aan dat in het vastgestelde, maar 
vernietigde, bestemmingsplan 't Slath was aangegeven dat op de onderhavige locatie twee 
woningen waren opgenomen. Reclamant concludeert op basis hiervan dat de gemeente akkoord 
was met twee woningen op deze locatie. Reclamant verzoekt daarom, om twee aaneen 
gebouwde woningen toe te staan op de onderhavige locatie. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. De opmerking van reclamant wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Ad b. Zoals reclamant terecht constateert, werd in bestemmingsplan 't Slath twee aaneen gebouwde 

woningen mogelijk gemaakt op deze locatie. Zoals reclamant eveneens terecht constateert, is 
het bestemmingsplan 't Slath vernietigd, waardoor wordt teruggevallen op het 
bestemmingsplan Buitengebied. In dat plan is slechts één woning toegestaan. Onder deze 
voorwaarde is de woning ook verkocht aan reclamant. Reclamant was dus op de hoogte van 
het feit dat slechts één woning was toegestaan. 
Uit het bouwdossier blijkt eveneens dat er sprake is van één woning die zodanig is gebouwd 
om te kunnen worden bewoond door twee huishoudens. Op 1 augustus 2013 is onthefing 
verleend voor het vestigen van twee huishoudens in één woning op grond van artikel 11.3.1 
van de voorschreven van het bestemmingsplan Buitengebied. Eén van de voorwaarden bij het 
verlenen van deze ontheffing is dat het aantal woningen niet toeneemt. Er blijft dus sprake van 
één woning. Op basis hiervan is er dus geen aanleiding om tegemoet te komen aan het 
verzoek van reclamant. 
Ten aanzien van de eerdere afweging in het bestemmingsplan 't Slath kan nog het volgende 
worden gemeld. Ten tijde van vaststelling van het bestemmingsplan 't Slath was het 
woonbeleid anders dan nu. Het huidige woonbeleid gaat niet uit van de toevoeging van 
woningen in het buitengebied, en dit is ook als zodanig in de Nota van Uitgangspunten voor 
het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen. 
De in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen situatie waarbij met ontheffing huisvesting 
van twee huishoudens in één woning mogelijk is gemaakt op Slathstraat 27-29 voldoet dus 
aan de bestaande rechten en aan de feitelijke situatie. Wijziging in een woning is, zoals 
hierboven aangegeven, niet conform het beleid en dus onnodig. Vanuit een goede ruimtelijke 
ordening is het derhalve niet wenselijk om op deze locatie twee woningen toe te staan. Aan 
het verzoek van reclamant wordt niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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17. Reclamant (registratienummer 2015-33318) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat zijn percelen onderwerp zijn geweest van gesprek met de gemeente. Dit 

heeft geresulteerd in een overeenstemming over de inrichting van het perceel. Daartoe is in 
samenspraak met de gemeente een landschapsplan/inrichtingsplan opgesteld, welke als bijlage 
bij de zienswijze is gevoegd. Reclamant acht het van belang om datgene waarover 
overeenstemming is bereikt ook mogelijk te maken in het bestemmingsplan en verzoekt daartoe 
tot een aanpassing van het bestemmingsvlak 'Wonen'. Redenen voor het aanpassen zijn onder 
meer het gegeven dat niet alle bebouwing binnen het bestemmingsvlak 'Wonen' valt. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant constateert terecht dat een aantal bijgebouwen buiten het bestemmingsvlak liggen 

en verzoekt onder meer daarom om de vorm van het bestemmingsvlak aan te passen. Aan 
het aanpassen van een bestemmingsvlak kan onder een aantal voorwaarden worden 
meegewerkt. Zo mag het bestemmingsvlak niet zonder meer worden vergroot, mag de 
aanpassing niet leiden tot negatieve effecten voor het landschap en mogen er geen mogelijke 
natuurwaarden in het geding zijn. 
In het voorliggende geval is door reclamant, in samenspraak met de gemeente, een 
landschapS'/inrichtingsplan opgesteld. Op basis van dit plan wordt geconstateerd dat er geen 
bijzondere landschappelijke- of natuurwaarden in het geding zijn die de aanpassing 
ongewenst maken. Wel is de archeologische verwachtingswaarde ter plaatse hoog. Deze 
waarde blijft gehandhaafd en zal bij een eventuele omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen worden meegewogen. De archeologische waarde vormt dus geen belemmering voor 
de gewenste aanpassing van het bestemmingsvlak. Ten slotte wordt geconstateerd dat de 
totale oppervlakte van het bestemmingsvlak na aanpassingen ongewijzigd blijft. Er is derhalve 
geen belemmeringen om tegemoet te komen aan het verzoek. De vorm van het 
bestemmingsvlak wordt daarom aangepast. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak op het perceel plaatselijk bekend Hogenkampseweg 1 te Vaassen wordt 
aangepast overeenkomstig de onderstaande afbeelding, waarbij de oppervlakte van het 
bestemmingsvlak 4.734 m blijft overeenkomstig de oppervlakte uit het ontwerp bestemmingsplan. 
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18. Reclamant (registratienummer 2015-34334) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan in 2011 een stuk grond gekocht, inclusief woning, recreatiewoning en 

schuren aan de Elburgerweg 29/31. Reclamant geeft aan dat in het huidige bestemmingsplan 
Buitengebied alle schuren waren ingetekend. In het nieuwe plan is de schuur niet meer 
ingetekend. Aangezien de schuur door stormschade is ingestort en reclamant van plan is de 
schuur te herbouwen, verzoekt reclamant om de schuur weer op te nemen, zodanig dat deze 
binnen het bouwblok valt. 

b. Reclamant geeft aan dat de toegangsweg naar de woningen Elburgerweg 23 t/m 31 onjuist is 
ingetekend, waardoor de toegangsweg over het bouwblok van Elburgerweg 29/31 lijkt te lopen, 
terwijl deze op de erfgrens loopt zoals aangegeven in het oude bestemmingsplan. Reclamant 
verzoekt de toegangsweg op de juiste locatie te leggen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Gezien de inhoud van de zienswijze menen wij dat een verduidelijking over de opbouw van 

een bestemmingsplan verhelderend is. In een bestemmingsplan worden op een plankaart 
verschillende lagen opgenomen. De belangrijkste, en juridische bindende laag, is die van de 
bestemmingen. Hierin staan bestemmingen, bouwvlakken en aanduidingen met maten e.d. 
Ook de ondergrond is een laag in het bestemmingsplan. De ondergrond is een topografische 
kaart, afkomstig van het Kadaster. Dit is echter geen laag welke juridisch bindend is. 
De schuur waar reclamant op doelt is in het bestemmingplan Buitengebied weergegeven in de 
ondergrond. De opname van de schuur in de ondergrond betekent dus niet dat er rechten in 
de zin van bijvoorbeeld een bouwvlak zijn opgenomen. 
In het ontwerp bestemmingsplan is een recente versie van de ondergrond opgenomen. 
Gezien het verloren gaan door stormschade is het goed mogelijk dat de schuur niet in de 
ondergrond is opgenomen. Het is voor de gemeente echter niet mogelijk om de topografische 
ondergrond aan te passen. Maar, zoals gezegd, dit heeft geen invloed op de juridische 
rechten. 
Ten aanzien van de juridische rechten die uit de bestemmingsplanlaag voortvloeien het 
volgende. De rechten uit het huidige bestemmingplan zijn overgenomen. Het wijzen van het 
bouwvlak om de schuur hieronder te laten vallen betekent een aanpassing van het 
bestemmingsvlak. Aan het aanpassen van een bestemmingsvlak kan onder een aantal 
voorwaarden worden meegewerkt. Zo mag het bestemmingsvlak niet zonder meer worden 
vergroot, mag de aanpassing niet leiden tot negatieve effecten voor het landschap en mogen 
er geen mogelijke natuurwaarden in het geding zijn. 
In voorliggend geval ligt het perceel binnen de gebiedsaanduidingen 'overige zone - droge 
bos- en heideontginningen' en 'overige zone - gelders natuurnetwerk'. De droge bos en heide 
ontgingen kenmerken zich door de oude agrarische enclaves, de oude bossen met loofbomen 
en de cultuurhistorische elementen. Het beschermingsregime ten aanzien van de aanduiding 
'overige zone - gelders natuurnetwerk' volgt uit de Omgevingsverordening Gelderland. Hierin 
is opgenomen dat ontwikkelingen uitsluitend mogelijk zijn als er geen reële alternatieven zijn 
en er sprake is van groot openbaar belang. Bovendien mogen de kernkwaliteiten niet worden 
aangetast, tenzij compensatie plaats vindt. 
Uit het voorstel van reclamant blijkt onvoldoende de noodzaak voor vergroten van het 
bestemmingsvlak. Het huidige bestemmingsvlak biedt immers voldoende ruimte voor het 
situeren van bijgebouwen. Bovendien wordt niet aangetoond dat de kernkwaliteiten van het 
Gelders Natuurnetwerk en de landschappelijke waarden niet worden aangetast. Aangezien 
het voorstel van reclamant leidt tot mogelijke aantasting van de kernkwaliteiten van het 
Gelders Natuurnetwerk en de ter plaatse voorkomende landschappelijke waarden wordt het 
voorstel van reclamant niet overgenomen in het voorliggende bestemmingsplan. Aan de 
vergroting van het bestemmingsvlak wordt niet tegemoet gekomen. 

Ad b. Ten aanzien van de toegangsweg kan eveneens worden gemeld dat deze wordt weergegeven 
in de ondergrond. De betreft zoals gezegd een topografische kaart, afkomstig van het 
Kaderster, welke slechts dient ter oriëntatie. Aan de weergave van de toegangsweg kunnen 
dus geen rechten worden ontleend. Voor zover wij kunnen beoordelen, ligt de toegangsweg 
naast het bestemmingsvlak van Elburgerweg 29/31. Het is niet nodig om het 
bestemmingsplan hierop aan te passen. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 



19. Reclamant (registratienummer 2015-33340) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat zijn perceel deels bestemd is als Wonen en deels als Agrarisch, terwijl 

de wederzijdse buren het hele terrein als bestemming Wonen hebben. Reclamant wil weten 
waarom dit verschillend is en verzoekt om het bestemmingsvlak uit te breiden in westelijke 
richting. 

b. Reclamant geeft aan dat de pijpleiding naar de waterzuivering die op het perceel is aangeven, 
ophoudt bij het buurperceel. Reclamant wil weten waarom dit is. 

c. Reclamant geeft aan dat de varkenshouderij aan de overzijde van het perceel onlangs een 
uitbreiding heeft gehad. Beloofd is dat verdere uitbreiding niet mogelijk is. Reclamant wil weten of 
deze belofte door de nieuwe plannen in gevaar komt. 

d. Reclamant heeft vernomen dat er plannen zijn om de rotonde in de N309 uit te voeren met een 
'vierde poot' naar de VMI. Dit is niet aangegeven in het bestemmingsplan. Reclamant wil weten of 
dit nog niet aan de orde is of dat dit door de Provincie wordt behandeld. 

e. Reclamant geeft ten slotte aan dat de inrit vanaf de Zuukerenkweg richting het perceel een afslag 
heeft naar perceel nummer 14. Deze kan reclamant niet op de tekening waarnemen, en verkeert 
in een slechte staat. Reclamant suggereert dat de weg kan vervallen indien nummer 14 een eigen 
inrit krijgt. 

Uit de hoorzitting zijn wel aanvullingen naar voren gekomen. 
f. Reclamant geeft aan dat hij op een omheind stuk grond wat eigendom is van de gemeente al 20 

jaar een pony heeft lopen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Het bestemmingsvlak is opgenomen conform de rechten uit het huidige bestemmingsplan. In 

de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied is gesteld dat in principe 
de huidige rechten worden overgenomen. Geconstateerd wordt dat het bestemmingsvlak 
wonen erg krap rondom de bebouwing van Zuukerenkweg 12 gelegd is. Gelet op het feitelijke 
gebruik als tuin en de begrenzing van andere percelen is het reëel om de grens enigszins op 
te schuiven in westelijke richting. In de vastgestelde Nota van Uitganspunten is hierover het 
volgende opgenomen: "De bestaande burgerwoningen zijn voorzien van de bestemming 
Wonen zonder bouwvlak, overeenkomstig de geldende regeling. In beginsel zijn de 
bestemmingsvlakken uit het geldende bestemmingsplan overgenomen, tenzij op basis van de 
luchtfoto blijkt dat een gedeelte van het erf niet bínnen de bestemming valt. In dat geval is het 
bestemmingsvlak gecorrigeerd." Zoals aangegeven blijkt in dit geval dat een gedeelte van het 
erf niet binnen de bestemming valt. Het gehele perceel bestemmen als 'Wonen' is echter niet 
nodig gelet op de aanwezige beplanting. Aan het verzoek van reclamant wordt derhalve deels 
tegemoet gekomen. 

Ad b. Onduidelijk is wat reclamant precies bedoelt met de pijpleiding. In het bestemmingsplan is 
geen pijpleiding opgenomen. Dit aspect zal dan ook niet verder worden behandeld. 

Ad c. In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied wordt voor agrarische bedrijven een regeling 
opgenomen die er op toe ziet dat de maximale emissie van agrarische bedrijven niet kan 
toenemen. Dit betekent echter niet dat een bedrijf zich niet verder kan ontwikkelingen. 
Wanneer een bedrijf immers maatregelen neemt om de emissie te beperken, ontstaat ruimte 
om door te ontwikkelen zonder dat de maximale emissie toeneemt en zonder dat er dus 
negatieve gevolgen voor het milieu ontstaan. Zie voor een uitgebreide toelichting hoofdstuk 2 
van de Zienswijzennota Buitengebied - Agrarisch. 

Ad d. Reclamant constateert terecht dat er plannen bestaan om de rotonde N309ZDe Meent aan te 
passen, zodat er een rechtstreekse aansluiting komt op de Ledderweg richting de VMI. Deze 
plannen zijn echter nog niet ver genoeg gevorderd om in dit bestemmingsplan mee te nemen. 
Bovendien betreft het voorliggende bestemmingsplan een actualisatieplan, waarin geen grote 
ontwikkelingen worden meegenomen. Een dergelijke ontwikkeling, zoals het aanpassen van 
de rotonde, wordt dus geregeld in een apart bestemmingsplan, met een eigen procedure en 
afwegingskader. Reclamant kan te zijner tijd reageren op dit aparte bestemmingsplan, indien 
reclamant dat nodig acht. 
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Ad e. Onduidelijk is of reclamant een wijziging in het bestemmingsplan wil aanbrengen met deze 
opmerking. Gezien de verkeersbestemming die deze inrit heeft (zowel richting nummer 12 als 
richting nummer 14) is er geen reden voor een aanpassing van het bestemmingsplan. Ten 
aanzien van de (onderhouds)staat van de weg wordt volstaan met de opmerking dat dit via 
een melding bij de gemeente kan worden aangegeven, en dat de gemeente vervolgens de 
situatie zal beoordelen. De opmerking van reclamant wordt verder voor kennisgeving 
aangenomen. 

Ad f. De opmerking van reclamant wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak op het perceel plaatselijk bekend Zuukerenkweg 12 te Epe wordt aangepast 
overeenkomstig de onderstaande afbeelding. 

•, Aangepast 
İ bestemmingsvlak 

Wonen 

- '
 J y ļ 4-+ + + + + + H-+ + + + + + + - t ' - f ^ J ^ 

Aangepast bestemmingsvlak Zuukerkweg 12, Epe 
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20. Reclamant (registratienummer 2015-33398, 2015-33490 en 2015-33491) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat de gronden aan de Oost Ravenweg 2 en 2a zijn bestemd voor Wonen, 

waarop één woning is toegestaan. Reclamant geeft aan dat in het verleden ontheffing is 
verkregen voor het vestigen van twee huishoudens binnen één woning. In het plan ontbreekt 
volgens reclamant echter de aanduiding '2 wooneenheden'. Reclamant verzoekt om dit alsnog op 
te nemen. 

b. Reclamant merkt op dat in de lijst nevenactiviteiten bij de bestemming wonen ten onrechte geen 
recreatieverblijf is opgenomen voor het betreffende perceel. Reclamant verzoekt om dit alsnog op 
te nemen. 

c. Reclamant geeft aan dat eerder is verzocht om een bed-and-breakfast in een bestaand 
bijgebouw. Dit is destijds afgewezen vanwege het gemeentelijk beleid. Reclamant constateert nu 
dat er meerdere locaties zijn waar wel een bed-and-breakfast is toegestaan. Reclamant verzoekt 
dan ook om dit gebruik alsnog toe te staan binnen het bestemmingsplan. 

d. Reclamant constateert dat het pand aan de Rauwenhoffweg 7 te Epe een Woonbestemming 
heeft gekregen, terwijl eerder sprake was van een recreatiewoning. Reclamant spreekt hierover 
zijn zorgen uit omdat dit in strijd is met het besluit van 16 december 2004 dat geen 
recreatiewoningen naar woningen worden omgezet en omdat op deze manier in kwetsbare 
gebieden woningen worden toegevoegd. 

e. Reclamant signaleert dat voor het perceel Oost Ravenweg 5 een Maatschappelijke bestemming 
is opgenomen. Binnen deze bestemming mag een bedrijfswoning van 850 m worden gebouwd, 
terwijl dit eerder 800 m 3 was. Reclamant verzoekt om dit weer terug te draaien, aangezien een 
bedrijfswoning ten dienste moet staan van het bedrijf en reclamant niet inziet waarom daar een 
grotere inhoud voor nodig is. 

f. Reclamant signaleert eveneens voor de Oost Ravenweg 5 dat bij de bedrijfswoning een 
bijgebouw van 75 m 2 is toegestaan, terwijl de maximale bouwwerken 1.300 m 2 mogen zijn. 
Reclamant vindt dit verwarrend en wil weten of het bijgebouw bij de woning meetelt bij het 
maximum aan bouwwerken. Dit heeft de voorkeur van reclamant. Daarnaast constateert 
reclamant dat geen beperking is opgenomen om voor de voorgevelrooilijn te bouwen op het 
betreffende perceel. Reclamant ziet dit graag in het bestemmingsplan geregeld. 

g. Ten slotte spreekt reclamant zijn zorgen uit over de MER. Reclamant zou graag zien dat de MER 
wordt aangevuld ten aanzien van het behoud en ontwikkeling van de natuur en dieren in de 
directe woon- en leefomgeving van reclamant. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Enkel het gegeven dat aan een pand twee huisnummers zijn toegekend of dat in het verleden 

ontheffing is verleend voor het vestigen van twee huishoudens binnen één woning, levert 
juridisch gezien niet twee woningen op. In de voorwaarden voor de ontheffing is immers 
duidelijk bepaald dat het aantal woningen niet toeneemt. Er is op basis van de verleende 
ontheffing dus geen sprake van twee afzonderlijke woningen. Gelet hierop is er geen 
aanleiding om het bestemmingsplan op dit punt aan te passen. 

Ad b. Reclamant constateert terecht dat de recreatiewoning niet voorkomt op de lijst met 
nevenactiviteiten bij de bestemming Wonen. De recreatiewoning is wel bekend bij de 
gemeente en staat ook als zodanig vermeld op de gemeentelijke de lijst met legale 
recreatiewoningen. Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast. 

Ad c. Volgens de beleidsnota "verblijfsrecreatie Gemeente Epe" is een Bed-and-Breakfast mogelijk 
bij een woonbestemming, mits inpandig. Deze regeling is ook in het bestemmingsplan 
opgenomen. Nieuwe Bed-and-Breakfasts in bijgebouwen zijn niet toegestaan. Dit is geldend 
beleid en ook overgenomen in de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
Buitengebied. Slechts bestaande situaties waarbij Bed-and-Breakfasts in bijgebouwen zijn 
gevestigd, en dus afwijken van het beleid, zijn in de lijst met nevenactiviteiten opgenomen. 
Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 
Waarbij opgemerkt wordt dat het reclamant dus onder het nieuwe bestemmingsplan bij recht 
toegestaan is binnen diens woning een Bed-and-Breakfast te vestigen. 



Ad d. In het bestemmingsplan buitengebied uit 2005 was het perceel Rauwenhoffweg 7 ten 
onrechte bestemd als recreatiewoning. Er was namelijk sprake van een woning, zoals blijkt uit 
de bouwdossiers. Al in het bestemmingsplan Schaveren 1976 had het perceel een 
woonbestemming. In het bestemmingsplan Buitengebied, vierde partiële herziening 
(correctieve herziening) is de eerder gemaakt fout al hersteld en is het perceel al bestemd tot 
wonen. De nu geldende bestemming is dus Wonen. Er is daarom geen sprake van het 
toevoegen van extra woningen of het omzetten van een recreatiewoning naar een 
Woonbestemming. 

Ad e. Bedrijfswoningen mogen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied inderdaad een inhoud 
van 850 m 3 hebben. Deze maatvoering is aangepast aan de hedendaagse gangbare 
maatvoering. De inhoud van reguliere woningen is om die reden van 600 m 3 naar 750 m 3 

gegaan. Het is dan redelijk om ook de bedrijfswoningen meer inhoud te geven, aangezien een 
deel van de woning ten dienste staat van het bedrijf. 

Ad f. Het bijgebouw bij een bedrijfswoning telt niet mee bij de toegestane oppervlakte aan 
bedrijfsgebouwen. Een bijgebouw bij een (bedrijfs)woning is immers bedoeld voor 
privégebruik door de bewoner van het pand, terwijl de bedrijfsgebouwen ten dienste staan van 
de bestemming. Naar ons idee is dit helder in het bestemmingsplan opgenomen en behoeft dit 
geen aanpassing. 
Ten aanzien van de voorgevelrooilijn kan worden gemeld dat binnen een maatschappelijke 
bestemming het niet altijd wenselijk of mogelijk is om achter de voorgevel van de 
bedrijfswoning te bouwen. De bedrijfswoning is immers niet op alle percelen het belangrijkste 
gebouw en ligt niet altijd voor op het perceel. Er is daarom geen beperking opgenomen voor 
de bedrijfsgebouwen die ten dienste van de bestemming staan. Het bestemmingsplan behoeft 
op dit aspect geen aanpassing. 

Ad g. De opmerking ten aanzien van het mer wordt niet gedeeld. Het mer bevat juist veel informatie 
over de natuurwaarden. Naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie MER is het 
mer ook reeds aangevuld met de ecologische atlas en een bijbehorende beschrijving in 
hoofdstuk vijf van het mer. Het mer bevat dus voldoende onderzoek naar de natuurwaarden 
binnen het plangebied. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
In bijlage 2, Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming 'Wonen', wordt voor het adres Oost Ravenweg 2 
een recreatiewoning opgenomen. 
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21. Reclamant (registratienummer 2015-33484) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat de opgenomen bestemming op het perceel Achterste Molenweg 19 te 

Epe niet overeenkomt met de bestaande toestand. Volgens reclamant wordt het pand op dit 
moment onder het overgangsrecht als woonhuis met zelfstandig atelier gebruikt, met daarbij de 
mogelijkheid om ten zuidwesten van de bestaande woning nog een vrijstaande woning te 
bouwen. De woning is middels een separaat bouwblok in het vigerend bestemmingsplan 
opgenomen. In het nieuwe bestemmingsplan ontbreekt het atelier. Reclamant verzoekt om het 
bestaande atelier weer op te nemen in het bestemmingsplan, de bestaande mogelijkheid tot het 
bouwen van een extra woning wederom vast te stellen, en ten slotte het gebruik van alle 
aanwezige gebouwen conform het huidige gebruik op te nemen. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Ten aanzien van de woning het volgende. In het huidige bestemmingsplan Wissel en 

Schaveren is voor het perceel Achterste Molenweg 19 een woonbestemming opgenomen. Dit 
is conform de huidige situatie dat er één woning aanwezig is. Het bouwvlak is echter per abuis 
naast de bestaande woning opgenomen. De bestaande woning is echter wel opgenomen 
binnen het bijbehorende bestemmingsvlak wonen. Artikel 17.2.1 onder b van het 
bestemmingsplan geeft verder aan: per bouwvlak is één woonhuis toegestaan, met dien 
verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aantal 
woonhuizen niet meer mag bedragen dan aangegeven. Voor het perceel Achterste Molenweg 
19 is geen aanduiding maximum aantal wooneenheden opgenomen. Dat houdt in dat er 
slechts één woning is toegestaan, en dat wanneer reclamant gebruik had willen maken van 
het bouwvlak, de bestaande woning had moeten worden gesloopt, en niet onder 
overgangsrecht zou komen te vallen. Aan het bouwvlak kunnen nu dan ook geen extra 
rechten worden ontleend. Aan het verzoek van reclamant om de bouwmogelijkheid op te 
nemen wordt derhalve niet meegewerkt, ook gezien het niet toestaan van extra woningen 
zoals in de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied is opgenomen. 
Wel zou het bouwvlak op de juiste locatie moeten worden gelegd. Aangezien het ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied niet met bouwvlakken voor woonbestemmingen werkt, is dit 
niet aan de orde. Met het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is het per abuis verplaatste 
bouwvlak automatisch gecorrigeerd. 
Ten aanzien van het atelier het volgende. Het atelier ligt nu inderdaad in de bestemming Tuin. 
Het atelier is opgericht met omgevingsvergunning. Ook in het bestemmingsplan Wissel en 
Schaveren lag het atelier in de bestemming Tuin. Ter plaatse van het atelier kan de 
bestemming Tuin worden omgezet in de bestemming Wonen. Dit is een meer toepasselijke 
bestemming voor het legaal vergunde atelier gezien de bebouwingsbeperkingen in de 
bestemming Tuin. Langs het perceel ligt voor het overige deel een strook met de bestemming 
Tuin. Langs de Achterste Molenweg is deze strook over 25 m enkele meters smaller. Als 
compensatie van de uitbreiding van de Woonbestemming aan de zuidzijde wordt deze strook 
even breed gemaakt als de rest van de Tuinbestemming. Daarnaast wordt het atelier 
opgenomen In bijlage 2, Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming 'Wonen'. Uit het 
bouwdossier blijkt dat de oppervlakte van het atelier 90 m 2 bedraagt. Deze maat wordt 
opgenomen in bijlage 2. Daarnaast wordt het begrip atelier opgenomen in de 
begripsbepalingen. 
Ten aanzien van de laatste opmerking van reclamant over de aanwezige gebouwen wordt 
gemeld dat binnen het bestemmingsvlak wonen diverse bijgebouwen zijn gelegen. Hiervoor 
gelden de gebruikelijke bepalingen uit het bestemmingsplan. Deze waren 60m aan 
bijgebouwen en worden 75m 2 . Het atelier kent een eigen regeling, zoals hiervoor aangegeven 
en telt dus niet mee bij deze oppervlakte. . 



Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

In bijlage 2, Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming 'Wonen', wordt voor het adres Achterste 
Molenweg 19 te Epe een atelier van 90 m 2 opgenomen. 
In artikel 1 wordt een definitie voor atelier opgenomen, te weten: "een werkplaats, in het 
bijzonder die van een beeldend kunstenaar". 
Het bestemmingsvlak voor het perceel Achterste Molenweg 19 te Epe wordt aangepast 
overeenkomstig de onderstaande afbeelding. 

Wonen omzetten in 
Tuin 

•f.-ř4 

Tuin omzetten in 
Wonen 

Aangepast bestemmingsvlak Achterste Molenweg 19 
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22. Reclamant (registratienummer 2015-33576 en 2015-33579) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant wenst dat de aarden wal op zijn terrein, waarover nu een handhavingstraject loopt, 

wordt gelegaliseerd. Ter onderbouwing van dit verzoek, last reclamant zijn zienswijze tegen de 
handhavingszaak in, alsmede een verklaring van omwonenden dat deze geen bezwaar hebben 
tegen de aarden wal. Volgens reclamant zorgt de wal voor geluidsdemping en heeft deze 
positieve gevolgen voor de ecologie. 

b. Reclamant wil vast gelegd hebben dat de voorgevel van zijn woning is gericht naar de 
Rauwenhoffweg en niet naar de Tongerenseweg. 

c. Reclamant verzoekt om de vorm van zijn bestemmingsvlak te wijzigen, zodat meer effectieve 
ruimte voor bijgebouwen ontstaat. 

d. Reclamant geeft aan dat achter zijn woning al sinds de jaren 1930 een schuur/stal staat en voor 
de zuidoost gevel een garage. Reclamant gaat er vanuit dat deze op grond van de regels kunnen 
blijven staan. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Op het perceel van reclamant ligt inderdaad een aarden wal, waarover thans een 

handhavingstraject loopt. De aanwezigheid van een aarden wal op een terrein wordt echter 
niet geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied. Het bestemmingsplan bevat uitsluitend 
regels die toezien op de aanleg ervan. Bijvoorbeeld regels voor het ophogen van gronden, 
waaronder bijvoorbeeld de aanleg van een aarden wal. Op basis van deze regels is het 
mogelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het uitvoeren van werken of van 
werkzaamheden. Als de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden kan het bevoegd 
gezag een omgevingsvergunning verlenen. De handhavingszaak heeft uitsluitsel gegeven of 
een omgevingsvergunning verleend kan worden. De omgevingsvergunning is inmiddels op 30 
juni 2016 verleend (zaaknummer 21650) Aangezien de aanwezigheid van een wal niet wordt 
geregeld in het bestemmingsplan, leidt het verzoek van reclamant niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 

Ad b. In artikel 1 van de regels, onder 1.87 is de bepaling opgenomen omtrent een voorgevel. Aan 
de hand hiervan wordt bepaald welke gevel de voorgevel is. 

Ad c. Reclamant verzoekt om een aanpassing van het bestemmingsvlak om meer effectieve ruimte 
voor bijgebouwen te creëren. Om te oordelen of een verschuiving van het bestemmingsvlak 
acceptabel is, moet onder meer worden gekeken naar de landschappelijk en natuurwaarden. 
In voorliggend geval ligt het perceel binnen de gebiedsaanduidingen 'overige zone - droge 
bos- en heideontginningen', 'overige zone - beschermingszone natte landnatuur' en 'overige 
zone - gelders natuurnetwerk'. De droge bos en heide ontgingen kenmerken zich door de 
oude agrarische enclaves, de oude bossen met loofbomen en de cultuurhistorische 
elementen. De beschermingszone natte landnatuur betreft de beschermingszone rond de 
natte landnatuurgebieden die zijn opgenomen in de Omgevingsvisie van de Provincie 
Gelderland. Hier gelden beschermingsmaatregelen voor activiteiten die gevolgen voor de 
waterhuishouding kunnen hebben. Het beschermingsregime ten aanzien van de aanduiding 
'overige zone - gelders natuurnetwerk' volgt ten slotte uit de Omgevingsverordening 
Gelderland. Hierin is opgenomen dat ontwikkelingen uitsluitend mogelijk zijn als er geen reële 
alternatieven zijn en er sprake is van groot openbaar belang. Bovendien mogen de 
kernkwaliteiten niet worden aangetast, tenzij compensatie plaats vindt. 
Uit het voorstel van reclamant blijkt onvoldoende de noodzaak voor het aanpassen van het 
bestemmingsvlak. Het huidige bestemmingsvlak biedt immers voldoende ruimte voor het 
situeren van bijgebouwen. Bovendien wordt niet aangetoond dat de kernkwaliteiten van het 
Gelders Natuurnetwerk en de landschappelijke waarden niet worden aangetast. Aangezien er 
geen noodzaak is en het voorstel van reclamant leidt tot mogelijke aantasting van de 
kernkwaliteiten van het Gelders Natuurnetwerk en de ter plaatse voorkomende 
landschappelijke waarden wordt het voorstel van reclamant niet overgenomen in het 
voorliggende bestemmingsplan. 
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Ad d. In de bouwregels behorende bij de bestemming Wonen is bepaald dat de gezamenlijke 
oppervlakte van bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 75m 2 , dan wel de bestaande 
oppervlakte per bijgebouw zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 
indien deze meer bedraagt dan 75 m 2 . Op basis van deze bepaling kunnen de bestaande 
bijgebouwen van reclamant blijven staan, waarbij moet worden opgemerkt dat 'bestaand' is 
gedefinieerd in de begripsbepaling als: "legale bebouwing die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoerig is, dan wel gebouwd kan 
worden krachtens een omgevingsvergunning". 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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23. Reclamant (registratienummer 2015-33886 en 2015-33910) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan vanaf 2004 een plan te hebben ontwikkeld voor hersituering en renovatie 

van gebouwen en terrein aan de Hattumseweg 14 te Vaassen. Op basis van het toen geldende 
bestemmingsplan, uit de zeventigerjaren is vergunning verleend. In de tussentijd is echter het 
bestemmingsplan Buitengebied uit 2005 vastgesteld. In dat bestemmingsplan is geen rekening 
gehouden met de nieuwe situatie. Het eerdere verzoek om een pensionbestemming op te nemen 
is in het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied gehonoreerd. Maar het bestemmingsvlak is 
niet aangepast overeenkomstig de werkelijke situatie. Reclamant verzoekt daarom om het 
bestemmingsvlak te verruimen, zodat het gastenverblijf en de hobbyruimte hierbinnen vallen. 

b. Reclamant verzoekt tevens om het bestemmingsvlak aan de westzijde met vier meter te 
verruimen. Deze ruimte is ontstaan door het opheffen van een verbindingsweg. 

c. Reclamant merkt op dat de huidige terrein-Auininrichting in agrarisch gebied valt en verzoekt 
hiervoor een correctie. 

d. Reclamant geeft aan dat een eerder verzoek om de hobbyruimte als commerciële vergaderruimte 
te mogen gebruiken is afgewezen. Reclamant geeft aan dat het gebouw momenteel fungeert als 
ontbijt- en dagverblijf voor aanwezige pensiongasten. Reclamant verzoekt om dit gebruik te 
honoreren in het bestemmingsplan. 

e. Reclamant geeft aan dat de gemeente uitgaat van 10 personen, terwijl vanaf het begin af aan 
meer bedden in het pension aanwezig zijn, namelijk voor 14 volwassenen. Reclamant verzoekt 
om dit mee te nemen bij de vaststelling. 

Uit de hoorzitting zijn wel aanvullingen naar voren gekomen. 
f. Reclamant geeft aan dat in de bijlage bij de regels staat genoemd: nevenactiviteit pension, 

bestaande oppervlakte. Reclamant vraagt wat hier de bestaande oppervlakte is. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant constateert terecht dat beide bijgebouwen buiten het bestemmingsvlak vallen en 

daarmee onder het overgangsrecht komen te staan. Voor de bijgebouwen is, op grond van het 
toen geldende bestemmingsplan, een vergunning afgegeven (28 oktober 2005, nr. 2005-
0318). Het ligt in de rede om de vergunde bijgebouwen binnen het bestemmingsvlak te 
brengen. Aan de wens van reclamant wordt dan ook tegemoet gekomen, waarbij de vergunde 
bijgebouwen binnen het bestemmingsvlak komen te liggen. 

Ad b. Reclamant verzoekt eveneens om het bestemmingsvlak aan de westzijde te vergroten. Hier 
liggen geen (vergunde) gebouwen. Aan het aanpassen van een bestemmingsvlak kan onder 
een aantal voorwaarden worden meegewerkt. Zo mag het bestemmingsvlak niet zonder meer 
worden vergroot, mag de aanpassing niet leiden tot negatieve effecten voor het landschap en 
mogen er geen mogelijke natuurwaarden in het geding zijn. 
In de voorliggende situatie bevindt het bestemmingsvlak zich in een gebied wat door de 
provincie is aangewezen als 'Groene Ontwikkelingszone'. Dit betekent dat ter plaatse 
bijzondere natuurwaarden kunnen voorkomen. Aangezien niet kan worden uitgesloten dat 
deze natuurwaarden in het geding zijn, en conform de Nota van Uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan Buitengebied in principe de huidige grootte van het bestemmingsvlak wordt 
overgenomen, kan niet aan de vergroting van het bestemmingsvlak aan de westzijde 
tegemoet worden gekomen. 

Ad c. De huidige terrein-Ztuininrichting valt inderdaad buiten het bestemmingsvlak Wonen. De 
Agrarische bestemming staat het gebruik als zodanig niet in de weg. Bovendien is het verder 
vergroten van het bestemmingsvlak ongewenst, zoals ook onder ad b. reeds is aangegeven. 
Daarnaast zou het vergroten van het bestemmingsvlak het mogelijk maken om bijgebouwen te 
slopen en elders op het perceel te plaatsen, hetgeen landschappelijk ongewenst is. Aan dit 
verzoek van reclamant wordt derhalve niet tegemoet gekomen. 

Ad d. Het gebruik van de hobbyruimte als commerciële vergaderruimte is in het verleden inderdaad 
afgewezen. Een belangrijke afweging daarbij was de toename van het aantal 
verkeersbeweging binnen de toen aangewezen Ecologische Hoofdstructuur (thans Groene 
Ontwikkelingszone). Reclamant verzoekt nu om de ruimte als een soort hobbyruimte bij het 
pension te mogen gebruiken. De genoemde bezwaren, waarop het eerdere verzoek is 
afgewezen, zijn dan niet van toepassing. De verkeersdruk neemt immers niet toe, omdat het 
gebouw wordt gebruikt door pensiongasten, welke reeds aanwezig zijn. 
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Aangezien het pension reeds is gelegaliseerd, kan met dezelfde motivatie, ook de 
bijbehorende hobbyruimte worden gelegaliseerd. Het pension is geregeld in bijlage 2 Lijst 
nevenactiviteiten bij de bestemming 'Wonen'. Ook de hobbyruimte zal hierin worden 
opgenomen, waarbij voor beide gebouwen een toegestane maximale oppervlakte wordt 
opgenomen. 

Ad e. Het begrip pension is niet gedefinieerd in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan. Het 
beleid voor verblijfsrecreatie is opgenomen in de beleidsnota "verblijfsrecreatie Gemeente 
Epe". Volgens de beleidsnota "verblijfsrecreatie Gemeente Epe" is een pension een huis waar 
men tegen betaling kost en inwoning krijgt. Een logies verstrekkend bedrijf, dat over 5 of meer 
voor verhuur bestemde bedden beschikt, verdeeld over ten minste 2 kamers. Het betreft hier 
zoals gezegd bestaand beleid. Er is geen aanleiding om in het voorliggende bestemmingsplan 
Buitengebied af te wijken ten aanzien van het vigerend beleid. In het voorliggende 
bestemmingsplan wordt pension gedefinieerd overeenkomstig het gelded beleid. Dit betekent 
dat reclamant bij recht 14 bedden mag hebben. 

Ad f. Zoals in de beantwoording onder ad d. is aangegeven, worden de oppervlakte opgenomen in 
bijlage 2 van de regels. Zodoende is hier geen onduidelijkheid meer over. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

In artikel 1 wordt het begrip pension opgenomen, waarbij wordt aangesloten bij de beleidsnota 
"verblijfsrecreatie Gemeente Epe". Hierin is pension gedefinieerd als een huis waar men tegen 
betaling kost en inwoning krijgt. Een logies verstrekkend bedrijf, dat over 5 of meer voor 
verhuur bestemde bedden beschikt, verdeeld over ten minste 2 kamers. 
In bijlage 2, Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming 'Wonen', wordt voor het adres 
Hattumseweg 14 een pension van 90 m

2 en een Hobbyruimte van 75 m
2 opgenomen. 

Het bestemmingsvlak op het perceel plaatselijk bekend Hattumseweg 14 te Vaassen wordt 
aangepast overeenkomstig de onderstaande afbeelding, waarbij de vergunde bijgebouwen 
binnen het bestemmingsvlak komen te liggen. 
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24. Reclamant (registratienummer 2015-33912) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant merkt op dat op een gedeelte van het perceel Oost Ravenweg 3 te Epe een 'groene 

ontwikkelingszone' vallende onder de Boswet is gelegd. Reclamant maakt hiertegen bezwaar. 
Volgens reclamant betreft het gedeelte waar de Bosbestemming op rust nieuw bos. Dit valt 
volgens reclamant niet onder de Boswet. Het betreft volgens reclamant een voormalige kwekerij 
en dus is volgens reclamant de Bosbestemming niet van toepassing. Reclamant verzoekt 
daarom, om de Bosbestemming van de verbeelding te verwijderen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Op een gedeelte van het perceel Oost Ravenweg 3 te Epe rust inderdaad de bestemming 

Bos. Ook in het vigerend bestemmingsplan Buitengebied uit 2005 had hetzelfde gedeelte van 
het perceel deze bestemming. De bestemming Bos is onder andere bedoeld voor de aanleg, 
instandhouding en ontwikkeling van bosbeplanting ten behoeve van de houtproductie. Gelet 
op de omschrijving die reclamant geeft, namelijk de kweek van onder meer fijnsparren, wilgen 
en linden is de bestemming Bos een passende bestemming. Er is dan ook geen aanleiding 
om de bestemming te wijzigen. 
Ten aanzien van de opmerking van reclamant over de Boswet kan het volgende worden 
opgemerkt. Of een perceel onder de Boswet valt wordt niet geregeld in een bestemmingsplan. 
In de Boswet zelf is geregeld wanneer men met deze wet te maken hebt. In deze wet is 
opgenomen dat men met de Boswet te maken heeft als: 

de houtopstand buiten de 'bebouwde kom Boswet' ligt; 
de vegetatie groter is dan 10 are (1.000 vierkante meter) of het gaat om bomen in een 
rijbeplanting van 20 bomen of meer. 

Zoals gezegd wordt dit dus niet geregeld in een bestemmingsplan. Er is dan ook geen 
aanleiding om de bestemming te wijzigen, zodat reclamant niet onder de Boswet valt. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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25. Reclamant (registratienummer 2015-33913) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant verzoekt om de vorm van zijn bestemmingsvlak te wijzigen. Door deze wijziging wordt 

het voor reclamant mogelijk om een bestaande schuur uit te breiden. Op dit moment is op de rest 
van het bestemmingsvlak volgens reclamant geen ruimte voor deze uitbreiding, gezien 
erfinrichting, bestaande bebouwing en uitzicht. De oppervlakte van het bestemmingsvlak blijft na 
aanpassing ongewijzigd. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant constateert terecht dat de huidige vorm van het bestemmingsvlak het niet mogelijk 

maakt om de schuur uit te breiden. Het bestemmingsvlak is immers strak om de 
desbetreffende schuur gelegd. Reclamant verzoekt daarom terecht om de vorm van het 
bestemmingsvlak aan te passen. Aan het aanpassen van een bestemmingsvlak kan onder 
een aantal voorwaarden worden meegewerkt. Zo mag het bestemmingsvlak niet zonder meer 
worden vergroot, mag de aanpassing niet leiden tot negatieve effecten voor het landschap en 
mogen er geen mogelijke natuurwaarden in het geding zijn. 
In het voorliggende geval wordt geconstateerd dat het perceel zich in een gebied bevindt met 
bijzondere landschappelijke- en natuurwaarden die mogelijk een belemmering kunnen vormen 
voor de gevraagde wijziging. De gevraagde aanpassing is echter zo gering dat de waarde van 
de landschappelijke en natuurwaarden niet in het geding zijn. Deze waarden vormen dan ook 
geen belemmering voor de gevraagde aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast is 
ook de archeologische verwachtingswaarde ter plaatse hoog. Deze waarde blijft gehandhaafd 
en zal bij een eventuele omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden 
meegewogen. De archeologische waarde vormt dus geen belemmering voor de gewenste 
aanpassing van het bestemmingsvlak. Ten slotte wordt geconstateerd dat de totale 
oppervlakte van het bestemmingsvlak na aanpassingen ongewijzigd blijft. Er is derhalve geen 
belemmeringen om tegemoet te komen aan het verzoek. De vorm van het bestemmingsvlak 
wordt daarom aangepast. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak op het perceel plaatselijk bekend Vaaltkampweg 2 te Ernst wordt aangepast 
overeenkomstig de onderstaande afbeelding, waarbij de oppervlakte van het bestemmingsvlak 
maximaal 1.433 m 2 blijft, overeenkomstig de vigerende situatie. 

Aangepast bestemmingsvlak Vaaltkampweg 2, Ernst 
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26. Reclamant (registratienummer 2015-33916 en 2015-33980) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant verzoekt om de vorm van zijn bestemmingsvlak te wijzigen. Door deze wijziging wordt 

het voor reclamant mogelijk om een goede inrichting van het oorspronkelijke boerenerf te 
realiseren, met alle bijgebouwen achter de voorgevel. De oppervlakte van het bestemmingsvlak 
blijft na aanpassing ongewijzigd. 

b. Reclamant verzoekt om de regels van het bestemmingsplan aan te passen, zodat het mogelijk 
wordt om bij boerenerven het bouwen voor de voorgevel mogelijk te maken. Hierdoor wordt het 
mogelijk om op het perceel van reclamant de beoogde erfinrichting, overeenkomstig de brochure 
streekeigen boerenerven van Stichting Landschapsbeheer Gelderland te realiseren. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant verzoekt om de vorm van zijn bestemmingsvlak te wijzigen. Aan het aanpassen 

van een bestemmingsvlak kan onder een aantal voorwaarden worden meegewerkt. Zo mag 
het bestemmingsvlak niet zonder meer worden vergroot, mag de aanpassing niet leiden tot 
negatieve effecten voor het landschap en mogen er geen mogelijke natuurwaarden in het 
geding zijn. 
In de voorliggende situatie heeft reclamant een erfinrichtingsplan laten opstellen. Op basis van 
dit plan heeft het gemeentelijke stedenbouwkundig overleg, waarin onder meer de disciplines 
welstand, stedenbouw, landschapsinrichting zijn vertegenwoordigd, geconstateerd dat er geen 
bijzondere landschappelijke- of natuurwaarden in het geding zijn die de aanpassing 
ongewenst maken. De totale oppervlakte van het bestemmingsvlak blijft na aanpassingen 
ongewijzigd. Er is derhalve geen belemmeringen om tegemoet te komen aan het verzoek. De 
vorm van het bestemmingsvlak wordt daarom aangepast. 

Ad b. Het bouwen voor de voorgevel is in de meeste gevallen stedenbouwkundig en landschappelijk 
niet wenselijk. Desalniettemin kan het voorkomen dat er thans een bijgebouw voor de 
voorgevel staat. Dit is meestal gegroeid vanuit een voormalige agrarisch situatie, en betreft 
onder andere cultuurhistorisch zo gegroeide situaties langs enken. Voor die situatie bevat het 
voorliggende ontwerp bestemmingsplan reeds een uitzonderingsregel binnen de bestemming 
Wonen. In die gevallen mag dat betreffende bijgebouw op dezelfde locatie, dus voor de 
voorgevel worden teruggebouwd. In geval van reclamant is het dus mogelijk om het bijgebouw 
welke thans voor de voorgevel ligt op dezelfde plek te herbouwen teneinde een streekeigen 
boerenerf te creëren. Gelet hierop is het niet noodzakelijk om de voorgestelde regeling aan te 
passen. Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak op het perceel plaatselijk bekend Kiefkampsweg 1/1A te Ernst wordt aangepast 
overeenkomstig de onderstaande afbeelding, waarbij de oppervlakte van het bestemmingsvlak 
1738 m

2 blijft, overeenkomstig de vigerende situatie. 
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27. Reclamant (registratienummer 2015-34000 en 2015-41318) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant richt zich in zijn zienswijze op de zijn percelen aan de Gortelseweg 61 te Vaassen. 

Volgens reclamant zijn op zijn percelen de grafheuvels, raatakkers en het oude karrespoor niet 
juist ingetekend. 

b. Reclamant geeft aan dat ook de wegen/paden en vergunde bebouwing niet zijn ingetekend. 
c. Volgens reclamant ligt het bestemmingsvlak onnodig veel in het gebied met archeologische 

waarde. Reclamant verzoekt de vorm van het bestemmingsvlak aan te passen, zodat deze in de 
lengte van de bebouwing ligt. 

d. Reclamant verzoekt om een werkschuur toe te staan van ca. 60 m 2 . De schuur is noodzakelijk 
voor het stallen van apparatuur voor de instandhouding van de natuurlijke en landschappelijke 
waarden. 

e. Reclamant vraagt naar de betekenis van de zwarte stippen op de verbeelding. 
f. Volgens reclamant is de woning in gebruik voor permanente bewoning. Onduidelijk is of dit in het 

voorliggende plan op dezelfde manier is omschreven. 
Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 

Reclamant heeft op 20 februari 2017 zijn zienswijze ingetrokken (2017-03143). 

Conclusie 
De zienswijze is ingetrokken, het bestemmingsvlak zoals opgenomen in het ontwerp 
bestemmingsplan blijft in stand. 
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28. Reclamant (registratienummer 2015-34005) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant is eigenaar van het landgoed De Lichtbaak te Epe. Dit landgoed bestaat uit twee 

percelen. Eén perceel ten noorden van de Jagtlustweg (van ruim 10 ha) en één ten zuiden van 
de weg (van ruim 15 ha). Op het zuidelijk deel bevinden zich twee bestemmingsvlakken met de 
bestemming Wonen. Reclamant verzoekt om het bestemmingsvlak Wonen die rust op de 
Jagtlustweg 29 te verplaatsen naar het noordelijke perceel, zodat daar een woning van maximaal 
750 m 3 kan worden gerealiseerd. Het thans aanwezige pand op de Jagtlustweg 29 kan als 
gastenverblijf worden gekoppeld aan Jagtlustweg 31 en als zodanig worden opgenomen in de 
lijst nevenactiviteiten bij de bestemming Wonen. Ter onderbouwing van dit verzoek heeft 
reclamant een ecologische en stedenbouwkundige onderbouwing bijgevoegd. 

b. Indien niet tegemoet wordt gekomen aan het verzoek van reclamant, verzoekt reclamant om alle 
legale bebouwing op zuidelijk deel (stal, hooiberg, twee houten schuren, tenen oven, tennisbaan, 
zwembad, stenen motorhuis en badhuisje) alsnog positief te bestemming. Deze bebouwing 
dateert uit de jaren 'öO/'ôO van de vorige eeuw en is volgens reclamant ten onrechte niet 
meegenomen in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. 

c. Reclamant geeft aan het begrijpelijk te vinden dat meer informatie nodig is om thans reeds aan 
het verzoek tot verplaatsing van het bouwkavel van het zuidelijk naar het noordelijk perceel te 
kunnen voldoen. Reclamant verzoekt in dat geval beide percelen uit het voorliggende 
bestemmingsplan te halen en aldus de begrenzing van het plan aan te passen, zodat in een later 
stadium hiervoor een postzegelplan kan worden vastgesteld. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Uit de bij de zienswijze gevoegde stukken blijkt dat de Jagtlustweg 29/31 in zijn geheel 

onderdeel is van het Natura 2000-gebied Veluwe. Ook maakt het gebied deel uit van het 
Gelders Natuurnetwerk (GNN). Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen niet zonder meer 
mogelijk zijn. 
Uit de stukken blijkt dat de beoogde ontwikkeling van reclamant kan worden gezien als een 
grote ontwikkeling, waarbij feitelijk op het noordelijke perceel een nieuw landgoed wordt 
gerealiseerd. In de vastgestelde Nota van Uitgangspunten is opgenomen dat de 
mogelijkheden ten aanzien van nieuwe landgoederen niet worden opgenomen in het 
bestemmingsplan Buitengebied. Dit gezien de grote landschappelijke en stedenbouwkundige 
impact. Daarbij is wel bepaald dat de gemeente bereid is mee te denken aan een dergelijke 
initiatief. In dat geval wordt er voor gekomen om een afzonderlijke planologische procedure te 
starten. Aan het verzoek van reclamant wordt in het kader van het bestemmingsplan 
Buitengebied dan ook niet tegemoet gekomen; een aparte procedure is de geëigende weg. 
Overigens is naar aanleiding van de voorliggende zienswijze contact geweest met reclamant 
en wordt reeds gewerkt aan een afzonderlijke planologische procedure. 

Ad b. Zoals onder ad a reeds gemeld kan op basis van de vastgestelde Nota van Uitgangspunten 
en de bijzondere natuurlijke waarden niet tegemoet worden gekomen aan het verzoek van 
reclamant in het kader van deze procedure. Reclamant verzoekt daarom om de bestaande 
bebouwing op te nemen in het voorliggende bestemmingsplan. 
Reclamant constateert terecht dat bebouwing aanwezig is welke thans niet bestemd is. Deze 
bebouwing bevindt zich onder het overgangsrecht. Vanuit de natuurdoelstelling in het gebied, 
is het niet wenselijk om deze bebouwing positief te bestemmen. Aangezien ook uit de plannen 
van reclamant blijkt dat deze gebouwen binnen de planperiode van het voorliggend 
bestemmingsplan worden verwijderd, is het geen bezwaar om deze gebouwen wederom 
onder het overgangsrecht te brengen. De gebouwen worden dan ook niet positief bestemd. 
Aan het verzoek van reclamant wordt niet tegemoet gekomen. 

Ad c. Zoals reclamant zelf ook constateert is er een afzonderlijke procedure nodig om mee te 
kunnen werken aan het verzoek. Reclamant geeft de suggestie om de percelen uit het 
voorliggende bestemmingsplan te halen. Aangezien er op dit moment echter nog geen plan in 
procedure is, is dit niet wenselijk. In het geval de ontwikkeling niet door mocht gaan valt het 
gebied terug op een oude planologische regeling. 
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De beide percelen worden dus wel opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan. Aan de 
suggestie van reclamant wordt niet tegemoet gekomen. 
Overigens staat het opnemen van de percelen in dit plan een eventuele eigen planologische 
procedure niet in de weg. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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29. Reclamant (registratienummer 2015-34007) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan momenteel een vrijstaande woning aan de Overboschweg 4 te Epe te 

realiseren. Reclamant heeft hiervoor vergunning gehad. Ter plaatste ligt echter een aanduiding 
'aaneengebouwď. Dit komt echter niet overeen met de werkelijke situatie, waarin alleen 
vrijstaande woningen voor komen. Reclamant verzoekt dan ook om de aanduiding te schrappen 
uit het bestemmingsplan. 

Reactie gemeente 
Ad a. In het vigerend bestemmingsplan Buitengebied Heroverweging (Heroverwegingsbesluit 

Provincie) is een bestemmingsvlak Wonen opgenomen voor de adressen Overboschweg 2 en 
Overboschweg 4 te Epe. Oorspronkelijk waren deze twee woningen aan elkaar gebouwd. 
Derhalve was in het vigerend bestemmingsplan de aanduiding 'aaneengebouwď opgenomen. 
Inmiddels is vergunning verleend voor de realisatie van een vrijstaande woning. Als gevolg 
van deze vergunning is er nu sprake van twee vrijstaande woningen. Het bestemmingsplan 
kan op basis van deze verleende vergunning worden aangepast, waarbij de aanduiding 
'aaneengebouwd' komt te vervallen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
De aanduiding 'aaneengebouwď op het perceel plaatselijk bekend Overboschweg 2 en 
Overboschweg 4 te Epe komt te vervallen. 
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30. Reclamant (registratienummer 2015-34008) 

Samenvatting reactie 
a. Volgens reclamant is de paardenbak op zijn perceel aan de Grensweg 8 te Epe niet in het 

bestemmingsplan opgenomen, hoewel deze al ruim 25 jaar in gebruik is. Volgens reclamant 
voldoet de paardenbak en naastgelegen longeerbak aan de eisen uit het bestemmingsplan. 
Reclamant verzoekt dan ook de paardenbak op te nemen ter verduidelijking van de bestaande 
situatie. 

Reactie gemeente 
Ad a. Voor zover bekend is voor de desbetreffende paardenbak geen vergunning verleend. Wel is 

duidelijk dat de paardenbak al geruime tijd aanwezig is. Voor de paardenbak kan echter geen 
vergunning worden verleend op basis van de afwijkingsregels in het bestemmingsplan. In dat 
geval zou de paardenbak immers direct achter het bestemmingsvlak Wonen moeten worden 
gerealiseerd. Op grond van het overgangsrecht kan de paardenbak echter blijven liggen. 
Daarnaast hoeft de paardenbak niet opgenomen te worden binnen de woonbestemming; de 
regeling - welke reclamant ook benoemt - maakt het juist mogelijk een paardenbak ook 
buiten het bestemmingsvlak te realiseren. Er is derhalve geen aanleiding om het 
bestemmingsvlak te vergroten tot over de paardenbak. Dit zou landschappelijk en 
stedenbouwkundig gezien bovendien voor een onwenselijke situatie kunnen zorgen omdat in 
dat geval de paardenbak immers ook zou kunnen worden bebouwd. Gezien de 
landschappelijke- en natuurwaarden (dekzandruggen en oude bouwlanden en natte 
landnatuur) is mogelijke verdere verstening ongewenst. De paardenbak wordt derhalve niet 
opgenomen in het voorliggend bestemmingsplan. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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31. Reclamant (registratienummer 2015-34012) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat het bestemmingsplan één woning toe staat, terwijl er twee 

wooneenheden staan. Ter onderbouwing verwijst reclamant naar de verleende bouwvergunning 
uit 2002 (BV 200251412) voor het uitbreiden van de woning. Deze uitbreiding voorzag in een 
situatie waarbij twee woningen ontstonden met elk eigen entree en voorzieningen. Beide 
woningen hebben inmiddels een afzonderlijk nummer en zijn kadastraal eveneens gesplitst. 
Reclamant verzoekt dan ook om de aanduiding '2 wooneenheden' op te nemen. 

b. Reclamant geeft aan dat in de voormalige vleeskalveren stal een nevenactiviteit is gevestigd. 
Reclamant is van mening dat het gebouw positief bestemd moet worden. 

c. Reclamant verzoekt de vorm van zijn bestemmingsvlak te wijzigen, waarbij het bestemmingsvlak 
aan de westzijde wordt verkleind en aan de zuidzijde wordt vergroot. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. In 2002 is vergunning verleend voor het verbouwen van een boerderij tot woning. Noch in de 

aanvraag, noch in de vergunning wordt gesproken over het huisvesten van twee huishoudens. 
Uit de tekeningen blijkt wel dat er bijvoorbeeld twee keukens gerealiseerd worden. In de 
voorliggende situatie is sprake van inwoning, omdat alle ruimtes binnendoor bereikbaar zijn. 
Er is dus geen vergunning verleend voor het realiseren van twee woningen. 
Daarnaast zijn in het verleden wel twee huisnummers toegekend aan het pand. Enkel het 
gegeven dat aan een pand twee huisnummers zijn toegekend, maakt echter niet dat er 
juridisch-planologisch sprake is van twee woningen. Dit is ook schriftelijk bevestigd bij het 
toekennen van het huisnummer (registratienummer 2009-55209). Ook het gegeven dat het 
pand kadastraal is gesplitst leidt niet tot een splitsing van het pand in twee afzonderlijke 
woningen. Er is derhalve geen aanleiding om de aanduiding '2 wooneenheden' op te nemen, 
aangezien hier geen rechten voor zijn. Aan het verzoek van reclamant wordt derhalve niet 
tegemoet gekomen. 
Overigens wijzen wij reclamant op de mogelijkheid voor een ontheffing voor twee huishoudens 
binnen één woning. Wellicht dat deze ontheffing - indien reclamant voldoet aan de 
voorwaarden hiervoor - uitkomst biedt voor reclamant. 

Ad b. In het vigerend bestemmingsplan is dit betreffende adres opgenomen in de lijst 
'nevenactiviteiten bij Woondoeleinden'. Overeenkomstig de door reclamant beschreven 
situatie is in de lijst een houtbewerkingsbedrijf toegestaan met een maximale oppervlakte van 
420 m 2 . Dit is eveneens vertaald in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan. Dit hoeft niet 
aan specifieke bebouwing gekoppeld worden. Reclamant is vrij te kiezen welke bebouwing 
reclamant voor de nevenactiviteit gebruikt, tot een maximale oppervlakte van 420 m 2 . Indien 
reclamant daarvoor de voormalige vleeskalveren stal wil gebruiken, dan is dat met voorliggend 
bestemmingsplan mogelijk. Aan het verzoek van reclamant is dus reeds tegemoet gekomen. 

Ad c. Aan het aanpassen van een bestemmingsvlak kan onder een aantal voorwaarden worden 
meegewerkt. Zo mag het bestemmingsvlak niet zonder meer worden vergroot, mag de 
aanpassing niet leiden tot negatieve effecten voor het landschap en mogen er geen mogelijke 
natuurwaarden in het geding zijn. 
In het voorliggende geval wordt geconstateerd dat het perceel zich in een gebied bevindt dat 
op basis van de Omgevingsverordening Gelderland is aangewezen als Groene 
Ontwikkelingszone. Dit betekent dat bij wijziging van het bestemmingsvlak mogelijk bijzondere 
landschappelijke- en natuurwaarden in het geding zijn. Aanpassing zou wellicht mogelijk zijn 
mits voldoende compensatie plaats vindt op het gedeelte van het bestemmingsvlak wat komt 
te vervallen. In de voorliggende situatie kan deze compensatie niet of onvoldoende worden 
geborgd, aangezien op het gedeelte van het bestemmingsvlak, dat reclamant wil laten 
vervallen, de toegangsweg naar het perceel ligt. Het is daarom onwaarschijnlijk dat op dit 
gedeelte compensatie plaats vindt. Aan het verzoek van reclamant wordt derhalve niet 
tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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32. Reclamant (registratienummer 2015-34013 en 2015-34043) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat het onderzoek, op basis waarvan is besloten om de Agrarische 

bedrijfsbestemming op het perceel om te zetten in een Woonbestemming, onvoldoende is 
geweest. Volgens reclamant is er al enkele jaren een inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
en is er niemand ter plekke wezen kijken of zijn er vragen gesteld. 

b. Reclamant geeft aan de boerderij in 2008 te hebben gekocht. Er is toen gestart met het opstarten 
van een "natuurlijke paardenhouderij'. De gebouwen en faciliteiten op het erf zijn overwegend in 
gebruik ten dienste van de paardenhouderij (bijvoorbeeld opslag van hooi en materialen). Door 
de voorgenomen omzetting naar Wonen is reclamant bang te worden beperkt in de 
mogelijkheden met betrekking tot de toekomst van de paardenhouderij en daarmee de 
inkomensvoorziening. Gelet hierop verzoekt reclamant de Agrarische bedrijfsbestemming te 
handhaven. 

c. Reclamant geeft aan dat bij de restauratie van de boerderij in 1998/1999 twee zelfstandige 
woning zijn ingetekend. Elk met eigen voordeur en eigen voorzieningen en een eigen 
huisnummer, gescheiden door een gang. Beide woningen werden oorspronkelijk door 
verschillende partijen bewoond. De afgelopen jaren heeft reclamant ook 2 afzonderlijke WOZ-
aanslagen ontvangen. Reclamant is op basis hiervan van mening dat zij 2 zelfstandige woningen 
hebben en wensen dit ook in het bestemmingsplan verankerd te zien. Bovendien merkt reclamant 
op dat als er 1 woning wordt opgenomen zij financieel wordt benadeeld. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. In de periode juni/juli 2012 is de feitelijke situatie in het plangebied verkend. Hierbij is onder 

meer gebruik gemaakt van de milieuvergunningen en meldingen AMvB, geldende 
bestemmingsplannen, verleende vrijstellingen/ontheffingen, BAG-gegevens en lopende 
handhavingszaken. Op basis van deze inventarisaties is gekeken in hoeverre de vigerende 
bestemming aansluit bij de feitelijke situatie. Bij de inventarisatie is zo zorgvuldig mogelijk te 
werk gegaan. Vervolgens zijn alle (voormalige) agrarische bedrijven, waaronder ook 
reclamant, benaderd in de vorm van een enquête. Daarbij is gevraagd om de voorgenomen 
bestemming te controleren en te reageren indien de voorgenomen bestemming niet correct 
was. Reclamant heeft hier niet op gereageerd. Voor het geval er toch per abuis een verkeerde 
bestemming is toegekend kan dit in de daarvoor bedoelde inspraakprocedures worden 
aangedragen. Wij betreuren het, dat het beeld is ontstaan dat er onzorgvuldig te werk is 
gegaan. Gelet op het feit dat reclamant nu diens zienswijze kenbaar maakt wordt zij niet in 
haar rechten aangetast. De opmerking wordt verder dan ook voor kennisgeving aangenomen. 

Ad b. Het perceel van reclamant heeft in het vigerend bestemmingsplan de bestemming Agrarische 
bedrijfsdoeleinden. Reclamant heeft met het oog op deze bestemming het perceel in 2008 
gekocht. Uit de door reclamant aangeleverde gegevens blijkt dat reclamant daadwerkelijk 
agrarische bedrijfsactiviteiten uitoefent, in combinatie met bij het agrarisch bedrijf behorende 
nevenactiviteiten. Gelet hierop is het niet reëel om de bestemming om te zetten in een 
Woonbestemming. Daarom krijgt het perceel de bestemming Agrarisch met een bouwvlak, 
overeenkomstig de vigerende situatie. Daarbij wordt wel opgemerkt dat, gelet op de 
bedrijfsomvang van reclamant, aan het perceel de aanduiding 'bestaand erf' wordt toegekend. 
Dit betekent dat reclamant slechts beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor de bebouwing 
heeft gekregen (150Zo uitbreiding). Gelet op het bedrijf van reclamant doet dit recht aan de 
bestaande situatie. 

Ad c. In het vigerend bestemmingsplan Buitengebied is de woning bestemd als bedrijfswoning bij de 
bestemming Agrarische Bedrijfsdoeleinden. Uit de bouwdossiers van het perceel blijkt niet dat 
er in het verleden een tweede bedrijfswoning is vergund. Ook blijkt niet uit de vergunning van 
1999, waar reclamant naar verwijst, dat de woning geschikt is gemaakt voor de vestiging van 
twee huishoudens. De betreffende vergunning van 24 november 1998 (nummer 9840112) 
betreft de restauratie van de boerderij. Noch in de aanvraag, noch in de vergunning wordt 
gesproken over meerdere woningen of over het geschikt maken van de woning voor de 
vestiging van twee huishoudens. In het verleden waren er inderdaad wel twee huisnummers 
aanwezig. Enkel het gegeven dat aan een pand twee huisnummers zijn toegekend, maakt niet 
dat er juridisch-planologisch gezien sprake is van twee woningen. 



Ook het gegeven dat er twee belastingaanslagen werden gedaan, maakt niet dat er juridisch-
planologisch gezien sprake is van twee woningen. Ook het gegeven dat de woning in het 
verleden wellicht als dubbel woonhuis is gekocht levert juridisch gezien niet twee woningen 
op. Bovendien is het tweede huisnummer met ingang van 1 januari 2012 (brief van 28 
december 2011) al komen te vervallen, nadat bleek dat Hanendorperweg 62A, met als 
omschrijving "deel van een woning" niet meer als zodanig in gebruik was. Gelet hierop is er 
geen aanleiding om tegemoet te komen aan de wens van reclamant om twee zelfstandige 
woningen op te nemen. 
Overigens wijzen wij reclamant op de mogelijkheid voor een ontheffing voor twee huishoudens 
binnen één woning, en op de mogelijkheid voor een ontheffing voor mantelzorg. Wellicht dat 
deze ontheffingen - indien reclamant voldoet aan de voorwaarden hiervoor - uitkomst bieden 
voor reclamant. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
De bestemming op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 62 te Ernst wordt aangepast in 
Agrarisch met een bouwvlak en de aanduiding 'bestaand erf'. Daarbij wordt aangesloten bij het 
vigerend bestemmingsplan. 
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33. Reclamant (registratienummer 2015-34016) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat zijn perceel Ericaweg 16 te Epe de bestemming Wonen heeft gekregen. 

Het gaat volgens reclamant echter om een voormalige veehouderij, die door reclamant al jaren 
gebruikt wordt voor het hobbymatig houden van dieren. Alle bijgebouwen zijn voor dit doel in 
gebruik. Reclamant vindt de bestemming Agrarisch met een aanduiding 'bestaand erf dan ook 
beter passen en verzoekt het bestemmingsplan hierop aan te passen. 

Uit de hoorzitting zijn wel aanvullingen naar voren gekomen. 
b. Reclamant geeft aan dat er asbestsanering moet plaatsvinden. Reclamant geeft aan dat het 

vervangen van de schuren, ca. 850 m 2 , volgens hem niet mogelijk is in de huidige situatie, waarin 
het perceel een Woonbestemming heeft. 

Reactie gemeente 
Ad a. In het bestemmingsplan Buitengebied uit 2005 had het perceel van reclamant reeds een 

woonbestemming en geen agrarische bestemming. In het voorliggende bestemmingsplan 
wordt deze bestemming gecontinueerd. Reclamant geeft namelijk aan dat hij hobbymatig 
dieren houdt. Hij wenst daarom een agrarische bestemming met een aanduiding 'bestaand 
erf'. Weliswaar blijkt uit de informatie van reclamant dat hij paarden houdt, dit aantal - 4 à 7 
paarden - is echter dermate beperkt dat dit geen agrarische bestemming rechtvaardigt. Dit 
aantal paarden kan prima bij een woonbestemming worden gehouden. Op basis hiervan is er 
geen aanleiding om de vigerende woonbestemming te wijzigen in een agrarische bestemming. 
Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad b. Binnen de bestemming Wonen geldt voor het bouwen van bijgebouwen dat de gezamenlijke 
oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan 75 m 2 mag bedragen, dan wel de bestaande 
oppervlakte per bijgebouw zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 
indien deze meer bedraagt. Op basis van deze regeling is het voor reclamant mogelijk om de 
bestaande schuren, mits deze legaal zijn, te vervangen. Het is hiervoor niet noodzakelijk om 
de bestemming te wijzigen in Agrarisch. Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet 
tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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34. Reclamant (registratienummer 2015-34031) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat op de verbeelding een weg is getekend vanaf de André Gideweg naar 

de Molenweg. Deze weg heeft een verkeerbestemming gekregen. Feitelijk is de als verkeer 
bestemde grond in eigendom van reclamant en is hier geen weg aanwezig. Reclamant verzoekt 
dan ook om dit aan te passen. 

b. Reclamant kan nergens in het bestemmingsplan de bestemming van zijn woning, te weten een 
eengezinswoning in open bebouwing, terug vinden. De woning is volgens reclamant gebouwd als 
woonhuis. Dit is volgens reclamant in 1979 door het college van B&W bevestigd. Reclamant is 
daarom van mening dat zijn woning een maximale inhoud van 900 m 3 moet krijgen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Uit nader onderzoek blijkt dat ter plaatse inderdaad geen weg meer aanwezig is. Het 

voormalig tracé is inmiddels in eigendom van reclamant en andere particuliere eigenaren. De 
Verkeersbestemming kan dan ook komen te vervallen, waarbij het voormalige tracé een 
Bosbestemming krijgt, overeenkomstig de aanliggende gronden. 

Ad b. De woning van reclamant is inderdaad gebouwd als woonhuis en heeft derhalve in het 
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied een Woonbestemming gekregen. 
In het oude bestemmingsplan Wissel waren twee oppervlakte maten voor de bestemming 
Wonen opgenomen, voor respectievelijk de voormalige zomerhuizen en voor de 
eengezinswoningen. In het bestemmingsplan Wissel en Schaveren is dit vertaald naar een 
inhoudsmaat van respectievelijk 600 m en 750 m 3 . In het bestemmingsplan Wissel en 
Schaveren heeft de woning van reclamant per abuis een inhoudsmaat van 600 m 3 gekregen, 
als ware het een voormalig zomerhuis in plaats van een eengezinswoning. 
In het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied wordt geen onderscheid meer 
gemaakt tussen voormalige zomerhuizen en eengezinswoningen. Derhalve zijn alle 
inhoudsmaten voor woningen gelijk getrokken naar 750 m 3 . Daarnaast kent een beperkt 
aantal huizen de aanduiding villa. De aanduiding villa is uitsluitend toegekend aan woningen 
die in voorgaande bestemmingsplannen reeds als villa waren bestemd. Daarvan is hier geen 
sprake. 
Met het gelijktrekken van alle inhoudsmaten naar 750 m 3 is de eerder gemaakte vergissing in 
het bestemmingsplan Wissel en Schaveren gecorrigeerd. De toegekende inhoud komt nu 
overeen met een reguliere eengezinswoning. Er is derhalve geen aanleiding om tegemoet te 
komen aan de wens van reclamant om een nog grotere inhoudsmaat toe te kennen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
De bestemming Verkeer op de voormalige weg van de André Gideweg naar de Molenweg krijgt de 
bestemming Bos, overeenkomstig de aanpalende percelen. 
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35. Reclamant (registratienummer 2015-34036) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant heeft geconstateerd dat in bijlage 2 Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming Wonen, 

het adres Ooster Oenerweg 17 te Oene ontbreekt. Ter plaatse is in een bijgebouw een kantoor 
van circa 36 m 2 aanwezig, welke wordt gebruikt door de eigenaar van het perceel. Reclamant 
verzoekt om deze nevenactiviteit op te nemen in bijlage 2. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Het door reclamant genoemde kantoor valt onder een aan-huis-verbonden beroep. Binnen de 

bestemming Wonen is een aan-huis-verbonden beroep toegestaan, mits de oppervlakte ten 
hoogste 4007o van de gezamenlijke oppervlakte van de woning met de daarbij behorende 
bijgebouwen bedraagt, met een maximum van 50m 2 . Het door reclamant beschreven kantoor 
voldoet aan deze voorwaarden en is dus toegestaan. Een aparte regeling is derhalve niet 
nodig. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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36. Reclamant (registratienummer 2015-34037) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat op het perceel, kadastraal bekend als Epe en Oene O 1267, een 

waarschijnlijk meer dan 100 jaar oude hooiberg staat, welke door reclamant in goede staat wordt 
gehouden. Reclamant verzoekt om deze hooiberg in het bestemmingsplan op te nemen. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Op het perceel van reclamant, met de bestemming Agrarisch, staat inderdaad een hooiberg. 

Van deze hooiberg is echter geen bouwvergunning in het archief aanwezig. Aangezien het 
perceel los staat van het woonperceel is het niet wenselijk om hier een Woonbestemming op 
te leggen ten einde de hooiberg positief te bestemmen. Dit maakt het immers mogelijk dat er 
ook een ander bouwwerk gerealiseerd kan worden binnen een gebied dat op basis van de 
Omgevingsverordening Gelderland is aangeduid als Groene Ontwikkelingszone. Ook kan de 
bestaande hooiberg op basis van het overgangsrecht blijven staan en door reclamant worden 
onderhouden en zelfs gedeeltelijk vernieuwd. Dit komt overeen met hetgeen reclamant in zijn 
zienswijze aangeeft. Er is dan ook geen aanleiding om de hooiberg anderszins te bestemmen 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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37. Reclamant (registratienummer 2015-34040 en 2015-40820) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant verzoekt het bestemmingsvlak op het perceel te wijzigen zoals aangegeven in de bij 

de zienswijze gevoegde bijlage. De reden hier is het gegeven dat een aanbouw/serre in het 
huidige plan is bestemd als Bos. Reclamant geeft aan dat de oppervlakte gelijk blijft en het 
ingeruilde deel van het bestemmingsvlak opnieuw wordt ingeplant. 

Uit de hoorzitting zijn wel aanvullingen naar voren gekomen. 
b. Reclamant moet naar aanleiding van handhaving een aantal gebouwen slopen. Reclamant geeft 

aan dat er op het bouwvlak plek moet zijn voor houtopslag: het gaat dan om 5 of 6 meter lengte 
onder een afdak. Het op de, bij zienswijze ingediende, tekening aangegeven bestemmingsvlak is 
hiervoor te klein. Reclamant wil weten of hij voor dit punt apart actie moet ondernemen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant stelt voor om het bestemmingsvlak aan te passen, zoals op de bij de zienswijze 

gevoegde bijlage. Aan het aanpassen van een bestemmingsvlak kan onder een aantal 
voorwaarden worden meegewerkt. Zo mag het bestemmingsvlak niet zonder meer worden 
vergroot, mag de aanpassing niet leiden tot negatieve effecten voor het landschap en mogen 
er geen mogelijke natuurwaarden in het geding zijn. 
Vanuit stedenbouwkundige overwegingen is er geen bezwaar tegen de voorgestelde 
aanpassing. Het bestemmingsvlak blijft in oppervlakte gelijk en de afstand tot de perceelgrens 
is voldoende. Het perceel ligt echter wel in een gebied met bijzondere natuurlijke waarden. Op 
het perceel rust dan ook de aanduiding 'overige zone - groene ontwikkelingszone' met 
bijbehorend beschermingsregime. Aangezien het hier om een reeds bestaande 
aanbouw/serre gaat is er geen bezwaar om het bestemmingsvlak aan te passen, aangezien 
de bestaande situatie betekent dat er geen waarden verloren gaan. Om mee te kunnen 
werken aan de aanpassing van het bestemmingsvlak is dan wel compensatie noodzakelijk. 
Op de achterzijde van het perceel zal groen moeten worden teruggebracht/toegevoegd. Dit 
betekent dat het gedeelte van het perceel waar de bestemming Wonen wordt omgezet in de 
bestemming Bos, daadwerkelijk bomen moeten worden gepland. Onder deze voorwaarde kan 
aan het verzoek van reclamant worden meegewerkt. Aan het verzoek van reclamant wordt 
dan ook tegemoet gekomen, waarbij op het perceel Heidebadweg 24 te Epe een 
voorwaardelijke verplichting wordt gelegd ten behoeve van de aanplant van bomen op de 
bestemming Bos. 

Ad b. Reclamant verzoekt feitelijk om een vergroting van het bestemmingsvlak. Zoals hierboven 
reeds is geconcludeerd ligt het perceel in een gebied met bijzondere natuurlijke waarden. Aan 
het vergroten van het bestemmingsvlak wordt in het kader van deze procedure dan ook niet 
meegewerkt. Indien reclamant hiertoe over wil gaan dient hij een aparte procedure te volgen. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak op het perceel plaatselijk bekend Heidebadweg 24 te Epe wordt aangepast 
overeenkomstig de onderstaande afbeelding. Daarbij wordt een voorwaardelijke verplichting in het 
bestemmingsplan opgenomen ten behoeve van de aanplant van bomen op de toegevoegde 
bestemming Bos. 

Nieuw 
bestemmingsvlak 
Wonen 

Omzetten 
Wonen in 
Bos 

:3 

Aangepast bestemmingsvlak heidebadweg 24, Epe 
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38. Reclamant (registratienummer 2015-34041) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat al 9 jaar een rietdekkersbedrijf op het adres Oranjeweg 5 te Ernst is 

gevestigd. Reclamant vraagt zich af of dit is toegestaan bij de bestemming Wonen, of dat 
hiervoor apart iets geregeld moet worden. 

b. Reclamant wil graag een grotere schuur en wil daarom een groter bestemmingsvlak. Reclamant 
verzoekt om het bestemmingsvlak te verlengen met circa 10 meter x 8 meter tot aan de achter 
het perceel aanwezige hoogspanningsmasten. Ter compensatie kan een gedeelte van het 
bestemmingsvlak aan de oostzijde vervallen. 

c. Reclamant geeft aan dat het aanwezige bakhuis al jaren in gebruik is als onderdeel van de 
woning. Reclamant wil weten of het bakhuis als bijgebouw meegerekend wordt of bij de inhoud 
van de woning. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Het perceel van reclamant heeft een woonbestemming. Ook in het vigerend bestemmingsplan 

Buitengebied uit 2005 rust op dit perceel de bestemming de bestemming Woondoeleinden. Uit 
nader onderzoek blijkt dat de voormalige agrarische bedrijfsvoering al in 1973 is beëindigd, 
daarna is er altijd sprake van een woning. De bestemming Wonen staat dan ook niet ter 
discussie. 
Reclamant geeft nu aan dat al 9 jaar een rietdekkersbedrijf op dit adres is gevestigd. Dit bedrijf 
is echter niet opgenomen in het vigerend bestemmingsplan. Ook is in het verleden geen 
vergunning verleend voor het vestigen van een bedrijf op dit adres. 
In de periode juni/juli 2012 is de feitelijke situatie in het plangebied verkend. Hierbij is onder 
meer gebruik gemaakt van de milieuvergunningen en meldingen AMvB, geldende 
bestemmingsplannen, verleende vrijstellingen/ontheffingen, BAG-gegevens en lopende 
handhavingszaken. Op basis van deze inventarisaties is gekeken in hoeverre de vigerende 
bestemming aansluit bij de feitelijke situatie. Uit de inventarisatie is het perceel van reclamant 
niet naar voren gekomen. Dit betekent dat bij de gemeente niet bekend is dat een bedrijf is 
gevestigd op dit perceel. Reclamant heeft ook geen documentatie overhandigd waaruit het 
tegendeel blijkt. 
Aangezien het bedrijf niet bekend is en niet vergund is, is er geen aanleiding om apart iets te 
regelen voor dit bedrijf als nevenactiviteit bij de bestemming Wonen. Het bestemmingsplan 
wordt daarom niet aangepast op dit onderdeel. 
Overigens wordt opgemerkt dat voorstaand niet betekent dat er geen activiteiten mogelijk zijn. 
Reclamant kan immers gebruik maken van de regeling voor een aan-huis-verbonden beroep. 
Op basis van deze regeling zijn dienstverlenende en/of ambachtelijke beroepen onder 
voorwaarden toegestaan binnen een woonbestemming, met daarbij het recht een bepaalde 
oppervlakte van de bebouwing hiervoor in gebruik te nemen. 

Ad b. Reclamant verzoekt om het vergroten van het bestemmingsvlak om zodoende een grotere 
schuur te kunnen bouwen. Aan het vergroten van een bestemmingsvlak wordt in het kader 
van de actualisatie echter niet zonder meer meegewerkt. Hiervoor is een brede 
omgevingstoets noodzakelijk, waarbij onder meer wordt gekeken naar de gevolgen voor de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de belangen van aangrenzende percelen. Aan het 
aanpassen van de vorm van het bestemmingsvlak kan in sommige gevallen wel worden 
meewerkt. Zo mag de aanpassing niet leiden tot negatieve effecten voor het landschap en 
mogen er geen mogelijke natuurwaarden in het geding zijn. 
In het voorliggende geval wordt geconstateerd dat het perceel zich in een gebied zonder 
bijzondere landschappelijke- en natuurwaarden bevindt. Bovendien bevindt zich buiten het 
bouwvlak reeds bebouwing waarvoor in 2010 reeds vergunning is verleend (2010-21990, 
b10.0237). Op basis hiervan kan het bestemmingsvlak worden aangepast, waarbij het vlak 
aan de achterzijde gedeeltelijk wordt vergroot, zodat de bestaande, legale bebouwing 
hierbinnen komt te vallen en een gedeelte aan de oostzijde ter compensatie wordt omgezet in 
de bestemming Agrarisch. Met deze aanpassing wordt tegemoet gekomen aan de wens van 
reclamant. Hierbij wordt volledigheidshalve opgemerkt dat de vraag of vergunning kan worden 
verleend voor een bijgebouw wordt behandeld in de procedure voor een 
omgevingsvergunning. 
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Ad c. In het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied is een woning als volgt 
gedefinieerd: "een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling 
geschikt en bestemd voor de huisvesting van een huishouden, en waarbij alle woonruimtes 
aan elkaar grenzen". Een bijgebouw is een: "al dan niet aangebouwd gebouw of gedeelte van 
een gebouw dat ten dienste van het wonen wordt gebruikt en waarin niet wordt gewoond". 
Indien in het bakhuisje legaal wordt gewoond, dan kan dit in het nieuwe bestemmingsplan 
worden aangemerkt als onderdeel van de woning. Indien het bakhuisje niet voor bewoning 
wordt gebruikt, dan kan het worden aangemerkt als bijgebouw. 
De vraag wordt hiermee als beantwoord beschouwd. De vraag of in deze specifieke situatie 
sprake is van een bijgebouw, dan wel een onderdeel van de woning, is verder niet relevant 
voor de voorliggende bestemmingsplanprocedure. Deze vraag wordt beantwoord bij een 
eventuele procedure voor een omgevingsvergunning. De vraag van reclamant leidt dan ook 
niet tot aanpassing van het bestemmingsplan op dit onderdeel. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak op het perceel plaatselijk bekend Schobbertsweg 11 te Ernst wordt aangepast 
overeenkomstig de onderstaande afbeelding, waarbij de totale oppervlakte van het bestemmingsvlak 
1.307 m 2 blijft. 

Aangepast 
bestemmingsvlak 

\ 

Aangepast bestemmingsvlak Schobbertsweg 11, Ernst 
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39. Reclamant (registratienummer 2015-34041) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant heeft eerder een inspraak reactie ingediend voor het perceel Koepad 28 te Epe. 

Reclamant heeft toen verzocht om een groter bestemmingsvlak. Dit verzoek is afgewezen. 
Reclamant geeft aan dat hij de inspraakreactie op advies van ambtenaren heeft ingediend. 
Volgens reclamant hadden de ambtenaren dat advies niet moeten geven. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant heeft in het kader van de inspraak een reactie ingediend om zijn bestemmingsvlak 

te vergroten. Aan dit verzoek is niet tegemoet gekomen. Hierbij is onder meer afgewogen dat 
het huidige bestemmingsvlak identiek is aan het bestemmingsvlak in het geldende 
bestemmingsplan Buitengebied. 
Op basis van de zienswijze van reclamant is het verzoek nogmaals bekeken. Daarbij is het 
uitgangspunt van belang hoe bestaande woningen zijn bestemd. In de vastgestelde Nota van 
Uitganspunten is hierover het volgende opgenomen: "De bestaande burgerwoningen zijn 
voorzien van de bestemming Wonen zonder bouwvlak, overeenkomstig de geldende regeling. 
In beginsel zijn de bestemmingsvlakken uit het geldende bestemmingsplan overgenomen, 
tenzij op basis van de luchtfoto blijkt dat een gedeelte van het erf niet binnen de bestemming 
valt. In dat geval is het bestemmingsvlak gecorrigeerd." 
Nadere bestudering van de situatie van reclamant toont aan dat een gedeelte van het erf 
buiten het bestemmingsvlak valt. Op basis hiervan is de vraag legitiem om het 
bestemmingsvlak te corrigeren en past binnen de beschreven uitgangspunten in de Nota van 
Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied. Aan het vergroten van een bestemmingsvlak 
wordt in het kader van de actualisatie echter niet zonder meer meegewerkt. Hiervoor is een 
brede omgevingstoets noodzakelijk, waarbij onder meer wordt gekeken naar de gevolgen voor 
de natuurlijke en landschappelijke waarden en de belangen van aangrenzende percelen. Aan 
het aanpassen van de vorm van het bestemmingsvlak kan in sommige gevallen wel worden 
meewerkt. Zo mag de aanpassing niet leiden tot negatieve effecten voor het landschap en 
mogen er geen mogelijke natuurwaarden in het geding zijn. In het voorliggende geval wordt 
geconstateerd dat het perceel zich in een gebied zonder bijzondere landschappelijke- en 
natuurwaarden bevindt. Er is derhalve geen belemmeringen om tegemoet te komen aan het 
verzoek. Daarnaast betreft het slechts een zeer geringe aanpassing, zonder negatieve 
gevolgen voor aangrenzende percelen. Het bestemmingsvlak van reclamant wordt dan ook 
aangepast, waarbij het bestaande erf binnen de bestemming Wonen komt te liggen. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak op het perceel Koepad 28 te Epe wordt aangepast overeenkomstig de 
onderstaande afbeelding, waarbij het bestaande erf aan beide zijden van het perceel binnen het 
bestemmingsvlak wordt getrokken. 

7 
Aangepast 
bestemmingsvlak 
Wonen 

t r 
26A 

Aangepast bestemmingsvlak Koepad 28, Epe 
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40. Reclamant (registratienummer 2015-34041) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat het pand al 50 jaar als twee woningen wordt bewoond. Het pand heeft 

altijd twee huisnummers gehad en is altijd door verschillende gezinnen bewoond. Voorheen was 
het een agrarisch bedrijf. De bestemming is omgezet in Wonen. Dit is voor reclamant geen 
probleem, maar reclamant wil graag wel twee aparte woningen in het bestemmingsplan. 

Uit de hoorzitting zijn wel aanvullingen naar voren gekomen. 
b. Volgens reclamant heeft de gemeente in een vergelijkbaar geval wel twee woonbestemmingen 

toegekend. Hij begrijpt daarom niet waarom dat in dit geval dan niet zou kunnen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Enkel het gegeven dat aan een pand twee huisnummers zijn toegekend, maakt niet dat er 

juridisch-planologisch gezien sprake is van twee woningen. Ook het gegeven dat de woning in 
het verleden wellicht door twee gezinnen is bewoond levert juridisch gezien niet twee 
woningen op. Uit de bouwdossiers blijkt evenmin dat er sprake is van twee woningen. Wel is 
in 1993 een vergunning verleend voor de verbouw van een bij de woning behorend bakhuis. In 
deze vergunning staat dat het om het vergroten van de woning gaat. Het bakhuis zit met een 
verbinding aan de boerderij vast en is ingericht als deel van de woning. Volgens de 
bouwvergunning zijn de verschillende vertrekken onderling bereikbaar. Het pand is bij deze 
vergunning niet duidelijk gesplitst. Ook werd er niet gesproken over het bewonen van het pand 
door twee huishoudens. Uit de aanwezige gegevens blijkt dus niet dat hier juridisch gezien 
twee woningen aanwezig zijn. Gelet hierop is er geen aanleiding om het bestemmingsplan 
aan te passen. 

Ad b. De reden waarom in een volgens reclamant vergelijkbare situatie twee woonbestemmingen 
zijn toegekend hangt af van die situatie. Elke zaak moet gedegen worden beoordeeld. Daarbij 
wordt onder meer gekeken naar het geldende bestemmingsplan, verleende vergunningen, 
verleende vrijstellingen en ontheffingen. Op basis van deze toets kan worden geconcludeerd 
dat daadwerkelijk twee vergunde woningen aanwezig zijn. In een dergelijk geval kunnen twee 
woonbestemmingen worden toegekend. Zoals onder ad a reeds is geconcludeerd, is in het 
geval van reclamant hier geen sprake van. De zienswijze van reclamant leidt dan ook niet tot 
aanpassing van het bestemmingsplan. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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41. Reclamant (registratienummer 2015-34112) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat op het perceel Brakerweg 10 te Epe een kleinschalig bedrijf in timmer

en metselwerk aanwezig is. Hiervoor wordt een schuur van 211 m 2 gebruikt. In de schuur vindt 
opslag van bouwmaterialen en stalling van een bedrijfsauto plaats en is tevens een 
werkruimte/kantoortje aanwezig. Reclamant verzoekt om dit bedrijf planologisch te regelen door 
deze op te nemen in de lijst 'nevenactiviteit bij de bestemming Wonen'. 

b. Reclamant verzoekt om het bestemmingsvlak aan te passen, waarbij een gedeelte van de 
voorzijde van de woning en aan de oostzijde wordt verplaatst naar de achterzijde. De oppervlakte 
blijft daarbij ongewijzigd. Door deze aanpassing wordt het voor reclamant mogelijk een schuur te 
realiseren voor zijn agrarisch hobbybedrijf. 

Reactie gemeente 
Ad a. Het perceel van reclamant heeft een woonbestemming. Ook in het vigerend bestemmingsplan 

Buitengebied uit 2005 rust op dit perceel de bestemming de bestemming Woondoeleinden. 
Hieruit blijkt dat de voormalige agrarische bedrijfsvoering al geruime tijd is beëindigd. De 
bestemming Wonen staat dan ook niet ter discussie. 
Reclamant geeft aan dat een timmer- en metselwerkbedrijf op dit adres is gevestigd. Dit bedrijf 
is echter niet opgenomen in het vigerend bestemmingsplan. Ook is in het verleden geen 
vergunning verleend voor het vestigen van een bedrijf op dit adres. 
In de periode juni/juli 2012 is de feitelijke situatie in het plangebied verkend. Hierbij is onder 
meer gebruik gemaakt van de milieuvergunningen en meldingen AMvB, geldende 
bestemmingsplannen, verleende vrijstellingen/ontheffingen, BAG-gegevens en lopende 
handhavingszaken. Op basis van deze inventarisaties is gekeken in hoeverre de vigerende 
bestemming aansluit bij de feitelijke situatie. Uit de inventarisatie is het perceel van reclamant 
niet naar voren gekomen. Dit betekent dat bij de gemeente geen strijdigheid is geconstateerd. 
Aangezien het bedrijf niet vergund is, is er geen aanleiding om apart iets te regelen voor dit 
bedrijf als nevenactiviteit bij de bestemming Wonen. Ook als het perceel voorheen een 
agrarische bestemming had, en er dus sprake was van functieverandering, kwam het perceel 
niet in aanmerking voor de gewenste activiteit. Het gebruik voor opslag van bouwmaterialen 
past immers niet binnen hetfunctieveranderingsbeleid. Het perceel ligt in de zone 'overig 
buitengebied'. Daar kan in het kader van functieverandering worden gedacht aan 
nevenactiviteiten in de zin van natuur- en landschapsbeheer, natuureducatie, agrarisch 
verwante bedrijvigheid en/of recreatie en caravanstalling. Daarbij is echter ook altijd sloop van 
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen aan de orde, daarvan is hier geen sprake. Alle 
bebouwing blijft immers staan. Gelet hierop wordt het bestemmingsplan niet aangepast op dit 
onderdeel. 

Ad b. Reclamant verzoekt om een aanpassing van het bestemmingsvlak om meer ruimte te creëren 
aan de achter zijde van het perceel om een schuur te kunnen bouwen op een, voor reclamant 
gunstiger locatie. Om te oordelen of een verschuiving van het bestemmingsvlak acceptabel is, 
is een brede omgevingstoets noodzakelijk, waarbij onder meer moet worden gekeken naar de 
landschappelijk en natuurwaarden. Aan het aanpassen van de vorm van het bestemmingsvlak 
kan in sommige gevallen wel worden meewerkt. Zo mag de aanpassing niet leiden tot 
negatieve effecten voor het landschap en mogen er geen mogelijke natuurwaarden in het 
geding zijn. 
Het bestemmingsvlak van het perceel Brakerweg 10 te Epe ligt binnen de 
gebiedsaanduidingen 'overige zone - beekdalen'. Binnen gebieden met de aanduiding 
'overige zone - beekdalen' geldt dat hier een nat karakter wordt beoogd, met een open 
uitstraling. Verdichting als gevolg van de verplaatsing van het bestemmingsvlak is hier 
landschappelijk niet wenselijk. 
Als gevolg van de gebiedsaanduiding is het van belang dat het erf zo compact mogelijk blijft. 
Het voorstel van reclamant voorziet in een verlenging van het bestemmingsvlak. Dit betekent 
een uitbreiding van het bestemmingsvlak in het waardevolle open gebied en past daarom niet 
binnen dit uitgangspunt. Hierdoor worden immers de landschappelijke waarden aangetast. 
Aangezien het niet wenselijk dit open gebied verder te bebouwen en dit bovendien niet past 
binnen de uitgangspunten van het bestemmingsplan ten aanzien van de landschappelijke 
waarden, wordt niet meegewerkt aan het verzoek van reclamant. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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42. Reclamant (registratienummer 2015-34115) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat op het perceel Vemderdwarsweg 10 te Epe sinds lange jaren een 

klusbedrijf aanwezig is. Hiervoor is een bestaande schuur van circa 320 m 2 in gebruik ten 
behoeve van opslag en stalling. Reclamant verzoekt om dit bedrijf planologisch te regelen door 
deze op te nemen in de lijst 'nevenactiviteit bij de bestemming wonen'. 

b. Reclamant geeft aan dat tevens een agrarisch hobbybedrijf aanwezig is. Reclamant verzoekt om 
naast de genoemde nevenactiviteit tevens een agrarisch hobbybedrijf op te nemen. 

c. Reclamant geeft aan graag de toegekende woonbestemming te willen handhaven. 

Reactie gemeente 
Ad a. Het perceel van reclamant heeft in het vigerend bestemmingsplan de bestemming Agrarische 

bedrijfsdoeleinden met een aanduiding 'bestaand erf. Het perceel kwam niet voor in de bijlage 
'nevenactiviteiten bij de bestemming Agrarische Bedrijfsdoeleinden'. Het klusbedrijf was dus 
niet geregeld. 
Gelet op de vigerende bestemming is feitelijk sprake van functieverandering. De voorgestelde 
functie past echter niet in het functieveranderingsbeleid. Het gebruik voor opslag van 
bouwmaterialen past immers niet binnen het functieveranderingsbeleid. Het perceel ligt in de 
zone 'overig buitengebied'. Daar kan in het kader van functieverandering worden gedacht aan 
nevenactiviteiten in de zin van natuur- en landschapsbeheer, natuureducatie, agrarisch 
verwante bedrijvigheid en/of recreatie en caravanstalling. Daarbij is echter ook altijd sloop van 
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen aan de orde, daarvan is hier geen sprake. Alle 
bebouwing blijft immers staan. Gelet hierop wordt het bestemmingsplan niet aangepast op dit 
onderdeel. Het bedrijf wordt niet opgenomen in de lijst 'nevenactiviteit bij de bestemming 
wonen'. 

Ad b. Reclamant geeft aan dat op zijn perceel een agrarisch hobbybedrijf aanwezig is. Hij verzoekt 
om dit op te nemen. Deze functie past echter binnen een woonbestemming, aangezien daar 
binnen de woonbestemming expliciet een regeling voor is opgenomen. Er is daarom geen 
reden om deze activiteit apart te regelen in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied. Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad c. De opmerking van reclamant wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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43. Reclamant (registratienummer 2015-34158) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant meldt dat door de opheffing van Dienst Landelijk Gebied, met ingang van 1 maart 

2015, overeengekomen is dat de eigendommen overgedragen worden aan de provincie. Hierbij is 
besloten om het juridisch eigendom (voorlopig) bij Bureau Beheer Landbouwgronden/provincie 
Gelderland (BBL/GLD) te laten en het economisch eigendom bij de provincie neer te leggen. Het 
object Achterdorperweg 6 te Ernst was voorheen van Dienst Landelijk Gebied en is zodoende 
thans in eigendom van provincie Gelderland. 

b. Omdat het object is gelegen te midden van het Gelders Natuur Netwerk, is BBL/GLD 
voornemens om een gedeelte van de aanwezige opstallen, ca. 910 m 2 (ligboxenstal en een deel 
van de wagenloods), te amoveren. Tevens zal in opdracht van de provincie zorg worden 
gedragen voor de verwijdering van de aanwezige asbestdaken op zowel de opstallen die 
gesloopt worden als op de opstallen die gehandhaafd blijven. Door het slopen van een gedeelte 
van de aanwezige opstallen en het verwijderen van asbest wordt een bijdrage geleverd aan de 
kwaliteitsimpuls van het landelijk gebied die nagestreefd wordt door zowel de gemeente als de 
provincie. 
Echter in het vigerende bestemmingsplan heeft het object de bestemming Agrarisch. In het 
voorliggende ontwerp bestemmingsplan buitengebied wordt het object bestemd als Wonen. 
Concreet betekent dit volgens reclamant een aanzienlijke vermindering van het aantal te 
bebouwen m 2 . 
Aangezien de sloop van de opstallen op basis van het ontwerp bestemmingsplan wordt 
beoordeeld, betekent dit dat er, conform artikel 26.4 Afwijken van de bouwregels, voor 
bijgebouwen een maximum geldt van 200 m 2 . Dit betekent een verlies van circa 710 m 2 

bebouwingsruimte ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan waarin de bestemming 
agrarisch is. 
Reclamant is voornemens om het object op korte termijn, met een totale oppervlakte van 
1 hectare, openbaar te verkopen maar wil het verlies van de investering in deze locatie echter 
zoveel mogelijk beperken. Om dit verlies te beperken wordt de gemeente verzocht om een 
directe toekenning van de maximale bebouwingsmogelijkheid op deze locatie van 200 m 2 voor 
bijgebouwen en de maximale ruimte voor de rijbak van 800 m 2 bestemmingsplan technisch vast 
te leggen, zodat een potentiële koper geen beroep hoeft te doen op een wijzigingsbevoegdheid 
van het college. 
Om een toekomstige situatie te verbeelden heeft reclamant 2 impressies uitgewerkt van deze 
locatie, waarbij een bijgebouw van 200 m 2 en een paardenbak is geprojecteerd. De impressies 
zijn bij de zienswijze gevoegd. 

Reactie gemeente 
Ad a. Op basis van reclamant wordt geconcludeerd dat deze zienswijze gelezen moet worden als 

een zienswijze van Bureau Beheer Landbouwgronden. Deze zienswijze wordt dan ook als 
reguliere zienswijze behandeld niet als algemene reactie van provincie Gelderland 
beschouwd. 

Ad b. Beide verzoeken van reclamant, het realiseren van een paardenbak en het realiseren van 
200 m 2 aan bijgebouwen ten behoeve van een agrarisch hobbybedrijf, zijn voorzien in het 
voorliggende bestemmingsplan. Hiervoor hoeft geen wijzigingsprocedure te worden 
doorlopen, zoals reclamant stelt. Wel is het zo dat voor beide verzoeken een 
omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan nodig is. Dit betreft echter een 
relatief eenvoudige procedure die meeloopt met de reguliere omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen en dus niet voor extra proceduretijd zorgt. 
Aangezien zowel het realiseren van 200 m 2 aan bijgebouwen als het realiseren van een 
paardenbak impact heeft op de landschappelijke waarden, is het niet wenselijk om deze 
ontwikkelingen bij recht toe te staan. Door beide activiteiten te koppelen aan een 
afwijkingsbevoegdheid behoud het college de mogelijkheid desgewenst nadere eisen te 
stellen aan vormgeving en positionering. Gelet hierop en het feit dat de er geen sprake is van 
een zware procedure die veel tijd kost, wordt niet meegewerkt aan het verzoek van reclamant. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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44. Reclamant (registratienummer 2015-35006) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant heeft recent een aan zijn percelen aangrenzend stuk grond aangekocht. Hierdoor heeft 

hij nu twee percelen in eigendom met de bestemming Wonen (Epe T 3771 en Epe T 5518) met 
daar tussenin een perceel met de bestemming Agrarisch (Epe T 5521). Reclamant geeft aan dat 
de meest recente kadastrale ondergrond nog niet is verwerkt in dit bestemmingsplan. Reclamant 
verzoekt om omzetting van de bestemming Agrarisch van het tussenliggende perceel naar de 
bestemming wonen. De bestemmingsindeling Wonen en Tuin kan wat hem betreft daarbij worden 
doorgetrokken op het tussenliggende perceel. Het perceel (5521) met de bestemming Agrarisch 
wordt al tientallen jaren niet meer agrarisch gebruikt en gezien de beperkte omvang (ca. 400 m 2) 
is dat ook niet reëel. Reclamant wil een groter bestemmingsvlak zodat hij meer mogelijkheden 
heeft voor bijgebouwen. Dit ten behoeve van de uitbreiding van een schuur. Reclamant heeft nog 
niet het toegestane maximale aantal vierkante meters bijgebouwen in gebruik. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant verzoekt om een aanpassing van het bestemmingsvlak om diens percelen een 

volledige woonbestemming te laten krijgen. Om te oordelen of een vergroting van het 
bestemmingsvlak acceptabel is, is een brede omgevingstoets noodzakelijk, waarbij onder 
meer moet worden gekeken naar de landschappelijk en natuurwaarden. Aan het aanpassen 
van de vorm van het bestemmingsvlak kan in sommige gevallen wel worden meewerkt. Zo 
mag de aanpassing niet leiden tot negatieve effecten voor het landschap en mogen er geen 
mogelijke natuurwaarden in het geding zijn. 
In voorliggend geval bezit reclamant inderdaad een perceel met een agrarische bestemming, 
welke is ingeklemd tussen de percelen met een woonbestemming. Beide percelen met een 
woonbestemming zijn eveneens in bezit van reclamant. Dit geeft planologische een bijzondere 
situatie, waarbij reclamant aan weerszijden van zijn perceel bouwmogelijkheden heeft (voor 
maximaal één aaneengebouwde woning). 
Uit veldonderzoek blijkt dat het desbetreffende perceel niet meer in agrarisch gebruik is en dit 
vermoedelijk ook niet meer wordt. Gelet op de feitelijke situatie is het reëel om beide percelen 
van reclamant met een woonbestemming aan elkaar te koppelen door de tussenliggende 
strook grond de bestemming Tuin en Wonen te geven. Daarbij wordt afgewogen dat ter 
plaatse van de betreffende strook grond geen landschappelijke en natuurwaarden in het 
geding zijn. Ook worden de belangen van aanpalende percelen niet geschaad. En ten slotte is 
het vergroten van de woonbestemming passend in de omgeving, omdat hier sprake is van 
lintbebouwing rondom en de vergroting van de woonbestemming hierbij aansluit en in opgaat. 
Wel is afgewogen dat het niet wenselijk is om het bestemmingsvlak met de bestemming 
Wonen verder naar het oosten door te trekken. Dit gebied bevindt zich in de overgang van de 
oude bouwlanden naar de beekdalen. Hier is het beleid erop gericht op het landschap open te 
houden. Verdere verdichting door het toevoegen van een bestemmingsvlak in dit gebied is 
onwenselijk. Het oostelijke gedeelte van het perceel Epe en Oene sectie T nummer 5521 
behoud daarom een agrarische bestemming. Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook 
deels tegemoet gekomen. 
Overigens betekent de vergroting van het bestemmingsvlak niet dat de mogelijkheden 
wijzigen. Er is nog steeds slechts één aaneengebouwde woning toegestaan op de percelen 
van reclamant. 

70 



Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
De bestemming Agrarisch op het perceel kadastraal bekend Epe en Oene sectie T nummer 5521 
wordt gedeeltelijk omgezet in de bestemming Wonen en Tuin overeenkomstig de onderstaande 
afbeelding. 

Omzetten in 
Omzetten in Wonen i Tuin 

— 

A 

w 

Â 

Aanpassen bestemming Blekersweg 11a, Epe 
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45. Reclamant (registratienummer 2015-35099, 2015-35206 en 2015-36111) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant woont in het voormalige bakhuis op het perceel Boshoekerweg 6a. Voorheen vormde 

dit bakhuis samen met Boshoekerweg 6 één perceel. In het vigerend bestemmingsplan was er 
slechts één woonbestemming opgenomen. In het ontwerp bestemmingsplan buitengebied is dit 
aangepast in twee aparte wooneenheden. Reclamant vindt nu dat het bestemmingsvlak te dicht 
bij de naastgelegen woning van de buren ligt. De afstand tussen het bakhuis en de naastgelegen 
woning is slechts 4 meter. Reclamant vindt dat de huidige clustering van gebouwen niet past bij 
"wonen in het buitengebied". 
De buren hebben volgens reclamant recent een vergunning gekregen om een hekwerk te 
plaatsen voor de voorgevel van het bakhuis als omheining van het hertenkamp. Reclamant is 
bang dat er nog meer zal worden bijgebouwd of dat langs de erfafscheiding langs de voorgevel 
van het bakhuis een haag wordt geplaatst die het zicht volledig belemmerd. Bovendien hebben 
de buren een heg geplaatst op geringe afstand van de zijgevel van het bakhuis. 
Reclamant geeft aan dat het bakhuis in slechte staat is. De woning zal daarom op korte termijn 
herbouwd moeten worden. Reclamant wil een nieuwe woning graag op een andere plek kunnen 
bouwen, verder weg van de naastgelegen woning. Reclamant geeft aan dat hij de nieuwe woning 
wil bouwen aan de andere kant van de toegangsweg, op een plek waar nu een schuur staat. 
Reclamant heeft deze plek op bijgaande kaart gemarkeerd (zie afbeelding hieronder). 

In de huidige situatie is het bestemmingsvlak rond het bakhuis aan drie zijden omsloten door het 
bestemmingsvlak van de buren, dat vindt reclamant geen prettige situatie en dit maakt herbouw 
van een nieuwe, grotere woning lastig. Reclamant verzoekt om een groter bestemmingsvlak of 
aanpassing van de vorm van het bestemmingsvlak, zodat een nieuwe woning op de gewenste 
plek kan worden herbouwd, 

b. Voor het bakhuis loopt een handhavingszaak vanwege een geplaatste dakkapel. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant verzoekt om het vergroten, dan wel het aanpassen van het bestemmingsvlak, 

zodat hij een nieuwe woning kan bouwen op een andere locatie. Aan het vergroten van een 
bestemmingsvlak wordt in het kader van de actualisatie echter niet zonder meer meegewerkt. 
Hiervoor is een brede omgevingstoets noodzakelijk, waarbij onder meer wordt gekeken naar 
de gevolgen voor de natuurlijke en landschappelijke waarden en de belangen van 
aangrenzende percelen. Aan het aanpassen van de vorm van het bestemmingsvlak kan in 
sommige gevallen wel worden meewerkt. Zo mag de aanpassing niet leiden tot negatieve 
effecten voor het landschap en mogen er geen mogelijke natuurwaarden in het geding zijn. 
In het voorliggende geval wordt geconstateerd dat het perceel zich in een gebied met de 
aanduiding 'overige zone - dekzandruggen en oude bouwlanden' ligt. Het beleid voor dit 
landschapstype is om het open te houden. Het is dus niet wenselijk om de een nieuwe woning 
buiten het huidige cluster van bebouwing te situeren. Dit tast immers de openheid van het 
landschap aan. Het is juist van belang dat het erf zo compact mogelijk blijft. Het voorstel van 
reclamant staat haaks op dit uitgangspunt. 
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De geplande locatie van de nieuw te bouwen woning ligt te ver van het erf af en betreft een te 
grote wijziging. Hierdoor worden de landschappelijke waarden aangetast. In de huidige 
situatie is wel sprake van een compact erf dat historisch zo gegroeid is. Dit past goed in het 
beleid voor de dekzandruggen en oude bouwlanden. Het voorstel van reclamant wordt 
daarom niet overgenomen in het voorliggende bestemmingsplan. 

Ad b. De opmerking van reclamant wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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46. Reclamant (registratienummer 2015-35211 en 2015-35157) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat de afdeling handhaving op dit adres een zaak heeft gevoerd tegen de 

illegale bewoning van een bijgebouw. De illegale bewoning zal worden beëindigd. Reclamant 
complimenteert de handhavers voor hun prettige manier van optreden. 

b. Reclamant geeft aan dat drie bijgebouwen buiten het bestemmingsvlak staan, zoals dit is 
weergegeven in het ontwerp bestemmingsplan. Dit was volgens reclamant ook al in het 
vigerende bestemmingsplan de situatie. Deze bijgebouwen staan er volgens reclamant in ieder 
geval al sinds 2005. Of hier vergunningen voor zijn afgegeven is reclamant niet bekend. 
Reclamant verzoekt om de vorm van het bestemmingsvlak aan te passen zodat de drie 
bijgebouwen erin passen. Reclamant geeft aan dat aan de kant van de Elzenweg een deel van 
het bestemmingsvlak kan vervallen, aangezien daar toch niet gebouwd kan worden. 

c. Reclamant verzoekt om het bestemmingsvlak uit te breiden in de richting van de Ravenstraat. 
Uit de hoorzitting zijn wel aanvullingen naar voren gekomen. 
d. Reclamant wil de woning graag vergroten zodat de zoon hier ook kan wonen. 

Reactie gemeente 
Ad a. De opmerking van reclamant wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Ad b. Reclamant constateert terecht dat drie bijgebouwen buiten het bestemmingsvlak zijn 

gesitueerd. Eén van deze bijgebouwen, het bijgebouw aan de achterzijde van het perceel, 
bevindt zich echter op een perceel welke niet in eigendom is van reclamant. Dit bijgebouw 
komt om deze reden sowieso niet in aanmerking om in het bestemmingsvlak te worden 
opgenomen. De beide andere bijgebouwen, aan de noordzijde van het bestemmingsvlak, 
richting Ravenstraat, bevinden zich wel op een perceel in eigendom van reclamant. 
Voor beide bijgebouwen is geen bouwvergunning afgegeven. Het betreft hier dus twee illegale 
bijgebouwen. De bijgebouwen vallen dan ook niet onder het overgangsrecht, omdat ze in strijd 
met het vorige bestemmingsplan zijn gebouwd (geen vergunning). 
Aangezien het hier om illegale gebouwen gaat, is er geen aanleiding om deze binnen het 
bestemmingsvlak te brengen. Bovendien bevinden zich binnen het bestemmingsvlak al een 
garage en nog een bijgebouw. Daarmee is de maximaal toegestane oppervlakte voor 
bijgebouwen reeds gerealiseerd. Zelfs als de bijgebouwen binnen het bestemmingsvlak 
worden gebracht biedt dit voor reclamant dus geen oplossing, omdat reeds bijgebouwen 
aanwezig zijn. Gelet hierop is er gaan aanleiding om het bestemmingsvlak van reclamant aan 
te passen om zodoende de bijgebouwen hierbinnen te brengen. Aan het verzoek van 
reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad c. Reclamant verzoekt om het vergroten van het bestemmingsvlak. Aan het vergroten van een 
bestemmingsvlak wordt in het kader van de actualisatie niet meegewerkt. Hiervoor is een 
brede omgevingstoets noodzakelijk, waarbij onder meer wordt gekeken naar de gevolgen voor 
de natuurlijke en landschappelijke waarden en de belangen van aangrenzende percelen. Zie 
verder ook de beantwoording onder ad b. Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet 
tegemoet gekomen. 

Ad d. Binnen de regels van het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied is het mogelijk 
om een woning met een inhoud van 750 m 3 te realiseren. Dit is een verruiming van de 
maximale inhoudsmaat van 600 m 3 uit het vigerend bestemmingsplan Buitengebied. Indien de 
woning van reclamant voldoet aan het vigerend bestemmingsplan en dus in de huidige situatie 
kleiner is dan 750 m 3 , dan is het mogelijk om deze met een omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen te vergroten tot 750 m . Of vergroting van de woning aan de orde is wordt 
beantwoord bij een eventuele procedure voor Omgevingsvergunning. De zienswijze van 
reclamant leidt dan ook niet tot aanpassing van het bestemmingsplan op dit onderdeel. 
Overigens betekent vergroting van de woning niet automatisch dat de zoon van reclamant ook 
op hetzelfde adres kan wonen. Er zijn wel mogelijkheden hiervoor, bijvoorbeeld als inwoning 
of in het kader van mantelzorg. Geadviseerd wordt contact op te nemen met de gemeente, 
wanneer reclamant en diens zoon hier concrete plannen voor hebben. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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47. Reclamant (registratienummer 2015-34756 en 2015-40823) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied hem is 

ontgaan. Helaas constateert reclamant dat er tussen het voorontwerp een ontwerp een 
onjuistheid is ingeslopen. In het bestemmingsvlak Oranjeweg 71 en Oranjeweg 71A is nu maar 
één woning toegestaan, terwijl dit volgens reclamant onjuist is. In het geldende bestemmingsplan 
en in het voorontwerp waren 2 woningen toegestaan. Reclamant verzoekt deze omissie te 
herstellen. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Allereerst wordt opgemerkt dat de zienswijze van reclamant buiten de termijn van ter inzage 

legging is ingediend. Bovendien is de zienswijze niet ondertekend. De zienswijze is daarom in 
principe niet ontvankelijk. Desalniettemin constateert reclamant terecht een omissie in het 
voorliggende ontwerp bestemmingsplan. De zienswijze wordt om deze reden toch inhoudelijk 
behandeld. 
Reclamant merkt terecht op dat de maatvoeringsaanduiding 'maximum aantal wooneenheden: 
2' op het perceel Oranjeweg 71/71A is komen te vervallen in het ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied. Deze aanduiding was wel opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied. Ook in het vigerend bestemmingsplan Buitengebied uit 2005 was deze 
aanduiding opgenomen. De aanduiding is per abuis komen te vervallen in het voorliggende 
ontwerp bestemmingsplan. Omdat het hier duidelijk om een vergissing gaat wordt dit recht 
gezet. Aan de zienswijze van reclamant wordt dan ook tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Op het perceel plaatselijk bekend Oranjeweg 71/71A wordt de maatvoeringsaanduiding 'maximum 
aantal wooneenheden: 2' opgenomen. 
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3. Hoorzittingen 

Datum: 17 november 2015, 14.15 uur 
Aanwezig: Reclamanten (2015-30688) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Reclamanten hebben een recreatiewoning/gastenverblijf die recreatief wordt verhuurd. 
In de heroverweging van het bestemmingsplan werd in de toelichting aangegeven dat het gaat om 
een vrijstaande recreatiewoning/gastenverblijf. De bijbehorende begripsomschrijving in de 
voorschriften was toen ruim. Commerciële verhuur was daardoor mogelijk. Dit is in de heroverweging 
zo opgenomen omdat de recreatiewoning dit al lange tijd zo gebruikt werd. 
In de heroverweging had de woning eigenlijk al als recreatiewoning moeten worden meegenomen. 
Reclamanten hadden achteraf gezien toen al een zienswijze in moeten dienen. Maar omdat de 
begripsomschrijving van het gastenverblijf in de regels toen zo ruim was omschreven hebben 
reclamanten toen geen zienswijze ingediend. Verhuur was toen immers toegestaan. 
In het voorliggende ontwerp bestemmingsplan is de begripsbeschrijving van gastenverblijf in de regels 
echter veel minder ruim geworden. Het moet nu gaan om gasten van de hoofdbewoner en het vragen 
van een financiële vergoeding is daardoor niet langer toegestaan. 
Reclamanten verzoeken daarom om de woning als recreatiewoning in het voorliggende 
bestemmingsplan op te nemen, zodat het huidige gebruik kan worden voortgezet. Een andere optie is 
om de begripsbepaling weer te verruimen zodat reclamanten niet in de mogelijkheden van verhuur 
worden beperkt. 

Datum: 12 november 2015, 15.15 uur; 
Aanwezig: Reclamant (2015-31166) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Woonbestemming voor drie woningen 
Uitleg procedure. Volgens reclamant is één woonbestemming weggevallen. Hij verzoekt om dit te 
herstellen. Reclamant geeft aan dat het Veluws Nieuws heel vaak niet bij hem bezorgd wordt. Op 
deze manier komen de gemeentelijke berichten niet bij de inwoners terecht. 
Volgens reclamant waren er op zijn perceel altijd drie woningen toegestaan. In één woning woont hij 
zelf, in één woning woont zijn zoon. Hij was van plan om op termijn zelf in de derde woning te gaan 
wonen. Deze derde woning is nu niet bewoond. De wethouder geeft aan dat als dit een fout van de 
gemeente blijkt te zijn, dit zal worden gecorrigeerd. De gemeente zal dit uitzoeken. De slechte 
bezorging van het Veluws Nieuws zal worden aangekaart. 
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Datum: 12 november 2015, 14.15 uur; 
Aanwezig: Reclamant (2015-35164) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Vorm bouwblok wijzigen, bouwen nieuwe woning op andere plek. 
Reclamant wil de vorm van het bouwblok wijzigen en wil de huidige woning degraderen tot bijgebouw 
en een nieuwe woning bouwen. De wethouder legt de procedure uit en geeft aan dat er 210 
zienswijzen zijn ontvangen. Het grote aantal reacties heeft tot gevolg dat de procedure langer zal 
duren dan gepland. 
Reclamant geeft aan dat hij over zijn plannen contact heeft gehad met dhr. Van Bolderen. 
Reclamant wil de vorm van het bouwblok aanpassen. Het totale oppervlak verandert niet. Reclamant 
wil het bouwblok aanpassen om in de toekomst een nieuwe woning te bouwen op een andere plek op 
zijn perceel zoals op de bij de zienswijze meegestuurde tekening is aangegeven. De huidige woning 
zou dan een bijgebouw moeten worden zo stelt reclamant voor. 
De wethouder geeft aan dat er nagegaan zal worden of dit in deze actualisatie kan worden 
meegenomen. Het zou kunnen dat hiervoor een aparte procedure noodzakelijk is. Dit zal worden 
bekeken. 

Datum: 11 november 2015, 15.00 uur; 
Aanwezig: Reclamant (2015-31617) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Verzoek toekennen twee woonbestemmingen 
De wethouder legt uit wat de procedures zijn voor hoorzittingen en het bestemmingsplan. 
Eigenaar Laarstraat 39 en 41 . Reclamanten geven aan er op hun adres altijd twee woningen zijn 
geweest. Eerder waren de bijbehorende huisnummers 39 en 39a. In de koopakte uit 1958 worden de 
huisnummers 39, 41 en 43 genoemd. De noodwoning met nummer 43 is later gesloopt. Reclamant is 
na het overlijden van zijn vader eigenaar geworden van de woningen met huisnummers 39 en 41 . 
Reclamant woont in één woning, zijn moeder in de andere woning. De wethouder legt uit dat het 
bestemmingsplanstechnisch om één woning gaat. Het gaat hier om twee huishoudens die samen één 
woning bewonen. Reclamant geeft aan dat hij twee OZB aanslagen ontvangt. De wethouder geeft aan 
dat dit niet betekent dat het bestemmingsplantechnisch 2 woningen zijn. 
De gemeente zal onderzoeken of het bestemmingsplantechnisch eerder twee woningen geweest zijn. 

Datum: 12 november 2015, 14.30 uur; 
Aanwezig: Reclamant (2015-33521) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Vergroten bouwblok 
Reclamant verzoekt om het bouwvlak te vergroten. Ze is erop gewezen dat de kippenren, de 
konijnenren en de plantenkas tegenwoordig als bebouwing worden gezien. Deze bouwwerken staan 
nu buiten het bouwvlak. Reclamant denkt dat alleen de vorm aanpassen hiervoor niet voldoende 
ruimte biedt. De wethouder geeft aan dat vergroten van het bouwblok bij de actualisatie niet is 
toegestaan. Volgens reclamant heeft zij nog geen 100 m 2 aan bijgebouwen. 
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Datum: 17 november 2015, 13.45 uur 
Aanwezig: Reclamant (2015-32076) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Reclamant verzoekt de woning en de bijgebouwen in het gele vlak wonen op te nemen. 

Datum: 12 november 2015, 15.00 uur; 
Aanwezig: Reclamant (2015-32715) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Woningbouw 
Het gaat om een verzoek voor woningbouw (10 woningen) op een voormalige boerderijlocatie. In het 
ontwerp bestemmingsplan wordt één woonbestemming toegestaan. Reclamant geeft aan dat hij 
tijdens het voorontwerp wel een reactie heeft ingediend, maar deze is echter niet opgenomen in de 
inspraaknota. Reclamant geeft aan dat hij destijds voor een gesprek bij de burgemeester is geweest. 
De gewenste ontwikkeling is bekend bij de gemeente. Reclamant wil nog een uiterste beroep doen op 
de gemeente om mee te werken aan dit plan. Reclamant geeft aan dat zijn opdrachtgever, de heer 
Van de Fliert hem nu vraagt om schadevergoeding, hij heeft reclamant gedagvaard. De heer Van de 
Fliert is ingestapt in de verwachting dat er woningen zouden komen. 
Volgens reclamant hoeft de gemeente niet bang te zijn voor provinciale tegenwerking ten aanzien van 
woningaantallen. De benodigde ruimtelijke onderzoeken zijn eerder al allemaal uitgevoerd, ook dit is 
geen struikelblok. De wethouder geeft aan dat het beleid nu eenmaal is veranderd. Vrijgekomen 
agrarische bebouwing moet nu aan andere eisen voldoen, het landgoederenbeleid is ook aangepast. 
De gemeente mag geen woningen meer toevoegen. 
Reclamant doet een uiterste beroep op de gemeente om mee te werken. De wethouder geeft aan dat 
een ontwikkeling voor woningbouw onmogelijk is binnen het kader van de actualisatie van het 
bestemmingsplan buitengebied. Voor een dergelijk plan zou in alle gevallen een aparte procedure 
nodig zijn, maar het is zeer de vraag of dit mogelijk is. Reclamant geeft aan dat ook de erven Van 
Essen nog steeds economisch belanghebbenden zijn. De wethouder geeft aan dat dit niet binnen de 
actualisatie van dit bestemmingsplan op te lossen is. 

78 



Datum: 19 november 2015, 15.30 uur 
Aanwezig: Reclamanten (2015-32836) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Reclamanten zijn door de gemeente gesommeerd een aantal overtredingen op dit perceel ongedaan 
te maken. Er zijn inmiddels een aantal handhavingszaken opgelost, een aantal zaken lopen nog. 
De Voorzieningenrechter heeft tegen beide partijen gezegd: probeer er samen uit te komen. 
Reclamanten zijn niet te spreken over de gang van zaken in het gemeentehuis. De verschillende 
afdelingen handhaving en ruimte spreken elkaar tegen. 
Reclamant wil de aanwezige paardenhouderij voortzetten. 
Hoofdlijnen zienswijze: 
Reclamant heeft gisteren een brief van de afdeling handhaving ontvangen waarin staat dat een aantal 
dwangsommen worden opgeschort (afzender: eenheid beheer handhaving). 
In totaal zijn er voor 12 punten dwangsommen opgelegd. 3 punten zijn opgelost. Over de overige 
punten is men nog in gesprek. 
De Commissie Bezwaarschriften heeft ook geadviseerd om de zaken onderling op te lossen volgens 
reclamant. 9 dwangsommen zouden kunnen vervallen, 5 vergunningen kunnen zo worden verleend. 
Reclamant verzoekt de situatie zoals die al 45 jaar bestaat positief te bestemmen. 
In 1972 waren hier 2 kadastrale nummers en 2 aparte percelen. Er werd toen niet gewoond. Nu is het 
1 perceel geworden: in 2010 is alles in 1 hand gekomen. 
In het verleden heeft de gemeente 2 vergunningen voor paardenboxen verleend. 
Reclamanten wil de bedrijfsmatige activiteiten voortzetten. De gemeente wil alleen een 
woonbestemming toekennen. 
Reclamant ziet als mogelijke oplossingen: 

1) Bestemming Wonen met functieaanduiding agrarisch nevenbedrijf toegestaan (is 2ha groot); 
2) In bijlage 2 opnemen: woonbestemming met aanduiding bedrijf toegestaan. 
3) 

Reclamant verzoekt de gemeente hieraan mee te werken. 
De wethouder vraagt zich af of deze activiteiten zijn meegenomen in de MER. Het ligt nabij Natura 
2000 gebied, daarbij moet rekening gehouden worden met stikstofdepositie. 
Nu gaat het alleen om die ruimtelijke aspecten die in het kader van de actualisatie van het 
bestemmingsplan geregeld kunnen worden. 

Datum: 2 december 2015, 11.00 uur 
Aanwezig: Reclamant (2015-33116) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Uitleg procedure. Het gaat om de woningen met huisnummers 27-29. Reclamant heeft deze woningen 
in 2013 gekocht. Bestemmingsplan 't Slath lag toen ter inzage, hierin waren twee woningen 
aangegeven op de plankaart, twee woonbestemmingen. Bestemmingsplan 't Slath is nadien 
vernietigd. Toen reclamant de woningen kocht heeft hij dit nog een keer speciaal bij de publieksbalie 
nagevraagd. In het ontwerp bestemmingsplan staat nu één woonbestemming. Reclamant wil dat dit 
rechtgezet wordt en dat de twee woonbestemmingen weer worden toegevoegd in dit 
bestemmingsplan. Het perceel is kadastraal gesplitst. Er wonen nu ook al twee gezinnen 
(schoonouders). 
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Datum: 5 november 2015, 14.00 uur; 
Aanwezig: Reclamant (2015-33318) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Reclamant is vaak in het buitenland, daarom is zijn belangenbehartiger vandaag alleen aanwezig. 
Op het terrein van reclamant stonden een aantal zonder vergunning gebouwde objecten. Hiervoor is 
een handhavingstraject ingezet. Naar aanleiding hiervan zijn er diverse gesprekken met de gemeente 
gevoerd om tot een oplossing te komen. Dit heeft tot overeenstemming op ambtelijk niveau geleid. 
Reclamant wil dit graag nog bestuurlijk bevestigd zien en is daarom vandaag aanwezig. 
Reclamant heeft zijn tuin aangelegd als stadstuin (de tuin is 3 ha groot). De inrichting is dus niet 
passend in het landschap. Reclamant heeft daarom nu een landschapsplan laten opstellen. 
Ambtelijk is toegezegd dat het bouwvlak wordt verschoven zodat alle gebouwen er alsnog 
binnenvallen. 
De gronden rond de woning hebben een agrarische bestemming. Volgens de voorschriften, artikel 
3.6.d, is het toegestaan om 900m 2 te gebruiken ten dienste van de woning. Deze 900 m 2 biedt net 
genoeg ruimte voor de bestaande inrit en overige verhardingen. 
Reclamant vindt één punt in het nieuwe bestemmingsplan nog niet glashelder. De tuin ligt volgens het 
bestemmingsplan op de bestemming agrarisch gebied. Volgens reclamant past deze bestemming niet 
helemaal. Artikel 3.1.a van de voorschriften spreekt over herstel van natuurlijke waarden. Reclamant 
vindt het wat ver gezocht om een tuin hieronder te laten vallen. In feite gaat het hier om een 
parkachtig gedeelte, behorend bij een woning. Reclamant stelt het op prijs als hier nog eens naar 
gekeken kan worden. 
Reclamant brengt verder nog naar voren dat zijn plan voor aansluiting hekwerk op de Laarweg wel 
past in het nieuw bestemmingsplan, maar niet in het oude bestemmingsplan. Reclamant wacht 
daarom met het indienen van een aanvraag hiervoor. Als het komt tot een procedure bij de Raad van 
State betekent wel dat reclamant lang moet wachten op een vergunning. 

Datum: 20 januari 2016, 10.30 uur 
Aanwezig: Reclamant (2015-33340) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris) 

Uitleg procedure. 
1) Reclamant geeft aan dat zijn buren in dit bestemmingsplan een woonbestemming hebben 
gekregen. Volgens reclamant was dit in het vorige bestemmingsplan anders. Op perceel reclamant is 
de bestemming deels wonen, deels agrarisch. Reclamant wil weten waarom bij buren wel een groter 
bouwblok wonen mogelijk is en bij hem niet. De wethouder geeft aan dat bij de actualisatie alleen 
verschuiven van een bouwblok eventueel mogelijk is, het groter maken van een bouwblok wordt niet 
toegestaan. Voor uitbreiding van bouwblokken is een aparte procedure nodig. Reclamant wil weten 
waarom dit verschil gemaakt is en wat voor voordelen er vastzitten aan een woonbestemming. Is de 
grondprijs hierdoor anders? Is grondprijs afhankelijk van de soort bestemming? Reclamant geeft aan 
dat zijn buurman een grote schuur aan het bouwen is. 
2) Volgens reclamant is de aanwezige pijpleiding niet juist aangegeven op het buurperceel. Een paar 
jaar geleden heeft reclamant een conflict met de gemeente gehad over deze pijpleiding. De pijpleiding 
liep vroeger naar de melkfabriek. Volgens reclamant bleek de gemeente ineens eigenaar. Deze zaak 
bleek verjaard, de reclamant kon hier niet meer tegen protesteren. Op het perceel van de buren wordt 
de pijpleiding nu niet meer weergegeven, reclamant wil weten waarom niet. 
3) Er is twee jaar geleden een forse uitbreiding van de naastgelegen varkenshouderij geweest. 
Milieuambtenaar de heer Jansen heeft toen aangegeven: verdere uitbreiding is niet mogelijk. Blijft 
deze toezegging overeind, of biedt dit bestemmingsplan toch weer nieuwe uitbreidingsmogelijkheden? 
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4) Reclamant heeft begrepen dat de rotonde bij de VMI zal worden aangepast: er is sprake van een 4 e 

poot en een afslag richting het industrieterrein heeft reclamant begrepen. Als er inderdaad een afslag 
komt dan is daarvoor grond nodig van reclamant. De wethouder geeft aan dat er over de 4 e poot is 
nog onderhandelingen lopen. De provincie heeft plannen voor een tweede afslag naar het 
industrieterrein volgens reclamant. Volgens reclamant zijn er in augustus hiervoor metingen gedaan 
door een ingenieursbureau. De wethouder geeft aan dat de provincie een voorkeur heeft voor een 
oplossing door middel van verkeerslichten, mogelijk dat er daardoor een verbreding nodig is om te 
kunnen voorsorteren. Voor deze plannen zal een apart bestemmingsplan worden opgesteld, maar 
voorlopig is het nog niet zover. Reclamant geeft aan dat voor hem de bestemming van zijn grond door 
deze plannen extra van belang is. Daardoor zal de grondprijs bij eventuele verkoop immers hoger 
liggen. 
5) De inrit vanaf de Zuukerenkweg naar terrein reclamant heeft een afslag naar perceel nr. 14. 
Reclamant geeft aan dat een deel van de weg niet wordt onderhouden. De weg is verhard, maar er 
vindt geen onderhoud plaats. De weg is niet op de tekening aangegeven. Reclamant vraagt of zijn 
buren niet een eigen inrit kunnen krijgen. Zo ja, dan zou de bestaande weg kunnen vervallen. De weg 
wordt alleen door eigenaar nr. 14 gebruikt. De wethouder geeft aan dat dit als vraag zal worden 
bekeken. 
6) Reclamant geeft aan dat hij op een omheind stuk grond wat eigendom is van de gemeente al 20 
jaar een pony heeft lopen. De wethouder geeft aan dat het vaak mogelijk is om grond te pachten. 
Reclamant geeft aan dat hij niet voor deze grond wil betalen. Als hij moet betalen haalt hij de 
omheining en de pony weg. 

Datum: 5 november 2015, 15.00 uur; 
Aanwezig: Reclamant (2015-33491) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Reclamant kon op het laatste moment niet zelf aanwezig zijn. Daarom heeft reclamant een 
vertegenwoordiger gestuurd. Reclamant overhandigt een A4 met de te bespreken punten. 
Reclamant licht 2 punten toe: 
1) Er is vrijstelling verleend voor twee woningen, maar dit is niet opgenomen in het bestemmingsplan. 
Volgens reclamant is dit een fout. 
2) Reclamant begrijpt niet waarom de gemeente niet meewerkt aan het realiseren van een B&B in een 
bijgebouw. Volgens reclamant past dit in het beleid van de gemeente. 

De wethouder geeft aan dat op grond van bestaand gemeentelijk beleid een B&B altijd inpandig moet 
zijn, dus in de woning zelf, een B&B mag niet in een bijgebouw gerealiseerd worden. 
Reclamant begrijpt niet hoe het kan dat er in de directe omgeving van zijn woning wel B&B is 
bijgebouwen gevestigd zijn. 

Datum: 17 november 2015, 14.30 uur 
Aanwezig: Reclamant (2015-33484) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

De wethouder legt de procedure van de hoorzitting uit. De wethouder geeft daarnaast aan dat er 210 
zienswijzen zijn ingediend en dat de procedure van het bestemmingsplan daardoor langer zal duren 
dan gepland. 
Reclamant geeft aan dat het gaat om een woonhuis met een zelfstandig atelier met de mogelijkheid 
om ten zuidwesten van de bestaande woning nog een woning te bouwen. Hiervoor is een separaat 
bouwblok opgenomen in het vigerende bestemmingsplan. Het atelier is ten onrechte niet opgenomen 
in het ontwerp: het vergunde gebouw is in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen binnen de 
bestemming Tuin. 
Het betreft het terrein van een oude chemische wasserij. Destijds is van het bijbehorende bedrijfspand 
een woonhuis gemaakt en een nieuw atelier. In de partiële herziening was het atelier aangeduid als 
atelier. In het ontwerp is het atelier wegbestemd en gesitueerd in de tuinstrook langs de beek. 
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In het vigerende bestemmingsplan is schuin voor de bestaande woning een bouwblok opgenomen 
waar een woning gebouwd zou mogen worden. In het ontwerp bestemmingsplan ontbreekt deze 
mogelijkheid. 
De aanwezige gebouwen tussen woningen met huisnummer 17 (deze woning hoorde eerst bij het 
dierenpark) en huisnummer 19 (van reclamant), een garagebox en andere opstallen, worden in het 
ontwerp gearceerd aangegeven, maar hebben in het ontwerp geen bestemming gekregen. 
Reclamant verzoekt de bestemmingen te herstellen zoals deze waren opgenomen in het vigerende 
bestemmingsplan, zodat alle aanwezige gebouwen conform het huidige gebruik worden bestemd. 
Reclamant verzoekt tevens om ten behoeve van de bouwmogelijkheid van de tweede woning het 
bouwblok in zuidelijke richting te verplaatsen. Reclamant dringt aan op het weer toevoegen van dit 
bouwblok. Als het bouwblok niet wordt toegevoegd zal reclamant een aanvraag voor planschade 
indienen. 

Datum: 31 mei 2016, 16.00 uur 
Aanwezig: Reclamant (2015-33576) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Wijzigen juridische voorkant in verband met plaatsen bijgebouwen 
Uitleg procedure. 
Aarden wal 
Reclamant geeft aan dat de aarden wal waarvoor een handhavingstraject liep in principe is 
goedgekeurd. Dat was geen bestemmingsplantechnisch punt. 
Bouwblok 
Reclamant wil een bijgebouw bouwen, deze moet op grond van het bestemmingsplan achter de 
voorgevelrooilijn van de woning worden gebouwd. Complicatie daarbij is dat de juridische voorkant ligt 
aan de Tongerenseweg. Als reclamant daarvan uit gaat kan hij alleen bouwen op een plek die 
vanwege de indeling van zijn perceel niet logisch is. Reclamant zou in dat geval alleen kunnen 
bouwen waar nu bos en zijn voortuin ligt en waar hij uitzicht heeft. Reclamant laat tekeningen zien 
(bijlagen). Reclamant ziet liever de kant van de wei als voorzijde : zuid/zuid-westzijde. Reclamant wil 
bouwen naast de bestaande garage. Reclamant heeft op tekening 2 voorkeursplekken voor een 
bijgebouw ingetekend. Een van de opties ligt buiten het bouwblok. 
Vorm bouwblok aanpassen is misschien ook nog een mogelijkheid. Reclamant geeft aan dat hij nog 
ongeveer 40 m 2 aan bijgebouwen mag bijbouwen. Reclamant heeft zelfs nog gedacht aan huisvesting 
van een Syrisch gezin in een nieuw bijgebouw. Reclamant heeft inmiddels begrepen dat de gemeente 
dit niet zo ziet zitten. 
Bijgebouwen zouden dus strikt genomen voor de voorgevelrooilijn komen te staan. Volgens reclamant 
heeft de woning eigenlijk 2 voorgevels. Er staan al een garage en houten schuur. 
De aarden wal wordt a.s. maandag vergund. Reclamant wil graag dat er wordt uitgegaan van een 
andere voorgevelrooilijn zodat hij op de door hem gewenste plek kan bouwen. Het kan in dat geval 
een optie zijn om de vorm van het bouwvlak aan te passen. De vierkante garage staat tegen de 
woning aan, evenals een houten schuur. Langs de Rauwenhoff staat een flinke rij begroeiing: deze is 
drie meter dik, dit wil reclamant handhaven. Perceel aan overkant van de weg is ook in bezit van 
reclamant. 
Vergunning voor aarden wal wordt a.s. maandag verleend. De bestemming bij de wal is niet bos 
(gemengd met beuken en eiken), maar agrarisch. De gemeente heeft een plan voor aanpassing van 
de invulling van het bos goedgekeurd. Het bos moet worden versterkt en gedund. Er staan nu te veel 
bomen (500 stuks) te dicht op elkaar. Mogelijk kan vanwege de ligging in het GNN wat geschoven 
kunnen worden met deze bestemming agrarisch. 
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Datum: 2 december 2015, 9.00 uur 
Aanwezig: Reclamanten (2015-33886 en 33910) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Reclamanten hebben een Bed en Breakfast. Reclamanten heeft een gastenverblijf (alleen voor 
familie) gebouwd onder het vigerende bestemmingsplan buitengebied. Mevrouw heeft eerder bij de 
gemeente aangegeven dat zij een B&B wilde starten. Vanuit de gemeente is toen gezegd in een 
gastenverblijf mag je familie laten logeren, maar ook andere gasten. Een vergunning zou niet nodig 
zijn, maar wel verplichting toeristenbelasting te betalen. Later bleek bij controle door handhaving dat 
reclamanten toch een vergunning voor een B&B hadden moeten hebben. 
Reclamant heeft nu in het ontwerp bestemmingsplan buitengebied een pensionbestemming gekregen, 
neemt mevrouw aan. Maar het intekenen van het bestemmingsvlak op de plankaart is niet helemaal 
goed gegaan. Want: 
1) Niet alle gebouwen staan in het bestemmingsvlak. De twee bijgebouwen liggen niet in het gele vlak. 
Het pension in de bijgebouwen heeft wel de functieaanduiding specifieke vorm van wonen 
nevenactiviteit. 
2) Het ene gebouw heeft een woonbestemming gekregen, hierdoor wordt volgens reclamant de 
suggestie gewekt dat de B&B binnen het woonhuis plaatsvindt, dat is niet zo. 

Reclamant overhandigt een e-mail van Geesje Swinkels. Hierin geeft Geesje aan dat het gastenverblijf 
nu de bestemming pension gekregen heeft, maar dat niet alles correct is opgenomen in het ontwerp 
bestemmingsplan. Geesje raadt reclamant daarom aan om een zienswijze in te dienen. 
Reclamant heeft in 2013 brieven van handhaving ontvangen d.d. 27 maart 2013 en 18 november 
2013 naar aanleiding van een controle. De brieven hebben betrekking op het gastenverblijf en de 
hobbyruimte (in twee bijgebouwen). Bij controle in 2013 bleek ook dat er geen vergunning was voor 
een B&B. Twee maanden geleden was er weer een controle. Dit vanwege nieuwe eisen voor 
brandveiligheid omdat het gastenverblijf nu een pension geworden is. Het is reclamant niet duidelijk of 
de vergunning nu goed geregeld is. 
Reclamanten hebben een schriftelijke zienswijze ingediend en later een aanvulling daarop gestuurd. 
Reclamant vraagt of er nu nog sprake is van overgangsrecht omdat deze situatie een tijd lang 
gedoogd is? Of is het overgangsrecht nu beëindigd omdat nu alles is opgenomen in het 
bestemmingsplan? 
In de bijlage staat genoemd: nevenactiviteit pension, bestaande oppervlakte. Reclamant vraagt wat 
hier de bestaande oppervlakte is? Mevrouw weet niet zeker of zij nu vergunning voor het pension 
heeft. In 2013 heeft reclamant een brief geschreven over de twee bijgebouwen: een is in gebruik als 
hobbyruimte en de ander als gastenverblijf. Reclamant heeft toen gevraagd of hobbyruimte gebruikt 
mocht worden ook voor nevenactiviteiten (ontbijtruimte, vergaderingen). Reactie gemeente: dat mag 
niet. Overdag zijn hier wel eens vergaderingen of trainingen. Als gasten overnachten mogen zij wel 
vergaderen/trainingen volgen, maar dit mag niet als gasten hier niet overnachten. Reclamant wil 
weten waarom dit zo is. Reclamant geeft aan dat het om heel kleinschalige activiteiten gaat. 
Reclamanten heeft regelmatig gasten die niet overnachten maar alleen komen om te vergaderen. Kan 
reclamant daarvoor een vergunning krijgen? 
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Datum: 12 november 2015, 16.00 uur; 
Aanwezig: Reclamanten (2015-33980);; 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Verschuiving bouwblok 
Uitleg procedure. De wethouder geeft aan dat de vaststelling van het bestemmingsplan nog wel een 
maand of vier duurt, misschien langer. Dit vanwege het grote aantal zienswijzen. 
Reclamanten hebben in september dit perceel gekocht. Zij willen zoveel mogelijk de inrichting van het 
voormalige boerenerf herstellen. Reclamanten willen ook hun paarden hier onderbrengen. Het gaat 
om hobbymatige agrarische activiteiten. Reclamanten willen de situering en ligging van de opstallen 
en de paardenverblijven veranderen. Zij willen hiervoor het bouwblok verschuiven richting het 
achtererf. Hun inspiratie hiervoor zijn streekeigen boerenbedrijven. Reclamanten willen het oude 
boerenerf terug laten keren. Reclamanten willen tevens de bedrijfsgebouwen naar het achtererf 
verplaatsen. De voorzijde is nu naar het open landschap gericht (dus van de weg gekeerd). De 
ontsluiting is aan de bedrijfszijde. Aan de voorkant ki jkje nu nog tegen een schuur aan. Het wordt nu 
weer één woning in plaats van twee. Probleem hierbij is dat volgens het bestemmingsplan 
bijgebouwen drie meter achter de voorgevel van het woongebouw moeten blijven. Eén bestaande 
schuur is hierdoor in strijd met het bestemmingsplan: deze staat voor de voorgevel. Reclamanten 
willen het erf op een historisch verantwoorde manier inrichten. 
Reclamanten willen weten of het mogelijk is om hiervoor af te wijken van het bestemmingsplan. 
Reclamanten verzoeken nu in eerste instantie om het bouwvlak te verschuiven zodat het meer van de 
weg af komt te liggen. Reclamanten verzoeken daarnaast om de bestaande strijdige schuur te mogen 
vergroten. Als het bestemmingsplan pas in de zomer wordt vastgesteld, dan duurt dit reclamanten te 
lang. Er ligt al een vergunning voor het woonhuis. 
De wethouder geeft aan dat moet worden uitgezocht of aan de plannen kan worden meegewerkt. Een 
precedent scheppen door hiervoor toestemming te geven is niet wenselijk. De argumenten moeten 
gebaseerd zijn op het historisch perspectief. Het is hierbij ook van belang wat als voorgevel wordt 
beschouwd en of hiervan kan worden afgeweken. Dit moet worden onderzocht. 
Reclamanten verzoeken om in het kader van deze actualisatie in ieder geval het verschuiven van het 
bouwvlak toe te staan. Reclamanten hebben voorkeur voor twee symmetrische schuren (zie tekening 
bij schriftelijke zienswijze). Als er geen ontheffing mogelijk is dan worden het een grote en een kleine 
schuur. Reclamanten geven aan dat de gronden om dit perceel heen zijn teruggegeven aan het 
Gelders Landschap. 
Reclamanten merken op dat de beek bij hun woning gemaaid is door de gemeente, maar dat deze 
niet is uitgediept. Zij vragen zich af wie het onderhoud van de beek doet en of zij hier zelf iets aan 
moeten doen. 
Reclamant zal contact opnemen met de behandelaars van het bestemmingsplan buitengebied. 
Reclamanten willen zo spoedig mogelijk weten of ze kunnen starten. De wethouder vraagt zich af of 
op basis van cultuurhistorisch perspectief kan worden meegewerkt. Mogelijk is het op te lossen via de 
planregels. Wellicht is er een ontheffing mogelijk. Dit zal worden uitgezocht. 
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Datum: 2 december 2015, 11.45 uur 
Aanwezig: Reclamant (2015-34000/35575); 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Procedure uitleg. Reclamant zal nog wat aanvullende informatie nasturen over het wettelijk kader 
archeologie, opgesteld door de archeologische monumentenwacht. Het gaat om een rijksmonument. 
Op het terrein liggen grafheuvels. Reclamant kan de archeologische kaart niet op voldoende 
detailniveau bekijken om te zien of de grafheuvels juist zijn weergegeven. 
Op de plankaart staan een aantal bolletjes (in de voortuin) aangegeven op de plankaart. Wat dit is, is 
niet te herleiden uit de legenda, reclamant vermoedt dat dit de grafheuvels zijn. Als dat zo is dan staan 
ze volgens reclamant op de verkeerde plek. 
De vierkantjes op de kaart zijn de Celtic fields, raatakkers. Er loopt een karrenspoor in de voortuin. 
Deze is te zien op kaart van de provinciale archeoloog. Het bouwvlak zoals dat nu is ingetekend ligt 
nu bovenop archeologie, dat is jammer. Het bouwvlak kan beter liggen waar vroeger de oprit lag, daar 
is de grond toch al verstoord. Reclamant verzoekt om dit aan te passen. 
Reclamant verzoekt ook om het bouwvlak wat meer naar de straatkant te verplaatsen, zodanig dat er 
een werktuigschuur kan worden neergezet (ten behoeve van natuurbehoud (verwijderen prunus) 
schuur voor een trekker, en een maaier). 
Het kroondomein heeft een zwijnenkerend raster geplaatst, dus het nabijgelegen nonnenpad is 
afgesloten. 
Tien jaar geleden bij de vorige herziening was de legenda moeilijk leesbaar. Toen was de woning in 
plaats van als permanente woning ineens als recreatiewoning aangeduid. Na het indienen van een 
zienswijze is dit toen gecorrigeerd naar permanent wonen. 
Reclamant hoopt en gaat er vanuit dat het nu wel als een permanente woning is bestemd. 
Burgemeester Berg heeft in 1971 namens het college een brief gestuurd met de toezegging dat het 
een permanente woning was. 

Datum: 5 november 2015, 14.30 uur; 
Aanwezig: Reclamant (2015-34005) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Reclamant woont op landgoed de Lichtbaak. (Reclamant overhandigt een toelichting op zijn 
zienswijze). Het Landgoed bestaat uit twee percelen. In het zuidelijk deel staan een woning en een 
gastenverblijf. Het gastenverblijf was ooit de beheerderswoning. Het Landgoed heeft een NSW status. 
Het noordelijk deel is 10 ha groot, hier is nu een productiebos. Het zuidelijk deel is 15 ha groot. Het 
zuidelijk deel heeft nu twee woonbestemmingen. Met het oog op toekomst wil reclamant een 
woonbestemming van het zuidelijke deel naar het noordelijke deel verplaatsen om daar zelf te gaan 
wonen. Reclamant wil vervolgens het zuidelijke deel verkopen. 
Reclamant is zich ervan bewust dat hiervoor natuurcompensatie nodig is en heeft hiervoor ecologisch 
en stedenbouwkundig onderzoek laten doen. In het noordelijk deel wil reclamant bouwen op gronden 
met een Bosbestemming. Het bouwvlak zou 800 m 2 groot moeten zijn. 
Compensatie zou o.a. plaatsvinden door het huidige productiebos om te zetten in natuur. 
Pagina 8 van de overhandigde toelichting bevat een opsomming van de compensatiemaatregelen. 
De totale oppervlakte van de woonbestemmingen (zie pagina 9 van de toelichting) is nu 3560 m 2 . In 
de nieuwe situatie zou dit nog 2760 m 2 zijn, de rest van de oppervlakte vervalt. 
Op het zuidelijk terrein bevinden zich nu nog een zwembad, kleedhok etc. (zie blz. 11 rapport). Deze 
verdwijnen in de nieuwe situatie, dit wordt dan bos of natuur. 
Verder wordt in een strook langs de weg de dennenbomen vervangen door 'oud eikenbos' van 
30000 m 2 groot. 
Reclamant verzoekt om van het huisje wat blijft staan op zuidelijk deel een van het landgoed een 
afhankelijk gastenverblijf te maken. Volgens plan van reclamant blijft de woning met nummer 31 intact, 
met daarnaast een gastenverblijf. Woonbestemming 29 verhuist naar het noordelijk deel. 
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Datum: 11 november 2015, 16.00 uur; 
Aanwezig: Reclamant (2015-34012); 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Verzoek twee woonbestemmingen 
De wethouder legt de procedures voor de hoorzitting en het bestemmingsplan uit. 
Reclamanten geven aan dat de woning al jarenlang feitelijk in gebruik is als twee woningen. 
Volgens reclamanten is er een omgevingsvergunning verleend waarin de huisnummers apart worden 
genoemd. In het ene deel van de woning wonen de ouders, in een ander deel hun dochter. 
Volgens reclamant heeft de bank onlangs aangegeven dat bewoning door twee gezinnen strijdig is 
met het bestemmingsplan. Om die reden wil de bank geen hypotheek verlenen. 
Ouders en dochter hebben nu een gemeenschappelijke hypotheek. De verschillende delen van de 
woning worden hierin wel apart benoemd, maar er is wel sprake van een gezamenlijke borgstelling. 
De bank heeft aangegeven dat als in de toekomst de zoon van reclamanten de woning van zijn 
ouders wil overnemen hij hiervoor geen hypotheek zal kunnen krijgen. Aangezien de broer hier niet 
zonder hypotheek kan gaan wonen, en zijn zus de hypotheeklasten niet alleen kan dragen, zou dit 
betekenen dat zij haar woning zal moeten verlaten. Een aantal jaren geleden heeft zij wel een 
hypotheek kunnen krijgen. De bank heeft de regels blijkbaar nu aangescherpt. 
De wethouder geeft aan dat het hebben van twee adressen er niets aan veranderd dat het op grond 
van het bestemmingsplan om één woning gaat. De gemeente zal nagaan of hier in het verleden 
sprake is geweest van twee woonbestemmingen. Alleen als het aantoonbaar in een eerder 
bestemmingsplan twee woningen zijn geweest, kan de gemeente aan de wens van reclamanten 
tegemoetkomen. Reclamanten geven aan dat het eerder een Agrarisch bouwblok was met 1 
bedrijfswoning. Rond 2005 is het een woning geworden. Het perceel is kadastraal gesplitst. De 
wethouder geeft aan dat dit niet betekent dat het in het bestemmingsplan twee woonbestemmingen 
worden toegekend. 
Reclamanten verzoeken om het gele woonbestemmingsvlak aan te passen zodat zij in de toekomst 
hun schuur vergunningsvrij kunnen uitbreiden. De wethouder geeft aan dat hierbij het aantal vierkante 
meters van het bestemmingsvlak in totaal gelijk moet blijven. 
Reclamant zal een kopie van de brief van de bank naar de gemeente sturen. 
Volgens reclamant maakt het voor de BAG niet uit als hier twee woonbestemmingen zouden worden 
toegekend. De gemeente zal nagaan of dit klopt. Volgens reclamant doen andere gemeentes in 
vergelijkbare gevallen niet zo moeilijk over het toekennen van twee woonbestemmingen. 

Datum: 12 november 2015, 15.30 uur; 
Aanwezig: Reclamant (2015-34043 en 34013) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Twee woonbestemmingen, verruiming bouwvlak 
De wethouder legt de procedure uit. Reclamant heeft eigen paarden en pensionpaarden. Deze 
paarden lopen 24 uur per dag buiten, het hele jaar door. Reclamant wil de huidige agrarische 
bestemming handhaven. Zij heeft op dit moment 8 paarden. Het aantal paarden varieert tussen 0 en 
14. Reclamant kan niet zeggen wat het gemiddelde aantal is. Dit fluctueert heel erg. Reclamant is 
haar baan kwijt, hierdoor moet zij nu geld verdienen met dit bedrijf. Alleen tijdens de 
paardenvierdaagse heeft reclamant kampeerders. Er staan dan ongeveer twintig paarden, hun 
eigenaren kamperen er dan. Er is ook een Bed en Breakfast, maar deze wordt maar heel sporadisch 
gebruikt. Het voormalige voorhuis is een kantoor met logeerkamer die samen incidenteel als B&B 
worden gebruikt. Reclamant wil geen grootschalige activiteiten. In dit bestemmingsplan wordt het 
bouwvlak ingeperkt. De bestaande rijbak valt daarbuiten. Een kleiner bouwvlak beperkt de 
mogelijkheden om geld te verdienen. Reclamant wil bijvoorbeeld enkele tientallen kippen gaan 
houden om ook zo nog wat bij te verdienen. 
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Reclamant is verzocht om een bedrijfsplan in te dienen. Haar is aangeraden om hiervoor telefonisch 
contact op te nemen met de gemeente. 
Reclamant verzoekt om twee woonbestemmingen toe te kennen. Volgens haar zijn hier altijd twee 
woonbestemmingen geweest. De wethouder geeft aan dat dit alleen kan worden toegekend als blijkt 
dat dit in het voorgaande bestemmingsplan ook al het geval was. Bij de bestemming wonen moet in 
dat geval een twee staan. Anders is en blijft het bestemmingsplantechnisch één woning. Reclamant 
heeft onlangs een ontheffing gevraagd voor het wonen met 2 huishoudens in één woning. De zoon 
van reclamant gaat dan in het voorhuis wonen. Daarmee vervalt de B&B. 

Datum: 11 januari 2016, 16.00 uur 
Aanwezig: Reclamanten (2015-34036). 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Uitleg procedure. Reclamanten hebben een bedrijf. Het belangrijkste punt is dat in bijlage 2 onder 
nevenactiviteiten "Kantoor" niet is opgenomen. Er zijn hier al sinds 10 jaar kantooractiviteiten. 
Reclamanten verzoeken dit alsnog op te nemen in bijlage 2. 
Verder zijn hier geen bedrijfsactiviteiten, er vindt hier alleen applicatie plaats. 
Er ligt een plan klaar voor deze locatie, die is opgestart vanwege een onderzoek naar de bijgebouwen. 
Dit plan is al ambtelijk afgestemd. Er is een handhavingszaak geweest. Er zij hierover afspraken met 
de heer Winkelman gemaakt. Dit plan kan uitgerold worden op het moment dat kantoorbestemming is 
opgenomen. 
Er is een handhavingszaak geweest n.a.v. het aantal vierkante meters bijgebouwen. De uitbreiding 
van de woning werd meegerekend als bijgebouwen. Dat deel valt nu niet meer onder de bijgebouwen 
omdat de omschrijving is gewijzigd: uitbreiding zit aan de woning vast. Het invullingsplan voor een 
bijgebouw ligt klaar. Er rest nog een marginale overschrijding, maar het is een groot perceel en 
daardoor kan dit worden opgelost. 

Datum: 11 november 2015, 16.15 uur; 
Aanwezig: Reclamant (2015-34037) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Intekenen hooiberg 
Reclamant verzoekt hooiberg op te nemen in bestemmingsplan (foto hooiberg overhandigd). 
Reclamant wil hooiberg graag ingetekend hebben op de plankaart. Dit omdat het een apart kadastraal 
nummer betreft en de hooiberg niet bij de woning, maar aan de overkant van de weg ligt. De 
gemeente heeft eerder aangegeven dat dit niet nodig is omdat de hooiberg niet zal worden gesloopt. 
Reclamant vindt dit een flauw antwoord. 
De hooiberg staat op een agrarisch perceel, daarom is het waarschijnlijk niet ingetekend. De 
gemeente baseert zich op de kadastrale ondergrond. De gemeente zoekt dit uit. 
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Datum: 12 november 2015, 14.00 uur; 
Aanwezig: Reclamant (2015-34040) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Aanpassen vorm bouwblok 
Reclamant heeft een serre, deze staat op de bestemming Bos. Dit is hem duidelijk geworden naar 
aanleiding van een handhavingstraject. Bij de schriftelijke zienswijze is als bijlage een tekening van de 
situatie meegestuurd. Reclamant verzoekt de vorm van het bouwvlak aan te passen zodat de serre 
hierbinnen valt. Het deel van het bouwvlak dat op de tekening in roze is weergegeven kan vervallen 
zo geeft reclamant aan. Op de tekening is in groen aangegeven waar het nieuwe deel van het 
bouwvlak moet komen te liggen. De totale oppervlakte van het bouwvlak blijft gelijk. De serre is heel 
belangrijk voor de familie, vooral omdat de echtgenote van reclamant ernstig ziek is en zij vaak in de 
serre verblijft. De wethouder geeft aan dat als het niet mogelijk is om dit te regelen binnen deze 
actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied, het misschien wel te regelen is via een aparte 
procedure. 
Reclamant moet naar aanleiding van handhaving een aantal gebouwen slopen. Nu is alleen nog maar 
gebouw B gesloopt (zie bij zienswijze bijgevoegde tekening). Reclamant geeft aan dat er op het 
bouwvlak plek moet zijn voor houtopslag: het gaat dan om 5 of 6 meter lengte onder een afdak. 
Het op de tekening aangegeven groene bouwvlak is hiervoor te klein. Reclamant wil weten of hij voor 
dit punt apart actie moet ondernemen. Het formaat van de serre is 3 x 7 meter. De gemeente zal 
nagaan of dit is op te lossen binnen de actualisatie van het bestemmingsplan. Als reclamant niets 
hoort van de gemeente, dan is geen extra informatie nodig, anders neemt de gemeente telefonisch 
contact met hem op. 

Aanwezig: Reclamant (2015-34041 
Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Rietdekkersbedrijf bij bestemming Wonen en groter bouwblok 
Vertegenwoordiger van reclamant vraagt zich af of de bestemming niet agrarisch hulpbedrijf moet zijn. 
Reclamant heeft hier namelijk een rietdekkersbedrijf (bij bestemming Wonen). 
Reclamant verzoekt om een groter bouwblok in verband met uitbreiden schuur. Reclamant wil graag 
dat de vorm van het bouwblok hiervoor aangepast wordt. 
Een mogelijke complicatie hierbij is dat het bouwblok vlakbij een hoogspanningslijn/straalpad ligt. 
(Tekening overhandigd). Reclamant wil weten of hij hier wel mag bouwen als het bouwblok is 
uitgebreid. 

Datum: 11 november 2015, 15.45 uur 
Aanwezig: Reclamant (2015-34041) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Vergroten bouwblok 
Reclamant verzoekt om vergroting van het bouwblok. Reclamant heeft met twee ambtenaren 
gesproken. Allebei hebben zijn reclamant aangeraden om te vragen om een groter bouwblok. 
Reclamant vindt dit niet correct omdat de ambtenaren toen al wisten dat dit verzoek niet gehonoreerd 
zou worden aangezien bij de actualisatie van dit bestemmingsplan vergroten van bouwblokken niet 
wordt toegestaan. 
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Datum: 11 november 2015, 15.15 uur; 
Aanwezig: Reclamant (2015-34041) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Verzoek om twee woonbestemmingen toe te kennen 
Dit perceel had een agrarische bestemming. Dit wordt nu gewijzigd in een woonbestemming. De vader 
van reclamant heeft hier gezien zijn leeftijd geen problemen mee. Reclamant woont op nummer 11, 
zijn vader op nummer 13. Volgens reclamant zijn het altijd twee aparte woningen geweest. Reclamant 
verzoekt daarom om twee woonbestemmingen in het bestemmingsplan op te nemen. Reclamant geeft 
aan dat hij twee OZB aanslagen ontvangt. De wethouder geeft aan dat dit niet betekent dat het 
bestemmingsplantechnisch twee woningen zijn. De gemeente zal nagaan of hier in het verleden op 
grond van het bestemmingsplan één of twee woningen waren toegestaan. 
Reclamant wil verder graag weten wat de mogelijkheden zijn als één van de twee woningen verkocht 
wordt. Is het dan toegestaan dat er iemand gaat wonen die geen familie is? 
Volgens vertegenwoordiger van reclamant heeft de gemeente in een vergelijkbaar geval, Jonasweg 
33 en 35) wel twee woonbestemmingen toegekend. Hij begrijpt daarom niet waarom dat in dit geval 
dan niet zou kunnen. 

Datum: 2 december 2015, 10.00 uur 
Aanwezig: Reclamant (2015-35211/35157); 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

De wethouder legt de procedure uit. Reclamant geeft aan dat het gaat om een handhavingszaak. De 
zoon van reclamant woont illegaal in een schuur. Handhaving heeft dit geconstateerd. Gebleken is 
deze situatie niet is te legaliseren. De illegale bewoning zal worden beëindigd. 
Reclamant geeft aan dat de aanwezige schuren deels buiten bouwblok staan. Reclamant verzoekt na 
te gaan of de schuren te legaliseren zijn. Of de schuren destijds vergund zijn, is niet duidelijk, de 
schuren staan er al heel lang, meer dan tien jaar. 
Heeft al in twee bestemmingsplannen een woonbestemming. Reclamant verzoekt om bouwblok te 
vergroten. Als dat niet kan dan graag vorm bouwblok aanpassen. 
Reclamanten willen de woning graag vergroten zodat de zoon hier ook kan wonen. In het nieuwe 
bestemmingsplan mogen woningen 750 m 3 zijn. Reclamanten willen daarom graag toestemming voor 
twee huishoudens in één woning om de huidige illegale situatie op te heffen. Dit is ook zo afgesproken 
met handhaving, zij treden nu even niet op in afwachting van het bestemmingsplan. Het is de vraag of 
uitbreiding van de woning naar 750 m 3 hier kan worden toegestaan. Op dit moment is de woning veel 
kleiner. Vergroten bouwblok is niet mogelijk binnen deze procedure. Alleen aanpassing van de vorm 
van het bouwblok is misschien wel mogelijk, hier moet naar worden gekeken. Eén van de schuren 
staat erg op afstand, het is de vraag of dat binnen het bouwvlak kan worden gebracht. 

Datum: 11 november 2015, 16.30 uur; 
Aanwezig: Reclamant (2015-34756) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Correctie verdwijnen woonbestemming 
Reclamant heeft zienswijze een week na terinzagelegging ingediend. Reclamant geeft aan dat zowel 
in het vigerende bestemmingsplan als in het voorontwerp bestemmingsplan twee woonbestemmingen 
waren opgenomen. In het ontwerp bestemmingsplan is sprake van één woonbestemming. Volgens 
reclamant waren hier eerder twee bedrijfswoningen. De wethouder geeft aan dat als blijkt dat het hier 
om een fout van de gemeente gaat dit zal worden gecorrigeerd. 
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Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Verblijfsrecreatie 

1. Inleiding 
 
De voorliggende “Zienswijzennota Buitengebied - Verblijfsrecreatie” bevat de verantwoording van de 
binnengekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied met betrekking tot de 
bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie. 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied voorziet in de juridisch-planologische regeling voor grote 
delen van het buitengebied. Ook Wissel en Schaveren maken deel uit van dit ontwerp 
bestemmingsplan. 
 
Met ingang van 2 september 2015 tot en met 13 oktober 2015 heeft het plan gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage gelegen bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Ook is het plan 
via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien geweest. 
 
Gedurende de bovengenoemde periode zijn 37 zienswijzen ingediend met betrekking tot de 
bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie. Alle zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ingediend. 
Verder dienen zienswijzen aan enkele eisen te voldoen: ondertekening, naam en adres van de 
indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de 
gronden van de zienswijze. Drieëndertig zienswijzen voldoen aan deze eisen en zijn daarom 
ontvankelijk. Vier zienswijzen zijn niet ondertekend.  
Van de binnengekomen zienswijzen wordt in hoofdstuk 3 een samenvatting weergegeven, voorzien 
van een gemeentelijke reactie. 
 
Hoorzittingen 
Wethouder J.N. van Nuijs (Ruimtelijke Ordening) heeft alle indieners van een zienswijze uitgenodigd 
de zienswijzen mondeling te komen toelichten bij hem. Een aantal indieners van een zienswijze heeft 
van die gelegenheid gebruik gemaakt. De zienswijzen zijn waar nodig aangevuld met tijdens de 
hoorzittingen aangedragen punten. Een verslag van de hoorzittingen is als bijlage toegevoegd. 
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2. Bedrijfsmatige exploitatie recreatiewoningen 
 
Algemene toelichting met betrekking tot zienswijzen die betrekking hebben op de eis van 
bedrijfsmatige exploitatie op bospark De Vliegden met de bestemming Recreatie –
 Verblijfsrecreatie en het gebruik als tweede woning. 
 
Inleiding 
In de voorliggende zienswijzennota worden de ingekomen zienswijzen met betrekking tot de 
bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatie behandeld. In een groot deel van de zienswijzen (34) wordt 
ingegaan op de situatie op het bospark De Vliegden. Het centrale thema daarbij is de verplichting tot 
bedrijfsmatige exploitatie van de recreatiewoningen op bospark De Vliegden. In dit hoofdstuk wordt 
hierop ingegaan. In de verschillende zienswijzen met betrekking tot dit onderwerp wordt volstaan met 
een verwijzing naar dit hoofdstuk. 
 
Geschiedenis 
In de gemeente Epe zijn door de jaren heen verscheidene recreatieparken gebouwd. Op deze 
recreatieparken zijn recreatiewoningen geplaatst die voor de verhuur bestemd zijn. 
De recreatieparken zijn door de jaren heen belangrijk geweest – en zijn dat nog – voor de toeristische 
en recreatiesector van de gemeente Epe. Doordat grote groepen van wisselende recreanten gebruik 
maken van de recreatiewoningen op de recreatieparken, is er een grote, continue stroom van 
recreanten. Dit stimuleert op vele manieren de toeristische en recreatiesector van de gemeente Epe. 
Dit is ook de reden geweest dat de recreatieparken zijn toegestaan door de gemeente. 
Zo is ook bospark De Vliegden ontstaan. 
 
Vanaf 2000 zijn de voorbereidingen gestart voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor 
het buitengebied. In de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied is een overzicht 
opgenomen van de toen geldende relevante beleidsstukken. Ten aanzien van recreatie en toerisme is 
het volgende van belang. 
Ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied speelde er een aantal problemen 
en ontwikkelingen op de Veluwe: 

 Een verouderd product en imago. Recreatie en toerisme is een van de belangrijkste 
economische sectoren op de Veluwe. Natuur en landschap zijn het fundament van het 
toeristische product op de Veluwe. De laatste jaren stond het toerisme op de Veluwe onder 
druk, nadat de Veluwe jarenlang toeristische koploper was geweest. Veel toeristische 
producten en diensten waren verouderd en het imago van de Veluwe was weinig verfrissend 
en gevarieerd meer. Er was een gebrek aan samenwerking en afstemming en er waren maar 
weinig mogelijkheden tot groei van recreatieve bedrijven als gevolg van de regels van de 
ruimtelijke ordening. 

 De recreatieve sector had beperkte uitbreidingsmogelijkheden. De toeristische bedrijven op 
het Centraal Veluws Natuurmassief (CVN) hadden geen of onvoldoende 
uitbreidingsmogelijkheden, terwijl de ondernemers dit juist noodzakelijk vonden om aan de 
toeristische vraag te kunnen blijven voldoen. Het gevolg was dat projectontwikkelaars 
toeristische terreinen verkavelden en chalets opzetten voor de particuliere markt om toch 
economisch rendabel te kunnen ondernemen (uitponden). Daarnaast nam permanente 
bewoning van recreatiewoningen toe. Uitponden en permanente bewoning waren en zijn niet 
gewenst; het toeristisch areaal en de aantal toeristische overnachtingen namen hierdoor af. 
Hiermee ontstond een negatieve spiraal voor de toeristische sector. 
 

De provincie Gelderland onderkende deze problemen en heeft beleid opgesteld om deze problemen 
het hoofd te kunnen bieden. Eén van deze beleidsontwikkelingen is de Groei -en Krimpstrategie uit de 
provinciale beleidsnota Veluwe 2010 (vastgesteld in 2000). Het Groei en Krimp beleid is verwerkt in 
het Reconstructieplan Veluwe (2005), het Streekplan Gelderland 2005 en de Streekplanuitwerking 
Groei en Krimp (2006). 
Dit beleid bood mogelijkheden om de geringe groeimogelijkheden van toeristische bedrijven op de 
Veluwe te verbeteren. 
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In het Streekplan Gelderland 2005 is onder meer bepaald dat de uitbreidingen of nieuwvestiging van 
terreinen voor recreatiewoningen of stacaravans alleen kunnen worden toegestaan indien er sprake is 
van een bedrijfsmatig geëxploiteerd terrein, vastgelegd in het bestemmingsplan. Voor 
recreatiewoningen gold als nadere eis dat deze slechts mochten worden opgericht en gebruikt voor de 
verhuur ten behoeve van wisselend gebruik. De mogelijkheden voor groei voor toeristische 
verblijfsrecreatie, is dus ingezet voor terreinen met onder andere recreatiewoningen, onder een 
bedrijfsmatige exploitatie van deze terreinen. 
 
Gelet op het grote belang van de recreatie en toerisme in de gemeente Epe, heeft de gemeenteraad 
bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied en ook bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan voor de gebieden Wissel en Schaveren, de eis van bedrijfsmatige exploitatie en het 
wisselend gebruik van de recreatiewoningen opgenomen binnen de bestemming Verblijfsrecreatieve 
doeleinden. Dit was niet alleen een (provinciale) voorwaarde om mogelijk uit te kunnen breiden, maar 
ook om mogelijkheden te bieden aan recreatieparken die binnen het CVN vallen voor optimalisatie 
van de ruimtelijke inrichting door middel van herstructurering.  
De Raad van State heeft in enkele uitspraken overwogen dat het opleggen van de eis van 
bedrijfsmatige exploitatie (incl. de eis van wisselende verhuur van recreatiewoningen) bij 
recreatieparken, waar tot op heden geen bedrijfsmatige exploitatie heeft plaatsgevonden in beginsel 
niet mogelijk is. In geval een bestemmingsplan op dit moment geen nadere definiëring van 
bedrijfsmatige exploitatie bevat, is het opleggen van de nieuwe definitie volgens de Raad van State uit 
oogpunt van rechtszekerheid voor eigenaren van recreatiewoningen en exploitanten van 
verblijfsrecreatieterreinen onaanvaardbaar, tenzij aangetoond is dat in de komende planperiode de 
bedrijfsmatige opzet wordt doorgevoerd. 
Naar aanleiding van deze uitspraken van de Raad van State heeft de provincie zich beraden over de 
gevolgen van deze uitspraken voor hun beleidsuitvoering op dit punt. Bij brief van 7 november 2006 
heeft de provincie de verschillende gemeenten hierover geïnformeerd (circulaire inzake 
beleidsuitvoering bedrijfsmatige exploitatie recreatieverblijven in Gelderland). In deze brief geeft de 
provincie aan dat zij in het kader van de planbegeleiding en –toetsing zich bij de uitspraak van de 
Raad van State zullen aansluiten. De provincie zal voor recreatiewoningen die feitelijk niet worden 
verhuurd en waarbij de eis van bedrijfsmatige exploitatie niet goed in de planvoorschriften is geregeld, 
de eis van bedrijfsmatige exploitatie niet langer hanteren. 
In juli 2008 hebben Provinciale Staten van Gelderland (PS) het beleid ten aanzien van 
recreatiewoningen gespecificeerd. PS hebben onder meer het voornemen geuit om in een provinciale 
verordening te regelen dat alleen aan nieuwvestiging en uitbreiding van recreatieparken de eis van 
bedrijfsmatige exploitatie werd verbonden. Daarbij werd tevens gedacht aan een verhuurverplichting 
en kettingbeding. 
 
Op dit moment geldt voor het terrein van bospark De Vliegden het bestemmingsplan Buitengebied. 
Vóór het bestemmingsplan Buitengebied gold ter plaatse het bestemmingsplan “Agrarisch Gebied”, 
goedgekeurd 5 augustus 1982. Het terrein van De Vliegden had in dit bestemmingsplan de 
bestemming “kampeercentrum”. De als zodanig bestemde grond mocht uitsluitend gebruikt worden 
voor het verblijf met een recreatief doel door personen, die hun hoofdverblijf elders hebben, in mobiele 
kampeermiddelen, dan wel in zomerhuizen en/of stacaravans. Bedrijfsmatige exploitatie was niet 
verplicht, evenmin was het gebruik van zomerhuizen als tweede woning aangemerkt als strijdig 
gebruik.  
 
Huidige situatie 
In het nu geldende bestemmingsplan Buitengebied (in werking getreden op 3 mei 2006 en 
onherroepelijk sinds 16 januari 2008) heeft het gehele terrein van bospark De Vliegden de 
bestemming "verblijfsrecreatieve doeleinden". Deze bestemming is toegekend aan de recreatieparken, 
met hierop gelegen recreatiewoningen. De recreatiewoningen zijn bedoeld voor wisselende verhuur 
aan recreanten en toeristen. De verhuur van deze recreatiewoningen biedt vakantiegangers de 
mogelijkheid te recreëren in de gemeente. Recreatie is een belangrijke pijler van de lokale economie, 
en zoals gezegd zijn mede daarom deze recreatieparken mogelijk gemaakt. 
Recreatief gebruik van de in de recreatieparken gelegen recreatiewoningen is een wezenlijk andere 
functie dan wonen. Mede daarvoor is een eis van bedrijfsmatige exploitatie opgesteld. De eis van een 
bedrijfsmatige exploitatie draagt bij aan wisselende verhuur en gaat permanente bewoning van 
recreatiewoningen tegen. In de voorschriften is bepaald dat er sprake moet zijn van een permanent 
wisselend recreatief gebruik. De eis van bedrijfsmatige exploitatie is vastgelegd in het 
bestemmingsplan.  
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Deze is als volgt geformuleerd: 
"het door middel van een bedrijf beheren en/of exploiteren van recreatieverblijven, waarbij 
voor recreatiewoningen geldt dat daar permanent wisselende recreatieve 
(nachts)verblijfsmogelijkheden worden aangeboden". 

Daarnaast wordt in de bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden in de gebruiksbepaling (artikel 
18.5) strijdig gebruik omschreven als: 

“het gebruik van kampeermiddelen en/of recreatiewoningen voor permanente bewoning 
alsmede het gebruik van recreatiewoningen als tweede woning”. 

Alleen recreatiepark Rabbit Hill te Epe heeft een reactie ingediend op het toenmalige ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied en wel op het opnemen van de eis van bedrijfsmatige exploitatie 
binnen de bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden. 
 
In het bestemmingsplan "Buitengebied, 4

e
 partiële herziening", goedgekeurd op 28 september 2009 

en onherroepelijk sinds 25 november 2009, is de eis van bedrijfsmatige exploitatie vervolgens 
geherformuleerd als: 

"het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een zodanig 
beheer/exploitatie dat in de recreatiebungalows - permanent wisselende – recreatieve 
(nacht)verblijfsmogelijkheden worden geboden". 

Deze omschrijving van bedrijfsmatige exploitatie is overgenomen uit de beleidsregel “bedrijfsmatige 
exploitatie recreatieverblijven gemeente Epe” (zie hierna). 
 
Naast het bestemmingsplan is ook de door de gemeente vastgestelde beleidsregel “bedrijfsmatige 
exploitatie recreatieverblijven gemeente Epe” van toepassing. Deze is in werking getreden op 
17 februari 2009. 
In de inleiding van deze beleidsregel is het volgende opgenomen: 

1 Beleid van de Provincie Gelderland als uitgangspunt voor het gemeentelijk 

handhavingsbeleid inzake bedrijfsmatige exploitatie. 

I.1 streekplan/ structuurvisie 
Streekplan Gelderland 2005, heeft onder de nieuwe Wro de status van structuurvisie:  
- Uitbreiding/ nieuwvestigingen van terreinen voor recreatiewoningen of stacaravans kunnen 
alleen worden toegestaan indien er sprake is van een bedrijfsmatig geëxploiteerd terrein, 
vastgelegd in een bestemmingsplan. 
- Aan de bouw van solitaire recreatiewoningen wordt geen medewerking verleend. 
- Definitie/ begripsomschrijving bedrijfsmatige exploitatie: “het via een bedrijf, stichting of 
andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer/exploitatie, dat in de logiesverblijven 
daadwerkelijk recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden worden geboden”. 
- Voor recreatiewoningen geldt als nadere eis dat deze slechts mogen worden opgericht en 
gebruikt voor de verhuur t.b.v. wisselend gebruik (zie streekplan blz. 129). 
Bedoeling is dus dat recreatieverblijven d.m.v. verhuur door steeds wisselende personen 
worden gebruikt.  
 
I.2 circulaire van GS inzake Beleidsuitvoering bedrijfsmatige exploitatie recreatieverblijven in 
Gelderland d.d. 07-11-2006 
Deze circulaire geeft aan waarop het beleid inzake bedrijfsmatige exploitatie moet worden 
uitgevoerd.  
Aangegeven wordt hoe de bedrijfsmatige exploitatie in het bestemmingsplan moet worden 
geregeld en wanneer de eis van bedrijfsmatige exploitatie door de gemeente kan worden 
gesteld, in relatie tot de formulering van de planvoorschriften. 
T.b.v. de beleidsuitvoering door de gemeente geeft de circulaire enkele varianten voor 
exploitatiemogelijkheden van recreatiewoningen, afhankelijk van de volledigheid van de 
omschrijving in het bestemmingsplan.  
Kortheidshalve wordt verwezen naar de circulaire met bijlage (bijgevoegd).  
-Volgens de rechtspraak (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) kan voor 
bestaande recreatiewoningen die – feitelijk – niet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd en 
waarbij de eis van bedrijfsmatige exploitatie (verhuurverplichting) niet, of niet juist/ onvolledig 
in het geldende bestemmingsplan is opgenomen de eis van bedrijfsmatige exploitatie niet 
(langer) worden gesteld. 
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Voorwaarde om de eis van bedrijfsmatige exploitatie o.g.v. het bestemmingsplan te kunnen 
stellen en handhaven is dat de eis in het plan is opgenomen en juist is gedefinieerd; in die 
bestemmingsplannen waarin de bestemming verblijfsrecreatie is opgenomen moet de definitie 
dus geheel juist zijn geformuleerd.  
Toegevoegd wordt dat beoordelingsfactoren voor de gemeente o.a. kunnen zijn de actuele 
stand van zaken op de verhuurmarkt en bezettingsgraad van recreatiewoningen.  

 
De beleidsregel vormt dus een nadere uitwerking van het begrip bedrijfsmatige exploitatie.  
Bedrijfsmatige exploitatie houdt in de beleidsregel het volgende in: 

- recreatieverblijven (bungalows/stacaravans die groter zijn als 55 m²) op 
terreinen met de bestemming verblijfsrecreatie moeten door de 
eigenaar/verhuurder gedurende een periode van 245 dagen per jaar aan 
recreanten worden verhuurd (inspanningsverplichting), waarbij de eis van 
(commerciële) verhuur van het recreatie-object (de verhuurverplichting) 
tussen partijen privaatrechtelijk dient te worden geregeld door middel van een 
geschikte privaatrechtelijke constructie/exploitatie overeenkomst met de 
bedrijfsmatige exploitant van het 
recreatieterrein/beheerder/verhuurbedrijf/tussenpersoon, waarin de verplichte 
commerciële verhuur op het recreatieterrein/van het recreatie-object centraal 
wordt geregeld. 

- Over de resterende vrije periode van 120 dagen per jaar is de eigenaar 
geheel vrij ten aanzien van het eigen (recreatieve) gebruik, onverminderd het 
verbod op permanente bewoning. Hij houdt de beheerder/het verhuurbedrijf 
hierover steeds op de hoogte. 

- Het voorgaande kan onder andere worden geregeld in de bij de 
koopovereenkomst behorende algemene voorwaarden en door vestiging van 
een kwalitatieve verbintenis in combinatie met een kettingbeding en 
(geïndexeerde) boeteclausule ten gunste van de gemeente. Op deze wijze 
kan worden bereikt dat een individuele kavel gebonden blijft aan het 
recreatiepark.  

 
De verplichting van bedrijfsmatige exploitatie op vakantieparken is opgenomen in het vastgestelde 
recreatiebeleid “Nota verblijfsrecreatie” (2010).  
In de nota “Vitale verblijfsrecreatie” zijn op dit onderdeel geen wijzigingen opgenomen. Het concept 
van deze nota heeft vanaf 16 maart 2016 zes weken ter inzage gelegen met de mogelijkheid tot het 
indienen van zienswijzen. Op het onderwerp “bedrijfsmatige exploitatie” zijn geen zienswijzen 
ontvangen. De nota is op 15 september 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. 
 
Voorliggend bestemmingsplan 
In het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Buitengebied is de huidige regeling zoals hierboven 
beschreven, overgenomen. Het overnemen van deze situatie is ook als uitgangspunt opgenomen in 
de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan. Het beleid ten aanzien van 
bedrijfsmatige exploitatie en wisselend gebruik van recreatiewoningen, zoals in de huidige 
bestemmingsplannen is vastgelegd, is onveranderd. 
 
Verzoek zienswijzen 
In 34 zienswijzen wordt ten aanzien van bospark De Vliegden het verzoek gedaan om de eis tot 
bedrijfsmatige exploitatie van recreatiewoningen te laten vervallen. 
De bedrijfsmatige exploitatie, zoals hierboven geconstateerd, is echter reeds opgenomen in het 
huidige, reeds vastgestelde bestemmingsplan. Het opnemen van de bedrijfsmatige exploitatie betreft 
dus geen verandering ten opzichte van het huidige plan. Bovendien is er, zoals hierboven 
geconstateerd, ook vanuit het beleid gezien geen reden om deze eis los te laten. 
Het loslaten van deze eis zou bovendien bijvoorbeeld het gebruik als tweede woning toestaan. Dit 
zorgt voor het onttrekken van vele recreatiewoningen aan de markt en daarmee komen er minder 
overnachtingsmogelijkheden c.q. verblijfsrecreatieve mogelijkheden in de gemeente Epe. Het 
betekent namelijk dat een beperkte groep van vaste recreanten voor beperkte periodes de 
recreatiewoningen zou gebruiken, in plaats van een grote groep van wisselende recreanten voor een 
lange periode. 
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Dit draagt niet bij aan het toeristisch aanbod, en hiermee de lokale economie. Dit is niet wenselijk, 
mede omdat de recreatieparken – waaronder bospark De Vliegden, zoals hierboven geconstateerd, 
zijn toegestaan door de gemeente juist vanwege de bijdrage aan de toeristische sector. Daarnaast 
kan door het gebruik als tweede woning een gewijzigde vraag t.a.v. het ruimtegebruik rondom de 
tweede woning komen, waardoor een ongewenste impact op de (waarden van de) omgeving ontstaat. 
Bijvoorbeeld een vraag komen naar bijgebouwen zoals een garage. Een verder ongewenst effect zou 
vervolgens kunnen zijn dat, als deze recreatiewoningen aan de markt worden onttrokken, er een 
vraag ontstaat naar nieuwe recreatiewoningen. Deze zullen vervolgens een nieuw beslag op de ruimte 
leggen tezamen met een impact op de omgeving. Deze bijna vicieuze cirkel is ongewenst. 
Daarnaast blijkt uit diverse uitspraken van de Raad van State dat het stellen van de eis een ruimtelijk 
relevante eis is, welke gesteld mag worden als deze reeds aanwezig is. Dit is het geval. Het is dan 
ook een planologisch juridisch correcte bestemming. 
 
Conclusie 
Aangezien de eis tot bedrijfsmatige exploitatie van recreatiewoningen op dit moment geldt, deze eis 
vanuit het beleid noodzakelijk is, en gezien bovenstaande een ruimtelijk relevante eis is, wordt niet 
tegemoet gekomen aan het verzoek de eis tot bedrijfsmatige exploitatie en het verbod op het gebruik 
als tweede woning te laten vervallen. Ook het gebruik van de recreatiewoningen als tweede woning 
blijft als strijdig gebruik aangemerkt. 
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3. Zienswijzen 
 
1a. Reclamant (registratienummer 2015-33982) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 342 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie: 
a. Reclamanten zijn het oneens met het toekennen van de bestemming "recreatie 

verblijfsrecreatie" aan het park De Vliegden voor zover hieraan de voorwaarde gekoppeld zit 
dat er sprake moet zijn van bedrijfsmatige exploitatie van de recreatiewoningen. 

b. Reclamanten zijn in de eerste plaats van mening dat de verplichting van bedrijfsmatige 
exploitatie strijdig is met een goede ruimtelijke ordening, omdat deze verplichting niet onder 
de belangen van een goede ruimtelijke ordening valt. Bovendien is het opnemen van 
verplichtingen in het geheel niet toegestaan vanwege het stelsel van toelatingsplanologie dat 
ten grondslag ligt aan het opstellen van bestemmingsplannen. Reclamanten zijn daarom van 
mening dat de gemeenteraad diens bevoegdheid op grond van de Wro te buiten gaat. 

c. Reclamanten zijn daarnaast van mening dat de verplichting van bedrijfsmatige exploitatie 
strijdig is met artikel 2.7.2 van de Omgevingsverordening Gelderland. De Vliegden is namelijk 
aangewezen als Beschermingsregime Groene Ontwikkelingszone. Hier zijn geen nieuwe 
grootschalige ontwikkelingen toegestaan. De verplichting van bedrijfsmatige exploitatie zorgt 
voor een enorme toename van het aantal bezoekers en verkeersbewegingen, en is daardoor 
in strijd met de Omgevingsverordening. 

d. Ten tijde van de koop van de recreatiewoning van reclamanten was het bestemmingsplan 
"Agrarisch gebied, 4

e
 partiële herziening" van toepassing. Het vorige bestemmingsplan 

Buitengebied, is pas goedgekeurd door de provincie op 14 februari 2006. Op de gronden van 
"De Vliegden" rustten toen de bestemmingen "kampeercentrum" respectievelijk 
"stacaravanterrein". Op grond van de artikelen 2.18 respectievelijk 2.19 van dat 
bestemmingsplan golden geen eisen tot bedrijfsmatige exploitatie. 

e. Ten tijde van de koop van de recreatiewoning van reclamanten was de beleidsregel 
bedrijfsmatige exploitatie recreatieverblijven (17 februari 2009) nog niet in werking getreden. 
Daarom was bedrijfsmatige exploitatie voor de recreatiewoning van reclamanten niet verplicht. 
Daardoor is geen verplichting tot bedrijfsmatige exploitatie op te leggen, omdat zij in het 
nieuwe bestemmingsplan Buitengebied onder het overgangsrecht (artikel 49.2) zullen vallen. 
Daarom wordt verzocht voor de recreatiewoning van reclamanten dan wel het gehele park De 
Vliegden de aanduiding “specifieke vorm van recreatie – tweede woning” op te nemen, zodat 
de planologische situatie in overeenstemming met de feitelijke situatie wordt gebracht. 

f. De beleidsregel bedrijfsmatige exploitatie recreatieverblijven stelt: "Uitbreiding/nieuwvestiging 
van terreinen voor recreatiewoningen (...) kunnen alleen worden toegestaan indien er sprake 
is van een bedrijfsmatige geëxploiteerd terrein, vastgelegd in een bestemmingsplan".  
Aangezien alleen bedoeld is de eis van bedrijfsmatige exploitatie te stellen bij nieuwe 
recreatieterreinen of ontwikkelingen, zijn reclamanten van mening dat de reeds bestaande 
recreatiewoningen op De Vliegden allen uitgezonderd dienen te worden van de eis van 
bedrijfsmatige exploitatie en dat derhalve op het gehele park een aanduiding "specifieke vorm 
van recreatie - tweede woning" zou moeten worden geplaatst. 

g. Reclamanten stellen dat er sprake van rechtsongelijkheid is, omdat recreatiewoningen die niet 
op een (voormalig) recreatieterrein staan een bestemming “verblijfsrecreatie” hebben zonder 
verplichting tot bedrijfsmatige exploitatie. Een dergelijk onderscheid met de recreatiewoningen 
op De Vliegden is niet uit te leggen. Daarnaast is het park Rabbit Hill geheel voorzien van de 
aanduiding “specifieke vorm van recreatie – tweede woning” terwijl de feitelijke situatie niet 
verschilt van die op De Vliegden. Deze aanduiding vloeit voort uit een uitspraak van de Raad 
van State, waarin om verschillende redenen wordt aangegeven dat een eis tot bedrijfsmatige 
exploitatie niet planologisch aanvaardbaar was. Daarom moet voor de recreatiewoning van 
reclamanten dan wel park De Vliegden dezelfde aanduiding opgenomen worden. 
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h. Reclamanten stellen dat handhaving van de eis tot bedrijfsmatige exploitatie niet mogelijk is. 
Dit mede n.a.v. een uitspraak van de Raad van State. Ook is bedrijfsmatige exploitatie niet 
mogelijk omdat het park niet over de daarvoor benodigde faciliteiten beschikt (o.a. receptie). 
En bedrijfsmatige exploitatie is in strijd met het eigendomsrecht van reclamanten en derhalve 
met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Verder zal het tot een waardedaling van 
de recreatiewoningen leiden. De eis tot bedrijfsmatige exploitatie is derhalve in strijd met de 
belangen van reclamanten en artikel 3:4 AWB. 

 
Reactie gemeente. 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2.  
Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. 
Ad c. Het is juist dat de provincie Gelderland in de ruimtelijke verordening de eis van bedrijfsmatige 

exploitatie alleen stelt bij nieuwe parken of parken die willen uitbreiden. Gemeenten kunnen 
echter op basis van eigen gemeentelijk beleid deze voorwaarden (opnieuw) in een 
bestemmingsplan opnemen. Artikel 2.7.2 van de Omgevingsverordening Gelderland geeft aan 
dat binnen de Groene Ontwikkelingszone geen grootschalige ontwikkelingen zijn toegestaan 
die significante effecten hebben op de kernkwaliteiten van het gebied. Er is hier geen sprake 
van een grootschalige ontwikkeling, het betreft een voortzetting van een bestaande situatie en 
bestaand beleid. Bovendien bevat het geldende bestemmingsplan Buitengebied ook de eis 
van bedrijfsmatige exploitatie en het verbod op het gebruik als tweede woning van de 
recreatiewoningen. Er is dus geen sprake van nieuwe grootschalige ontwikkelingen. In het 
kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is een 
reactie ontvangen van de provincie Gelderland. Op het punt verblijfsrecreatie heeft de 
provincie geen opmerkingen. Ook is er geen zienswijze ontvangen van de provincie op het 
ontwerp bestemmingsplan. Voorliggend plan is dan ook niet in strijd met de provinciale 
Omgevingsverordening.  

Ad d. Het is juist dat het bestemmingsplan Agrarisch Gebied geen bepaling omtrent bedrijfsmatige 
exploitatie bevatte. Deze bepaling is echter wel opgenomen in het huidige bestemmingsplan 
Buitengebied. Cliënten van reclamant hebben noch tegen het bestemmingsplan Buitengebied, 
noch tegen de vierde partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied een 
zienswijze ingediend dan wel beroep ingesteld. Daarmee is het bestemmingsplan 
onherroepelijk en dient het gebruik in overeenstemming te zijn met de bepalingen van het 
bestemmingsplan. 

 Het overgangsrecht in het geldende bestemmingsplan Buitengebied/bestemmingsplan 
Buitengebied 4

e
 partiële herziening bepaalt in artikel 46.2.1: Het gebruik van gronden en 

bouwwerken dat bestond op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan en dat strijdig 
is met het plan mag worden voortgezet. Het bestemmingsplan Buitengebied is in 2006 in 
werking getreden. Indien cliënten van reclamant de recreatiewoning op het moment van 
inwerkingtreding van het geldende bestemmingsplan Buitengebied als tweede woning 
gebruikten mag dit gebruik op basis van het overgangsrecht worden voortgezet. In het nieuwe 
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied is binnen de bestemming Recreatie –
 Verblijfsrecreatie wederom de bepaling van bedrijfsmatige exploitatie opgenomen en is het 
gebruik als tweede woning als strijdig gebruik aangemerkt. In het ontwerp bestemmingsplan is 
(na inwerkingtreding) het overgangsrecht zoals vastgelegd in artikel 49.2 van toepassing. Op 
basis van artikel 49.2 lid d geldt het overgangsrecht niet als het strijdige gebruik reeds strijdig 
was het met voorheen geldende bestemmingsplan. Mocht ooit voor een langere periode dan 
één jaar, zie daartoe de overgangsbepalingen van het bestemmingsplan, het strijdige gebruik 
als tweede woning staken dan mag daarna niet opnieuw dit pand als tweede woning gebruikt 
worden. Hiermee ontstaat een uitsterfconstructie. De gemeente kan handhavend optreden 
tegen het gebruik dat niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan. 
De verwijzing van reclamant naar het bestemmingsplan Agrarisch Gebied leidt dus niet tot 
aanpassing van het voorliggende bestemmingsplan. 

Ad e. De beleidsregel vormt een nadere uitwerking van het begrip bedrijfsmatige exploitatie, zie 
hoofdstuk 2 van deze nota. De bedrijfsmatige exploitatie maakt onderdeel uit van de 
bestemming “Verblijfsrecreatieve doeleinden” van het bestemmingsplan 
Buitengebied/bestemmingsplan Buitengebied 4

e
 partiële herziening. Het ontwerp 

bestemmingsplan Buitengebied heeft vanaf 4 juni 2004 ter inzage gelegen. Reclamanten 
hebben dus kennis kunnen nemen van de (toekomstige) bepalingen van het 
bestemmingsplan. 
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 Reclamanten hebben noch tegen het bestemmingsplan Buitengebied, noch tegen de vierde 
partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied een zienswijze ingediend dan wel 
beroep ingesteld. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk en dient het gebruik in 
overeenstemming te zijn met de bepalingen van het bestemmingsplan. Zie verder de 
beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. 

Ad f. De door reclamant geciteerde tekst is afkomstig uit het provinciale Streekplan 2005. Deze is 
als informatie opgenomen in de beleidsregel. De gemeentelijke uitwerking staat vermeld onder 
punt II van de beleidsregel. De beleidsregel vormt dus een nadere uitwerking van het begrip 
bedrijfsmatige exploitatie. Hierbij wordt uitgegaan van het begrip zoals het is opgenomen in 
het bestemmingsplan Buitengebied vierde partiële herziening. Er is dus geen sprake van dat 
de beleidsregel alleen geldt voor nieuwe parken of uitbreiding van parken. Om die reden is er 
ook geen aanleiding om de aanduiding “specifieke vorm van recreatie-tweede woning” op te 
nemen voor het bospark de Vliegden. Zie verder de beantwoording zoals opgenomen in 
hoofdstuk 2 en de beantwoording onder ad c. 

Ad g. De door reclamant aangehaalde situaties zijn niet vergelijkbaar. 
Ten aanzien van de door reclamanten aangehaalde situatie van het park Rabbit Hill het 
volgende. De VVE van Rabbit Hill heeft indertijd beroep ingesteld bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het goedkeuringsbesluit van het 
bestemmingsplan Buitengebied. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State is 
het verbod op het gebruik van de recreatiewoningen als tweede woning geschrapt. De 
Afdeling stelde vast dat de feitelijke situatie op Rabbit Hill niet in overeenstemming was met 
zowel het vorige bestemmingsplan als het bestemmingsplan Buitengebied. Onduidelijk was 
hoe de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten zich de verwezenlijking van de bedrijfsmatige 
exploitatie van bungalows, die particulier eigendom zijn en die thans niet bedrijfsmatig worden 
geëxploiteerd, hebben voorgesteld. Het was daarom onvoldoende zeker of de bestemming 
binnen de planperiode kon worden verwezenlijkt.  
 Mede naar aanleiding van deze uitspraak én het provinciale beleid hebben wij de beleidsregel 
inzake bedrijfsmatige exploitatie recreatieverblijven vastgesteld. Deze beleidsregel geeft aan 
hoe aan de inspanningsverplichting invulling kan worden gegeven. Daarmee is de situatie op 
de Vliegden niet vergelijkbaar met de situatie op Rabbit Hill. 
Ten aanzien van de door reclamant aangehaalde situatie van zelfstandige recreatiewoningen 
het volgende. De bestemming “Recreatie - Recreatiewoning” is toegekend aan de, van 
oudsher aanwezige, verspreid in het plangebied staande zelfstandige recreatiewoningen. 
Deze recreatiewoningen behoren niet tot een complex van recreatiewoningen en zijn vaak 
opgericht als tweede woning. Het gebruik van de solitair gelegen recreatiewoningen als 
tweede woning is vaak al vanaf de oprichting. De ontstaansgeschiedenis is dus totaal 
verschillend. Daarmee is de situatie op de Vliegden niet vergelijkbaar met die van zelfstandige 
recreatiewoningen. 
De vergelijkingen leiden dan ook niet tot een aanpassing van het voorliggende 
bestemmingsplan. 

Ad h. Handhaving is wel degelijk mogelijk. Zoals uit de eerste van de door reclamanten 
aangehaalde uitspraak van de Raad van State (200402204/1) ook blijkt, is de eis tot 
bedrijfsmatige exploitatie een ruimtelijk relevante. De Raad van State staat het gebruik van de 
eis tot bedrijfsmatige exploitatie dan ook toe. 
De betreffende uitspraak handelt verder over de planvoorschriften van een bestemmingsplan 
waarin is bepaald dat voor een bedrijfsmatige exploitatie en beheer van het betreffend 
recreatiecentrum in ieder geval is vereist dat de gronden van het complex en de centrale 
voorzieningen op het complex in eigendom zijn bij het bedrijf, de stichting of andere 
rechtspersoon die de exploitatie en het beheer voert of doet voeren. De Afdeling constateert 
dat voormelde zin van de planvoorschriften betrekking heeft op de eigendom van gronden en 
zich daarop bevindende opstallen. Een dergelijke regeling is uit het oogpunt van ruimtelijke 
ordening niet relevant en hoort derhalve, als zijnde in strijd met artikel 10 van de WRO, niet 
thuis in een bestemmingsplan. 
Aangezien dit in voorliggend plan niet geschiedt, zien wij in de uitspraak van de Raad van 
State de bevestiging dat wij terecht en op juiste gronden in voorliggend plan de eis tot 
bedrijfsmatige exploitatie hebben opgenomen. 
In de tweede door reclamanten aangehaalde uitspraak van de Raad van State 
(200907907/1/R1) is geen argumentatie te vinden welke relevant is voor voorliggend 
onderwerp. Er is dan ook geen strijd met het EVRM, noch met artikel 3:4 Awb. 
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Ook het ontbreken van receptie, kantine enz. is geen belemmering voor de eis tot 
bedrijfsmatige exploitatie. Ten eerste hebben de recreatiewoningen de benodigde 
voorzieningen om zonder dergelijke centrale voorzieningen te kunnen functioneren. Ten 
tweede biedt de moderne techniek voldoende middelen om zonder dergelijke centrale 
voorzieningen een bedrijfsmatige exploitatie te kunnen voeren. Ten derde is het ontbreken 
van dergelijke centrale voorzieningen geen belemmering voor het gebruik door wisselende 
groepen van recreanten. Reclamanten onderbouwen niet waarom er geen vraag zou zijn naar 
recreatiewoningen die op rustig gelegen parken liggen zonder verdere voorzieningen. Een 
aantal recreatiewoningen op bospark De Vliegden wordt dan ook aangeboden voor verhuur 
waarbij de rust op het park juist als argument voor verhuur wordt genoemd. Zie bijvoorbeeld 
https://www.vakantieveluwe.com/vakantiehuisjes-emst-veluwe/ en http://www.huisje-huren-
veluwe.nl/weekendje-weg/epe.php. 
Het begrip bedrijfsmatige exploitatie zegt dat de exploitatie via een bedrijf, stichting of andere 
rechtspersoon kan plaatshebben. Exploitatie kan ook plaatshebben via een beheerder, via 
een vereniging van eigenaren of door een individuele eigenaar. Een beheerder kan handelen 
namens een eigenaar. Wij bestrijden derhalve, gezien dit en bovenstaande redenen, dat er 
geen bedrijfsmatige exploitatie kan plaatshebben omdat er geen centrale voorzieningen zijn 
en een beheerder geen eigenaar is van een recreatiewoning. De gemeente schrijft dan ook 
geen exploitatievorm voor, maar laat dit aan de eigenaar/eigenaren van de recreatiewoningen 
over. Ook dit vormt dan ook geen belemmering voor de eis tot bedrijfsmatige exploitatie. 
Zie verder de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Het bestemmingsplan wordt 
dan ook niet aangepast. 
 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
 
1b. Reclamant (registratienummers 2015-32433 en 2015-33502) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 342 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie zienswijze. 
i. Reclamanten stellen dat concrete invulling van een bestemmingsplan plaatsvindt door 

afweging van alle betrokken belangen. Daarbij dient een goede ruimtelijke ordening te worden 
gerealiseerd, waarbij geen regeling mag worden opgenomen die niet ruimtelijk relevant is. Het 
verplichten van eigenaren om hun huis te verhuren betreft een gebod. Dat is niet toegestaan 
in een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan kan slechts verbods- en geen 
gebodsbepalingen bevatten en kan geen actieve verplichting tot verwezenlijking van de 
bestemming opleggen. Deze verplichting tot verhuur kan dan ook onverbindend zijn.  

j. Reclamanten zijn van mening dat de verplichting van bedrijfsmatige exploitatie strijdig is met 
artikel 2.7.2. van de Omgevingsverordening Gelderland. De Vliegden is namelijk aangewezen 
als Beschermingsregime Groene Ontwikkelingszone. Hier zijn geen nieuwe grootschalige 
ontwikkelingen toegestaan. De verplichting van bedrijfsmatige exploitatie zorgt voor een 
enorme toename van het aantal bezoekers en verkeersbewegingen, en is daardoor in strijd 
met de Omgevingsverordening. 

k. Reclamanten stellen dat het opleggen van de eis tot een bedrijfsmatige exploitatie van 
recreatiewoningen tot een beperking van het gebruik leidt welke om planologische redenen 
niet gerechtvaardigd is. Daarom is het plandeel in strijd met een goede ruimtelijke ordening. 
Daarbij wordt naar enkele uitspraken verwezen. 

l. Reclamanten stellen dat er geen sprake van bedrijfsmatige exploitatie kan zijn, als het 
complex is verkaveld en de verschillende eigenaren van de recreatiewoningen zonder 
belemmeringen over hun verblijf moeten kunnen beschikken. In de koopakten van de 
eigenaren van de recreatiewoningen is geen verplichting tot verhuur van de recreatiewoningen 
opgenomen. Ten tijde van de aankoop van de recreatiewoningen was bedrijfsmatige 
exploitatie niet verplicht, hetgeen betekent dat eigenaren van deze woningen ook geen 
verplichting tot bedrijfsmatige exploitatie kan worden opgelegd. 

  

https://www.vakantieveluwe.com/vakantiehuisjes-emst-veluwe/
http://www.huisje-huren-veluwe.nl/weekendje-weg/epe.php
http://www.huisje-huren-veluwe.nl/weekendje-weg/epe.php
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m. Reclamanten stellen dat de eis van bedrijfsmatige exploitatie door de Raad van State niet is 
geaccepteerd, omdat de verwezenlijking ervan binnen de planperiode onzeker is. 

n. Reclamanten stellen dat in het bestemmingsplan Epe, Agrarisch gebied 1976-2005, dat van 
toepassing was tijdens de verkaveling van het park, geen sprake was van bedrijfsmatige 
exploitatie. Daarom kan nimmer beroep gedaan worden op overgangsrecht of uitsterfregeling. 

o. Reclamanten stellen dat de bedrijfsmatige exploitatie van diens recreatiewoning op basis van 
bovenstaande gronden niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar is, en dient te vervallen. 

p. Reclamanten stellen dat er onderscheid gemaakt wordt tussen solitaire recreatiewoningen en 
recreatiewoningen op een (verkaveld) bungalowpark. Solitaire recreatiewoningen krijgen een 
bestemming als tweede woning, en recreatiewoningen op een bungalowpark een verplichting 
tot bedrijfsmatige exploitatie. Daarnaast is er onderscheid tussen het volledig verkavelde 
bungalowpark Rabbit Hill en andere volledig verkavelde bungalowparken zoals De Vliegden. 
Rabbit Hill krijgt de bestemming als tweede woning, en De Vliegden een verplichting tot 
bedrijfsmatige exploitatie. Deze verschillen zijn niet te rechtvaardigen. Daarom moet op grond 
van het gelijkheidsbeginsel de bestemming van De Vliegden aangepast worden. 

q. Reclamanten stellen dat vanaf 2004 tot heden er geen feitelijke bedrijfsmatige exploitatie 
plaatsvindt. Ook is in de koopakten van de recreatiewoningen geen bedrijfsmatige exploitatie 
of (inspannings)verplichting tot verhuur opgenomen. Wel is in de koopakten opgenomen dat er 
geen handel mag worden bedreven. En in een aantal koopakten is opgenomen dat geen 
verhuur of verpachting mag plaatsvinden. Ook is in private opstalverzekeringen van de 
eigenaren dekking van verhuur uitgesloten. 

r. Reclamanten stellen dat er geen sprake van bedrijfsmatige exploitatie kan zijn op het park De 
Vliegden, omdat het park over geen enkele recreatieve voorziening (receptie, kantine, e.d.) 
beschikt, en een eventuele beheerder geen eigenaar is van de recreatiewoningen. 

s. Reclamanten stellen dat de verplichting tot verhuur leidt tot een waardevermindering en 
moeilijke verkoopbaarheid, welke schade zij op de gemeente zullen verhalen. 

t. Reclamanten stellen dat op basis van een uitspraak (ABR 9 maart 2005 – 200402204/1) een 
verplichting van verhuur niet opgelegd kan worden. 

u. Reclamanten stellen dat het opleggen van bedrijfsmatige exploitatie van recreatiewoningen 
leidt tot een beperking van het gebruik die om planologische redenen niet gerechtvaardigd is, 
zodat het plandeel in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Daarbij wordt naar enkele 
uitspraken verwezen. 

v. Reclamanten stellen dat de eis van bedrijfsmatige exploitatie gezien vorenstaande niet 
uitvoerbaar en handhaafbaar is, en dient te vervallen. 

w. Reclamanten stellen dat op 8 april 2009 een ambtenaar van de gemeente Epe op een vraag 
met betrekking tot hoeveel nachten men per jaar in zijn recreatiewoning kan verblijven per 
mail heeft geantwoord: “Als U uw woonadres elders heeft, (dit betekent dat u daar ter plaatse 
ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens), dan kunt u 
gewoon recreëren.” 

x. Reclamanten stellen dat het niet redelijk en billijk is dat eigenaren van recreatiewoningen 
welke gekocht zijn met het doel daar zelf met familie en vrienden zoveel mogelijk te recreëren, 
achteraf worden verplicht deze recreatiewoning te gaan exploiteren. 

y. Reclamanten stellen voor om de bestemming de aanduiding “specifieke vorm van recreatie – 
tweede woning” aan de recreatiewoningen van bospark De Vliegden te geven. Dit maakt het 
mogelijk de recreatiewoningen te gebruiken als “recreatiewoning, niet bestemd voor 
permanente bewoning, die dient als periodiek verblijf voor een vaste groep van recreanten die 
hun hoofdverblijf elders hebben”. Daarbij wordt verwezen naar de situatie bij het park Rabbit 
Hill. Hiermee wordt recht gedaan aan de feitelijke situatie. 

Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 
 
Reactie gemeente 
Ad i. In de uitspraak inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2007 van de 

gemeente Oldebroek (ECLI:NL:RVS:2011:BR6315) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State bepaald dat de raad een verbod op niet-bedrijfsmatige exploitatie, 
waarmee beoogd wordt zeker te stellen dat een recreatiepark bedrijfsmatig wordt beheerd, op 
zichzelf een ruimtelijk relevante beperking van het toegestane gebruik heeft kunnen achten. 
Dit wordt ook bevestigd in de door reclamanten aangedragen uitspraak onder ad h. De 
gemeente is om die reden van mening dat de voorwaarde van bedrijfsmatige exploitatie 
gesteld kan worden met als doel dat de recreatiewoningen door wisselende groepen van 
recreanten gebruikt worden. Zie ook de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2. 
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Er is dan ook wel degelijk sprake van een goede ruimtelijke ordening, welke is verwoord in 
een bestemmingsplan dat aan alle wettelijke vereisten voldoet. Het bestemmingsplan wordt 
dan ook niet aangepast. 

Ad j. Zie de beantwoording onder ad c. 
Ad k. De gemeente hecht aan een wisselend gebruik van de recreatiewoningen. Door het gebruik 

als tweede woning toe te staan wordt gebruik toegestaan door een vaste groep van 
recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben. Deze vaste groep van recreanten is beperkt 
van omvang en is er voor beperkte periodes. Door middel van wisselend gebruik van 
recreatiewoningen zijn de recreatiewoningen beschikbaar voor een zo groot mogelijke groep 
recreanten voor een lange periode. Dit sluit aan bij het recreatiebeleid van de gemeente. 
Bovendien wordt permanente bewoning voorkomen. De gemeente bestrijdt daarom dat de 
opgenomen bepaling leidt tot een beperking van het gebruik die om planologische redenen 
niet gerechtvaardigd is. Juist vanuit een goede ruimtelijke ordening is het belangrijk dat de 
recreatiewoningen door wisselende recreanten gebruikt worden. Reclamant onderbouwt niet 
waarom er geen vraag zou zijn naar recreatiewoningen die op een rustig park gelegen zijn, 
zonder centrale voorzieningen. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft 
onder meer in haar uitspraak van 12 september 2001 in zaak nr. 200001986/1 (AB 2002, 60) 
overwogen dat de raad een verbod op niet-bedrijfsmatige exploitatie, waarmee wordt beoogd 
zeker te stellen dat een recreatiepark bedrijfsmatig wordt beheerd, op zichzelf een ruimtelijk 
relevante beperking van het toegestane gebruik heeft kunnen achten. Een goede ruimtelijke 
ordening wordt verkregen door het coördineren van de verschillende belangen tot een 
harmonisch geheel dat een grotere waarde vertegenwoordigt dan het dienen van de belangen 
afzonderlijk (ABR 21 september 2000, Dongen, STAB 2000, 00-110). In een bestemmingsplan 
dient ook geen regeling opgenomen te worden die ruimtelijk niet relevant is (Raad van State, 
afdeling Bestuursrechtspraak 9 maart 2005, 200402204/1). Zoals hiervoor aangegeven achten 
wij de bedrijfsmatige exploitatie wel degelijk ruimtelijk relevant. Zie verder de beantwoording 
zoals opgenomen in hoofdstuk 2 en de beantwoording onder ad h en ad i. 
De eis tot bedrijfsmatige exploitatie is dan ook een planologisch gerechtvaardigde beperking 
van het gebruik, welke onderdeel is van een goede ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan 
wordt dan ook niet aangepast.  

Ad l. Ook als een terrein verkaveld is waarop de bestemming Recreatie-Verblijfsrecreatie ligt, is 
bedrijfsmatige exploitatie mogelijk. Het begrip bedrijfsmatige exploitatie zegt immers dat de 
exploitatie via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon kan plaatshebben. Exploitatie kan 
ook plaatshebben via een beheerder, via een vereniging van eigenaren of door een 
individuele eigenaar. Dit is dus niet afhankelijk van de verkaveling. Hierin ligt dan ook geen 
belemmering voor de eis tot bedrijfsmatige exploitatie. 
Ook het feit dat in de koopakten geen verplichting tot verhuur is opgenomen vrijwaart de 
eigenaar niet van de verplichting om te voldoen aan het geldende bestemmingsplan ter 
plaatse. Een bestemmingsplan is het document waarin de gemeenteraad vastlegt welke 
functies op welke plaats zijn toegestaan. Daarnaast bevat een bestemmingsplan de regels die 
gelden voor zo’n functie. De regels en de verbeelding zijn de bindende onderdelen van het 
bestemmingsplan. De bestemming wordt ingegeven door de gewenste mogelijkheden in het 
plan met als randvoorwaarde een goede ruimtelijke ordening. 
De gemeente acht het in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zoals in hoofdstuk 2 
van deze nota is aangegeven, in dit geval van belang dat de recreatiewoningen worden 
gebruikt door wisselende groep van recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben. Door het 
gebruik als tweede woning toe te staan en bedrijfsmatige exploitatie niet in het 
bestemmingsplan op te nemen wordt gebruik toegestaan door een vaste groep van 
recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben. Deze vaste groep van recreanten is beperkt 
van omvang en is er voor beperkte periodes. Door middel van wisselend gebruik van 
recreatiewoningen zijn de recreatiewoningen beschikbaar voor een zo groot mogelijke groep 
recreanten voor een lange periode. Dit sluit aan bij het recreatiebeleid van de gemeente. 
Bovendien wordt permanente bewoning voorkomen. Het enkele feit dat een koopakte hier 
geen verplichting toe heeft opgenomen, is dan ook geen reden om deze goede ruimtelijke 
ordening te laten vervallen. Zie verder de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2 en 
de beantwoording onder ad k. 
Het feitelijke grondeigendom (verkaveling) en het niet opnemen van een verplichting tot 
verhuur in koopakten maken dus niet dat de bestemming met de eis tot bedrijfsmatige 
exploitatie onverbindend is. Het bestemmingsplan wordt dan ook niet aangepast. 



 

Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Verblijfsrecreatie 

Ook de stelling dat reclamanten eigenaar zijn geworden van een recreatiewoning op het 
moment dat de eis tot bedrijfsmatige exploitatie nog niet aanwezig was, doet hier niets aan af. 
Deze eis is reeds in het huidige bestemmingsplan opgenomen (zie hoofdstuk 2) en 
onherroepelijk in werking getreden (zie de reactie onder ad d). Reclamant heeft hiertegen 
geen zienswijze dan wel beroep ingediend. Daarnaast is de werking van een 
bestemmingsplan niet afhankelijk van het tijdstip van verwerving van een perceel. Daarom is 
dit enkele gestelde feit geen reden om deze geldende situatie te wijzigen. Het 
bestemmingsplan wordt dan ook niet aangepast. 

Ad m. Met de vaststelling van het (nu geldende) bestemmingsplan Buitengebied in 2005 heeft de 
gemeenteraad het beleid ten aanzien van bedrijfsmatige exploitatie en wisselend gebruik van 
recreatiewoningen vastgelegd. Dit beleid is overgenomen in het bestemmingsplan 
buitengebied 4

e
 partiële herziening en nader uitgewerkt in de beleidsregel “Bedrijfsmatige 

exploitatie recreatieverblijven gemeente Epe (2009)”. Volgens jurisprudentie van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State is voorwaarde om de eis van bedrijfsmatige 
exploitatie o.g.v. het bestemmingsplan te kunnen stellen en handhaven is dat de eis in het 
plan is opgenomen en juist is gedefinieerd. Met de vaststelling van deze beleidsregel is de eis 
van bedrijfsmatige exploitatie nader uitgewerkt. Hiermee is duidelijk hoe de bedrijfsmatige 
exploitatie plaats moet hebben en kan deze ook verwezenlijkt worden. De gemeente kan 
handhavend optreden tegen het gebruik dat niet in overeenstemming is met het 
bestemmingsplan. 

Ad n. Zie de beantwoording onder ad d. De opmerking dat nimmer beroep gedaan kan worden op 
overgangsrecht of uitsterfregeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Ad o. Zoals hiervoor is aangegeven (o.a. onder ad h) is de gemeente van mening, dat bedrijfsmatige 
exploitatie mogelijk is. De gemeente kan handhavend optreden tegen het gebruik dat niet in 
overeenstemming is met het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt dan ook niet 
aangepast. 

Ad p. Zie de beantwoording onder ad g. 
Ad q. Dat er, zoals reclamant stelt, feitelijk geen bedrijfsmatige exploitatie plaatsvindt, is in dit geval 

geen reden om de bestemming te wijzigen. Zoals in hoofdstuk 2 en de beantwoording onder 
ad k en ad l is aangegeven, is bij bedrijfsmatige exploitatie sprake van een goede ruimtelijke 
ordening. Dit is langjarig beleid van de gemeente, welke gecontinueerd dient te worden. Dit 
enkele feit is dan ook onvoldoende reden om de eis tot bedrijfsmatige exploitatie te laten 
vervallen. Zie verder de beantwoording onder  ad h onder ad k, en onder ad l. 

Ad r. Zie de beantwoording onder ad h, ad i en ad k. 
Ad s. De vraag of er waardevermindering optreedt van omliggende percelen wordt niet in de 

ruimtelijke procedure voor het bestemmingsplan behandeld. Het staat reclamanten vrij om 
binnen vijf jaar na onherroepelijk worden van een ruimtelijke procedure een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen. De Wet ruimtelijke ordening biedt voor degene die schade 
lijdt door een ruimtelijk plan de mogelijkheid een planschadeclaim bij de gemeente in te 
dienen. De gemeente hanteert een planschadeverordening, waarin staat beschreven welke 
stappen ondernomen moeten worden als mensen een planschadeclaim indienen. 

Ad t. Zie de beantwoording onder ad h. 
Ad u. Zie de beantwoording onder ad k. 
Ad v. Zie de beantwoording onder ad o. 
Ad w. Indien deze uitspraak gedaan is, betreuren wij deze uitspraak, maar er kunnen geen rechten 

ontleend worden aan een uitspraak van een ambtenaar. Daarbij merken wij op dat de context 
waarin deze uitspraak gedaan is, ons onbekend is. Bovendien is de beleidsregel 
“bedrijfsmatige exploitatie recreatieverblijven gemeente Epe” in werking getreden op 
17 februari 2009. Reclamant had kennis kunnen nemen van deze beleidsregel. Zie verder 
bovenstaande beantwoording. 

Ad x. Reclamanten hebben noch tegen het bestemmingsplan Buitengebied, noch tegen de vierde 
partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied een zienswijze ingediend dan wel 
beroep ingesteld. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk en dient het gebruik in 
overeenstemming te zijn met de bepalingen van het bestemmingsplan. In het voorliggende 
bestemmingsplan Buitengebied wordt het beleid ten aanzien van de verblijfsrecreatie 
voortgezet. Zie verder bovenstaande beantwoording. 

Ad y. Aan het verzoek van reclamanten wordt, gezien bovenstaande beantwoording van alle door 
reclamanten ingebrachte argumenten, niet tegemoet gekomen. Volstaan wordt met een 
verwijzing naar bovenstaande beantwoording. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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2. Reclamant (registratienummer 2015-31086)  
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 382 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie 
a. Reclamanten stellen dat de verplichting tot bedrijfsmatige exploitatie, zoals in voorliggend 

bestemmingsplan is opgenomen, en het daardoor verhuren van de recreatiewoning 
Hanendorperweg 382 te Emst leidt tot aanzienlijke beperking van het genot van de woning en 
tot aanzienlijke waardevermindering (planschade).  

 
Reactie gemeente 
De zienswijze is niet ondertekend en daarmee in principe niet ontvankelijk. De inhoud van de 
zienswijze komt overeen met andere zienswijzen betreffende De Vliegden die wel zijn ondertekend. 
De inhoud van deze zienswijze wordt in de beantwoording van de andere zienswijzen ook behandeld. 
Er is daarom geen belemmering om ook deze niet ondertekende zienswijze in behandeling te nemen. 
 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2 en de reactie op zienswijze 1b onder 

ad s. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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3. Reclamant (registratienummers 2015-32044 en 2015-33655)  
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 376 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
 
4. Reclamant (registratienummer 2015-32282) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 364 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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5. Reclamant (registratienummers 2015-32987 en 2015-33039)  
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 368 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
 
6. Reclamant (registratienummer 2015-32988)  
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 414 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
 
7. Reclamant (registratienummer 2015-32989) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 400 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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8. Reclamant (registratienummers 2015-32990, 2015-33578 en 2015-33671)  
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 396 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
 
9. Reclamant (registratienummer 2015-33003)  
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 384 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
 
10. Reclamant (registratienummers 2015-33009 en 2015-33501)  
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 366 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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11. Reclamant (registratienummer 2015-33013) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 372 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting i. tot en met y. van zienswijze 1b. 
z. Reclamant geeft aan dat op de plankaart "De Vliegden " verkeerd vermeld staat, namelijk op 

de plaats waar het park 't Hertenkamp is gelegen. Reclamant verzoekt de plankaart aan te 
passen. 

 
Reactie gemeente. 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
Ad z. Niet duidelijk is waar reclamant op doelt. Op de verbeelding zoals die op de website van 

ruimtelijkeplannen.nl staat worden geen namen genoemd bij de betreffende parken. 

 

 
 De opmerking van reclamant wordt daarom voor kennisgeving aangenomen. 
  
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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12. Reclamant (registratienummers 2015-33100 en 2015-33319) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 374 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
a. Reclamant is sinds 2000/2004 eigenaar van een recreatiewoning op de Vliegden 

(erfpacht/volledig eigendom). Volgens het eigendomsbewijs is reclamant verplicht zich te houden 
aan de “gedragsregels van bewoners”. Op grond van deze regels is toestemming voor verhuur 
benodigd. Dit geldt niet voor verhuur aan bloed - en aanverwanten. Een groot aantal 
recreatiewoningen op de Vliegden wordt niet verhuurd maar enkel voor eigen gebruik gebruikt. Dit 
geldt ook voor reclamant, hij verhuurt zijn recreatiewoning niet. 

b. Toen reclamant eigenaar werd van de recreatiewoning gold het bestemmingsplan “Agrarisch 
Gebied” uit 1976. De eis van bedrijfsmatige exploitatie gold toen niet. 

c. Reclamant gebruikt de recreatiewoning als “tweede woning”. Het gebruik als “tweede woning” is in 
het ontwerp bestemmingsplan expliciet aangemerkt als gebruik dat strijdig is met het 
bestemmingsplan. Het gebruik als tweede woning is slechts toegestaan indien aan de gronden die 
tot het perceel behoren de aanduiding “specifieke vorm van recreatie-tweede woning” is 
toegekend. Dit is niet het geval. Reclamant kan het gebruik enkel nog onder het overgangsrecht 
voortzetten, en indien reclamant dit gebruik langer dan een jaar onderbreekt eindigt het 
overgangsrecht. 

d. Reclamant is verplicht op grond van het ontwerp bestemmingsplan de recreatiewoning te 
verhuren. Deze verhuurverplichting leidt tot waardevermindering. Bovendien is er een overschot 
aan voor de verhuur beschikbare recreatiewoningen, waardoor de recreatiewoning voor langere 
perioden niet wordt verhuurd. Dit leidt tot leegstand en verloedering op de Vliegden. Reclamant 
zal wel de recreatiewoning en de tuin moeten onderhouden maar mag zelf geen recreatief gebruik 
maken van zijn eigendom. Reclamant vindt deze gevolgen onaanvaardbaar. 

e. Reclamant verwijst naar het project “Vitale Vakantieparken”. In dit project wordt onderkend dat er 
sprake is van een overaanbod aan recreatiewoningen. De eis in het bestemmingsplan van 
bedrijfsmatige exploitatie beperkt de gebruiksmogelijkheden van de recreatiewoningen. Een 
beperking van de gebruiksmogelijkheden van recreatiewoningen die leegstand in de hand werkt, 
staat daarom haaks op de doelstelling van dit project. 

f. De feitelijke situatie van de recreatiewoning van reclamant en op de Vliegden in het algemeen is 
niet in overeenstemming met zowel de vorige bestemmingsplannen als het voorliggende ontwerp 
bestemmingsplan, de recreatiewoning van reclamant en een groot aantal van de andere 
recreatiewoningen wordt namelijk niet verhuurd. Onduidelijk is hoe de gemeenteraad zich thans 
de verwezenlijking van de bedrijfsmatige exploitatie van de recreatiewoning, die in particulier 
eigendom is en die thans niet bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd, heeft voorgesteld. Gelet hierop is 
onvoldoende zeker of de bestemming binnen de planperiode zal worden verwezenlijkt. 

g. De aankoop van de recreatiewoning heeft plaatsgevonden voor de inwerkingtreding (17 februari 
2009) van de “beleidsregel bedrijfsmatige exploitatie recreatieverblijven”. Ten tijde van de 
aankoop was bedrijfsmatige exploitatie niet verplicht, hetgeen betekent dat eigenaren van deze 
woningen ook geen verplichting tot bedrijfsmatige exploitatie kan worden opgelegd. Volgens de 
beleidsregel geldt de eis bedrijfsmatige exploitatie uitsluitend bij uitbreiding/nieuwbouw van terrein 
voor recreatiewoningen. Ook spoort de eis van bedrijfsmatige exploitatie niet met het project Vitale 
Vakantieparken. Reclamant acht de opname van de regeling in het bestemmingsplan dan ook niet 
in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. Reclamant verwijst daarbij naar een 
uitspraak van de Raad van State van 16 januari 2008. 

h. Reclamant is bereid met de gemeenteraad mee te denken over een oplossing die bedrijfsmatige 
exploitatie niet uitsluit, maar geen onredelijke inbreuk maakt op de rechten van reclamant als 
eigenaar van de recreatiewoning. Reclamant verzoekt dan ook de aanduiding “specifieke vorm 
van recreatie-tweede woning” op te nemen voor het perceel Hanendorperweg 374 te Emst. 
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Reactie gemeente 
 
Ad a. Het feit dat in de koopakten is opgenomen dat verhuur pas na toestemming van een derde 

partij mogelijk is, vrijwaart de eigenaar niet van de verplichting om te voldoen aan het 
geldende bestemmingsplan ter plaatse. Een bestemmingsplan is het document waarin de 
gemeenteraad vastlegt welke functies op welke plaats zijn toegestaan. Daarnaast bevat een 
bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. De regels en de verbeelding zijn de 
bindende onderdelen van het bestemmingsplan. De bestemming wordt ingegeven door de 
gewenste mogelijkheden in het plan met als randvoorwaarde een goede ruimtelijke ordening. 
De gemeente acht het in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zoals in hoofdstuk 2 
van deze nota is aangegeven, in dit geval van belang dat de recreatiewoningen worden 
gebruikt door een wisselende groep van recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben. Het 
enkele feit dat een koopakte hier een – ons inziens niet onoverkomelijke – voorwaarde aan 
verbindt, is dan ook geen reden om deze goede ruimtelijke ordening te laten vervallen. Daarbij 
wordt tevens opgemerkt dat de eis tot bedrijfsmatige exploitatie van de recreatiewoning reeds 
in het huidige bestemmingsplan is opgenomen en dat reclamant hiertegen geen zienswijze 
dan wel beroep heeft ingediend. 
Zie verder de beantwoording van zienswijze 1b onder ad l. 

Ad b. Zie de beantwoording van zienswijze 1a onder ad d. 
Ad c. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2 en de beantwoording van zienswijze 

1a onder ad e. 
Ad d. Reclamant onderbouwt niet dat er een overschot is aan recreatiewoningen die tot leegstand 

zou leiden, en waarom dit tot verloedering zou leiden. Volstaan wordt met de opmerking dat 
de gemeente zich niet in deze voorstelling van zaken herkent. De stelling dat reclamant zelf 
geen recreatief gebruik mag maken van de recreatiewoning bestrijden wij. Dit is nog steeds 
mogelijk, zoals uit o.a. de beleidsregel “bedrijfsmatige exploitatie recreatieverblijven gemeente 
Epe” blijkt. Er is dan ook geen sprake van onaanvaardbare gevolgen, waarbij nogmaals 
opgemerkt wordt dat de eis van bedrijfsmatige exploitatie een reeds bestaande en geen 
nieuwe eis is. 
Zie verder de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2 en de beantwoording van 
zienswijze 1b onder ad k en ad s. 

Ad e. Het is correct dat de gemeente Epe deelneemt aan het regionale programma Vitale 
Vakantieparken. Doelstelling van dit programma is, het maken van een kwaliteitsslag in het 
verblijfsrecreatieve aanbod op de (Noord-) Veluwe. Gemeenten geven hier, binnen het 
programma, een eigen invulling aan. Gemeente Epe heeft in haar beleid “Vitale 
verblijfsrecreatie” aandacht geschonken aan dit regionale programma. Het stimuleren van het 
aanbod dat beschikbaar is voor wisselende verhuur draagt hieraan bij draagt bij aan de lokale 
economie en is om die reden reeds lange tijd opgenomen in het verblijfsrecreatieve beleid van 
gemeente Epe. Er zijn in andere gemeenten pilots waarbij er geëxperimenteerd wordt met het 
gebruik voor andere –maatschappelijke – doeleinden. Dit is in Epe niet het geval. Bovendien 
wordt het eigen gebruik (t.b.v. gebruik als tweede woning) niet gezien als een maatschappelijk 
doeleinde. De eis van de bedrijfsmatige exploitatie draagt bij aan de doelstellingen van het 
programma en staan hier niet haaks op. De stelling van reclamant dat dit tot leegstand zal 
leiden wordt niet onderbouwd, en blijkt ook niet uit de ons bekende gegevens (verwezen wordt 
naar de, nota Vitale Verblijfsrecreatie vastgesteld door de raad op 15 september 2016). Het 
bestemmingsplan wordt dan ook niet aangepast. 

Ad f. Zie de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2 en de beantwoording van zienswijze 
1a onder ad d en onder ad h. 

Ad g. Zie de beantwoording van zienswijze 1a onder ad e, onder ad f en onder ad g, en de 
beantwoording hierboven onder ad d en ad e. Daaruit blijkt dat de eis tot bedrijfsmatige 
exploitatie rechtmatig is, en er geen strijd is met het programma Vitale Vakantieparken. Gelet 
hierop én hetgeen in hoofdstuk 2 van deze nota vermeld staat, zijn wij van mening dat er 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan wordt dan ook niet 
aangepast. 

Ad h. Wij waarderen het feit dat reclamant meedenkt. We hebben echter hiervoor én in hoofdstuk 2 
van deze nota aangegeven waarom wij vinden dat het gebruik als tweede woning niet 
wenselijk is. Aan het verzoek van reclamant wordt daarom niet tegemoet gekomen. 

 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen.  
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13. Reclamant (registratienummers 2015-33131 en 33503)  
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 370 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
a. Reclamant is sinds 2004 eigenaar van een recreatiewoning op de Vliegden. Een groot aantal 

recreatiewoningen op de Vliegden wordt niet verhuurd maar enkel voor eigen gebruik gebruikt. Dit 
geldt ook voor reclamant, hij verhuurt zijn recreatiewoning niet. Toen reclamant eigenaar werd van 
de recreatiewoning gold de eis van bedrijfsmatige exploitatie niet. 

Voor het overige deel is de zienswijze identiek aan zienswijze 12. Verwezen wordt naar de 
samenvatting b tot en met h van zienswijze 12. 

 
Reactie gemeente 
Ad a. Zie de reactie op zienswijze 12 onder ad a. 
Ad b tot en met ad h. Zie de reactie op zienswijze 12 onder ad a tot en met ad h. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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14. Reclamant (registratienummer 2015-33106) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 394 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
 
15. Reclamant (registratienummer 2015-33322) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 392 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b, met enkele aanvullingen. 
Zie de samenvatting van zienswijze 1b, met daaraan toegevoegd: 
m-II. Reclamant stelt dat de beleidsregel is ingevoerd zonder dat eigenaren van recreatiewoningen 

met hun hoofdverblijf buiten de gemeente daar politieke invloed op kunnen hebben. Deze 
eigenaren betalen namelijk wel belastingen, maar hebben geen stemrecht. 

s-II. Reclamant stelt dat het project “Vitale Vakantieparken” onderkent dat er sprake is van een 
overaanbod aan recreatiewoningen. De eis in het bestemmingsplan van bedrijfsmatige 
exploitatie beperkt de gebruiksmogelijkheden van de recreatiewoningen. Een beperking van 
de gebruiksmogelijkheden van recreatiewoningen, die leegstand in de hand werkt vanwege 
een hoge huurprijs die vanwege de kosten en rendement gevraagd moet worden, staat 
daarom haaks op de doelstelling van dit project. 

z. Reclamant verzoekt om de aanduiding specifieke vorm van recreatie – tweede woning voor 
diens perceel. 

 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1. 
Ad m-II. Beleid wordt vastgesteld na inspraak. Ook eigenaren van recreatiewoningen met hun 

hoofdverblijf buiten de gemeente hebben via deze inspraak de kans gehad om hun visie op 
het beleid bij de gemeenteraad kenbaar te maken, en zo politieke invloed te hebben. Het 
beleid is dan ook rechtmatig vastgesteld zonder dat de belangen van reclamant zijn geschaad. 

Ad s-II. Zie de beantwoording van zienswijze 12 onder ad d en ad e. 
Ad z. Gezien de beantwoording van de overige punten van reclamant, wordt aan het verzoek niet 

tegemoet gekomen. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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16. Reclamant (registratienummer 2015-33323) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 390 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
17. Reclamant (registratienummer 2015-33389) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 416 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
 
18. Reclamant (registratienummer 2015-33457)  
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 406 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b, met enkele aanvullingen. 
Zie de samenvatting van zienswijze 1b, met daaraan toegevoegd: 
q-II. Tussen 2004 en 2007 heeft geen feitelijke bedrijfsmatige exploitatie van de recreatiewoning 

plaatsgevonden. Bij de nieuwbouwvergunning welke in 2007 is afgegeven, is daarom ten 
onrechte door de gemeente een verplichting tot bedrijfsmatige exploitatie afgedwongen, 

 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
Ad q-II. Indien reclamant (onderdelen van) de omgevingsvergunning onjuist vindt, had reclamant 

bezwaar en beroep kunnen indienen tegen de omgevingsvergunning. Het is niet mogelijk nu 
nog deze omgevingsvergunning ter discussie te stellen. Hiermee wordt volstaan. 

 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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19. Reclamant (registratienummer 2015-33474) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 412 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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20. Reclamant (registratienummer 2015-33577) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 406A Emst 
(bospark De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
 
21. Reclamant (registratienummer 2015-33580) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 410 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
 
22. Reclamant (registratienummer 2015-33595) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 338 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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23. Reclamant (registratienummers 2015-33600 en 2015-33739) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 344 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
 
24. Reclamant (registratienummer 2015-33668) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 402 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
De zienswijze is niet ondertekend en daarmee in principe niet ontvankelijk. De inhoud van de 
zienswijze is echter identiek aan andere zienswijzen die wel zijn ondertekend. De inhoud van deze 
zienswijze wordt in de beantwoording van de andere zienswijzen in ieder geval behandeld. Er is 
daarom geen belemmering om ook deze niet ondertekende zienswijze in behandeling te nemen. 
 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
 
25. Reclamant (registratienummer 2015-33696) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 388 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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26. Reclamant (registratienummer 2015-33701) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 362 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
 
27. Reclamant (registratienummers 2015-33702 en 2015-33851) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 378 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
De zienswijze is niet ondertekend en daarmee in principe niet ontvankelijk. De inhoud van de 
zienswijze is echter identiek aan andere zienswijzen die wel zijn ondertekend. De inhoud van deze 
zienswijze wordt in de beantwoording van de andere zienswijzen in ieder geval behandeld. Er is 
daarom geen belemmering om ook deze niet ondertekende zienswijze in behandeling te nemen. 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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28. Reclamant (registratienummer 2015-33760) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 350 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
 
29. Reclamant (registratienummers 2015-33738 en 2015-33836) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 380 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
 
30. Reclamant (registratienummer 2015-33845) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 340 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
 
31. Reclamant (registratienummer 2015-33909) 
 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel plaatselijk bekend Hanendorperweg 360 Emst (bospark 
De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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32. Reclamant (registratienummers 2015-33956 en 2015-33957) 
De zienswijze heeft betrekking op de percelen plaatselijk bekend Hanendorperweg 418 en 
Hanendorperweg 420 Emst (bospark De Vliegden). 
 
Samenvatting reactie. 
De zienswijze is identiek aan zienswijze 1b. Zie de samenvatting van zienswijze 1b. 
 
Reactie gemeente 
De zienswijze is niet ondertekend en daarmee in principe niet ontvankelijk. De inhoud van de 
zienswijze is echter identiek aan andere zienswijzen die wel zijn ondertekend. De inhoud van deze 
zienswijze wordt in de beantwoording van de andere zienswijzen in ieder geval behandeld. Er is 
daarom geen belemmering om ook deze niet ondertekende zienswijze in behandeling te nemen. 
Zie de reactie op zienswijze 1b. 
 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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33. Reclamant (registratienummers 2015-33731 en 2015-34811) 
 
Samenvatting reactie 
a. De VVE pleit primair voor de bestemming 'Recreatie - Recreatiewoning' per kavel, dan wel de 

bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatie met de aanduiding specifieke vorm van recreatie – 
tweede woning. Gesteld wordt dat er geen bedrijfsmatige exploitatie op de Beekhorst is, en 
dat de recreatiebungalows periodiek verblijf bieden voor wisselende en vaste groepen van 
recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben. Er wordt dus voldaan aan de definitie 
recreatiewoning uit het bestemmingsplan. 

b. Gesteld wordt dat bijna alle recreatiewoningen op de Beekhorst feitelijk als tweede woning 
gebruikt worden. 

c. Gesteld wordt dat uit jurisprudentie van de Afdeling blijkt dat de eis van bedrijfsmatige 
exploitatie niet kan worden opgelegd in situaties dat de recreatiewoningen in eigendom zijn 
van verschillende particulieren. De eis van bedrijfsmatige exploitatie leidt dan immers tot een 
beperking van het gebruik, hetgeen om planologische redenen niet gerechtvaardigd is. 

d. Gesteld wordt dat krampachtig wordt vastgehouden aan het voorkomen van permanente 
bewoning en dat dit een werkbare en uitvoerbare regeling voor de Beekhorst in de weg staat. 
Een flexibele regeling om de recreatiewoningen als zodanig te gebruiken is nodig, en daarbij 
is bedrijfsmatige exploitatie niet passend voor de Beekhorst en dus niet ruimtelijk relevant. 
Commerciële marktpartijen zijn namelijk niet geïnteresseerd in ‘de Beekhorst’ gelet op het feit 
dat er geen voorzieningen zijn en geen centraal toezicht.  

e. De VVE stelt dat ook het argument dat de VVE de taken van ‘beheerder’ op zich kan nemen, 
niet overtuigt. Daarbij wordt hetgeen onder b en c is aangedragen herhaald, en wordt gesteld 
dat dit privaatrechtelijk in koopovereenkomsten had moeten worden geregeld, hetgeen niet is 
geschied. Ook wordt gesteld dat het de eis tot bedrijfsmatige exploitatie slechts aan nieuwe 
parken is op te leggen, en dat dit in strijd is met artikel 3.1 lid 1 Wro om in een 
bestemmingsplan regels op te nemen betreffende de eigendomssituatie, en in strijd is met 
artikel 1 van het EVRM. Tenslotte wordt gesteld dat de bestemming niet binnen de 
planperiode wordt verwezenlijkt. 

f. Gesteld wordt dat de situatie van Rabbit Hill en ‘de Beekhorst’ hetzelfde zijn, en dat conform 
het gelijkheidsbeginsel ‘de Beekhorst’ ook eenzelfde uitzondering dient te krijgen. Daarbij 
wordt verwezen naar archiefstukken welke zouden aantonen dat eerder reeds is overwogen 
deze uitzondering ook voor ‘de Beekhorst’ te laten gelden. 

g. Gesteld wordt dat de regels van het bestemmingsplan ten aanzien van bestaande situaties 
niet in overeenstemming zijn met de provinciale verordening. De eis van bedrijfsmatige 
exploitatie wordt door de provincie namelijk slechts verbonden aan nieuwe recreatiewoningen, 
en niet aan bestaande. Daarbij wordt gesteld dat de recreatiewoningen nu onverkoopbaar zijn 
waardoor deze geheel aan de verblijfsrecreatieve markt zijn onttrokken en verpaupering 
optreedt. 

 
Reactie gemeente 
Ad a. In 1992 heeft de gemeente besloten om mee te werken aan een herziening van het 

bestemmingsplan Agrarisch Gebied voor de camping De Beekhorst. Op het noordelijk deel 
van het terrein betrof het de sanering van 57 stacaravans en 8 zomerhuisjes en nieuwbouw 
van 42 recreatiewoningen met een oppervlakte van 60 m

2
. Op het zuidelijk deel betrof het de 

sanering van 12 zomerhuisjes, nieuwbouw van 4 stacaravans, handhaving van 97 
stacaravans, nieuwbouw 2

e
 dienstwoning en vervanging kantine/terras door een tennisbaan 

en paardenstal. 
Bij het besluit is aangegeven dat bij de uitwerking uitgegaan moest worden van de 
voorwaarde dat het moet blijven gaan om een vorm van pure verblijfsrecreatie (bedrijfsmatige 
verhuur van objecten door een eigenaar), afsplitsing van recreatiewoningen moet zoveel 
mogelijk worden voorkomen. In de toelichting van het bestemmingsplan is het volgende 
opgenomen: 
"Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat met de verandering van de camping "de Beekhorst" het 
recreatieve product kwalitatief wordt verbeterd, een betere ruimtelijke ordening ter plaatse 
wordt bereikt en de schaarse ruimte zo goed mogelijk wordt verdeeld en doelmatig gebruikt 
wordt, waarbij ook natuurbehoud- en ontwikkeling een voorname pijler vormen. 
Het is volstrekt niet de bedoeling dat hier een complex tweede of eerste woningen ontstaat. 
Dit zou indruisen tegen de bedoeling van de gemeente Epe zoals neergelegd in haar 
struktuurplan en tegen het provinciale en rijksbeleid. 
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Naast deze algemene bezwaren zou het, los daarvan, uitermate ongewenst zijn dat op deze 
kwetsbare plek, vlak bij een sprengengebied en rond een beekdal, permanente of semi 
permanente bewoning tot stand zou komen daarom zijn ook beperkingen opgenomen in dit 
plan (zie bijlage IV en V van het plan)." 
In de voorschriften is een bedrijfsmatige exploitatie gelegd op het geheel. Splitsing van de 
exploitatie is in strijd met de gebruiksbepalingen. Gebruik voor permanente bewoning alsmede 
het gebruik als tweede woning is aangemerkt als strijdig gebruik in de planregels. Het 
bestemmingsplan is goedgekeurd bij besluit van 19 april 1994 door Gedeputeerde Staten van 
Gelderland. 
Dit bestemmingsplan Agrarisch Gebied 51

e
 partiële herziening, vormt de basis voor de huidige 

situatie. In het nu geldende bestemmingsplan Buitengebied heeft het gehele terrein de 
bestemming "verblijfsrecreatieve doeleinden". Voor deze bestemming geldt eveneens de eis 
van bedrijfsmatige exploitatie. Deze is als volgt geformuleerd in het bestemmingsplan: "het 
door middel van een bedrijf beheren en/of exploiteren van recreatieverblijven, waarbij voor 
recreatiewoningen geldt dat daar permanent wisselende recreatieve 
(nachts)verblijfsmogelijkheden worden aangeboden". In de bestemming verblijfsrecreatieve 
doeleinden wordt in de gebruiksbepaling (18.5) strijdig gebruik omschreven als het gebruik 
van kampeermiddelen en/of recreatiewoningen voor permanente bewoning alsmede het 
gebruik van recreatiewoningen als tweede woning. 
In het bestemmingsplan "Buitengebied, 4

e
 partiële herziening", goedgekeurd op 28 September 

2009, is deze definitie versoepeld: "het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon 
voeren van een zodanig beheer/exploitatie dat in de recreatiebungalows - permanent 
wisselende – recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden worden geboden".  
Tot slot heeft de gemeente een beleidsregel vastgesteld: de beleidsregel “bedrijfsmatige 
exploitatie recreatieverblijven gemeente Epe” is in werking getreden op 17 februari 2009. De 
beleidsregel vormt een nadere uitwerking van het begrip bedrijfsmatige exploitatie. Hierbij 
wordt uitgegaan van het begrip zoals het is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 
vierde partiële herziening. 
Bedrijfsmatige exploitatie houdt in de beleidsregel het volgende in: 
- recreatieverblijven (bungalows/stacaravans die groter zijn als 55 m²) op terreinen met de 

bestemming verblijfsrecreatie moeten door de eigenaar/verhuurder gedurende een 
periode van 245 dagen per jaar aan recreanten worden verhuurd 
(inspanningsverplichting), waarbij de eis van (commerciële) verhuur van het recreatie-
object (de verhuurverplichting) tussen partijen privaatrechtelijk dient te worden geregeld 
door middel van een geschikte privaatrechtelijke constructie/exploitatie overeenkomst 
met de bedrijfsmatige exploitant van het 
recreatieterrein/beheerder/verhuurbedrijf/tussenpersoon, waarin de verplichte 
commerciële verhuur op het recreatieterrein/van het recreatie-object centraal wordt 
geregeld. 

- Over de resterende vrije periode van 120 dagen per jaar is de eigenaar geheel vrij ten 
aanzien van het eigen gebruik, onverminderd het verbod op permanente bewoning. Hij 
houdt de beheerder/het verhuurbedrijf hierover steeds op de hoogte. 

Het voorgaande kan onder andere worden geregeld in de bij de koopovereenkomst 
behorende algemene voorwaarden en door vestiging van een kwalitatieve verbintenis in 
combinatie met een kettingbeding en (geïndexeerde) boeteclausule ten gunste van de 
gemeente. Op deze wijze kan worden bereikt dat een individuele kavel gebonden blijft aan het 
recreatiepark. 
De gemeente hanteert dit beleid dus sinds 1992 voor dit terrein, en heeft dit altijd opgenomen 
in de voor de locatie geldende bestemmingsplannen. Laatstelijk is het beleid opgenomen in de 
Nota “Vitale verblijfsrecreatie”. Deze nota heeft vanaf 16 maart 2016 zes weken ter inzage 
gelegen met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. De nota is op 15 september 
2016 door de raad vastgesteld. 
De gemeente hecht aan een wisselend gebruik van de recreatiewoningen. Door het gebruik 
als tweede woning toe te staan, wordt gebruik toegestaan door een vaste groep van 
recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben. 
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Deze vaste groep van recreanten is beperkt van omvang en is er voor beperkte periodes. 
Door middel van wisselend gebruik van recreatiewoningen zijn de recreatiewoningen 
beschikbaar voor een zo groot mogelijke groep recreanten voor een lange periode. Dit sluit 
aan bij het recreatiebeleid van de gemeente. Bovendien wordt permanente bewoning 
voorkomen. 
Het feit dat er geen centrale voorzieningen op het park zijn wil niet zeggen dat er geen 
bedrijfsmatige exploitatie mogelijk of gewenst is. De begripsomschrijving van de bedrijfsmatige 
exploitatie zegt immers dat de exploitatie door een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon 
kan plaatshebben. Naast de vereniging van eigenaren of een andere rechtspersoon kunnen 
ook individuele eigenaren hun recreatiewoning bedrijfsmatige exploiteren door een 
rechtspersoon op te richten. Zie bijvoorbeeld  
http://www.veluwevakantiewoning.nl/p/vakantiebungalow-veluwe-epe 
De gemeente bestrijdt dat de opgenomen bepaling leidt tot een beperking van het gebruik die 
om planologische redenen niet gerechtvaardigd is. Juist vanuit een goede ruimtelijke ordening 
is het belangrijk dat de recreatiewoningen door wisselende recreanten gebruikt worden. Er is 
ook vraag naar recreatiewoningen die op een rustig park gelegen zijn, zonder centrale 
voorzieningen.  
In de door reclamant bijgevoegde akte van verkaveling d.d. 15 juni 1995 staat vermeld dat ter 
zake van de exploitatie/beheer met de beheerder “camping/bungalowpark de Beekhorst” een 
overeenkomst zal worden gesloten. Iedere eigenaar is een beheersvergoeding verschuldigd 
voor de door de beheerder uit te voeren beheerstaken. Verhuur van recreatiewoningen kan 
ook onder beheerstaken vallen. 
Verder is bepaald dat de koper verplicht is de opstal te gebruiken, en in overeenstemming te 
houden c.q. aan te passen aan de eisen, welke dienaangaande zijn of in de toekomst zullen 
worden gesteld door de gemeente Epe en/of andere bevoegde instanties. 
In dit betreffende akte zijn tevens regels van de kavels vastgesteld: “Reglement vereniging 
van eigenaren bungalowpark de Beekhorst”. Artikel 10 van dit reglement (vervreemding van 
een privé gedeelte) ziet in lid één toe dat bij vervreemding van de opstal de eigenaar verplicht 
is om de ten behoeve van de vereniging op te leggen verplichtingen uit het reglement aan de 
volgende eigenaar op te leggen. 
Tot slot is in artikel 12 (slotbepalingen) opgenomen dat iedere eigenaar verplicht is zich te 
houden aan de verordeningen van de gemeente Epe (bestemmingsplan Agrarisch Gebied 
51

e
 partiële herziening). Iedere eigenaar zou dus op de hoogte moeten zijn van de bepalingen 

van het ter plaatse geldende bestemmingsplan via de aktes, naast de gebruikelijke eigen 
onderzoeksplicht van de koper naar bijvoorbeeld de geldende bestemming. Daarbij wordt 
opgemerkt dat het bestemmingsplan reeds gold voor de door reclamant aangehaalde akte uit 
1995. 
Cliënten van reclamant hebben noch tegen het bestemmingsplan Buitengebied, noch tegen 
de vierde partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied een zienswijze ingediend 
dan wel beroep ingesteld. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk en dient het 
gebruik in overeenstemming te zijn met de bepalingen van het bestemmingsplan. De 
gemeente kan handhavend optreden tegen het gebruik dat niet in overeenstemming is met 
het bestemmingsplan. 
Gezien bovenstaande is duidelijk dat de eis tot bedrijfsmatige exploitatie reeds lang verankerd 
is in de voor de Beekhorst geldende bestemmingsplannen en in het gemeentelijk beleid. Ook 
is duidelijk dat eigenaren van de Beekhorst ook privaatrechtelijk deze eis tot bedrijfsmatige 
exploitatie kennen dan wel zouden moeten kennen. Er is dan ook geen reden aan het verzoek 
om de bestemming te wijzigen tegemoet te komen. Het bestemmingsplan wordt dan ook niet 
aangepast. Zie verder de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2 en de 
beantwoording van zienswijze onder ad h, ad i en ad k. 

Ad b. Zie de beantwoording van zienswijze 1 onder ad l en ad q. 
Ad c. Reclamant wijst terecht op het feit dat volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State de eis van bedrijfsmatige exploitatie kan worden 
opgenomen. De Raad van State heeft inmiddels overwogen dat het opleggen van de eis van 
bedrijfsmatige exploitatie (incl. de eis van wisselende verhuur van recreatiewoningen) bij 
recreatieparken, waar tot op heden geen bedrijfsmatige exploitatie heeft plaatsgevonden in 
beginsel niet mogelijk is (uitspraken betreffende de bestemmingsplannen Buitengebied van 
Harderwijk en Epe).  

  

http://www.veluwevakantiewoning.nl/p/vakantiebungalow-veluwe-epe
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De uitspraak van de Raad van State heeft dus betrekking op bestaande complexen met 
recreatiewoningen die nu niet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd en waarbij de eis van 
bedrijfsmatige exploitatie (incl. de wisselende verhuur van recreatiewoningen) niet of niet juist 
in de regels van het geldende bestemmingsplan is opgenomen.  
Aangezien dit in voorliggend plan niet geschiedt, zien wij in de uitspraak van de Raad van 
State de bevestiging dat wij terecht en op juiste gronden in voorliggend plan de eis tot 
bedrijfsmatige exploitatie hebben opgenomen. En aangezien voor de Beekhorst deze eis 
reeds is opgenomen, is handhaving hiervan toegestaan. 
In de uitspraak:RVS:2011:BR6315 overweegt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State onder verwijzing naar haar uitspraak van 12 september 2001 in zaak nr. 
200001986/1 (AB 2002, 60) dat de raad een verbod op niet-bedrijfsmatige exploitatie, 
waarmee wordt beoogd zeker te stellen dat een recreatiepark bedrijfsmatig wordt beheerd, op 
zichzelf een ruimtelijk relevante beperking van het toegestane gebruik heeft kunnen achten. 
De in het ontwerp bestemmingsplan voorgestelde bestemming voor de Beekhorst is dan ook 
correct. Het bestemmingsplan wordt dan ook niet gewijzigd. 
Zie verder de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2 en de beantwoording van 
zienswijze 1a onder ad h, zienswijze 1b onder ad i en ad k. 

Ad d. Reclamant constateert terecht dat de gemeente permanente bewoning van recreatiewoningen 
wil voorkomen. Dit is reeds lang staand beleid. Dit staat echter geen “werkbare en uitvoerbare 
regeling” in de weg. Integendeel. Zoals in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan is 
opgenomen, kunnen de recreatiewoningen van de Beekhorst middels bedrijfsmatige 
exploitatie geëxploiteerd worden. Daarbij hebben de eigenaren van de recreatiewoningen, 
conform de beleidsregel “bedrijfsmatige exploitatie recreatieverblijven gemeente Epe”, de 
mogelijkheid ook zelf een deel van het jaar gebruik te maken van de recreatiewoning. Dit is 
ons inziens een zeer duidelijke regeling welke ook flexibiliteit en gebruiksgenot aan de 
eigenaren van de recreatiewoningen op de Beekhorst biedt. 
Daarbij merken wij op dat bedrijfsmatige exploitatie niet perse door een commerciële 
organisatie hoeft plaats hebben, maar ook door de vereniging van eigenaren of individuele 
eigenaren plaats kan hebben. Zie daarvoor ook de beantwoording onder ad a. 
Er is dus geen reden om in het geval van de Beekhorst de eis tot bedrijfsmatige exploitatie als 
ruimtelijke niet relevant te achten. Zoals door de Raad van State is overwogen, is de eis tot 
bedrijfsmatige exploitatie ruimtelijk relevant, en gezien bovenstaande en hetgeen in hoofdstuk 
2 en onder ad a wordt aangedragen, is de eis ook in het geval van de Beekhorst ruimtelijk 
relevant. Het bestemmingsplan wordt dan ook niet gewijzigd. 
Zie verder de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2 en de beantwoording van 
zienswijze 1a onder ad h en zienswijze 1b onder ad i en ad k. 

Ad e. De gemeente schrijft geen exploitatievorm voor, maar laat dit aan de eigenaar/eigenaren van 
de recreatiewoningen over. De VVE mag dus, als het dat nodig acht in het kader van 
bedrijfsmatige exploitatie, de taken van beheerder op zich nemen. Maar indien de VVE of de 
individuele eigenaren dit anders willen invullen, is dit ook mogelijk. Zoals uit een uitspraak van 
de Raad van State blijkt, is het voorschrijven van een specifieke uitvoeringsmethode niet 
toegestaan. Daarom is dit vrijgelaten. Dit is dus geen belemmering voor de eis tot 
bedrijfsmatige exploitatie. Zie verder de beantwoording zoals opgenomen in hoofdstuk 2 en de 
beantwoording van zienswijze 1a onder ad h. 
Ten aanzien van hetgeen onder b en c is aangedragen, wordt verwezen naar de 
beantwoording onder ad b en ad c. 
Ten aanzien van het niet opnemen van de eis tot bedrijfsmatige exploitatie in 
koopovereenkomsten en dat de eis slechts aan nieuwe parken is op te leggen, wordt 
verwezen naar de beantwoording onder ad a. Hieruit blijkt dat het niet opnemen van de eis tot 
bedrijfsmatige exploitatie in koopovereenkomsten geen excuus is, en dat het hier geen nieuw 
park betreft waaraan de eis wordt opgelegd, maar een bestaand park waar de eis reeds geldt. 
Ten aanzien van strijd met artikel 3.1 lid 1 Wro en strijd met artikel 1 van het EVRM wort 
verwezen naar de beantwoording van zienswijze 1 onder ad h. 
Gezien bovenstaande is er geen reden de eis tot bedrijfsmatige exploitatie te laten vervallen. 
Het bestemmingsplan wordt dan ook niet gewijzigd. 

Ad f. Reclamant merkt terecht op dat op het terrein van Rabbit Hill het gebruik van de 
recreatiewoningen als tweede woning is toegestaan. De eigenaren van dit terrein hebben bij 
de procedure van de totstandkoming van het bestemmingsplan Buitengebied met succes 
beroep ingesteld tegen de bestemming verblijfsrecreatieve doeleinden op hun terrein. 
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 Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de gemeente het bestemmingsplan op dit terrein 
herzien. Tevens heeft de gemeente beleid opgesteld ten aanzien van de bedrijfsmatige 
exploitatie. Dit betreft de al eerder aangehaalde beleidsregel “bedrijfsmatige exploitatie 
recreatieverblijven gemeente Epe”. Hiermee is het begrip bedrijfsmatige exploitatie nader 
ingevuld en verduidelijkt. 
Het college heeft inderdaad het voornemen gehad om de verplichting van wisselend gebruik 
van de recreatiewoningen en daarmee het verbod van het gebruik als tweede woning in de 
planregels van het bestemmingsplan te schrappen. Uit het vooroverleg dat gevoerd is met de 
provincie Gelderland is gebleken dat de provincie geen medewerking wilde verlenen aan een 
dergelijk bestemmingsplan. Op grond daarvan besloot het college om het besluit van 
20 december 1999, inhoudende de voorgestelde schrapping van de planvoorschriften inzake 
de verplichting van steeds wisselend recreatief gebruik van recreatiebungalows in te trekken. 
Zoals hiervoor aangegeven heeft de gemeenteraad het beleid ten aanzien van wisselend 
gebruik en bedrijfsmatige exploitatie voortgezet in opvolgende bestemmingsplannen. 
Aangezien bij de Beekhorst de eis tot bedrijfsmatige exploitatie reeds lang verankerd is in de 
voor de Beekhorst geldende bestemmingsplannen en in het gemeentelijk beleid, is het 
rechtmatig deze eis te handhaven. De vergelijking met Rabbit Hill gaat dan ook op 
verschillende punten niet op, en er is dan ook geen sprake dat op basis van het 
gelijkheidsbeginsel de regeling voor Rabbit Hill voor de Beekhorst van toepassing zou moeten 
worden verklaard. Zie verder de beantwoording onder ad a t/m e en de beantwoording van 
zienswijze 1a onder ad g. 
Het bestemmingsplan wordt dan ook niet aangepast. 

Ad g. De Raad van State heeft inmiddels overwogen dat het opleggen van de eis van bedrijfsmatige 
exploitatie (incl. de eis van wisselende verhuur van recreatiewoningen) bij recreatieparken, 
waar tot op heden geen bedrijfsmatige exploitatie heeft plaatsgevonden in beginsel niet 
mogelijk is. In geval een bestemmingsplan op dit moment geen nadere definiëring van 
bedrijfsmatige exploitatie bevat, is het opleggen van de nieuwe definitie volgens de Raad van 
State uit oogpunt van rechtszekerheid voor eigenaren van recreatiewoningen en exploitanten 
van verblijfsrecreatieterreinen onaanvaardbaar, tenzij aangetoond is dat in de komende 
planperiode de bedrijfsmatige opzet wordt doorgevoerd. Naar aanleiding van de uitspraken 
van de Raad van State heeft de provincie zich beraden over de gevolgen voor hun 
beleidsuitvoering op dit punt. Bij brief van 7 november 2006 heeft de provincie de 
verschillende gemeenten hierover geïnformeerd. In deze brief geeft de provincie aan dat zij in 
het kader van de planbegeleiding en –toetsing zich bij de uitspraak van de Raad van State 
zullen aansluiten. De provincie zal in die gevallen de eis van bedrijfsmatige exploitatie niet 
langer hanteren. Dit beleid is inderdaad opgenomen in de provinciale Ruimtelijke Verordening. 
Dit wil echter niet zeggen dat het gemeenten niet is toegestaan om op basis van eigen 
gemeentelijk beleid deze voorwaarden in een bestemmingsplan op te nemen. Bovendien 
bevat het geldende bestemmingsplan Buitengebied (en voorgaande bestemmingsplannen) 
wel de eis van bedrijfsmatige exploitatie en het verbod op het gebruik als tweede woning van 
de recreatiewoningen. In het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening is een reactie ontvangen van de provincie Gelderland. Op het punt 
verblijfsrecreatie heeft de provincie geen opmerkingen. Ook is er geen zienswijze ontvangen 
van de provincie op het ontwerp bestemmingsplan. Zie verder de beantwoording van 
zienswijze 1 onder ad c en ad f. 
Het feit dat een aantal recreatiewoningen al een lang te koop staan betreurt de gemeente. Het 
is echter geen aanleiding om het beleid ten aanzien van het wisselend gebruik van 
recreatiewoningen en bedrijfsmatige exploitatie hiervan aan te passen. Dit mede gelet op het 
feit dat dit een ongewenste precedentwerking tot gevolg zou hebben. Er zijn immers binnen de 
gemeente Epe meerdere parken met recreatiewoningen die eigendom zijn van individuele 
eigenaren. 

 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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34. Reclamant (registratienummers 2015-31742 en 2016-03420 (hoorzitting) 
 
Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat de gebouwen en woningen van reclamant zeer vaag zijn aangegeven. 

Tongerenseweg 124 en 126 zijn gemeentelijke monumenten. 
b. Reclamant stelt dat de woning aan de Tongerenseweg 124 sinds de jaren 60 door twee 

families is bewoond. Twee maal is het huisnummer bevestigd. Vervolgens is plotseling door 
handhaving vastgesteld dat er één woning is, een bedrijfswoning en dat de bewoning 50 jaar 
is gedoogd. Dit is een ernstige ontwaarding van het bezit van reclamant waarmee een 
belangrijke bron van inkomsten wordt verloren. 

c. Reclamant stelt dat ouderen langer en gezonder leven als zij zelfstandig blijven. Op de 
Koekamp kan deze kans geboden worden door het beiden van woonruimte in 
mantelzorgchalets, die een gelijkvloerse woning met tuintje, schuurtje en parkeerplaats 
bieden. Dit biedt kostenvoordelen. Uit de hoorzitting blijkt dat reclamant denkt aan 25 
mantelzorgchalets. 

d. Reclamant stelt dat campingpark Epe de Koekamp beschikt over een horecagelegenheid 
welke niet op de plankaart staat. Sinds 2007 is er een eetcafé. In 2010 zijn de drank en 
horecawetvergunning alsmede de exploitatievergunning opnieuw verleend. Het gebruik van 
het eetcafé als alleen een kantine ten behoeve van de camping is economisch en 
commercieel niet haalbaar. Het eetcafé functioneert dan ook al jarenlang ook voor gasten van 
buiten de camping. Toch heeft de gemeente recentelijk via handhaving geprobeerd een 
kleinere horecavergunning af te dwingen. De bestaande vergunning moet worden hersteld, 
zodat het eetcafé ook gasten van buiten de camping mag ontvangen. Uit de hoorzitting blijkt 
dat feesten en partijen niet noodzakelijk zijn. 

e. De wijze van handhaving en de manier van communiceren hebben zowel reclamant als de 
gasten van reclamant als bijzonder ervaren. Reclamant verzoekt om een evaluatiegesprek 
over de handhaving. 

Aanvulling vanuit de hoorzitting: 
f. Reclamant vraagt of hij van de woning eventueel een groepsaccommodatie mag maken. 
 
Reactie gemeente 
Ad a. Ten aanzien van de bestemming het volgende. Camping de Koekamp is in het ontwerp 

bestemmingsplan Buitengebied bestemd tot Recreatie - Verblijfsrecreatie. Er zijn twee 
dienstwoningen toegestaan, het oppervlakte bedrijfsbebouwing betreft 2100 m². 
Kampeermiddelen en trekkershutten en dergelijke worden niet apart aangegeven. De op de 
verbeelding opgenomen aanduiding “maximum bebouwd oppervlak” ziet op de toegestane 
oppervlakte ten behoeve van gebouwen ten behoeve van voorzieningen zoals 
bedrijfsbebouwing, kantine e.d. In artikel 19.2 van de planregels is vastgelegd dat de op de 
voor Recreatie – Verblijfsrecreatie bestemde gronden uitsluitend bouwwerken ten dienste van 
de bestemming mogen worden gebouwd, met dien verstande dat voor het bouwen van 
gebouwen ten behoeve van voorzieningen geldt dat de gezamenlijke oppervlakte, met 
uitzondering van de oppervlakte van de bedrijfswoning, per bestemmingsvlak niet meer 
bedraagt dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding “maximum bebouwd oppervlak”. 
De oppervlakte van trekkershutten en chalets e.d. valt dus niet onder de toegestane 
oppervlakte ten behoeve van voorzieningen. Deze vallen onder het begrip “bouwwerken voor 
recreatiefverblijf”. Deze zijn toegestaan binnen de bestemming recreatie-verblijfsrecreatie, het 
bestemmingsplan geeft geen maximum aantal hiervoor. 
Ten aanzien van de “vage” weergave het volgende. De verbeelding van het bestemmingsplan 
maakt gebruik van een kadastrale ondergrond. Deze is ‘onder’ de bestemmingen te zien. 
Omdat de kadastrale ondergrond periodiek wordt bijgewerkt, is deze niet altijd actueel. 
Daarom kunnen nieuwe gebouwen soms nog niet zichtbaar zijn, en al gesloopte gebouwen 
nog wel te zien zijn. Aangenomen wordt dat reclamant dit bedoelt. Wij nemen aan dat met 
deze verduidelijking dit aspect is beantwoord. 
Waarbij opgemerkt dat de kadastrale ondergrond die gebruikt wordt in een bestemmingsplan 
voornamelijk een hulpmiddel is bij het oriënteren en het bepalen van de bestemmingsvlakken 
en bouwvlakken. De rechten zijn zoals hierboven aangegeven. 
Ten aanzien van de gemeentelijke monumenten het volgende. Gemeentelijke monumenten 
worden niet meer aangeduid in het bestemmingsplan. De bescherming wordt geregeld in de 
gemeentelijke Erfgoedverordening 2010.  
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Gezien bovenstaande verduidelijking is aanpassing van het bestemmingsplan niet nodig. 
Ad b. Op het perceel van de Koekamp zijn vier panden met huisnummers bekend. Volgens de 

basisregistratie personen betreft nummer 126 de camping met kantoor. Nummer 128 is de 
kantine/kleinschalige horeca. De nummers 124 en 130 worden als twee bedrijfswoningen 
beschouwd. Reclamant is bij brief van 23 juni 2011 (2011-54718) geïnformeerd over de 
bestemming en het gebruik van het pand Tongerenseweg 124 te Epe. Het gebruik van 
nummer 124 als woning valt onder het overgangsrecht van het (voorgaande) 
bestemmingsplan Agrarisch Gebied. De gemeente kan om die reden niet handhavend 
optreden tegen de bewoning van het pand. Vanuit een goede ruimtelijke ordening willen wij 
het pand een positieve bestemming geven. Dit is in bovenstaande brief ook toegezegd.  
Het pand op nr. 124 ligt midden op het terrein van de camping De Koekamp en is alleen 
bereikbaar via het terrein van De Koekamp. Er is sprake van één kadastraal perceel. Om voor 
de aspecten geur en geluid te kunnen beoordelen of hier een woonbestemming tot de 
mogelijkheden behoort, gebruiken wij onder andere de handreiking Bedrijven en 
milieuzonering van de VNG. Deze handreiking heeft een aparte categorie voor 
kampeerterreinen en vakantiecentra (met keuken). De indicatieve afstanden voor geur en 
veiligheid zijn 30 meter, die van geluid 50 meter met een extra indicatie met een C. Deze C 
staat voor continu omdat de activiteiten van recreatiecentra zowel in de dag als nacht 
plaatsvinden. 
De woning ligt niet aan de rand van de camping maar midden op het terrein. Ook het centrale 
gebouw van de camping ligt op deze locatie. De afstand voor geluid wordt niet gehaald, ook 
niet omdat er sprake is van een terras bij nummer 128 op 30 meter afstand. De handreiking is 
niet wettelijk vastgelegd maar wordt in de ruimtelijke ordening praktijk bij bestemmingsplannen 
vaak toegepast als hulpmiddel bij vraagstukken tussen wonen en bedrijvigheid. Ondertussen 
is de handreiking door velerlei rechterlijke uitspraken een soort pseudo-regelgeving geworden. 
Afwijken van de handreiking dient zeer zorgvuldig gemotiveerd te worden. Wij vinden het 
vanuit dit kader niet wenselijk om medewerking te verlenen aan een nieuwe burgerwoning op 
het terrein van camping De Koekamp.Om die reden zijn er in het voorliggende 
bestemmingsplan twee bedrijfswoningen toegestaan op camping De Koekamp.  

Ad c. De Koekamp heeft de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie. Gronden met deze 
bestemming zijn bestemd voor het door middel van bedrijfsmatige exploitatie als eenheid 
bieden van recreatiefverblijf aan personen-die elders hun hoofdverblijf hebben in 
kampeermiddelen, bouwwerken voor recreatiefverblijf en recreatiewoningen. Permanente 
bewoning is aangemerkt als strijdig gebruik (artikel 19.5 lid 1). Bewoning in het kader van 
mantelzorg is tijdelijk maar langdurig, en daarom is bij mantelzorg sprake van permanente 
bewoning. Ook wonen in een mantelzorgwoning is dus verboden. 
Bovendien worden mantelzorgwoningen gerealiseerd bij een andere woning. Zo kan de 
zorgbehoevende bij de mantelzorger wonen, of de mantelzorger bij de zorgbehoevende. 
Mantelzorgwoningen kunnen dus niet apart in een grote groep bij elkaar worden gerealiseerd. 
Dan is er namelijk geen sprake van mantelzorg, maar van een zorgcomplex. Het voorstel van 
reclamant gaat niet uit van mantelzorgwoningen nabij andere woningen, en lijkt daarmee op 
een zorgcomplex. 
Het idee van mantelzorgwoningen zoals reclamant voorstelt is dus niet realiseerbaar, omdat 
er geen sprake is van mantelzorg maar van permanente bewoning in combinatie met 
geïnstitutionaliseerde zorg. Dit idee kan niet met de nu door reclamant gegeven informatie 
adequaat beoordeeld worden. In voorliggend bestemmingsplan wordt dit idee daarom niet 
positief bestemd. 
Indien reclamant dit idee wil uitwerken, dient een aparte procedure gevolgd te worden. 
Waarbij nu nog geen oordeel kan worden geveld over de wenselijkheid van het idee van 
reclamant. Hiermee wordt volstaan. 

Ad d. De horecagelegenheid beschikt naast een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet 
ook over een horeca-exploitatievergunning op grond van de APV. In deze vergunning zijn de 
sluitingstijden geregeld. Bij een aanvraag om exploitatievergunning moet de burgemeester 
toetsen of de (voorgenomen) wijze van exploiteren past binnen het bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan bepaalt daardoor de mogelijkheden maar ook de beperkingen. In het 
geldende bestemmingsplan is voor de camping geen mogelijkheid voor horeca opgenomen. 
Achteraf gezien had de horeca-exploitatievergunning niet verleend mogen worden. Dit neemt 
echter niet weg dat de vergunning uit 2010 de geldende vergunning is, maar dat de Koekamp 
voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de horeca gebonden is aan het 
bestemmingsplan.  
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 Binnen de bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatie zijn kleinschalige horeca gelegenheden 
ten dienste van de verblijfsrecreatieve voorzieningen, niet zijnde partycentra, nachtclubs, 
discotheken, zaalhuur en in aard en omvang vergelijkbare horecagelegenheden toegestaan. 
De horeca dient dus ten dienste van de verblijfsrecreatieve voorzieningen te staan. Van een 
zelfstandige horeca die niet is gerelateerd aan en niet ten dienste staat van de 
verblijfsrecreatieve voorzieningen mag geen sprake zijn. Horeca die niet dienste staat van de 
verblijfsrecreatie zorgt voor een zelfstandige bezoekersstroom. 
Uitbreiding van de horecafunctie naar zelfstandige horeca is niet wenselijk. In de structuurvisie 
Veluweflank geeft de gemeente o.a. het ruimtelijk kader en de ontwikkelingsrichting aan van 
het gebied tussen Apeldoorns Kanaal en Centraal Veluws natuurgebied. De gemeente ziet 
ontwikkelmogelijkheden voor horeca met name bij de concentratiepunten dagrecreatie 
Kievitsveld te Emst en Vemde bij Epe. De dorpscentra van Epe en Vaassen vormen 
secundaire concentratiepunten. Hier is plek voor versterking van met name horeca, naast de 
overige centrumvoorzieningen. Camping de Koekamp ligt niet in een in de structuurvisie 
aangewezen ontwikkelgebied voor recreatie maar in zogenaamd “conserveringsgebied”. In de 
conserveringsgebieden streeft de gemeente naar behoud en versterking van landschap, 
natuur en cultuurhistorische waarden. Het opnemen van een aparte horecabestemming bij 
camping de Koekamp past derhalve niet in het gemeentelijk beleid. Het bestemmingsplan 
wordt dan ook niet aangepast. 

Ad e. De gemeente betreurt het gevoel van reclamant. De handhavingsprocedure wegens het 
ontbreken van exploitatievergunning is inmiddels beëindigd. Daarbij zijn er meerdere 
contactmomenten geweest tussen reclamant en gemeente. Gezien het feit dat op dit moment 
geen handhavingsprocedure loopt en er naar ons weten geen vragen meer open staan bij 
reclamant gaat de gemeente er van uit dat een gesprek niet nodig is. Mocht reclamant hier 
behoefte aan hebben dan kan hij gebruik maken van het spreekuur van de burgemeester. 

Ad f. Het bestemmingsplan maakt de omschakeling van een bedrijfswoning naar een 
groepsaccommodatie niet mogelijk. Het staat reclamant vrij om een onderbouwd verzoek in te 
dienen om de bedrijfswoning om te schakelen naar een groepsaccommodatie.  

 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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35. Reclamant (registratienummer 2015-33478) 
 
Samenvatting reactie 
a. De VVE verzoekt om te bepalen dat voor de bestaande recreatiewoningen op park 'Remboe' 

het gebruik als tweede woning is toegestaan. Met de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan “Wissel/Schaveren” ging voor de niet bedrijfsmatig geëxploiteerde 
recreatiewoningen op de Remboe (in gebruik als tweede woning) het overgangsrecht gelden. 
Dit gebruik gaat nu opnieuw onder het overgangsrecht vallen. Om de bestaande rechten van 
de eigenaren ten aanzien van het gebruik van hun recreatiewoning als tweede woning op de 
Remboe conform het bestemmingsplan Wissel/Schaveren te waarborgen, wordt verzocht om 
dit gebruik in het bestemmingsplan Buitengebied vast te leggen. 

 
Reactie gemeente 
Ad a. De gemeente Epe vindt het belangrijk dat verblijfsrecreatieve terreinen beschikbaar zijn, 

blijven en worden voor de recreant. Redenen hiervoor zijn onder meer dat recreanten 
belangrijk zijn voor de lokale economie en voor het in stand houden van de voorzieningen op 
de terreinen. 
Recreatievoorzieningen moeten daarnaast voor iedereen beschikbaar kunnen zijn. Het beleid 
van de gemeente Epe voor verblijfsrecreatieve terreinen gaat uit van bedrijfsmatige 
exploitatie. Dit beleid is verwoord in o.a. de Nota Verblijfsrecreatie, de Nota Vitale 
Verblijfsrecreatie, het bestemmingsplan Buitengebied en het bestemmingsplan 
Wissel/Schaveren. De bedrijfsmatige exploitatie is uitgewerkt in de beleidsregel 
“bedrijfsmatige exploitatie recreatieverblijven gemeente Epe” . In deze beleidsregel wordt 
hiervoor de volgende definitie gegeven: "het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon 
voeren van een zodanig beheer/exploitatie dat in de recreatiebungalows - permanent 
wisselende -recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden worden geboden". Recreatiebedrijven, 
bungalows en vakantiehuisjes met de bestemming verblijfsrecreatie moeten door de 
eigenaar/verhuurder gedurende een periode van 245 dagen per jaar aan recreanten worden 
verhuurd. (inspanningsverplichting).De eigenaar zelf mag de recreatiewoning maximaal 120 
dagen per jaar in gebruik nemen. 
Het gebruik van recreatiewoningen als tweede woning is ook in het (nu nog geldende) 
bestemmingsplan Wissel/Schaveren niet toegestaan. Bovendien was ook in het daarvoor 
geldende bestemmingsplan Wissel 1994 een bijlage bij de toelichting opgenomen waarin 
wordt ingegaan op het gebruik voor permanente bewoning van logiesverblijven en het gebruik 
als tweede woning. Reclamant geeft aan dat dit gebruik onder het overgangsrecht van dit 
bestemmingsplan valt. Het gebruik als tweede woning valt in het nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied niet onder het overgangsrecht. Artikel 49.2 lid d van de planregels bepaalt 
immers dat artikel 49.2 onder a niet van toepassing is op het gebruik dat reeds in strijd was 
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van het plan. Alleen eigenaren die een gedoogbeschikking van de gemeente hebben kunnen 
een beroep doen op eventueel strijdig gebruik van de gronden met de bijbehorende opstallen 
en die gedoogbeschikking gebruiken naar derde partijen. Om de kwaliteit van het toeristisch 
product te behouden en te vergroten is bedrijfsmatige exploitatie een voorwaarde. 
Aan het verzoek wordt dan ook niet tegemoet gekomen. Het bestemmingsplan wordt niet 
aangepast. 

 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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36. Reclamant (registratienummer 2015-33799) 
 
Samenvatting reactie 
a. Reclamant stelt dat in het ontwerpbestemmingsplan naar zijn mening te weinig opgenomen is 

over de afschermende functie die de singel langs een recreatieterrein heeft. Daarbij merkt 
reclamant op dat het landschap hier deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur, en 
daardoor bescherming van het landschap en ‘het verstoppen van een camping’ belangrijk is. 

b. Reclamant stelt voor om in artikel 7.1.b van de regels 'hoogopgaande' te schrappen. Als 
immers 'landschappelijke waarden' worden nagestreefd met beplanting, kan deze soms beter 
struikachtig dan hoog opgaand zijn. 

Uit de hoorzitting zijn wel aanvullingen naar voren gekomen. 
c. Reclamant vraagt naar de betekenis van artikel 7 (Bos), 7.1. a t/m f. Reclamant gaat er van uit 

dat dit moet worden opgevat als of a, of b, etc. en niet als: en a, en b? Reclamant wil weten of 
hier van toepassing is b: behoud, beheer, herstel van landschappelijke waarden. Reclamant 
wil dat op b meer na de nadruk komt te liggen in het bestemmingsplan en niet op 
houtproductie. 

d. Tijdens de hoorzitting is door de wethouder aan reclamant toegezegd na te gaan of campings 
altijd afgeschermd moeten zijn. Dit mede n.a.v. de stelling van reclamant dat bomen 
onvoldoende afschermende werking bieden, en ook struiken nodig zijn. In dit onderzoek zal 
gekeken worden of dit destijds geregeld is in de vergunning, of het staat in het recreatiebeleid, 
en of onderscheid moet worden gemaakt tussen een open bos en een gesloten singel. Ook 
wordt gekeken hoe de afscherming bij intensieve veehouderijen is geregeld. 

 
Reactie gemeente 
Ad a. De gemeente heeft het beleidskader voor verblijfsrecreatie beschreven in de notitie 

“verblijfsrecreatie Epe” (vastgesteld door de raad in februari 2010). Deze beleidsnotitie is 
opgesteld ter uitvoering van “Epe, Natuurlijk Anders”. Ten aanzien van reguliere 
kampeerterreinen is in deze notitie het volgende opgenomen. “Landschappelijke inpassing is 
noodzakelijk. Afschermende beplanting is in het bestemmingsplan geregeld om daarmee te 
waarborgen dat het aanzicht van het landschap niet wordt aangetast door verrommelende 
elementen”. Dit beleid is als uitgangspunt in het bestemmingsplan vertaald door voor 
afschermende inheemse beplanting langs campings de bestemming Groen op te nemen. Zie 
ook paragraaf 3.7 van de toelichting.  
De door reclamant benoemde gronden zijn voorzien van de bestemming Bos. Dit is in de lijn 
van de afschermende werking van de bestemming Groen en daarmee afdoende. Het 
bestemmingsplan wordt dan ook niet aangepast. 

Ad b. In het nu geldende bestemmingsplan “Wissel/Schaveren” is voor de afschermende beplanting 
langs verblijfsrecreatieve terreinen de bestemming “Bos” opgenomen. Deze bestemming is 
overgenomen in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. De bestemming “Bos” ziet niet 
alleen op door reclamant bedoelde bosstrook rond campings. Het kenmerk van bos is juist 
hoog opgaande beplanting (bomen). De bestemming geldt namelijk ook voor andere 
bosgebieden binnen het plangebied. Daarnaast zijn in het bestemmingsplan de 
kernkwaliteiten van de verschillende landschapseenheden op basis van het 
Landschapsontwikkelingsplan beschermd door middel van gebiedsaanduidingen. De locatie 
waar reclamant op doelt valt binnen de gebiedsaanduiding “overige zone-droge bos- en 
heideontginningen”. De landschaps- en natuurwaarden van dit landschapstype omvat onder 
meer de planmatige structuur van naaldbos (richtlijnen) en oude bossen met loofbomen. 
Hoogopgaande beplanting past derhalve ook binnen deze gebiedsaanduiding. Ter 
bescherming van de landschaps- en natuurwaarden ter plaatse is het derhalve niet wenselijk 
om het woord “hoogopgaande” te schrappen. 

Ad c. De voor Bos aangewezen gronden zijn bestemd voor de onder artikel 7.1 sub a tot en met f 
genoemde functies. Het kan dus gaan om één van de functies, maar ook om meerdere van de 
aangegeven functies. Ook hier geldt dat de bestemming Bos voor meerdere bosgebieden 
geldt, hetgeen de meerdere functies verklaart. Houtproductie is mogelijk binnen de 
bestemming Bos, dit is een wezenlijk onderdeel van de bestemming. Dit betekent echter niet 
dat al het bos dat onder deze bestemming valt direct gekapt kan worden. Zoals ook onder ad 
b wordt benoemd, is op de door reclamant aangeduide gronden de aanduiding “overige zone-
droge bos- en heideontginningen” van toepassing. 
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 Daarbinnen is de kap van houtsingels vergunningplichtig. Bij kap op de hier aangeduide 
gronden zal, gezien reclamant zijn stelling dat sprake is van een singel, een 
omgevingsvergunning nodig zijn. Bij het besluit hierover kan vervolgens bijvoorbeeld de 
vergunning geweigerd worden omdat de houtsingel aangetast wordt, of een herplantplicht 
opgelegd worden welke de houtsingel herstelt. Hiermee wordt dus, ondanks de meerdere 
aangegeven functies, voldoende borging geboden voor de in stand houding van deze 
specifieke houtsingel. Hiermee wordt volstaan. Het bestemmingsplan wordt dan ook niet 
aangepast. 

Ad d. Zie de reactie ad a. In het verleden werd aan vergunningen op grond van de Wet op de 
openluchtrecreatie en diens voorganger een voorschrift verbonden dat zag op een groensingel 
rond campings. Bij het vervallen van die wet en dientengevolge de vergunningplicht, zijn de 
groensingels planologisch geregeld.  
Groensingels zijn afhankelijk van situatie meldingsplichtig (Boswet) of kapvergunningplichtig 
(APV/Wabo). 
Voor de nieuwvestiging en uitbreiding van niet grondgebonden veehouderijen in het 
landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte Vaassen is een beeldkwaliteitplan opgesteld 
(Beeldkwaliteitsplan LOG Beemte Vaassen). Dit plan is als aanvullend welstandsbeleid 
vastgesteld door de gemeenteraad. Hier geldt dus een specifiek welstandsbeleid. 
Het bestemmingsplan biedt voldoende waarborgen om de groensingels langs campings te 
handhaven. 

 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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37. Reclamant (registratienummers 2015-10033 en 2015-33326) 
 
Samenvatting reactie 
a. Reclamant is eigenaar van het perceel Grensweg 7 te Emst. Dit perceel grenst aan camping 

De Zandhegge. Bij een omgevingsvergunning is een verplichting tot een groene afscherming 
tussen de percelen opgenomen. Reclamant gaat er van uit dat de thans bestaande situatie ten 
aanzien van de afscheiding tussen de twee eerder genoemde percelen (een strook 
beplanting/bos ter breedte van 10 meter) ook in de toekomst zal blijven bestaan. 

b. Reclamant geeft aan dat momenteel de gebruiksintensiteit alsmede de indeling van de 
camping van een zodanige aard is dat reclamant daarvan (uitzonderingen daar gelaten) geen 
(geluids)overlast ondervindt. Reclamant gaat er van uit dat de goedkeuring van het 
voorliggende ontwerp bestemmingsplan in deze situatie geen verandering zal brengen. 

 
Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant doelt op de in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen bestemming “Bos” 

rondom camping De Zandhegge. Deze strook met de bestemming “Bos” wijzigt niet in het 
vastgestelde bestemmingsplan. 

Ad b. De gemeenteraad heeft uitgangspunten vastgesteld voor het nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied. Deze uitgangspunten voor recreatie zijn in de toelichting opgenomen onder 
paragraaf 3.7.3. In paragraaf 3.7.2 van de toelichting wordt de wijze van regeling van de 
bestaande recreatieve voorzieningen nader toegelicht. Kortheidshalve wordt hiernaar 
verwezen. Deze uitgangspunten wijzigen niet bij de vaststelling. 

 
Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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4. Hoorzittingen 
Datum:   2 december 2015, 9.30 uur 
Aanwezig:  Reclamant (2015-34008 en 33799) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

 
De wethouder legt de procedure uit. Op het moment dat de stukken voor vaststelling naar de 
gemeenteraad worden gestuurd krijgen alle zienswijzenindieners daarvan bericht. Dit zal nog wel een 
paar maanden duren. 
Reclamant is overbuurman van (achterkant) camping de Zandhegge. Reclamant wil graag een singel 
als groene dichte afscherming, hier ligt de bestemming bos op. Er stonden op deze plek eerder ook 
struiken, deze zijn nu weggehaald, er staan nu alleen nog hoogopgaande bomen (sparren), aan de 
onderkant zijn het alleen kale stammen. Hierdoor kijkje nu gewoon de camping over. Reclamant 
verzoekt daarom om expliciet aan te geven in het bestemmingsplan dat de functie van 
singel/bosbestemming is: aan het gezicht onttrekken van de camping door groene afscherming. 
Reclamanten vragen waarom er nu een artikel is toegevoegd waarin staat: ten behoeve van 
houtexploitatie. Reclamant vindt dit niet acceptabel: de bosbestemming moet wat hem betreft dienen 
als afscherming. Het moeten geen rechtopgaande bomen ten behoeve van houtexploitatie zijn. 
Waarom is deze toevoeging gedaan? 
Reclamanten vragen naar de betekenis van artikel 7 (Bos), 7.1. a t/m f. Reclamanten gaan ervan uit 
dat dit moet worden opgevat als of a, of b, etc. en niet als: en a, en b? Reclamanten willen weten of 
hier van toepassing is b: behoud, beheer, herstel van landschappelijke waarden. Reclamanten willen 
dat op b meer na de nadruk komt te liggen in het bestemmingsplan en niet op houtproductie. Dan 
zouden reclamanten de buurman hier ook op aan kunnen spreken. Reclamanten verzoeken om de 
term "hoogopgaand" weg te halen uit dit artikel: hoogopgaand biedt onvoldoende beschutting (7.1 .b). 
De wethouder geeft aan dat er moet worden nagegaan of campings altijd afgeschermd moeten zijn. 
En ook of dit destijds geregeld is in de vergunning destijds. Mogelijk staat dit ook in het 
recreatiebeleid. Het waarborgen van afscherming door afdwingen van een bepaalde invulling van de 
bestemming Bos is eigenlijk geen zaak die je in het bestemmingsplan regelt. 
Er moet worden nagegaan hoe weghalen van afschermende begroeiing is te voorkomen. Ook moet 
worden nagegaan of de bestemming Bos hier wel de beste bestemming is. Door een bos mag je 
normaal gesproken best heen kunnen kijken. Een singel moet gesloten zijn. Nagegaan moet worden 
hoe afscherming is geregeld bij intensieve veehouderijen. Mogelijk kan die oplossing hier ook 
toegepast worden. 
 

 
Datum:   2 februari 2016, 15.15 uur 
Aanwezig:  Reclamant 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 
 

Uitleg procedure. Reclamant overhandigt memo met tekst ten behoeve van de hoorzitting geeft aan 
dat zijn zienswijze betrekking heeft op: 
1) Het huis; 
2) Het Eetcafé; 
3) De Mantelzorgwoning. 
De wethouder geeft aan dat er geen nieuwe ontwikkelingen in dit bestemmingsplan worden 
meegenomen. Reclamant is van oorsprong ergotherapeut en wordt binnenkort 61 jaar. De camping is 
nu mooi opgeknapt, zijn zoons willen het bedrijf niet overnemen. Zoekt een nieuw doel: iets doen voor 
de omgeving. Reclamant denkt aan zorgwoningen/(mantel)zorgwoningen in de vorm van chalets: 25 
permanente woningen voor ouderen. De wethouder geeft aan dat dit niet in deze procedure geregeld 
kan worden. 
Het huis is al 60 jaar bewoond. De eigenaren komen er nu pas achter dat het een bedrijfswoning is. 
Handhaving heeft dit aangekaart. De woning is nu verhuurd aan mensen die niets met het bedrijf te 
maken hebben. In 2004 is reclamant eigenaar geworden. Reclamant vraagt of hij van de woning 
eventueel een groepsaccommodatie mag maken. 
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Het eetcafé bestaat sinds 2007. Er is hiervoor een handhavingstraject geweest. Reclamant had toen 
een huurder. De huurder heeft toen een drank- en horecavergunning gekregen. Maar vervolgens 
moest het eetcafé toch sluiten. Reclamant heeft een advocaat in de arm genomen. De gemeente 
moet van de rechter de vergunning weer toekennen volgens reclamant. Reclamant heeft het eetcafé 
nodig, hij trekt hierdoor nieuw publiek. Dit is een financiële pijler voor zijn bedrijf. Nu officieel alleen ten 
dienste van de camping, reclamant wil een eetcafé dat toegankelijk is voor iedereen. Reclamant wil 
dat het een volwaardig horecabedrijf wordt en wil dit vervolgens verpachten. Wil het verpachten. 
Reclamant wil hier niet per se feesten en partijen. Het café heeft al jaren als zodanig gefunctioneerd. 
Reclamant wil dit graag in onderling overleg goed regelen. Reclamant heeft de horeca nodig om 
camping aantrekkelijker te maken.  
Er loopt nog een procedure bij de rechter. Reclamant wil graag op korte termijn graag een afspraak 
hierover. 
 

 
Datum:   11 januari 2016, 15.00 uur 
Aanwezig: Reclamanten (2015-33982, 2015-32987, 2015-33039, 2015-33457, 2015-33322) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Op verzoek van de gemeente treedt mevrouw Payne op als contactpersoon. 
Afgesproken is dat de aanwezige eigenaren hun achterban over de hoorzitting zullen informeren 
Uitleg procedure. Reclamant geeft namens zijn cliënten aan dat het voornaamste pijnpunt is: de 
verplichting tot bedrijfsmatige verhuur van de recreatiewoningen gedurende acht maanden per jaar. 
Reclamanten zien helemaal niets in verplichte verhuur van hun recreatiewoningen. Zij geven aan dat 
de recreatiewoningen nooit door hen verhuurd zijn en dat zij niet bereid zijn om deze te gaan 
verhuren. Reclamanten beschouwen de recreatiewoningen als hun tweede woning. 
Reclamanten hopen dat de gemeente voor hen een uitzondering kan maken, net zoals dat is gedaan 
voor de eigenaren van recreatiewoningen op het park Rabbit Hill. 
Volgens reclamanten wisten zij niets van de verplichting van bedrijfsmatige exploitatie toen zij hun 
recreatiewoningen aankochten. Volgens reclamanten is bij veel eigenaren in de eigendomsakte 
expliciet opgenomen dat de recreatiewoning niet verhuurd mag worden. 
Reclamant vraagt zich bovendien af hoe de gemeente deze verplichting zou willen controleren. 
Reclamant heeft begrepen dat het voldoende is om een recreatiewoning via een website aan te 
bieden voor verhuur. Reclamant geeft aan dat dit geen bewijs is dat de recreatiewoning daadwerkelijk 
wordt verhuurd. De verplichting is volgens reclamant in dat geval slechts een wassen neus. Volgens 
reclamant kan de regelgeving nooit zo bedoeld zijn. 
Reclamant verwijst naar de in de schriftelijke zienswijze geciteerde uitspraken van de Raad van State. 
Volgens reclamant blijkt hieruit dat de gemeente deze verplichting niet kan opleggen. 
Reclamant geeft aan dat er volgens hem bovendien sprake is van overgangsrecht. De regel van 
bedrijfsmatige exploitatie was volgens hem nog niet van toepassing toen de huidige eigenaren hun 
recreatiewoning kochten. 
Reclamant vraagt waarom de gemeente ervoor heeft gekozen deze verplichting op te leggen. 
De wethouder geeft aan dat het recreatieparken is gesticht voor recreatie op de Veluwe. Later zijn 
deze parken uitgepond. De recreatiewoningen moeten beschikbaar blijven voor zoveel mogelijk 
recreanten op de Veluwe. Als de woningen uitsluitend door eigenaren worden gebruikt zou het 
noodzakelijk kunnen blijken om nieuwe parken toe te voegen. Dit is niet wenselijk. De gemeente wil 
het huidige areaal optimaal gebruiken en op peil houden. 
Naar aanleiding van Rabbit Hill is samen met de provincie een nieuwe definitie voor bedrijfsmatige 
exploitatie opgesteld. De nieuwe definitie is vervolgens opgenomen in alle bestemmingplannen.  
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Reclamanten betogen dat de recreatiewoningen hun eigendom zijn. Reclamanten zijn van mening dat 
de gemeente geen recht heeft om aan hun eigendom te komen. Volgens reclamanten zijn de 
woningen hun destijds verkocht als tweede woning. 
Reclamanten geven aan dat zij voordat zij de woning aankochten van de juridische afdeling van de 
gemeente te horen kregen dat, mits zij hun hoofdverblijf elders zouden hebben er geen sprake van 
permanent verblijf zou zijn. In koopcontracten van reclamanten staat helemaal niets over 
verplichtingen volgens reclamanten. 
Achmea heeft tegenover andere reclamanten aangegeven dat op parken op de Veluwe verhuur 
gedurende een periode van maximaal 20 weken mogelijk is, volgens reclamanten.  
Volgens reclamanten zou huur voor hen niet rendabel zijn: de huisjes zijn klein. Vanwege belastingen 
e.d. zouden reclamanten 800 euro per week moeten vragen om uit de kosten te komen volgens 
reclamanten. Reclamanten willen geen inspanningsverplichting tot verhuur opgelegd krijgen. Zij willen 
hun zaak zonodig aan de rechter voorleggen. Reclamanten geven aan dat het park geen beheerder 
heeft. Taken zoals bewaking tegen permanente bewoning worden uitgevoerd door de eigenaren zelf, 
niet door een beheerder. De eigenaren doen dit in samenwerking met Arno Winkelman. Reclamanten 
zijn heel tevreden over de heer Winkelman en mevrouw Bovendorp. De beheerder vraagt wel om een 
financiële bijdrage aan de eigenaren. In de koopaktes staat dat er een beheerder is en dat eigenaren 
daarvoor een financiële bijdrage moeten betalen. Er is verder geen enkele koppeling met de 
beheerderswoning Hanendorperweg 336. Dit hoewel in het bestemmingsplan staat dat dit een 
beheerderswoning is. 
Volgens reclamanten vindt illegale bewoning juist plaats in de woningen die niet als tweede woning in 
gebruik zijn. Er wonen soms drugsdealers en drugsgebruikers op het park. Ook wonen er soms 
woningzoekenden die geen andere woning kunnen vinden. Reclamanten wijzen erop dat een Epenaar 
vier woningen op het park heeft die hij min of meer permanent verhuurt. 
Volgens reclamanten zijn de oudste huisjes, gebouwd in 1950, niet eens geschikt om te verhuren. Een 
van de reclamanten heeft een stenen huisje, de andere huisjes zijn van hout. Er liggen waarschijnlijk 
nog volop gietijzeren gasleidingen. Dit maakt de woningen ook ongeschikt als verhuurobject: 
verhuurders hebben immers de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van huurders. 
De aanwezigen verzoeken de wethouder om een keer op het park te komen kijken. De wethouder 
verzoekt hen hiervoor een afspraak te maken met het wethouderssecretariaat. 
Reclamanten geven aan dat de recreatiewoningen oorspronkelijk eigendom waren van de gemeente 
Rotterdam. Vervolgens zijn er door een projectontwikkelaar destijds 43 private kavels ontwikkeld. 
Volgens reclamanten moet de gemeente hiervoor destijds toestemming hebben gegeven. 
Volgens reclamanten zorgt de beheerder alleen voor afvoer van afval, onderhoud weg en 
wegverlichting. Verder doet beheerder niets. Er zijn 43 woningen op het park, er is geen enkele 
voorziening, geen speelplaats, kantine e.d. 
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1. Inleiding 
De voorliggende "Zienswijzennota Buitengebied - Recreatiewoning" bevat de verantwoording van de 
binnengekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied met betrekking tot de 
bestemming Recreatiewoningen. 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied voorziet in de juridisch-planologische regeling voor grote 
delen van het buitengebied. Ook Wissel en Schaveren maken deel uit van dit ontwerp 
bestemmingsplan. Aanleiding om Wissel en Schaveren op te nemen in dit bestemmingsplan is 
tweeledig. Enerzijds is in de planregels het - voorheen geldende - begrip stacaravan vervangen door 
een meer algemene term voor een gebouw voor recreatief nachtverblijf (met een oppervlakte van 
maximaal 50 m 2). De markt biedt namelijk een zeer veelzijdig aanbod van recreatieverblijven. Om te 
voorkomen dat op deze verbreding van aanbod niet op alle verblijfsrecreatieve terreinen binnen de 
gemeente mogelijk wordt zijn de terreinen Wissel en Schaveren toegevoegd aan het 
bestemmingsplan Buitengebied. Anderzijds wordt de raadpleegbaarheid van het bestemmingsplan 
door het toevoegen van Wissel en Schaveren. Het planologisch-juridisch regiem wordt hierdoor voor 
frontoffice, vergunningverlening en handhaving overzichtelijker voor wat betreft bouw- en 
gebruiksregels, doordat slechts in één plan met één regeling hoeft te worden gekeken. 

Met ingang van 2 september 2015 heeft het plan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
gelegen bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Ook is het plan via 
www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien geweest. 

Gedurende de bovengenoemde periode zijn veertien zienswijzen ingediend met betrekking tot de 
bestemming Recreatiewoning. Alle zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ingediend. Verder 
dienen zienswijzen aan enkele eisen te voldoen: ondertekening, naam en adres van de indiener, 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de gronden van 
de zienswijze. Alle zienswijzen voldoen aan deze eisen en zijn daarom ontvankelijk. 
Van de binnengekomen zienswijzen wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting weergegeven, voorzien 
van een gemeentelijke reactie. 

Hoorzittingen 
Wethouder J.N. van Nuijs (Ruimtelijke Ordening) heeft alle indieners van een zienswijze uitgenodigd 
de zienswijzen mondeling te komen toelichten bij hem. Acht indieners van een zienswijze hebben van 
die gelegenheid gebruik gemaakt. De zienswijzen zijn waar nodig aangevuld met tijdens de 
hoorzittingen aangedragen punten. Een verslag van de hoorzittingen is als bijlage toegevoegd. 
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2. Zienswijzen 

1. Reclamant (registratienummer 2015-33269) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat hij zich met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan niet kan 

verenigen. Het ontwerp beoogt de bestemmingen "recreatie-recreatiewoning" en "bos" voor 
het perceel Achterste Molenweg 14. Het ontwerp voorziet daarmee - bij herhaling - niet in een 
bestemming die in overeenstemming is met de feitelijk en planologisch - onder 
overgangsrecht - toegestane situatie. 

b. Reclamant draagt aan dat een goede ruimtelijke ordening de centrale norm van de Wet 
ruimtelijke ordening is. Slechts met een bestemming waarin wonen is toegestaan, is bij het 
perceel Achterste Molenweg 14 sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

c. Reclamant geeft aan dat diens inspraakreactie als herhaald en ingelast dient te worden 
beschouwd. 

d. Reclamant stelt dat de gemeenteraad in de jaren 90 van de vorige eeuw een ondubbelzinnige, 
concrete toezegging heeft gedaan dat het perceel een woonbestemming zal krijgen. Er is 
geen enkel rechtens te honoreren en/of planologisch argument de toezegging van de 
gemeenteraad niet in te lossen. 

e. Reclamant stelt dat de gemeente al decennia lang gronden met een recreatieve bestemming 
laat verkleuren tot woonbestemming. Reclamant verwijst naar de Waayenberg en Dierenpark 
Wissel. Reclamant ziet niet in waarom de verkleuring van de recreatiewoningen met een BOV 
status planologisch relevante invloed zou hebben. Daarom kan de recreatiewoning van 
reclamant in een woning worden omgezet. 

f. Reclamant deelt niet de gemeentelijke reactie dat het toekennen van een woonbestemming 
een inbreuk vormt op de landschappelijke kwaliteiten. Volgens reclamant is verstening van het 
gebied bij de bestemmingen wonen in het bos en logiesverblijven in het bos niet aan de orde. 
Dit in tegenstelling tot de verblijfsrecreatieterreinen, waar het totale terrein kan worden benut 
ten behoeve van recreatie. 

g. Reclamant geeft aan dat de gemeente in de reactie op de inspraak heeft gemeld dat het voor 
de hand ligt om aan te sluiten bij de bouwregels van een woonbestemming. Reclamant meldt 
dat hij slechts om aansluiting voor zover het de gebruiksregels betreft vraagt. Volgens 
reclamant heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om ten aanzien van bouwregels maatwerk 
te leveren. 

h. Reclamant geeft aan dat in het planonderdeel Wissel slechts vijf recreatiewoningen met een 
BOV status liggen. Volgens reclamant is de impact van een omzetting naar een 
woonbestemming in planologische zin verwaarloosbaar en weegt bijvoorbeeld niet op tegen 
de ruimtelijke impact van het toekennen van een zelfstandige horecabestemming in het zelfde 
planonderdeel. 

i. Volgens reclamant is de verwijzing in de reactie op diens inspraakreactie zinledig, aangezien 
reclamant van mening is geen beroep te kunnen doen op de verruimde inhouds- en 
oppervlakteregels. 

j . Reclamant is van mening dat de toezegging van het college van B&W in de jaren 90 van de 
vorige eeuw om de BOV adressen een woonbestemming toe te kennen de vastlegging van 
een raadsbesluit betrof. Hoewel ook in rechte is volgehouden dat dit een toezegging was door 
het verkeerde bestuursorgaan, mag dit niet voor zijn rekening en risico van reclamant komen. 

k. Volgens reclamant is in de reactie op diens inspraakreactie verzuimd te melden op basis van 
welk beleid is gebaseerd dat geen woonbestemming kan worden toegekend aan diens 
perceel. Volgens reclamant is er geen beleid dat op diens perceel een woonbestemming 
verbiedt. 

I. Volgens reclamant wordt ten onrechte gesproken over een uitsterfregeling op diens perceel, in 
de reactie op diens inspraakreactie. Het opnieuw onder het overgangsrecht brengen van het 
perceel is volgens vaste jurisprudentie slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. 
Nu opnieuw niet valt te voorzien dat het gebruik binnen de planperiode zal worden gestaakt is 
er volgens reclamant geen aanleiding het gebruik opnieuw onder het overgangsrecht te 
brengen. Bovendien kan de gemeenteraad niet voorbij aan haar toezegging uit de jaren 90 
van de vorige eeuw. 
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m. Volgens reclamant wordt ten onrechte aangenomen dat er geen feiten of omstandigheden zijn 
die een woonbestemming op diens perceel belemmeren. Volgens reclamant heeft de 
gemeenteraad ten onrechte in 2011 tegenover de staatsraad volgehouden dat de toezegging 
uit 1996 afkomstig was van het college. Bovendien voert de gemeente volgens reclamant 
geen beleid ten aanzien van de BOV woningen. Deze feiten en omstandigheden 
rechtvaardigen volgens reclamant een woonbestemming. 

n. Reclamant deelt niet de mening van de gemeente dat ten aanzien van de percelen 
Boerweg 10 en Heidebadweg 18 en 24 geen sprake is van gelijke gevallen. Hierbij beroept 
reclamant zich op het raadsbesluit van 18 juli 1996. 

o. Volgens reclamant behoort het gebied tot de provinciale groene ontwikkelingszone. 
Reclamant is van mening dat de gemeente een hogere (natuur)bescherming wil toekennen. 

p. Volgens reclamant is er bij het herbestemmen naar een woning geen sprake van een 
provinciaal belang. Daarnaast valt op voorhand niet uit te sluiten dat de provincie zich niet 
tegen herbestemming zal verzetten, aangezien in gelijke gevallen van vele tientallen jaren 
permanente bewoning de provincie ook ingestemd heeft met een woonfunctie. De gemeente 
mag zich dan ook niet beroepen op dit provinciaal beleid. Bovendien past herbestemmen 
volgens reclamant binnen het regionale beleid "Vitale Vakantieparken", waarin wordt gemeld 
dat er een overaanbod is aan recreatiewoningen, welke bovendien niet meer geschikt zijn 
voor recreatie. 

q. Volgens reclamant worden vijf recreatiewoningen met de BOV status in Wissel ruim 35 jaar of 
meer bewoond en worden de kernkwaliteiten niet aangetast als gevolg van het omzetten naar 
een woonbestemming. 

r. Volgens reclamant is de vereiste brede omgevingstoets voor omzetten van de bestemming in 
het onderhavige geval niet nodig, vanwege de reeds decennia lang bestaande situatie. 
Daarnaast is elders binnen het plangebied bij het opnemen van een horecabestemming ook 
geen omgevingstoets gedaan. Daarnaast spreekt de gemeente onterecht over een 
conserverend plan. Er worden immers ontwikkelingen mogelijk gemaakt. 

s. Reclamant herhaalt diens stelling dat het opnieuw onder het overgangsrecht brengen van het 
perceel volgens vaste jurisprudentie slechts in uitzonderlijke omstandigheden is toegestaan. 
Nu opnieuw niet valt te voorzien dat het gebruik binnen de planperiode zal worden gestaakt, is 
er volgens reclamant geen aanleiding het gebruik opnieuw onder het overgangsrecht te 
brengen. 

t. Reclamant stelt dat het overgangsrecht voor de permanente bewoning van de recreatiewoning 
van reclamant niet is onderbroken, en dat dit ook in de toekomst niet is te voorzien. Reclamant 
stelt daarop dat een bestemming slechts voor een planperiode geldt, maar dat dit niet in de 
weg staat de bestemming thans in overeenstemming met het feitelijk legaal gebruik te 
brengen. Bovendien is het toekomstig gebruik van de recreatiewoning voor recreatie in 
tegenspraak met de onderzoeken die ten grondslag liggen aan het beleid Vitale 
Vakantieparken, en heeft de gemeenteraad reclamant concreet en onvoorwaardelijk een 
woonbestemming in het vooruitzicht gesteld. Een goede ruimtelijke ordening en/of beleid 
staan een woonbestemming niet in de weg. 

u. Volgens reclamant leidt omzetten van de recreatiewoning in een woonbestemming niet tot 
verlies aan woningaantallen. Dit blijkt volgens reclamant uit de omzetting elders in Provincie 
Gelderland. 

v. Reclamant verwijst meermaals naar hetgeen in de inspraakreactie en zienswijze is 
aangevoerd. 

w. Reclamant stelt zich op het standpunt dat de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de 
bestemming "Bos" dienen te worden gewijzigd en in overeenstemming dienen te worden 
gebracht met de gebruiksmogelijkheden van de grond zoals deze golden in het 
bestemmingsplan "Wissel1994". Dit omdat de bestemming "Bos" een beperking van de 
gebruiksmogelijkheden inhoudt die niet door dringende reden wordt gerechtvaardigd. De 
percelen zijn namelijk al jaren in gebruik ten dienste van de recreatieve/woonbestemming, 
waar nu geen doelmatig gebruik van kan worden gemaakt omdat geen omheiningen, 
buitenlampen, toegangspoorten, schommels, schotels en terrassen zijn toegestaan. 

x. Reclamant verzoekt om de gebruiksmogelijkheden van diens recreatiewoning te wijzigen en/of 
verruimen door de woonbestemming toe te kennen dan wel een functie-aanduiding "bewoning 
toegestaan" toe te kennen. Ook verzoekt reclamant de bebouwings- en 
gebruiksmogelijkheden van de bestemming Bos te vervangen met de bebouwings- en 
gebruiksmogelijkheden zoals deze golden in het bestemmingsplan "Wissel 1994". 
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Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant is eigenaar van een recreatiewoning aan de Achterste Molenweg 14 te Epe. De 

recreatiewoning van reclamant bevindt zich in het plangedeelte waar voorheen het 
bestemmingsplan "Wissel en Schaveren" gold. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de 
gemeenteraad op 12 mei 2011. In 2012 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State een uitspraak gedaan (zaaknummer 201108262/1/R2) ten aanzien van een aantal 
ingestelde beroepen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan "Wissel en Schaveren". 
Daarbij is een aantal beroepen tegen het niet toekennen van een woonbestemming aan 
percelen met een recreatiewoning ongegrond verklaard. 
Het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied is een actualisatie-bestemmingsplan. 
Daarbij is het uitgangspunt de continuatie van de huidige bestemmingen, zo ook voor 
bestaande recreatiewoningen. Dit is ook als uitgangspunt voor het bestemmingsplan genomen 
in de Nota van Uitgangspunten. Een tweede uitgangspunt dat van belang is, is dat er geen 
nieuwe woningen mogelijk worden gemaakt. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op het 
geldende beleid, waar uitgebreid op wordt ingegaan in de toelichting van het 
bestemmingsplan en de Inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Recreatie 
- Recreatiewoning. Daarnaast zijn er, gelet op bovengenoemde recente uitspraak, het recent 
vastgestelde bestemmingsplan Wissel en Schaveren uit 2011 en het gegeven dat er geen 
gewijzigd beleid is sinds de vaststelling van het bestemmingsplan, ook verder geen redenen 
de bestemming aan te passen. Er zijn dan ook geen feiten of omstandigheden die aanleiding 
geven om nu een woonbestemming aan de recreatiewoning van inspreker toe te kennen. Aan 
het verzoek wordt niet tegemoet gekomen. 

Ad b. Reclamant draagt geen argumenten aan voor diens stelling dat slechts een woonbestemming 
een goede ruimtelijke ordening kan bewerkstelligen. Daarom wordt volstaan met de 
constatering dat dit gebied een grote hoeveelheid recreatiewoningen kent. Deze 
recreatiewoningen zijn gesitueerd in een bosrijke omgeving, welke via het huidige en 
voorliggende bestemmingsplan beschermd worden. Deze situatie, waardoor een groene en 
relatief rustige omgeving wordt gecreëerd waarin op het perceel van reclamant een 
recreatiewoning is bestemd, voldoet zeker aan de criteria van een goede ruimtelijke ordening. 

Ad c. Volstaan wordt met een verwijzing naar de Inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied Recreatie - Recreatiewoning, welke als bijlage is toegevoegd aan het 
voorliggende bestemmingsplan, waarin een samenvatting van de inspraakreactie van 
reclamant is gegeven, welke is voorzien van een gemeentelijke beantwoording. 

Ad d. Dit aspect is reeds bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Wissel en Schaveren" aan de 
orde geweest. De stelling van reclamant, dat de gemeenteraad een ondubbelzinnige, concrete 
toezegging gedaan zou hebben dat het perceel een woonbestemming zou krijgen is in de 
genoemde beroepsprocedure aan de orde geweest. Het betoog hierover heeft destijds 
gefaald. Sindsdien is er geen aanleiding ontstaan om nu anders te oordelen. Zie verder de 
beantwoording onder ad a. 

Ad e. De gemeente bestrijdt dat het bewust de recreatiewoningen in woningen omzet. Het beleid, 
zoals onder ad a reeds aangegeven, is dat recreatiewoningen juist niet in woningen worden 
omgezet. De door reclamant genoemde voorbeelden zijn daarbij niet vergelijkbaar met de 
situatie van reclamant. De door reclamant genoemde voorbeelden zijn namelijk geen 
recreatiewoningen die in woningen worden omgezet. Bij de door reclamant genoemde 
voorbeelden is sprake van functieverandering van een (potentieel) hinderlijke functie, namelijk 
een conferentieoord en een dierenpark. Deze plannen passen binnen het beleid dat de 
gemeenteraad heeft vastgesteld voor functieverandering, dit in tegenstelling tot de casus van 
reclamant. De vergelijking gaat dan ook niet op en leidt niet tot een aanpassing van het 
bestemmingsplan. Dat het omzetten van recreatiewoningen met een BOV status (permanent 
bewoonde logiesverblijven, waarvoor geldt dat de bewoning op grond van het overgangsrecht 
via het bestemmingsplan moet worden gedoogd, ongeacht de persoon van de gebruiker) in 
woningen planologisch geen relevante invloed zou hebben, doet daarbij niet ter zake. Zie 
verder de beantwoording onder ad a en ad f. 

Ad f. Zoals in de Inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Recreatie -
Recreatiewoning reeds is afgewogen, kan het toekennen van een woonbestemming leiden tot 
verstening en aantasting van het groen. Dit alleen al vanwege het feit dat de 
bouwmogelijkheden voor een woning veel ruimer zijn dan voor een recreatiewoning. 
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De door reclamant aangehaalde vergelijking met bedrijfsmatig geëxploiteerde 
recreatieterreinen is daarbij reeds afgewogen. Binnen de bestemming Recreatie -
Verblijfsrecreatie, legt het bestemmingsplan het aantal toegestane recreatiewoningen vast. 
Ook is er een toegestane oppervlakte voor bedrijfsbebouwing opgenomen. Verder is de 
uitstraling van een terrein met een verblijfsrecreatieve bestemming anders dan een gebied 
met solitair gelegen recreatiewoningen. De door reclamant genoemde vergelijking is dan ook 
niet relevant voor de afweging. Daarnaast hebben woonbestemmingen, zoals in de 
Inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Recreatie - Recreatiewoning al is 
beschreven, ruimere bouwmogelijkheden. Er is dus wel degelijk sprake van mogelijkheden 
voor verdere verstening bij omzetting naar een woning. Dit is onwenselijk, aangezien daarmee 
het karakter van het gebied (verder) wordt aangetast. De opmerking van reclamant 
rechtvaardigt dan ook niet het toekennen van een woonbestemming. Het plan wordt op basis 
hiervan dan ook niet aangepast. Zie verder de beantwoording onder ad a en zoals reeds in de 
Inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Recreatie - Recreatiewoning 
gegeven. 

Ad g. De vraag welke bouwregels al dan niet zouden kunnen worden toegekend staat los van de 
vraag of het überhaupt gewenst en mogelijk is om een woonbestemming toe te kennen aan 
het perceel van reclamant. Zoals reeds is afgewogen bij het opstellen van het 
bestemmingsplan "Wissel en Schaveren" en bij de beantwoording van de inspraakreacties op 
het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied is er geen reden om een woonbestemming 
toe te kennen. De vraag welke bouwregels dan zouden kunnen worden toegekend is dan ook 
niet aan de orde en wordt verder buiten beschouwing gelaten. 

Ad h. De eerder gemaakte afweging ten aanzien van de door reclamant genoemde 
recreatiewoningen is onverminderd van toepassing. Er is dan ook geen aanleiding om nu 
anders te oordelen. 
Ten aanzien van de door inspreker genoemde horecabestemming is door reclamant niet 
benoemd om welke horecagelegenheid het gaat. Vermoedelijk doelt reclamant op de 
Vossenberg. Daarover kan gemeld worden dat hier een aparte afweging is gemaakt die niet te 
vergelijken is met de situatie van reclamant. Bovendien zijn de gebruiksrechten (voor horeca) 
reeds aanwezig en zijn de bouwmogelijkheden op dat adres niet verruimd. De planologische 
impact onder het nieuwe bestemmingsplan is dan ook identiek aan de impact onder het 
huidige bestemmingsplan. De vergelijking gaat dan ook verder niet op en leidt daarom niet tot 
een ander oordeel ten aanzien van het perceel van reclamant. Zie verder de beantwoording 
onder ad a, ad e, ad f, en ad g. 

Ad i. In het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied wordt voor recreatiewoningen de inhoud
en oppervlaktematen opgenomen zoals die ook in het huidige bestemmingsplan Buitengebied 
uit 2005 gelden. Zoals in de Inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 
Recreatie - Recreatiewoning al is aangegeven zijn deze maten ruimer dan in het 
bestemmingsplan "Wissel 1994". Dat reclamant van mening is hier geen beroep op te kunnen 
doen wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Ad j . Ten aanzien van de toezegging door het college van burgemeester en wethouders is in het 
verleden al een afweging gemaakt (zie ook de beantwoording onder ad d). Geoordeeld is dat 
er geen sprake is van strijd met het vertrouwensbeginsel. Reclamant kan dan ook geen enkel 
recht ontlenen aan deze toezegging. De opmerking van reclamant is dan ook niet van 
toepassing op deze situatie en leidt niet tot een ander oordeel ten aanzien van de bestemming 
van reclamant. 

Ad k. In tegensteling tot hetgeen reclamant naar voren brengt, is in hoofdstuk 2 van de Inspraaknota 
voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Recreatie - Recreatiewoning een overzicht 
opgenomen van het van toepassing zijnde beleid. Voor het complete overzicht wordt volstaan 
met een verwijzing naar deze nota. Het opnieuw opsommen van het beleid in de voorliggende 
zienswijzennota is verder niet noodzakelijk. Volstaan wordt met de constatering dat dit beleid 
wel degelijk aanwezig is. Zie verder de beantwoording onder ad a. 

Ad I. De opmerking van reclamant ten aanzien van het overgangsrecht is reeds aan de orde 
geweest bij de behandeling van het bestemmingsplan "Wissel en Schaveren" door de Raad 
van State (zie de beantwoording onder ad a en ad d). Daarbij is door de Raad van State 
geoordeeld dat het in dit geval gerechtvaardigd is om, ondanks de argumenten van reclamant 
ten aanzien van het overgangsrecht, de huidige bestemming Recreatiewoning te handhaven. 
Er zijn geen feiten of omstandigheden die deze afweging in een ander perspectief plaatsen. 
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Zoals ook reeds in de Inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Recreatie -
Recreatiewoning is aangegeven is er derhalve geen aanleiding om een woonbestemming op 
te nemen op het perceel van reclamant. 
Ten aanzien van de door reclamant veronderstelde toezegging van de gemeenteraad wordt 
verwezen naar de beantwoording onder ad d. 

Ad m. Zie de beantwoording onder ad d, ad j , ad k en de beantwoording van de inspraakreactie in de 
Inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Recreatie - Recreatiewoning. 

Ad n. Zoals in de Inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Recreatie -
Recreatiewoning reeds is aangegeven, verkeert het perceel van reclamant niet in gelijke 
omstandigheden als de genoemde percelen. De verwijzing naar het raadsbesluit van 18 juli 
1996 doet hier verder niets aan af. Hetgeen in de Inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied Recreatie - Recreatiewoning is gemeld blijft daarom onverminderd van kracht. 
Er is geen aanleiding om op basis van deze zienswijze anders te oordelen ten aanzien van de 
bestemming op het perceel van reclamant. 

Ad o. Reclamant constateert terecht dat diens perceel en de directe omgeving ervan binnen de 
Groene Ontwikkelingszone liggen, zoals die is vastgelegd in de provinciale 
Omgevingsverordening Gelderland. De Omgevingsverordening kent een directe juridische 
doorwerking in bestemmingsplannen. De Omgevingsverordening dient dus te worden vertaald 
in het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied. De aanduiding 'overige zone - groene 
ontwikkelingszone' is op basis hiervan rechtstreeks overgenomen uit de provinciale 
Omgevingsverordening, zo ook op het perceel van reclamant en de directe omgeving. De 
gemeente heeft hierin geen beleidsvrijheid. 
Aangezien op het perceel van reclamant en de direct omgeving de aanduiding 'overige zone -
groene ontwikkelingszone' is opgenomen, overeenkomstig de provinciale 
Omgevingsverordening is het niet duidelijk waarop reclamant baseert dat de gemeente een 
hogere (natuur)bescherming wil toekennen. Dit is immers niet het geval. Wellicht dat 
reclamant aanneemt dat de EHS, zoals in de Inspraaknota benoemd, een hogere 
(natuur)bescherming inhoudt. Het is voorstelbaar dat de term EHS enige verwarring oproept. 
De term EHS is namelijk inmiddels vervangen door de termen Gelders Natuurnetwerk en 
Groene Ontwikkelingszone. Dit ter toelichting. 
De reactie van reclamant leidt dan ook niet tot een aanpassing van het voorliggende 
bestemmingsplan. 

Ad p. De Omgevingsverordening en -visie geven juist aan wat de provincie een provinciaal belang 
acht. Dit is dus ook het permanent bewonen van recreatiewoningen. Het omzetten van de 
recreatiewoning van reclamant in een woning is dus wel degelijk strijdig met een provinciaal 
belang. Het is dan ook gerechtvaardigd dat de gemeente in de afwegingen rondom het 
verzoek van reclamant dit provinciaal beleid in haar afwegingen meeneemt. 
Reclamant stelt vervolgens dat de provincie akkoord is met vergelijkbare gevallen waarin 
recreatiewoningen zijn omgezet in woningen. Reclamant licht dit niet toe. Bij de gemeente zijn 
deze gevallen niet bekend, waardoor dit argument verder geen waarde heeft. Er dient dan ook 
vastgehouden te worden aan het vastgestelde provinciale beleid, hetgeen inhoudt dat niet aan 
het verzoek van reclamant wordt tegemoet gekomen. 
Verder is het correct dat de gemeente Epe deelneemt aan het regionale programma Vitale 
vakantieparken. Doelstelling van dit programma is het maken van een kwaliteitsslag in het 
verblijfsrecreatieve aanbod op de (Noord-) Veluwe. Gemeenten geven hier, binnen het 
programma, een eigen invulling aan. Gemeente Epe heeft in haar beleid "Vitale 
verblijfsrecreatie" (vastgesteld door de gemeenteraad op 15 september 2016) aandacht 
geschonken aan dit regionale programma. Het stimuleren van het aanbod dat beschikbaar is 
voor wisselende verhuur draagt hieraan bij. Permanente bewoning van recreatiewoningen 
staat haaks op dit beleidsvoornemen. Daarnaast zijn er, zoals aangegeven in de Inspraaknota 
voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Recreatie - Recreatiewoning ruimtelijke gronden 
om geen woonbestemming toe te kennen. Het programma Vitale vakantieparken biedt dan 
ook geen aanleiding om aan het perceel van reclamant een woonbestemming toe te kennen. 

Ad q. Zoals in de Inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Recreatie -
Recreatiewoning al is aangegeven, gaat het toekennen van een woonbestemming gepaard 
met mogelijkheden voor extra verstening en eventuele aantasting van bos en de 
landschappelijke waarden ter plaatse (zie ook de beantwoording onder ad f). Als gevolg 
hiervan is er wel degelijk sprake van een mogelijke aantasting van de kernkwaliteiten. De 
zienswijze van reclamant plaatst dit niet in een ander perspectief en leidt derhalve niet tot een 
aanpassing van het plan. 
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Ad r. Zoals in de beantwoording onder ad q. is aangegeven, kan het toekennen van een 
woonbestemming leiden tot verstening en aantasting tot groen. Dit betekent dat een brede 
omgevingstoets noodzakelijk is. Ten aanzien van de door reclamant genoemde 
horecabestemming wordt volstaan met een verwijzing naar de beantwoording onder ad h. En 
ten slotte is voorliggend bestemmingsplan als actualisatieplan in hoofdzaak conserverend van 
aard, waarin geen volledig nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. Daarbij is de aard 
van het plan geen doorslaggevend argument voor hoe iets wordt opgenomen in het 
bestemmingsplan. 

Ad s. Zie de beantwoording onder ad l. 
Ad t. Zie alle voorgaande beantwoording, met name de beantwoording onder ad a, ad b, ad d, ad e, 

ad f, ad j , ad I en ad p. 
Ad u. Reclamant verwijst naar situaties elders in Gelderland, maar voert geen concrete plannen 

aan. De gemeente blijft daarom bij haar standpunt, zoals verwoord in de Inspraaknota 
voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Recreatie - Recreatiewoning, dat het toekennen 
van een woonbestemming niet past binnen het woonbeleid van de gemeente Epe, mede 
omdat dit leidt tot een verlies aan woningaantallen. De opmerking van reclamant leidt niet tot 
een aanpassing van het plan. 

Ad v. Zie de relevante beantwoording van de inspraakreactie en zienswijze. 
Ad w. Reclamant stelt dat de gebruiksmogelijkheden van de gronden binnen de bestemming Bos 

worden ingeperkt. Dit is ten dele waar. Hierover het volgende. 
Het perceel van reclamant ligt in het plangebied van het bestemmingsplan Wissel en 
Schaveren. In tegenstelling tot het bestemmingsplan Buitengebied, zijn in de bosbestemming 
in het bestemmingsplan Wissel en Schaveren bouwwerken, geen gebouw zijnde van 2,50 
meter toegestaan. Bij het integreren van beide plangebieden is de keuze gemaakt om voor het 
gehele buitengebied van de gemeente eenzelfde hoogte van dergelijke bouwwerken aan te 
houden binnen de bestemming Bos, te weten 1 meter. Dit omdat in een bosbestemming 
dergelijke bouwwerken niet nodig zijn. Er is dan ook niet gekozen om voor het buitengebied 
van de gemeente de hoogte van dergelijke bouwwerken te vergroten tot 2,50 meter. 
Dit betekent wel dat de mogelijkheden op het perceel van reclamant beperkt zijn. Om te 
voorkomen dat reclamant teveel in diens belangen wordt geschaad wordt artikel 7 op twee 
punten aangepast. 
Allereerst wordt artikel 7.2 lid b. aangevuld. Daarbij wordt geregeld dat ook de bestaande 
hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde op het tijdstip van inwerking treden van het 
bestemmingsplan is toegestaan. Daarmee worden de thans hogere bouwwerken niet onder 
het overgangsrecht gebracht. 
Ten tweede wordt artikel 7.4 gewijzigd. Een extra lid wordt toegevoegd, te weten lid e. Hierin 
worden bouwwerken, geen gebouw zijnde met een maximale bouwhoogte van 2,50 meter 
mogelijk gemaakt, mits de noodzaak voor een goed beheer van het bos is aangetoond. Op 
deze manier blijft het voor reclamant mogelijk om, weliswaar met een afwijkingsbevoegdheid, 
hogere bouwwerken te realiseren mits de noodzaak daartoe wordt aangetoond. 
Nu dit is ondervangen, wordt met de bestemming Bos de gebruiksmogelijkheden van 
reclamant geenszins beperkt. In het huidige bestemmingsplan Wissel en Schaveren is deze 
ook reeds aanwezig, met vrijwel dezelfde gebruiks- en bouwregels. Er is dan ook geen sprake 
van een beperking voor reclamant. Een verdere wijziging van deze bestemming is dan ook 
niet nodig. 
Overigens wordt opgemerkt dat reclamant in diens zienswijze verwijst naar het 
bestemmingsplan Wissel 1994. Dit bestemmingsplan is inmiddels al meer dan 20 jaar oud. 
Het beleid ten aanzien van natuur is gewijzigd sinds die tijd. Bovendien is dit 
bestemmingsplan niet meer aan de orde sinds de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
Wissel en Schaveren in 2011. Verder was het in het bestemmingsplan Wissel 1994 inderdaad 
mogelijk om binnen de bestemming Bos vlaggenmasten, lichtmasten en antennes te plaatsen 
met een hoogte tot 15 meter. Deze mogelijkheid is in het bestemmingsplan Wissel en 
Schaveren al vervallen. Daarnaast is de bouwregelgeving gewijzigd sinds die tijd, zo is het 
vergunningvrij plaatsen van schotelantennes en vlaggenmasten onder bepaalde voorwaarden 
mogelijk. 

Ad x. Aan de verzoeken wordt niet tegemoet gekomen. Zie de beantwoording onder ad a t/m ad w. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 

Artikel 7 lid 7.2.b wordt als volgt a a n g e p a s t : n i e t meer dan 1 m mag bedragen dan wel de 
bestaande hoogte zoals die bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan. 
Artikel 7 lid 7.4.e wordt toegevoegd. De bepaling in dit lid luidt als volgt: "lid 7.2 ten behoeve 
van het realiseren van bouwwerken, geen gebouw zijnde met een maximale bouwhoogte van 
2,5 m, met dien verstande dat de noodzaak voor een goed beheer van het bos is 
aangetoond". 
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2. Reclamant (registratienummer 2015-33270) 

Samenvatting reactie 

De zienswijze van reclamant is identiek aan zienswijze 1. 

Reactie gemeente 

Zie de beantwoording van zienswijze 1. 

Conclusie 
De zienswijze geeft behoudens de genoemde wijziging onder zienswijze 1 geen aanleiding om het 
bestemmingsplan te wijzigen. 
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3. Reclamant (registratienummer 2015-33271) 

Samenvatting reactie 
De zienswijze van reclamant is identiek aan zienswijze 1. 
Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 

Zie de beantwoording van zienswijze 1. 

Conclusie 
De zienswijze geeft behoudens de genoemde wijziging onder zienswijze 1 geen aanleiding om het 
bestemmingsplan te wijzigen. 
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4. Reclamant (registratienummer 2015-33272) 

Samenvatting reactie 
De zienswijze van reclamant is identiek aan zienswijze 1 
Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 

Zie de beantwoording van zienswijze 1. 

Conclusie 
De zienswijze geeft behoudens de genoemde wijziging onder zienswijze 1 geen aanleiding om het 
bestemmingsplan te wijzigen. 
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5. Reclamant (registratienummer 2015-33273) 

Samenvatting reactie 
De zienswijze van reclamant is vrijwel identiek aan zienswijze 1. 
Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 
Zie de beantwoording van zienswijze 1. Daarbij wordt toegevoegd dat de beantwoording van ad q 
wordt aangevuld met een verwijzing naar de beantwoording van zienswijze 1 onder ad h. 

Conclusie 
De zienswijze geeft behoudens de genoemde wijziging onder zienswijze 1 geen aanleiding om het 
bestemmingsplan te wijzigen. 



6. Reclamant (registratienummer 2015-33274) 

Samenvatting reactie 
De zienswijze van reclamant is identiek aan zienswijze 1. 
Uit de hoorzitting zijn geen aanvullingen naar voren gekomen. 

Reactie gemeente 

Zie de beantwoording van zienswijze 1. 

Conclusie 
De zienswijze geeft behoudens de genoemde wijziging onder zienswijze 1 geen aanleiding om het 
bestemmingsplan te wijzigen. 
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7. Reclamant (registratienummer 2015-33275) 

Samenvatting reactie 
De zienswijze van reclamant is vrijwel identiek aan zienswijze 1. De wijzigingen ten opzichte van 
zienswijze 1 zijn: 
c. Reclamant stelt dat diens inspraakreactie niet becommentarieerd is in de inspraaknota, maar 

zich richt op Achterste Molenweg 14. Reclamant geeft daarom aan dat diens inspraakreactie 
als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. 

d. Reclamant stelt dat de gemeenteraad in de jaren 90 van de vorige eeuw voornemens was het 
perceel een woonbestemming toe te kennen, waarop ook bouwvergunningen zijn verleend. Er 
is geen enkel rechtens te honoreren en/of planologisch argument de toezegging van de 
gemeenteraad niet in te lossen. 

j . Reclamant stelt dat de toezegging van het college van B&W in de jaren 90 van de vorige 
eeuw, zoals in andere inspraakreacties behandeld, niet is afgestemd op diens situatie. 
Volgens reclamant staat vast dat aan de BOV adressen in Schaveren een woonbestemming 
zou worden toegekend en dat B&W op dit beleid heeft geanticipeerd. Nadien hebben zich 
geen feiten en omstandigheden voorgedaan waarvan omzetting naar een woonbestemming 
strijd met het recht of een goede ruimtelijke ordening zou opleveren. 

n. Reclamant stelt dat de vergelijking met enkele percelen, zoals in andere inspraakreacties 
behandeld, niet is afgestemd op diens situatie. Reclamant draagt aan dat gezien het 
gelijkheidsbeginsel reclamant een woonbestemming had moeten krijgen, omdat Boerweg 10 
en Heidebadweg 18 en 24 dit ook hebben gekregen. De situatie van reclamanťs perceel 
verschilt niet met deze percelen. 

w. Reclamant stelt zich op het standpunt dat de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de 
bestemming "Bos" dienen te worden gewijzigd en in overeenstemming dienen te worden 
gebracht met de gebruiksmogelijkheden van de grond behorende bij 
woningen/recreatiewoningen. Dit omdat de bestemming "Bos" een beperking van de 
gebruiksmogelijkheden inhoudt die niet door dringende reden wordt gerechtvaardigd. De 
percelen zijn namelijk al jaren in gebruik ten dienste van de recreatieve/woonbestemming, 
waar nu geen doelmatig gebruik van kan worden gemaakt omdat geen omheiningen, 
buitenlampen, toegangspoorten, schommels, schotels en terrassen zijn toegestaan 

Reactie gemeente 
Zie de beantwoording van zienswijze 1. Ten aanzien van de wijzigingen ten opzichte van zienswijze 1 
is onze reactie als volgt: 
Ad c. In tegenstelling tot hetgeen reclamant stelt, is diens inspraakreactie wel degelijk van 

commentaar voorzien (inspraakreactie 10 van de Inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied Recreatie - Recreatiewoning). Wel is het zo dat op nagenoeg alle onderdelen 
wordt verwezen naar andere, gelijkluidende inspraakreacties. Daarbij worden alle aspecten uit 
de inspraakreactie van reclamant behandeld. Ook het feit dat daarbij andere percelen aan de 
orde zijn doet daar niet aan af, aangezien de situatie op deze percelen (o.a. qua bestemming) 
identiek is. De inspraakreactie is dan ook volledig en correct behandeld. Volstaan wordt dan 
ook met een verwijzing naar de Inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 
Recreatie - Recreatiewoning waarin een samenvatting van de inspraakreactie van reclamant 
is gegeven, welke is voorzien van een gemeentelijke beantwoording. 
Misschien hebben de verwijzingen naar andere inspraakreacties bij reclamant voor verwarring 
gezorgd. Bovendien is er geen splitsing gemaakt tussen het plangebied Wissel (Epe) en 
Schaveren (Epe/Emst). Wellicht was het voor reclamant duidelijker geweest om de gebieden 
wel te splitsen voor wat betreft beantwoording. Overigens had dat voor de conclusies ten 
aanzien van de inspraakreactie geen verschil gemaakt. Voor zowel Wissel als Schaveren 
moet worden uitgegaan van het thans geldende bestemmingsplan Wissel en Schaveren. Wij 
nemen aan dat bovenstaande uitleg alle onduidelijkheid wegneemt. 

Ad d. Reclamant verwijst ter onderbouwing van diens stelling naar de bestemmingsplannen 
Schaveren 1975 en Schaveren 2002. Het uitgangspunt is echter het thans geldende 
bestemmingsplan Wissel en Schaveren. Bij het vaststellen van dat bestemmingsplan heeft de 
gemeenteraad geen aanleiding gezien om aan het perceel van reclamant een 
woonbestemming toe te kunnen. 
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Sindsdien is het beleid ten aanzien van recreatiewoningen niet gewijzigd. Ook is een 
vergelijkbaar argument reeds bij de beroepsprocedure voor het bestemmingsplan Wissel en 
Schaveren aan de orde geweest, welk argument heeft gefaald. Er is dan ook nog steeds geen 
aanleiding om het perceel van reclamant anders te bestemmen. Zie verder ook de 
beantwoording van zienswijze 1 onder ad a en onder ad d. 

Ad j . Er is geen sprake van een toezegging om een woonbestemming toe te kennen. Bij het 
vaststellen van het bestemmingsplan Wissel en Schaveren heeft de gemeenteraad ook geen 
aanleiding gezien om aan het perceel van reclamant een woonbestemming toe te kennen. 
Aan de stelling van reclamant is dan ook geen waarde meer toe te kennen. Zie verder de 
beantwoording onder ad d en van zienswijze 1 onder ad j . 

Ad n. Hoewel reclamant de gemeentelijke reactie op diens inspraakreactie beschouwt als niet 
afgestemd op diens situatie, is het door reclamant gehanteerde argument gelijk aan die van 
de andere reacties. Daarom wordt volstaan met een verwijzing naar de beantwoording van 
zienswijze 1 onder ad n. 

Ad w. Zie de beantwoording van zienswijze 1 onder ad w. Waarbij in de situatie van reclamant niet 
het bestemmingsplan Wissel 1994 maar Schaveren uit 2002 relevant was. Ook dit 
bestemmingsplan is inmiddels door het bestemmingsplan Wissel en Schaveren vervangen en 
dus niet meer van toepassing. 

Conclusie 
De zienswijze geeft behoudens de genoemde wijziging onder zienswijze 1 geen aanleiding om het 
bestemmingsplan te wijzigen. 
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8. Reclamant (registratienummer 2015-33276) 

Samenvatting reactie 

De zienswijze van reclamant is identiek aan zienswijze 7. 

Reactie gemeente 
Zie de beantwoording van zienswijze 7. Ten aanzien van de beantwoording onder ad c wordt 
opgemerkt dat voor reclamant inspraakreactie 9 geldt. 
Conclusie 
De zienswijze geeft behoudens de genoemde wijziging onder zienswijze 1 geen aanleiding om 
bestemmingsplan te wijzigen. 



9. Reclamant (registratienummer 2015-33277) 

Samenvatting reactie 

De zienswijze van reclamant is identiek aan zienswijze 7. 

Reactie gemeente 
Zie de beantwoording van zienswijze 7. Ten aanzien van de beantwoording onder ad c wordt 
opgemerkt dat voor reclamant inspraakreactie 3 geldt. 
Conclusie 
De zienswijze geeft behoudens de genoemde wijziging onder zienswijze 1 geen aanleiding om 
bestemmingsplan te wijzigen. 



10. Reclamant (registratienummer 2015-33278) 

Samenvatting reactie 

De zienswijze van reclamant is identiek aan zienswijze 7. 

Reactie gemeente 
Zie de beantwoording van zienswijze 7. Ten aanzien van de beantwoording onder ad c wordt 
opgemerkt dat voor reclamant inspraakreactie 11 geldt. 
Conclusie 
De zienswijze geeft behoudens de genoemde wijziging onder zienswijze 1 geen aanleiding om het 
bestemmingsplan te wijzigen. 



11. Reclamant registratienummer 2015-33710) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant draagt aan dat de rechtbank heeft geoordeeld dat op het perceel van reclamant in 

de recreatiewoning mag worden gewoond. Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling blijkt dat 
gebruik dat rechtens onder het overgangsrecht valt, bij een planherziening niet nogmaals 
onder het overgangsrecht mag worden gebracht. Het is niet aannemelijk dat het gebruik 
binnen de planperiode zal worden beëindigd. Het gebruik dient in het nieuwe plan dus positief 
te worden bestemd. Het ligt dan ook op de weg van de raad om te overwegen of in het 
voorliggende plan een positieve bestemming kan worden opgenomen. Het gebruik zonder 
nader onderzoek nogmaals onder het overgangsrecht brengen, berust niet op een deugdelijke 
motivering. Het bestemmingsplan is dan ook onzorgvuldig voorbereid. Daarom verzoekt 
reclamant om op haar perceel een woonbestemming toe te kennen. 

Uit de hoorzitting zijn aanvullingen naar voren gekomen. 
b. Reclamant weet niet zeker of zij een persoonsgebonden of een objectgebonden beschikking 

heeft. Dit maakt verschil op het moment dat de woning eventueel wordt verkocht. 

Reactie gemeente 
Ad a. De uitspraak van de rechtbank geeft aan dat reclamant mag wonen in de recreatiewoning. Dit 

betreft een regeling onder het overgangsrecht. Aan het gegeven dat het gebruik al sinds lange 
tijd onder het overgangsrecht valt, kunnen echter geen gerechtvaardigde rechten en 
verwachtingen worden ontleend dat een woonbestemming voor het perceel wordt 
opgenomen. Aan de tijdsduur van het strijdige gebruik zelf komt immers geen zwaarwegende 
betekenis toe. Het overgangsrecht strekt ertoe bescherming te bieden aan gevestigde 
belangen of rechten bij de invoering van een nieuwe regeling die de bestaande situatie niet 
dekt. Wanneer bestaand gebruik in strijd is met (de gebruiksregels van) een 
bestemmingsplan, hoeft dat bestaande gebruik echter niet positief te worden bestemd. In 
onderhavig geval is dit temeer het geval nu reeds een uitsterfregeling is opgenomen voor het 
betreffende perceel, waardoor niet alleen de eigenaar, maar ook eventuele rechtsopvolgers 
het gebruik kunnen continueren. Hiermee is voldoende duidelijkheid gegeven voor de 
toekomst. Er is geen reden om deze ingezette lijn, gelet op het gevoerde beleid, te 
veranderen. Ten aanzien van de stelling van reclamant over het nogmaals onder het 
overgangsrecht brengen van het gebruik wordt verder verwezen naar de beantwoording van 
zienswijze 1 onder ad I. 

Ad b. Op het perceel van reclamant valt de permanente bewoning onder het overgangsrecht. Indien 
het perceel langer dan 1 jaar niet bewoond wordt, vervalt de bescherming op basis van het 
overgangsrecht. Er is geen sprake van een persoonsgebonden situatie. Ook een ander 
persoon/rechtsopvolger kan permanente bewoning onder het overgangsrecht voortzetten, mits 
zoals aangegeven de bewoning niet langer dan een jaar wordt onderbroken. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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12. Reclamant (registratienummer 2015-33715) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant verzoekt om het bestemmingsvlak op zijn perceel in overeenstemming te brengen met 

de feitelijke situatie, aangezien de feitelijke bebouwing buiten het bestemmingsvlak uitsteekt. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant merkt terecht op dat de feitelijke situatie niet overeen komt met het 

bestemmingsvlak. Aan de noordwestzijde wordt het bestemmingsvlak circa 30 centimeter 
overschreden. Aangezien het hier een feitelijk situatie betreft en bovendien slechts een 
minimale overschrijding is er in principe geen bezwaar om het bestemmingsvlak aan de 
noordwestzijde met 30 centimeter te verruimen. Het bestemmingsvlak van reclamant ligt 
echter binnen een gebied wat door de provincie is aangewezen als Groene 
Ontwikkelingszone. Uitbreiden van het bestemmingsvlak betekent een areaalverlies van de 
Groene Ontwikkelingszone. Dit dient te worden gecompenseerd. Aan de noordoostzijde van 
het bestemmingsvlak bevindt zich geen bebouwing. Er is daarom geen bezwaar om de grens 
van het bestemmingsvlak aan de noordoostzijde 30 centimeter terug te leggen. Reclamant 
wordt hierdoor niet beperkt in diens mogelijkheden en er wordt wel voldaan aan de 
voorwaarde dat aanpassing van het bestemmingsvlak niet ten koste gaat van de Groene 
Ontwikkelingszone. 
Aan het verzoek van reclamant kan daarom tegemoet worden gekomen, waarbij het 
bestemmingsvlak aan de noordwestzijde met 30 centimeter wordt verruimd en de grens van 
het bestemmingsvlak aan de noordoostzijde 30 centimeter wordt teruggelegd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak op het perceel plaatselijk bekend Heidebadweg 19 te Epe wordt aan de 
noordwestzijde met 30 centimeter verruimd, terwijl de grens van het bestemmingsvlak aan de 
noordoostzijde 30 centimeter wordt teruggelegd, overeenkomstig de onderstaande afbeelding. 

Aangepast bestemmingsvlak Heidebadweg 19, Epe 
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13. Reclamant (registratienummer 2015-33730) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant draagt aan dat de in het ontwerp plan opgenomen bestemming voor Oranjeweg 76 

te Ernst niet overeenkomstig het feitelijke en toegestane gebruik is. Dit is het gebruik als 
woning. Conform de jurisprudentie is het te doen gebruikelijk dat een gebruik welke is 
ontstaan ver voor het ter visie leggen van een ontwerp bestemmingsplan en waarvoor middels 
correspondentie, persoonlijke onderhouden en procedures de toestemming tot permanent 
wonen is vastgelegd, dit gebruik vast te leggen in een opvolgend bestemmingsplan. 
Reclamant verzoekt om een woonbestemming. 

Uit de hoorzitting zijn wel aanvullingen naar voren gekomen. 
b. Reclamant verzoekt om een objectgebonden beschikking. 

Reactie gemeente 
Ad a. Er mag nu op grond van een persoonlijke gedoogbeschikking gewoond worden in de 

recreatiewoning van reclamanten te Oranjeweg 76 te Ernst. Als het gebruik wordt beëindigd, 
eindigt deze gedoogbeschikking. Oranjeweg 76 te Ernst wordt dan weer correct gebruikt als 
recreatiewoning. Dit is het gebruik zoals bestemd en het gebruik dat de gemeente wenst. 

Ook in de uitspraak van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State (ABRvS, 11 februari 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:382), welke uitspraak gaat over Oranjeweg 76, is bepaald dat "in deze 
persoonsgebonden gedoogbeschikking ondubbelzinnig besloten ligt dat de permanente 
bewoning van de recreatiewoning in strijd is met het destijds geldende bestemmingsplan 
"Schaveren" en dat het college zich bij die bewoning niet zonder meer wenst neer te leggen, 
behoudens het gebruik door H. van Lagen zelf." 
Als er een woonbestemming op het perceel gevestigd wordt, dan zal het nooit meer als 
recreatiewoning gebruikt worden. Bij de beoordeling van het toekennen van een 
woonbestemming aan recreatiewoningen speelt het gehanteerde gemeentelijke beleid een 
belangrijke rol. Dit beleid is gericht op het handhaven van de toeristische mogelijkheden 
binnen de gemeente, waaronder het aanbod van recreatiewoningen, en op het toevoegen van 
woningen op specifieke locaties, waartoe Oranjeweg 76 niet behoort. Daarnaast heeft de 
gemeente een actief handhavingsbeleid, welke in 2008 ook heeft geleid tot een projectmatige 
aanpak, waarbij ook de keuze voor persoonsgebonden gedoogbeschikkingen aan de orde is 
geweest en in bepaalde gevallen ook is toegekend. De gemeente gaat het gebruik van 
recreatiewoningen als woning actief tegen. De gemeente is op grond van haar beleid van 
mening dat het toekennen van een woonbestemming aan recreatiewoningen niet strekt tot 
een goede ruimtelijke ordening en moet worden tegengegaan. De Raad van State is van 
oordeel dat de gemeente hierin in haar recht staat. 
Aan het gegeven dat het gebruik al sinds lange tijd persoonlijk gedoogd wordt kunnen geen 
gerechtvaardigde rechten en verwachtingen worden ontleend dat een woonbestemming voor 
het perceel wordt opgenomen. Aan de tijdsduur van het strijdige gebruik zelf komt immers 
geen zwaarwegende betekenis toe. De persoonlijke gedoogbeschikking strekt ertoe 
bescherming te bieden aan gevestigde belangen of rechten bij de invoering van een nieuwe 
regeling die de bestaande situatie niet dekt. Wanneer bestaand gebruik in strijd is met (de 
gebruiksregels van) een bestemmingsplan, hoeft dat bestaande gebruik echter niet positief te 
worden bestemd. Er is geen reden om deze ingezette lijn, gelet op het gevoerde beleid, te 
veranderen. 
Dat het gebruik voor permanente bewoning kan eindigen na de planperiode van 10 jaar is een 
geaccepteerde situatie. Daarnaast hecht de gemeente er gelet op het gevoerde beleid waarde 
aan dat de recreatiewoning ook in de toekomst nog als zodanig gebruikt kan worden. Bij de 
opname van een woonbestemming komt deze mogelijkheid te vervallen. Dat evenzeer de 
mogelijkheid bestaat dat de recreatiewoning gedurende de planperiode wel permanent 
bewoond blijft, betekent nog niet dat hieruit volgt dat onze gemeente eraan gehouden is een 
positieve 'woonbestemming' op te nemen. 
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Het toekennen van een woning is dus, gezien bovenstaande omtrent het gemeentelijk beleid, 
niet aan de orde. Er zijn gegronde redenen om het toekennen van een woonbestemming in 
strijd te achten met een goede ruimtelijke ordening en het gevoerde beleid. Bovendien valt het 
perceel van reclamant onder het recent vastgestelde bestemmingsplan Wissel en Schaveren 
(vastgesteld 12 mei 2011) en het bestemmingsplan Wissel en Schaveren, correctieve 
herziening (vastgesteld 14 februari 2013) . In dat plan is het object ook als recreatiewoning 
bestemd. Hiertegen is door reclamant niet in beroep gegaan. Het beleid ten aanzien van 
recreatiewoning is na het vaststellen van het genoemde bestemmingsplan niet gewijzigd. Aan 
het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad b. Er is in de voorliggende situatie geen sprake van een objectgebonden overgangsrecht, dit is 
met de - onder ad a. aangehaalde - uitspraak van de Raad van State vast komen te staan. 
De met de gedoogbeschikking toegestane bewoning van de recreatiewoning geldt alleen voor 
reclamanten. Er is geen aanleiding om in het kader van het bestemmingsplan Buitengebied de 
persoonsgebonden gedoogbeschikking te vervangen door een objectgebonden 
gedoogbeschikking. Aan het verzoek van reclamant om een objectgebonden 
gedoogbeschikking wordt niet tegemoet gekomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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14. Reclamant (registratienummer 2015-33748) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant draagt aan dat de in het ontwerp plan opgenomen bestemming voor 

Schaverenseveldweg 30 te Ernst niet overeenkomstig het feitelijke en toegestane gebruik is. 
Dit is het gebruik als woning. Conform de jurisprudentie is het te doen gebruikelijk dat een 
gebruik welke is ontstaan door overgangsrecht en waarvoor de toestemming tot permanent 
wonen is vastgelegd, dit gebruik vast te leggen in een opvolgend bestemmingsplan. 
Reclamant verzoekt om een woonbestemming. 

Uit de hoorzitting zijn wel aanvullingen naar voren gekomen. 
b. Reclamant geeft aan dat een uitspraak van de Raad van State verkeerd wordt uitgelegd door 

de gemeente. 
c. Reclamant geeft aan dat het hem een uitdaging lijkt om een vergunningaanvraag in te dienen 

voor "gebruik als bestaand". Volgens reclamant heeft de gemeente in dat geval geen grond 
om een dergelijke vergunning te weigeren. 

Reactie gemeente 
Ad a. Voor het perceel Schaverenveldweg 30 te Ernst is schriftelijk bevestigd dat de bewoning van 

de recreatiewoning onder het objectgebonden overgangsrecht valt. Het object mag permanent 
bewoond worden , hoewel dit in strijd is met de bestemming. Als het permanent wonen langer 
dan 1 jaar gestaakt is geweest, nadat het overgangsrecht in werking is getreden, vervalt de 
gedoogbeschikking: permanente bewoning is dan niet meer toegestaan. Schaverenveldweg 
30 te Ernst wordt dan weer correct gebruikt als recreatiewoning. Dit is het gebruik zoals 
bestemd en het gebruik dat de gemeente wenst. 
Als er een woonbestemming op het perceel gevestigd wordt, dan zal het nooit meer als 
recreatiewoning gebruikt worden. Bij de beoordeling van het toekennen van een 
woonbestemming aan recreatiewoningen speelt het gehanteerde gemeentelijke beleid een 
belangrijke rol. Dit beleid is gericht op het handhaven van de toeristische mogelijkheden 
binnen de gemeente, waaronder het aanbod van recreatiewoningen, en op het toevoegen van 
woningen op specifieke locaties, waartoe Schaverenseveldweg 30 te Ernst niet behoort. 
Daarnaast heeft de gemeente een actief handhavingsbeleid, welke in 2008 ook heeft geleid 
tot een projectmatige aanpak, waarbij ook de keuze voor gedoogbeschikkingen aan de orde is 
geweest en in bepaalde gevallen ook is toegekend. De gemeente gaat het gebruik van 
recreatiewoningen als woning actief tegen. De gemeente is op grond van haar beleid van 
mening dat het toekennen van een woonbestemming aan recreatiewoningen niet strekt tot 
een goede ruimtelijke ordening en moet worden tegengegaan. De Raad van State is van 
oordeel dat de gemeente hierin in haar recht staat. 
Aan het gegeven dat het gebruik al sinds lange tijd persoonlijk gedoogd wordt kunnen geen 
gerechtvaardigde rechten en verwachtingen worden ontleend dat een woonbestemming voor 
het perceel wordt opgenomen. Aan de tijdsduur van het strijdige gebruik zelf komt immers 
geen zwaarwegende betekenis toe. De persoonlijke gedoogbeschikking strekt ertoe 
bescherming te bieden aan gevestigde belangen of rechten bij de invoering van een nieuwe 
regeling die de bestaande situatie niet dekt. Wanneer bestaand gebruik in strijd is met (de 
gebruiksregels van) een bestemmingsplan, hoeft dat bestaande gebruik echter niet positief te 
worden bestemd. Er is geen reden om deze ingezette lijn, gelet op het gevoerde beleid, te 
veranderen. 
Dat het gebruik voor permanente bewoning kan eindigen na de planperiode van 10 jaar is een 
geaccepteerde situatie. Daarnaast hecht de gemeente er gelet op het gevoerde beleid waarde 
aan dat de recreatiewoning ook in de toekomst nog als zodanig gebruikt kan worden. Bij de 
opname van een woonbestemming komt deze mogelijkheid te vervallen. Dat evenzeer de 
mogelijkheid bestaat dat de recreatiewoning gedurende de planperiode wel permanent 
bewoond blijft, betekent nog niet dat hieruit volgt dat onze gemeente eraan gehouden is een 
positieve 'woonbestemming' op te nemen. 

24 



Het toekennen van een woning is dus, gezien bovenstaande omtrent het gemeentelijk beleid, 
niet aan de orde. Er zijn gegronde redenen om het toekennen van een woonbestemming in 
strijd te achten met een goede ruimtelijke ordening en het gevoerde beleid. Bovendien valt het 
perceel van reclamant onder het recent vastgestelde bestemmingsplan Wissel en Schaveren 
(vastgesteld 12 mei 2011) en het bestemmingsplan Wissel en Schaveren, correctieve 
herziening (vastgesteld 14 februari 2013). In dat plan is het object ook als recreatiewoning 
bestemd. Hiertegen is door reclamant niet in beroep gegaan. Het beleid ten aanzien van 
recreatiewoning is na het vaststellen van het genoemde bestemmingsplan niet gewijzigd. Aan 
het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad b. De opmerking van reclamant wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Ad c. De opmerking van reclamant wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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3. Hoorzittingen 

Datum: 2 februari 2016, 14.00 uur 
Aanwezig: Reclamanten (2015-33272, 2015-33271, 2015-33273, 2015-33274, 2015-33269) 

Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Uitleg procedure. Reclamant geeft aan dat het om een "oud probleem" gaat, wat dateert uit de jaren 
80. Het gaat om recreatiewoningen die al 30 jaar of meer worden bewoond. Reclamanten willen dit 
gebruik gelegaliseerd zien. Behalve door toekenning van een woonbestemming is legalisering ook 
mogelijk door een woonfunctie aan de recreatiewoning toe te kennen volgens reclamant. Reclamant 
vindt dat het college een heleboel problemen schets in reactie op de ingediende inspraakreactie. 
Volgens reclamanten is dit niet terecht: waar een wil is, is een weg wat hen betreft. Reclamanten 
hopen dat de raad alsnog voor hen in gunstige zin beslist. 
Zij verwijzen naar een raadsbesluit genomen in 1996. Daarin stond dat de recreatiewoningen in 
Wissel een woonbestemming zouden krijgen. Deze toezegging is onvoorwaardelijk gedaan en 
verjaard daardoor niet volgens reclamant. Reclamanten doen daarnaast ook een beroep op het 
morele aspect. Volgens reclamanten worden gelijke situaties ongelijk behandeld. 
Volgens reclamanten is er nu sprake van een andere tijd, dit zou wat hen betreft aanleiding moeten 
zijn voor de gemeente om de bakens te verzetten. Er is nu bijvoorbeeld het provinciale project vitale 
vakantieparken. Volgens reclamanten is hierbij gebleken dat er veel te veel recreatiewoningen zijn en 
daarnaast dat voor veel recreatiewoningen de recreatieve bestemming onhaalbaar zal blijken te zijn. 
Dit is volgens reclamanten met name het geval op kleine, verkavelde terreinen, met verspreid 
eigendom, zonder gemeenschappelijke voorzieningen. 
Herbestemmen is volgens reclamanten echt iets van deze tijd. Volgens reclamanten is er daarnaast 
ook sprake van een tekort aan sociale huurwoningen. Ook dit zijn redenen om hier 
woonbestemmingen toe te kennen. 
Reclamant geeft aan dat de verwijzing in de zienswijze naar een toekenning van een zelfstandige 
horecabestemming o.a. betrekking heeft op De Veldkamp. Het plan bevat een aantal "oranje vlekken" 
volgens reclamant. Reclamanten vinden het onbegrijpelijk dat dit blijkbaar wel eenvoudig geregeld kan 
worden in dit bestemmingsplan. 
Reclamant verwijst naar de bestemming Bos in dit bestemmingsplan. Volgens reclamant pakt dit 
slecht uit. Oorspronkelijk was in Wissel toegekend een bestemming Bos - logiesverblijven toegestaan. 
Daarbij lagen bebouwingsmogelijkheden en gebruiksmogelijkheden over heel het park verspreid. In 
bestemmingsplan Wissel Schaveren is dat vervolgens teruggebracht naar de bestemming Bos met 
kleine vlakjes recreatiewoningen. Nu wordt er gehandhaafd op bestemming Bos en wordt alles wat 
eerder is opgericht ten behoeve van logiesverblijven als strijdig met de bestemming Bos beschouwd. 
Terwijl dit alles oorspronkelijk legaal was ten tijde van de eerdere bestemming: logiesverblijven 
toegestaan. Dit is dus een planologische verslechtering volgens reclamant. Reclamant wil dat dit 
gecorrigeerd wordt. Omgeving is weliswaar bos, maar het is geen natuurreservaat, het is van 
oorsprong een recreatieterrein zo geeft reclamant aan. 
Reclamant geeft nog eens expliciet aan dat "Park Wissel" geen park is, het is geen vakantiepark, het 
is een eigen weg. Het park is helemaal uitgepond. ledereen heeft een eigen stuk grond. 
Volgens reclamant wordt in het kader van Vitale vakantieparken onderzoek gedaan naar 
levensvatbarheid parken. Uit onderzoek elders blijkt volgens reclamanten dat parken vaak niet meer 
levensvatbaar zijn. Daar moet een oplossing voor gezocht worden. In de huidige context van 
duurzaam leven, een volkshuisvestelijk tekort, opvang van arbeidsmigranten en vluchtelingen op 
recreatieparken moet er ook een oplossing voor mensen die al zolang in een recreatiewoning wonen 
mogelijk zijn. 
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Reclamant geeft aan dat er gekozen kan worden alleen de BOV gevallen te legaliseren. De gemeente 
is in dat geval niet gehouden om de niet BOV gevallen gelijk te behandelen. De gevolgen zijn dan 
beperkt. Reclamanten geven aan dat voor de gemeente een recreant minder inkomsten oplevert dan 
een inwoner. 
Volgens reclamant wordt het woningcontingent vaak opgevoerd als probleem. Volgens reclamant is dit 
geen probleem: omzettingen elders, zoals in Ermelo (woonfunctie bij recreatiewoning) bijvoorbeeld 
worden door provincie niet afgetrokken van het woningcontingent. 

Aanwezig: Reclamant (2015-33710) 
Dhr. J. van Nuijs (wethouder); 
Mevr. K.C.M. Olieman (secretaris). 

Positieve bestemming recreatiewoning 
Uitleg procedure. 
Reclamant woont in een recreatiewoning met een object gebonden gedoogbeschikking. Dit betekent 
dat zij hier permanent mag wonen. Hiervoor geldt het overgangsrecht. Volgens reclamant blijkt uit 
vaste jurisprudentie dat het gebruik dat onder het overgangsrecht valt, bij een planherziening niet 
nogmaals onder het overgangsrecht mag worden gebracht. Het mag niet tweemaal onder 
overgangsrecht vallen. Het gebruik moet volgens reclamant daarom in het nieuwe bestemmingsplan 
positief worden bestemd. Reclamant woont hier prettig en wil hier niet weg. Reclamant wil weten wat 
er gebeurd als ze de woning verkoopt. Toen zij de woning 15 jaar geleden kocht was het reclamant 
niet duidelijk dat ze er niet permanent mocht wonen. 
Reclamant mag de woning niet een jaar leeg laten staan en niet uitbreiden. Als de woning een jaar 
leeg staat vervalt de object gebonden gedoogbeschikking. Dit heeft de gemeente bevestigd in een 
brief van 9 oktober 2013 (eenheid handhaving, 2013-34075). De woning blijft een recreatiewoning. 
Reclamant weet niet zeker of zij een persoonsgebonden of een objectgebonden beschikking heeft. Dit 
maakt verschil op het moment dat de woning eventueel wordt verkocht. De gemeente zal dit nagaan. 

Datum: 17 november 2015, 14.30 uur 
Aanwezig: Reclamant 2015-33730 

Dit echtpaar woont hier al 30 jaar in een voormalig zomerhuis. Het echtpaar heeft hiervoor een 
persoonsgebonden beschikking. Het echtpaar verzoekt om een objectgebonden beschikking. Nog 
liever hebben zij een woonbestemming. De woning is bewoond sinds 1981. Het is een schrijnend 
geval. Het gaat om een hoogbejaard echtpaar. Het echtpaar wil graag dat hun zoon hier kan wonen 
als zij er later niet meer zijn. De zoon is in dit huis geboren. 

Datum: 17 november 2015, 14.30 uur 
Aanwezig: Reclamant (2015-33748) 

Reclamant verwijst naar een uitspraak van de Raad van State met betrekking tot een recreatiewoning 
aan de Woesterbergweg (Verbeek). Volgens reclamant legt de gemeente Epe deze uitspraak 
verkeerd uit. Volgens reclamant betrof dit een heel specifiek geval. De desbetreffende bewoner had 
de woning afgebroken en had aangegeven dat deze recreatief werd gebruikt. 
Volgens reclamant is de in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen bestemming niet 
overeenkomstig het feitelijke en toegestane gebruik. De bewoner heeft een object gebonden 
beschikking. 

Reclamant is van mening dat de beschikking op grond van de eerder gevolgde procedures en 
geschiedenis nu omgezet zou moeten worden in een woonbestemming. Reclamant verzoekt daarom 
om de bestemming Wonen toe te kennen. 
Reclamant geeft aan dat het hem een uitdaging lijkt om een vergunningaanvraag in te dienen voor 
"gebruik als bestaand". Volgens reclamant heeft de gemeente in dat geval geen grond om een 
dergelijke vergunning te weigeren. 
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1. Inleiding 
De voorliggende "Zienswijzennota Buitengebied - Overig" bevat de verantwoording van de 
binnengekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied met betrekking tot 
verschillende onderwerpen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zijn circa 220 
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn per onderwerp gecategoriseerd en in verschillende 
zienswijzennota's behandeld. Per abuis zijn vier zienswijzen niet in de daarvoor bedoelde 
zienswijzennota terecht gekomen. Deze zienswijzen vier zienswijzen worden alsnog in deze 
zienswijzennota behandeld. 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied voorziet in de juridisch-planologische regeling voor grote 
delen van het buitengebied. Ook Wissel en Schaveren maken deel uit van dit ontwerp 
bestemmingsplan. 

Met ingang van 2 september 2015 heeft het plan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
gelegen bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Ook is het plan via 
www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien geweest. 

De vier zienswijzen die in deze zienswijzennota worden behandeld zijn binnen de gestelde termijn 
ingediend. Verder dienen zienswijzen aan enkele eisen te voldoen: ondertekening, naam en adres van 
de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de 
gronden van de zienswijze. Alle zienswijzen voldoen aan deze eisen en zijn daarom ontvankelijk. 
Van de binnengekomen zienswijzen wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting weergegeven, voorzien 
van een gemeentelijke reactie. 

Hoorzittingen 
Wethouder J.N. van Nuijs (Ruimtelijke Ordening) heeft alle indieners van een zienswijze uitgenodigd 
de zienswijzen mondeling te komen toelichten bij hem. Geen van de indieners van een zienswijze 
hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt. 
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2. Zienswijzen 

1. Reclamant (registratienummer 2015-31857) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant merkt op dat het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied niet overeenkomt met de 

huidige situatie voor wat betreft het adres Langeweg 28 te Ernst. 
Op het adres Langeweg 28 te Ernst bevindt zich het landgoed Langeudoc. Op 23 november 
2007 heeft gemeente Epe toestemming gegeven voor de herbouw van de bestaande 
bebouwing. Met toestemming van provincie Gelderland is het bestemmingsplan gewijzigd en 
is het bouwvlak enigszins veranderd, waardoor de bouw van een nieuwe woning, een 
werkschuur en een gastenverblijf gerealiseerd konden worden, in ruil voor de omvorming van 
drie hectare agrarische grond in nieuwe natuur. In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 
wordt de situatie van voor 2007 getoond en zijn deze wijzigingen niet mee genomen. 
Reclamant verzoekt om een correcte weergave van de inrichting van het adres Langeweg 28 
te Ernst. 

b. Reclamant geeft aan dat vergunningen zijn aangevraagd voor het maken van nieuwe inritten 
aan de Woesterbergweg en aan de Langeweg, welke zijn verleend onder nummer 2008-
16873. Deze nieuwe inritten en toegangswegen zijn niet terug te vinden in het ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied. Reclamant verzoekt om een correcte weergave van de 
inrichting van het adres Langeweg 28 te Ernst. 

Reactie gemeente 
Ad a. Reclamant constateert terecht dat het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied niet 

overeenkomst met de huidige situatie. Het door reclamant bedoelde bestemmingsplan, te 
weten bestemmingsplan Buitengebied, herziening Landgoed Languedoc, april 2008, is echter 
nooit in werking getreden. In plaats van de bestemmingsplanprocedure af te wachten, is met 
toestemming van provincie Gelderland vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO verleend, voor de 
realisatie van de woning, het gastenverblijf en de werkschuur. Het genoemde 
bestemmingsplan diende bij deze vrijstelling als ruimtelijke onderbouwing. 
Het is de bedoeling dat vrijstellingen die zijn verleend ex artikel 19 WRO worden vertaald in de 
eerst volgende actualisatie van het bestemmingsplan. In het geval van reclamant betekent is 
het voorliggende plan de eerste actualisatie die wordt opgesteld sinds het verlenen van de 
vrijstelling. Dit betekent dat de vrijstelling in dit bestemmingsplan moet worden vertaald. Per 
abuis is dit niet gedaan in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. Deze omissie zal bij 
vaststelling van dit plan worden hersteld. Daarbij wordt het bestemmingsplan Buitengebied, 
herziening Landgoed Languedoc, april 2008 alsnog vertaald in het voorliggende 
bestemmingsplan Buitengebied en wordt tegemoet gekomen aan het verzoek van reclamant. 

Ad b. Het bestemmingsplan gebruikt de kadastrale tekeningen van het Kadaster als ondergrond. 
Het Kadaster is verantwoordelijk voor het actualiseren hiervan, en hanteert bepaalde 
richtlijnen ten aanzien van de opname van objecten in de kadastrale tekeningen. Daarom 
kunnen de inritten en toegangswegen van reclamant ontbreken op de ondergrond. De 
zichtbare ondergrond van de verbeelding heeft geen rechtskracht, de belangrijkste functie van 
de verbeelding is het aanwijzen van de bestemmingen en het markeren van de grenzen van 
de gegeven bestemmingen. 
Daarbij wordt opgemerkt dat het bestemmingsplan bepalend is omtrent de gebruiks- en 
bebouwingsmogelijkheden. Daarover het volgende. De inritten en toegangswegen bevinden 
zich in de bestemming Bos. In de bijbehorende bestemmingsomschrijving (artikel 7.1) is 
opgenomen dat binnen deze bestemming wegen, voet-, fiets- en ruiterpaden, zoals die 
bestonden op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan zijn toegestaan. De inritten en 
toegangswegen van reclamant, welke aanwezig zijn op basis van de verleende vergunning 
zijn hiermee dus positief bestemd. Het is dan ook niet noodzakelijk om het bestemmingsplan 
hierop aan te passen. 
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Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Het bestemmingsvlak op het perceel plaatselijk bekend Langeweg 28 te Ernst wordt aangepast 
overeenkomstig het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Landgoed Languedoc, april 2008 (zie 
ook de onderstaande afbeelding), waarbij ook de bijbehorende maatvoeringsaanduidingen worden 
overgenomen. Daarnaast wordt op de percelen kadastraal bekend Epe en Oene, sectie P, nummers 
1956, 1957 en 2218 de agrarische bestemming omgezet in natuurbestemming, eveneens 
overeenkomstig het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Landgoed Languedoc, april 2008. 
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2. Reclamant (registratienummer 2015-32073) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan voor een deel te kunnen instemmen met het ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied met de daarin verwerkte inspraakreactie. Reclamant merkt echter op dat het 
perceel niet overeenkomst de werkelijke situatie ingetekend is. Een deel van het 
noordwestelijke terrein, gelegen tegen het kadastrale perceel nr. 3522, is bestemd als 
agrarisch met waarde. Op dit deel zijn niet de bestaande gebouwen aangeven, die onmisbaar 
zijn voor de camping. Reclamant geeft aan dat slechts 1 gebouw positief is bestemd. De 
overige vier gebouwen vallen onder het overgangsrecht. Gelet op de onmisbaarheid van deze 
gebouwen voor een goede bedrijfsvoering is dit niet verantwoord. Naast deze gebouwen is 
nog een paardenbak op dit deel van het terrein aanwezig. Reclamant verzoekt dan ook om 
duidelijk in de bestemming aan toegeven, dat op dit deel van het terrein gebouwen aanwezig 
zijn en eventueel nieuw gebouwd kunnen worden. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zoals in de inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Recreatie al is 

aangegeven, gebruikt het bestemmingsplan de kadastrale tekeningen van het Kadaster als 
ondergrond. Het Kadaster is verantwoordelijk voor het actualiseren hiervan, en hanteert 
bepaalde richtlijnen ten aanzien van de opname van objecten in de kadastrale tekeningen. 
Daarom kunnen de gebouwen en paardenbak van reclamant ontbreken op de ondergrond. De 
zichtbare ondergrond van de verbeelding heeft geen rechtskracht, de belangrijkste functie van 
de verbeelding is het aanwijzen van de bestemmingen en het markeren van de grenzen van 
de gegeven bestemmingen. 
Daarbij wordt opgemerkt dat het bestemmingsplan bepalend is omtrent de 
bebouwingsmogelijkheden. Daarover het volgende. 
De opstallen waar reclamant naar verwijst maken geen onderdeel uit van de bestemming 
Recreatie - Verblijfsrecreatie. Reclamant heeft een kleinschalig initiatief ingediend tot 
uitbreiding van de camping, daarbij is dit perceel betrokken. Het verzoek is gehonoreerd en in 
het voorliggende bestemmingsplan verwerkt. In het verzoek en de bijbehorende ruimtelijke 
onderbouwing wordt het betreffende perceel betrokken en aangeduid als gebouw voor 
materiaalopslag. Dit betreft de voormalige agrarische bedrijfswoning. Met de honorering van 
dit verzoek is ook het verzoek om de voormalige bedrijfswoning tot opslagruimte te 
bestemmen gehonoreerd. De overige opstallen zijn niet betrokken in het verzoek en vallen 
onder het overgangsrecht. Reclamant brengt geen nieuwe feiten of omstandigheden naar 
voren die het kleinschalig initiatief, dan wel diens zienswijze in een ander daglicht zetten. Er is 
dan ook geen aanleiding om de overige gebouwen alsnog positief te bestemmen. Aan het 
verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 
Volledigheidshalve wordt hierbij, net als in de inspraaknota, opgemerkt dat een paardenbak 
niet apart wordt bestemd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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3. Reclamant (registratienummer 2015-33201) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat de ammoniakemissie per agrarisch bedrijf niet meer mag bedragen 

dan is opgenomen in bijlage 8 van de planregels. Voor het melkrundveebedrijf van zijn cliënt 
aan de Slijkhuisstraat 3 in Vaassen is een emissieplafond van 1.214 kg NHS/jaar vastgesteld, 
op grond van de door de Provincie Gelderland op 22 oktober 2012 verleende vergunning in 
het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw). Per 1 juli 2015 is voor diverse diersoorten de 
ammoniakemissie gewijzigd. Op grond hiervan kan een waarde van 1.552,8 kg NHS/jaar als 
vergund recht cq. emissieplafond in het kader van de Natuurbeschermingswet worden 
beschouwd. Reclamant verzoekt bijlage 8 van de planregels voor wat betreft het perceel van 
zijn cliënt hieraan aan te passen. 

Reactie gemeente 
Ad a. Zie de beantwoording zoals opgenomen in bijlage 1. Zoals uit bijlage 1 blijkt, wordt de regeling 

in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de vergunde 
situatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in bijlage 1 van deze zienswijzennota, geen 
aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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4. Reclamant (registratienummer 2015-34046) 

Samenvatting reactie 
a. Reclamant geeft aan dat niet duidelijk is wat wordt verstaan onder een 'reëel agrarisch bedrijf'. 

Reclamant is van mening dat reeds bij toekenning van een bouwvlak sprake is van een reëel 
agrarisch bedrijf. Het opnemen van de bepaling in artikel 3.2 is volgens reclamant niet 
opportuun en rechtszeker. 

b. In bijlage 8 van de regels is voor elk agrarisch bedrijf een emissieplafond opgenomen. 
Reclamant heeft uit de ambtelijke organisatie begrepen dat de regeling met betrekking tot de 
ammoniakemissie zal worden aangepast. Reclamant verzoekt het dusdanig aan te passen, 
dat er ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven ontstaan wanneer een 
Natuurbeschermingswetvergunning is of kan worden verleend. Bovendien verzoekt reclamant 
vanwege de directe link die ammoniakbeperkingen hebben voor ontwikkelingsmogelijkheden 
van agrarische bedrijven, naar aanleiding van de voorgenomen aanpassing van de eerder 
genoemde regeling, het bestemmingsplan opnieuw als ontwerpbestemmingsplan ter inzage te 
leggen. 

c. Reclamant constateert dat het ontwerpbestemmingsplan vrijwel geen 
uitbreidingsmogelijkheden kent voor agrarische bedrijven. Dat betekent dat voor vrijwel iedere 
bedrijfsuitbreiding een zelfstandig bestemmingsplan nodig is. Dit zijn kostbare en relatief 
langlopende procedures. Dit druist volgens reclamant in tegen de wens van de overheid en 
het bedrijfsleven om regels te vereenvoudigen en de administratieve kosten te verlagen. 
Reclamant verzoekt om het opnemen van uitbreidingsruimte, bijvoorbeeld door het opnemen 
van een wijzigingsbevoegdheid. 

d. Reclamant merkt op dat het college in de inspraaknota heeft aangegeven niet mee te werken 
aan de gewenste wijziging van de vorm van het bouwvlak, omdat onder meer moet worden 
aangetoond dat de kernkwaliteiten in verband met de ligging in de Groene Ontwikkelingszone, 
niet worden aangetast. Reclamant is van mening dat het op de weg van de gemeente ligt om 
te onderzoeken of de kernkwaliteiten niet worden aangetast en eventueel compensatie 
mogelijk is. Reclamant verzoekt daarom alsnog het bouwvlak te wijzigen, zoals in de 
inspraakreactie weergegeven. 

e. In het kader van de flexibilisering van het bestemmingsplan, verzoekt reclamant de 
mogelijkheid voor een bouwvlakvormwijziging op te nemen, middels een 
wijzigingsbevoegdheid. Dit leidt er niet toe dat de oppervlakte van het bouwvlak toeneemt en 
leidt dus niet tot een strijdigheid met de planMER. 

f. Reclamant constateert dat op grond van de regels een woning binnen de bestemming 
'Wonen' elders binnen het bouwvlak kan worden herbouwd. Ook in de richting van een 
agrarisch bedrijf. Dit is onwenselijk voor de agrarische bedrijfsvoering. Reclamant verzoekt 
dan ook de woningen binnen de bestemming 'Wonen' te fixeren op de huidige positie. 
Verplaatsing van een woning binnen het bouwvlak, en ook uitbreiding van woningen in de 
richting van een agrarisch bedrijf, kan dan middels een afwijkingsbevoegdheid. Hieraan kan 
de voorwaarde verbonden worden dat de verplaatsing geen nadelige gevolgen heeft voor 
omliggende agrarische bedrijven. 
Ten tijde van de inspraakronde heeft reclamant verzocht om bouwvlakken op maat voor wat 
betreft de bestemming 'Wonen'. Reclamant kan zich niet vinden in het gemeentelijke antwoord 
hierop, dat bouwvlakken op maat niet wenselijk zijn. Door de regeling in het 
ontwerpbestemmingsplan kunnen woningen zonder aanvullende toets binnen de contouren 
van een agrarisch bedrijf worden gerealiseerd. Dit is in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. 
Het bovenstaande geldt volgens reclamant overigens ook voor hindergevoelige 
nevenactiviteiten bij bedrijven en woningen/plattelandswoningen. 

g. Reclamant kan zich niet vinden in de wijzigingsbevoegdheid, die is opgenomen in artikel 45, 
ten behoeve van het verplaatsen van het bestemmingsvlak van een woning. Volgens 
reclamant is er geen voorwaarde opgenomen dat omliggende percelen door deze verplaatsing 
niet gehinderd mogen worden. 
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Reactie gemeente 
Ad a. In artikel 1.73 is het begrip 'reëel agrarisch bedrijf verklaard. Op basis van dit artikel is 

voldoende duidelijk wat in het bestemmingsplan met dit begrip wordt bedoeld. Bebouwing mag 
alleen worden opgericht indien deze noodzakelijk is voor en ten dienste staat van een 
doelmatige agrarische bedrijfsvoering, ofwel het reële agrarische bedrijf. Het gaat bijvoorbeeld 
om de bedrijfswoning, stallen, werktuigenberging, voedersilo's en mestopslagplaatsen. 
Aangezien het vanuit een goede ruimtelijke ordening niet wenselijk is om extra bebouwing op 
te richten, welke niet ten dienste staat van het agrarisch bedrijf, bijvoorbeeld opslagloodsen op 
het moment dat de agrarische bedrijfsvoering is beëindigd, is er voor gekozen om deze 
bepaling op te nemen. Op basis van de reactie van reclamant is er geen aanleiding om deze 
bepaling te wijzigen. 

Ad b. Zie de beantwoording zoals opgenomen in bijlage 1. Zoals uit bijlage 1 blijkt, wordt de regeling 
in het bestemmingsplan voor de ammoniakemissie zodanig aangepast dat de vergunde 
situatie wordt gerespecteerd. Ook biedt de voorgestelde regeling aanvullend de mogelijkheid 
om uit te breiden binnen de mogelijkheden van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), 
namelijk uitbreiden waarbij de stikstofdepositie toeneemt, maar onder de drempelwaarde van 
0.05 mol blijft, of waarbij volstaan kan worden met een melding. 

Ad c. In de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied heeft de gemeenteraad reeds 
afgewogen dat in het bestemmingsplan geen wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen voor 
het vergroten of aanpassen van het agrarische bouwvlak. Daarbij is geoordeeld dat voor het 
aanpassen van een agrarisch bouwvlak een afzonderlijke afweging noodzakelijk is aan de 
hand van een brede omgevingstoets en een duurzame ontwikkeling. Hierbij moet onder meer 
gedacht worden aan een toets op de landschaps- en natuurwaarden en de belangen van 
aangrenzende percelen en/of eigenaren. En, zoals ook door reclamant wordt aangegeven, het 
bestemmingsplan moet voldoen aan de plan-MER, hetgeen met wijzigingsplannen zeer lastig 
wordt. Een wijzigingsplan om uitbreidingen te realiseren wordt dan ook niet als geschikt 
instrument gezien. Daarbij is bovendien afgewogen dat de procedure voor een gedeeltelijke 
herziening van het bestemmingsplan (een postzegelplan) niet veel langer duurt dan de 
procedure van een wijzigingsplan. Ook de kosten van beide procedures ontlopen elkaar niet 
veel. Reclamant brengt geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren die de eerder 
gemaakte afweging van de gemeenteraad in een ander daglicht zetten. 
Aan het verzoek van reclamant wordt dan ook niet tegemoet gekomen. 

Ad d. Zoals reclamant terecht opmerkt is in de inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied - Agrarisch aanvullend en Recreatie - Verblijfsrecreatie aanvullend opmerkt dat 
het bouwvlak en de gewenste aanpassing binnen de Groene Ontwikkelingszone(voorheen 
ecologische verbindingszone) ligt. Zoals aangegeven kan aan verzoeken voor het veranderen 
van agrarische bouwvlakken binnen deze zone op grond van de provinciale ruimtelijke 
verordening niet zonder meer worden meegewerkt. In de inspraaknota is aangegeven dat 
door middel van onderzoek moet worden aangetoond dat de kernkwaliteiten niet worden 
aangetast. Bovendien kan er sprake zijn dat compensatie noodzakelijk is. Reclamant heeft 
diens zienswijze niet aangevuld met een dergelijk onderzoek. Aantasting van de 
kernkwaliteiten is op basis van de zienswijze van reclamant dan ook niet uit te sluiten. Aan het 
verzoek van reclamant kan in deze actualisatie daarom niet tegemoet worden gekomen. 

Ad e. Zie de beantwoording onder ad c. Overigens is voordat het bestemmingsplan werd opgesteld 
onder de agrarische ondernemers een enquête gehouden, waarbij de ondernemers een 
voorstel op maat ontvingen. Naar aanleiding hiervan en middels inspraak en zienswijzen 
konden de agrarische bouwvlakken aangepast worden naar huidige en/of toekomstige 
behoefte. Gezien deze geboden mogelijkheid mag verwacht worden dat er in de planperiode 
weinig tot geen behoefte is aan het wijzigen van de vorm van het bouwvlak. Een regeling is 
derhalve bovendien overbodig. 

Ad f. De bestaande burgerwoningen zijn voorzien van de bestemming Wonen zonder bouwvlak, 
overeenkomstig de thans geldende regeling. In beginsel zijn de bestemmingsvlakken uit het 
geldende bestemmingsplan overgenomen, tenzij op basis van de luchtfoto blijkt dat een 
gedeelte van het erf niet binnen de bestemming valt. In dat geval is het bestemmingsplan 
gecorrigeerd. Op deze manier zijn de bestaande rechten gerespecteerd. 
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Zoals in de Inspraaknota voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Agrarisch reeds is 
opgemerkt, zou de theoretische situatie die door inspreker wordt geschetst zich in een beperkt 
aantal gevallen kunnen voordoen. De kans dat een woning wordt gesloopt en de nieuwe 
woning daadwerkelijk een naburige veehouderij gaat hinderen is echter dermate klein dat het 
niet opweegt tegen het inperken van de bestaande rechten van alle burgerwoningen in het 
buitengebied. Bovendien bevat artikel 26, Wonen, in lid 26.3 nog een afwegingskader. Hierin 
is opgenomen dat burgemeester en wethouders nadere eisen kunnen stellen aan de plaats en 
de afmetingen van de bebouwing. Dit kan onder meer ten behoeve van een goede 
woonsituatie of de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, waaronder de 
gebruiksmogelijkheden van een agrarisch bedrijf. Hiermee is voldoende geborgd dat een 
woning geen belemmering vormt voor een naastgelegen veehouderij. Aan het verzoek van 
reclamant om alle burgerwoningen te 'fixeren' wordt dan ook niet tegemoetgekomen. 

Ad g. Artikel 45 bevat een aantal algemene wijzigingsregels, waaronder de door reclamant 
aangehaalde wijzigingsregel om een woning te verschuiven. In artikel 45.7 zijn een aantal 
aanvullende voorwaarden opgenomen die gelden voor alle in artikel 45 genoemde 
wijzigingsregels. In artikel 45.7 wordt onder meer genoemd dat een evenredige 
belangenafweging plaats vindt, waarbij in ieder geval betrokken wordt de mate waarin de 
belangen van de gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden en/of nabijgelegen 
gronden worden geschaad, en de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische 
toelaatbaarheid. Op basis van deze voorwaarden is reeds voldoende geborgd dat omliggende 
percelen, waaronder begrepen agrarische bedrijven, door de verplaatsing niet gehinderd 
worden. Aanvulling of wijziging van de bepaling is dan ook niet noodzakelijk. 

Conclusie 
De zienswijze geeft, behoudens de wijziging als genoemd in bijlage 1 van deze zienswijzennota, geen 
aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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Bijlage 1; Regeling ammoniakemissie 

Inleiding 
In de voorliggende zienswijzennota worden de ingekomen zienswijzen met betrekking tot een aantal 
verschillende onderwerpen behandeld. In een deel van de zienswijzen wordt ingegaan op de 
voorgestelde ammoniakregeling. Daarnaast is inmiddels nieuwe wetgeving van kracht geworden ten 
aanzien van de ammoniakemissie (Besluit emissiearme huisvesting). De vele reacties en de 
veranderde wetgeving maakten een aanpassing van de regeling noodzakelijk. 
In deze bijlage wordt ingegaan op de nieuwe ammoniakregeling. In de verschillende zienswijzen met 
betrekking tot dit onderwerp wordt volstaan met een verwijzing naar deze bijlage. 

Aanleiding 
Uit het opgestelde planMER en de daarbij behorende Passende Beoordeling op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) is gebleken dat de uitbreiding en de bouw van veestallen 
mogelijk gevolgen kan hebben voor omliggende Natura 2000-gebieden. Aangezien de 
Natuurbeschermingswet 1998 zegt dat een bestemmingsplan niet mag leiden tot negatieve effecten in 
Natura 2000-gebieden, zijn hiervoor specifieke regels binnen de bestemming Agrarisch opgenomen. 
Het bestemmingsplan moet uitsluiten dat de ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden toeneemt. 
In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zijn daarom de maximale toegestane 
ammoniakemissies per veehouderij in de planregels vastgelegd. Overeenkomstig de Passende 
Beoordeling dient de bestaande ammoniakemissie te worden vastgelegd. Deze emissies zijn 
gebaseerd op de verleende vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel 
omgevingsvergunningen, onderdeel milieu. In overleg met de Omgevingsdienst is namelijk 
geconstateerd dat deze vergunningen in grote lijnen overeenkomen met de feitelijke situatie. 

Op 1 juli 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting gepubliceerd en met ingang van 1 augustus 
2015 in werking getreden. Daarbij is ook de regeling ammoniak en veehouderij (Rav codes) 
aangepast. Deze aangepaste Rav codes in combinatie met de in het bestemmingsplan vastgelegde 
ammoniakemissies zou in een aantal gevallen kunnen betekenen dat er op basis van het 
bestemmingsplan minder vee gehouden mag worden dan op basis van de Nbw-vergunning of de 
omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu c.q. de melding op grond van het Activiteitenbesluit is 
toegestaan. 
Dat is niet de bedoeling geweest van het vastleggen van de ammoniakemissies in het 
bestemmingsplan. De bedoeling was om geen uitbreiding van de veestapel toe te staan vanaf het 
moment dat het bestemmingsplan in werking treedt, indien dat leidt tot een toename van de 
ammoniakemissie. De regeling omtrent de ammoniakemissie wordt daarom aangepast. Bijlage 8 van 
de planregels; maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf komt te vervallen. In plaats daarvan 
wordt in het bestemmingsplan een specifieke gebruiksregel op genomen om een toename van de 
ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande situatie te voorkomen. 

Voorstel regeling ammoniak in bestemmingsplan buitengebied Epe 
Zoals hierboven aangegeven is er een aanleiding om de wijze van regeling van het 
ammoniakemissieplafond te wijzigen in een specifieke gebruiksregel. 
Deze gebruiksregel om een toename van de ammoniakemissie te voorkomen houdt in dat de 
maximale ammoniakemissie wordt gebaseerd op de geldende vergunning op grond van de Nbw (of de 
geldende omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu indien er geen Nbw-vergunning aanwezig 
is). 
De regeling biedt aanvullend de mogelijkheid om uit te breiden binnen de mogelijkheden van het PAS 
(Programmatische Aanpak Stikstof), namelijk uitbreiden waarbij de stikstofdepositie toeneemt, maar 
onder de drempelwaarde van 0.05 mol blijft, of waarbij volstaan kan worden met een melding. 
Daarvoor is in het kader van het PAS al een Passende beoordeling uitgevoerd. Daaruit blijkt dat deze 
mogelijkheden niet leiden tot negatieve effecten in Natura 2000-gebieden door de combinatie van 
maatregelen waaruit het PAS bestaat. Om die reden mogen deze uitbreidingen worden toegestaan in 
het bestemmingsplan. 
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De nieuwe regeling, binnen de bestemming Agrarisch 1, ziet er in het bestemmingsplan als volgt uit: 

S p e c i f i e k e g e b r u i k s r e g e l s 
S t r i j d i g g e b r u i k s t i k s t o f 
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen: 
a. het gebruik van gronden en bebouwing binnen het agrarisch bouwvlak voor het houden van vee, 

indien dit leidt tot een toename van de ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande 
situatie op de maatgevende voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden; 

b. het bepaalde in sub a geldt niet voor het gebruik, waarbij het aantal stuks vee op gronden en in 
bebouwing binnen het agrarisch bouwvlak toeneemt en deze toename van de veestapel, 
afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen, niet leidt tot een zodanige 
toename van de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in de maatgevende Natura 
2000-gebieden dat deze vergunningplichtig is volgens het Programma Aanpak Stikstof als 
bedoeld in artikel 19kg, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 of de rechtsopvolger 
daarvan. 

Begrippenlijst 
De nieuwe regeling vereist ook een aantal extra begrippen in de begrippenlijst. De volgende 
begrippen worden toegevoegd: 

b e s t a a n d e s i t u a t i e 
a) de activiteit die is toegestaan op grond van een ten tijde van het vaststellen van dit 

bestemmingsplan verleende vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 
1998, een omgevingsvergunning waarbij de toestemming op grond van artikel 19d van de wet is 
aangehaakt, of een melding op grond van artikel 8 van de Regeling programmatische aanpak 
stikstof of de rechtsopvolger daarvan, of 

b) indien een vergunning of melding als bedoeld onder a ontbreekt: een aan het bedrijf ten tijde van 
het vaststellen van dit bestemmingsplan reeds verleende omgevingsvergunning voor het 
onderdeel milieu, danwel een melding op grond van het activiteitenbesluit; 

a m m o n i a k e m i s s i e 
De uitstoot van ammoniak uit een veehouderij. De emissie wordt uitgedrukt in kg NH3 per dierplaats 
per jaar. 

N a t u r a 2 0 0 0 - g e b i e d 
Een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Europese netwerk van natuurgebieden 'Natura 
2000'. 

Juridische toets 
Het opnemen van een nieuwe regeling in het bestemmingsplan vraagt ook om een juridische toets 
naar de haalbaarheid van de voorgestelde regeling. Hieronder wordt de regeling getoetst aan recente 
jurisprudentie. 

In diverse uitspraken heeft de Raad van State aangegeven dat een regeling waarbij de maximale 
ammoniakemissie wordt vastgelegd acceptabel is. Onder andere bestemmingsplannen met dergelijke 
regelingen van gemeentes Tynaarlo (201207794/1, 6 augustus 2014) en Reusel de Mierden 
(201308140/1/R3, 21 januari 2015) zijn akkoord bevonden. En recent heeft de Afdeling ook een 
regeling depositie geaccepteerd van de gemeente Delfzijl (201307326/1/R4 en 201307331/1/R4, 6 
mei 2015).Gezien deze uitspraken staat de basisregel zoals door de gemeente gehanteerd om de 
toename van de ammoniakemissie als strijdig gebruik aan te merken niet ter discussie. 
Alleen een alternatieve invulling met eenzelfde effect, zoals de regel depositie welke door de 
gemeente Delfzijl is gehanteerd, kan overwogen worden. Maar die regeling komt in essentie op 
hetzelfde neer (immers elke toename van emissie leidt al snel tot een toename van depositie). 
Daarom wordt de regel om een toename van ammoniak als strijdig aan te merken aangehouden. 

1 Ook binnen de bestemmingen Sport-Manege en Recreatie-Dagrecreatie wordt een vergelijkbare regeling 
opgenomen. Dit wordt inhoudelijk behandeld in de desbetreffende zienswijzennota's. 
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Om deze regel te laten werken, moet duidelijk zijn wat de bestaande situatie is. Vanuit de bestaande 
situatie kan namelijk bepaald worden of er sprake is van een toename. De maximale 
ammoniakemissie per bedrijf moet worden gebaseerd op de huidige, feitelijke situatie. Zie hiertoe 
onder andere de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan buitengebied 
Doetinchem (201308949/1 /R2, 5 november 2014). 
De huidige feitelijke situatie zou dus de bestaande situatie moeten zijn. Als voor het bepalen van de 
feitelijke situatie per veehouderij (bestaande situatie) wordt uitgegaan van de situatie op dat moment, 
is deze lastig vast te stellen, omdat deze regelmatig aan verandering onderhevig is. Daarom heeft de 
gemeente zorgvuldig overwogen hoe de huidige situatie op rechtmatige wijze bij benadering kan 
worden vastgelegd. Dit wordt gedaan door het begrip 'bestaande situatie' op te nemen in de 
begripsbepaling. Hiervoor is de volgende werkwijze gekozen: 

Voor veehouderijen die beschikken over een rechtsgeldige vergunning op grond van de Nbw 
wordt uitgegaan van de maximale emissie op basis van deze vergunning. Immers met het 
verlenen van deze vergunning is de toets aan de Nbw al verricht en zou gesteld kunnen 
worden dat vaststaat dat de (onherroepelijk) vergunde activiteit toelaatbaar is, zodat een 
passende beoordeling op het moment dat deze activiteit in een bestemmingsplan wordt 
opgenomen, achterwege kan blijven. Het bevoegd gezag (de provincie) heeft voor die 
activiteit al aangegeven dat er geen sprake is van negatieve effecten en daarmee dat de 
activiteit toelaatbaar is op grond van de Nbw. Het zou niet logisch zijn wanneer op basis van 
het bestemmingsplan zou moeten worden gesteld dat dit niet meer is toegestaan enkel en 
alleen vanwege de stikstofproblematiek; 
Voor veehouderijen die niet beschikken over een vergunning op grond van de Nbw, wordt 
uitgegaan van de recente/actuele milieuvergunningen of meldingen. Immers de betreffende 
veehouder kan rechtsgeldig de veebezetting tot het maximum in deze vergunning aanpassen. 
De Omgevingsdienst Veluwe IJssel, uitvoerend orgaan voor milieuvergunningverlening en 
handhaving, heeft bevestigd dat op grond van regelmatige controles er geen grote afwijkingen 
zijn geconstateerd tussen de huidige situatie en de vergunde situatie. 

Er zijn inmiddels uitspraken bekend in het kader van postzegelplannen, waarbij de Raad van State 
meerdere keren een regeling conform de bovengenoemde methodiek heeft geaccepteerd. Daarmee 
staat de nu in dit bestemmingsplan voorgestelde regeling niet ter discussie. 

Ten slotte is bij de juridische toets nog van belang dat de Raad van State eerder een uitspraak 
gedaan heeft over het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Westerveld 
(201207794/1/R4, 6 augustus 2014) waaruit is af te leiden dat de gemeente niet op de stoel van de 
provincie moet gaan zitten voor het beoordelen van negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. 
Van een dergelijke bevoegdhedenkwestie, zoals bij de gemeente Westerveld, is in de voorgestelde 
regeling geen sprake. De regeling gaat immers uit van reeds vergunde Nbw activiteiten en houdt dus 
geen oordeel in van de gemeente op het punt van effecten op Natura 2000-gebieden. De gemeente 
gaat dus door deze regeling niet op de stoel van de provincie zitten. De regeling accepteert slechts 
een reeds vergunde ammoniakemissie op grond van de Nbw. Aan de hand van de Nbw vergunningen 
is dat eenvoudig inzichtelijk te maken. 

Op basis van de juridische toets wordt geconcludeerd dat de voorgestelde regeling op grond van de 
thans bekende jurisprudentie omtrent dit onderwerp aanvaardbaar is en de waarborgen bevat dat het 
bestemmingsplan geen negatieve effecten heeft in Natura 2000-gebieden. Daarmee is het 
bestemmingsplan uitvoerbaar. 

Conclusie 
Op basis van de ingekomen zienswijzen en de veranderde wetgeving is er aanleiding om het 
bestemmingsplan te wijzigen. 
Bijlage 8; maximale ammoniakemissie per agrarisch bedrijf komt te vervallen. In plaats daarvan wordt 
in het bestemmingsplan een specifieke gebruiksregel opgenomen om een toename van de 
ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande situatie te voorkomen. 
Met deze wijziging wordt tegemoet gekomen aan alle zienswijzen met betrekking tot het onderwerp 
ammoniak, waarin gevraagd wordt om de actuele vergunde situatie in het bestemmingsplan op te 
nemen. 

Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Overig 
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Christenunie - SGP Uw lokaìe partij ŗ G t M Ü M EBELANGEN EPE' 

Amendement (art. 33 Reglement van Orde) i ' M V *« ' 

Raad in vergadering bijeen op donderdag 23 februari 2017 

Behandelend agendapunt 2016-11229 ÌĶomt 

Overwegende dat: 
Het bestemmingsplan Buitengebied 2017 een actualisatie is waarbij zoveel mogelijk 
getracht wordt aan te sluiten bij de bestaande situatie; 
Dhr. Grolleman een kwekerij heeft aan de Kerkweg 39 in Oene, waar perceel Oene, sectie 
D 865 deel van uit maakt; 
Het college bereid is de kwekerij positief te bestemmen door het opnemen van de -

bestemming Detailhandel-Tuincentrum op het genoemde perceel; 
Dhr. Grolleman momenteel gebruik maakt van een zachte plastic romney loods 
(tunnelkasĵ; 
Deze plastic romney loods komt binnen de bestemming Detailhandel-Tuincentrum te 
liggen; 
Een romney loods gebouwd mag worden op grond met de bestemming Agrarische; 
Dhr. Grolleman momenteel geen andere kassen en bouwwerken op zijn grond heeft; 
Dhr. Grolleman in zijn zienswijze aan heeft gegeven dat hij graag een bedrijfsbebouwing 
wil bouwen van maximaal 100 m2; 
Dit opstal gebruikt gaat worden als afgesloten opslag van bestrijdingsmiddelen en als 
toilet; 
De gemeente in haar zienswijze aan heeft gegeven maximaal 105 m2 aan 
bedrijfsbebouwing toe te staan; 
Een plastic romney loods moet worden gezien als bedrijfsbebouwing; 
De resterende bouwmogelijkheden met de aanwezigheid van de romneyloods zeer 
beperkt zijn, waardoor dhr. Grolleman mogelijk in zijn bedrijfsvoering wordt 
belemmerd; 
Het niet wenselijk is om de toegestane maximale oppervlakte aan bedrijfsbebouwing te 
vergroten, omdat de plastic romney loods in dat geval kan worden vervangen door een 
stenen bijgebouw. 

Besluit: 
Dat de voorgestelde bestemming Detailhandel-Tuincentrum op het perceel Oene, sectie 
D 865, zodanig wordt verkleind dat de romney loods hierbuiten valt, en dus op de 
bestemming Agrarisch blijft staan. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens Fractie CDA 
Bertie Hendriks 

Namens Fractie SGP/CU 

Namens Fractie Nieuwe Lijn 

*2017-05377' 
mui 
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D66 'P 
Amendement klantvriendelijk tbv Tongerenseweq Zuid 185 te Epe 

De Gemeenteraad van Epe in vergadering bijeen op 23 maart 2017, behandelende 
agendapunt 6. Gewijzigd voorstel bestemmingsplan buitengebied, no. 2016-27281. 

Overwegende dat: 

het perceel Tongerenseweg Zuid nr. 185 in 1971 privaatrechtelijk gesplitst is in een 
woonperceel én een perceel waar paarden werden gehouden en lange tijd twee 
eigenaren heeft gekend, en waarbij de kadastrale intekening pas in 1972 heeft 
plaatsgevonden; 
in 1971 het college een rechtsgeldige bouwvergunning op het achterste deel heeft 
verleend voor de realisatie van een paardenbox met hooiopslag; 
in 1974 het college een rechtsgeldige bouwvergunning op het achterste deel voor 
een hooiberg heeft afgegeven; 
in 1976 de woning een woonbestemming heeft gekregen en het achterste deel met 
paardenbox en hooiopslag onderbelicht is gebleven; 
deze paardenbox met hooiopslag overigens al 46 jaar aantoonbaar ononderbroken 
heeft plaatsgevonden en daarmee als een bestaande agrarische activiteit is; 

- vastgesteld is dat het achterste gedeelte van Tongerenseweg Zuid 185 ondanks de 
verleende bouwvergunningen in 1971 en 1974 nimmer bestemmingsplan technisch 
een bouwvlak heeft gehad; 

- thans in het voorstel alle bebouwing van het voorste en achtergedeelte in één 
bouwblok is komen te bestempelen als "woonbestemming"; 
de gebruiksmogelijkheden van een woonbestemming onvoldoende recht doen aan 
het gebruik van de afgelopen 46 jaar op locatie; 

- er sinds 11 maart 2016 een Wet natuurbescherming vergunning door Gedeputeerde 
Staten van Gelderland is afgegeven voor dit perceel, 11 paarden gehouden mogen 
worden te weten 2 paarden en 9 opfokpaarden tot 3 jaar; 

- de bebouwing sinds 1971 legaal midden in het landelijk gebied gerealiseerd is en er 
geen ruimtelijke overwegingen zijn, om de bestaande bouwmogelijkheden in te 
perken. 

Besluit: 

Aan de bestemming Wonen op het perceel plaatselijk bekend Tongerenseweg Zuid 
nummer 185 de functieaanduiding 'specifieke vorm van wonen - nevenactiviteit' toe te 
voegen; 
In de tabel in bijlage 2 Lijst nevenactiviteiten bij de bestemming 'Wonen' de volgende 
rij toe te voegen: 
Tongerenseweg Zuid 185 Kleinschalige paardenhouderij ten 180 m2 

behoeve van het houden van: 
- 2 paarden van 3 jaar of ouder 
- 9 paarden in opfok jonger dan 3 

jaar 

en gaat over tot de orde van de dag, 

Namens de fractie W D 

Ellis de Vries 
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Nota ambtshalve aanpassingen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 

1. Inleiding 
 
De voorliggende “Nota ambtshalve aanpassingen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied” bevat de 
voorgestelde aanpassingen op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied voorziet in de juridisch-planologische regeling voor grote 
delen van het buitengebied. Ook Wissel en Schaveren maken deel uit van dit ontwerp 
bestemmingsplan. 
 
Met ingang van 2 september 2015 heeft het plan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
gelegen bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Ook is het plan via 
www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien geweest. 
 
Er wordt een aantal ambtshalve aanpassingen voorgesteld, ten opzichte van het ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied. 
De in roodschrift aangegeven onderdelen zijn nog niet verwerkt in het concept “bestemmingsplan 
Buitengebied vastgesteld)”. 
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2. Ambtshalve aanpassingen. 
 
ALGEMEEN 

1. De toelichting en de regels van het bestemmingsplan Buitengebied worden in 
overeenstemming gebracht met de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 in 
werking is getreden. 

2. Aan het raadsbesluit inzake de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 
wordt een lijst met verleende milieuvergunningen en Natuurbeschermingswet 
vergunningen toegevoegd. 

 
REGELS (nummering artikelen verwijst naar ontwerp bestemmingsplan Buitengebied) 

1. Begrippen 
1.1 In het begrip “Agrarisch bedrijf” is een champignonkwekerij uitgesloten. Dit is 

overeenkomstig het bestemmingsplan Buitengebied 4
e
 p.h. 

1.2 Het begrip “Horecabedrijf (1.48) wordt redactioneel verbeterd. 
1.3 De begrippen “ondergeschikte detailhandel” en ondergeschikte horeca” zijn aangepast 

en verduidelijkt. De betreffende begrippen zijn overgenomen uit het bestemmingsplan 
Buitengebied “Heroverweging”. 

1.4 Het begrip “boerderijkamer” is toegevoegd: een of meerdere ruimtes in een 
(voormalig) agrarisch bedrijfsgebouw, die is/zijn ingericht voor recreatief nachtverblijf, 
inclusief daarbij behorende voorzieningen. 

1.5 Het begrip “bouwwerk voor recreatief verblijf” wordt aangepast: een bouwwerk, dat 
uitsluitend bedoeld is om door een huishouden of daarmee gelijk te stellen groep van 
personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, gedurende een gedeelte van het jaar te 
gebruiken voor toeristisch of recreatief gebruik; niet zijnde recreatiewoningen en 
kampeermiddelen. De reden hiervoor is dat bouwwerken voor recreatief verblijf het 
gehele jaar gebruikt mogen worden. Permanente bewoning is niet toegestaan. 

 
2. Artikel 3 Agrarisch 

1.1 Artikel 3.1 sub a onder 4,”niet-grondgebouden” wordt “niet-grondgebonden. 
1.2 Artikel 3.5 sub a onder 1 wordt gewijzigd: het gebruik van gebouwen, 

kampeermiddelen of bouwwerken voor recreatief verblijf voor recreatief nachtverblijf 
anders dan voor kleinschalig kamperen en/of verblijf in een boerderijkamer.  

1.3 3.6 sub e onder 6, tweede aandachtbolletje, zin loopt niet “mits geen bouwwerken 
voor recreatief verblijf zijn toegestaan”. Idem 4e

 bolletje, “aanwezig dient te zijn” is 
vervangen door “is”.  

1.4 3.6 sub e wordt 3.6 sub e, f en g. Nevenactiviteiten voor recreatie worden nader 
omschreven. Een regeling voor kleinschalige verblijfsrecreatie in de vorm van 
boerderijkamers in bestaande gebouwen wordt opgenomen. Ten hoogste 15 
slaapplaatsen zijn toegestaan. Vrijstaande recreatiewoningen zijn niet toegestaan. 
Ten hoogste 200 m

2
 is toegestaan voor boerderijkamers met een maximum van 50 m

2
 

per kamer. Permanente bewoning is niet toegestaan. De “overige” 150/300 m
2
 kan 

gebruikt worden voor dagrecreatieve voorzieningen en/of een gemeenschappelijke 
ruimte (soort kantine) bij de boerderijkamers. Een kleinschalig kampeerterrein blijft 
ook mogelijk. 
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1.5 3.8.1 sub a “hebben (heeft)” is verplaatst naar na “schriftelijk”. 
1.6 Binnen de bestemming Agrarisch worden lichtmasten bij paardenbakken toegestaan 

met een hoogte van max. 8 m. Overleggen, zie registratieformulier. 
 

3. Artikel 5 Bedrijf – Agrarisch dienstverlenend bedrijf 
1.1 5.1 sub b: formulering wordt aangepast: “detailhandel in aan de landbouw 

gerelateerde producten en goederen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 
'detailhandel', met dien verstande dat niet meer dan 250 m

2
 van de gebouwen 

gebruikt mag worden ten behoeve van deze vorm van detailhandel;” 
1.2 5.1 sub c, formulering wordt aangepast: ”groen, met dien verstande dat ter plaatse 

van de aanduiding ‘groen’ de gronden uitsluitend voor een groenstrook zijn bestemd;” 
Aanpassing wordt tevens voor 10.1 en 19.1 doorgevoerd. 

1.3 Artikel 5.5 eerste zin wordt aangepast: “Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het 
plan te wijzigen ten behoeve van het vergroten van de gezamenlijke oppervlakte van 
de gebouwen, met uitzondering van de oppervlakte van een bedrijfswoning en de bij 
de bedrijfswoning behorende bijgebouwen, met ten hoogste 30%,” 

 
4. Artikel 7 Bos 

1.1 Artikel 7.1 sub a wordt aangepast, het woordje “mede” wordt toegevoegd: “mede” ten 
behoeve van de houtproductie. 
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5. Artikel 19 Recreatie – Verblijfsrecreatie. 
1.1 Artikel 19.1 sub a wordt aangepast: het woordje ‘tevens’ wordt toegevoegd, “(…) 

tevens 6 bouwwerken voor recreatief verblijf toegestaan;” 
1.2 Artikel 19.6 sub b wordt geschrapt uit de wijzigingsbevoegdheid, deze bepaling zit al in 

de afwijkingsbevoegdheid. 
 
6. Artikel 12 Maatschappelijk 

1.1 In artikel 12.2 wordt de volgende zinsnede ingevoegd: Ter plaatse van de aanduiding 
‘dierenpension’ een ontvangstruimte van max. 200 m2

, waarvan 50 m
2
 voor 

verkoopruimte mag worden gebruikt. 
De reden is dat er als nevenactiviteit een agrarisch bedrijf wordt uitgeoefend, een 
ontvangstruimte is wenselijk. 
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7. Artikel 18 Recreatie – Recreatiewoning 
1.1 In het bestemmingsplan Wissel/Schaveren komen enkele recreatiewoningen voor met 

afwijkende maatvoering (op de verbeelding). Deze regeling is per abuis niet 
overgenomen. Artikel 18.2 sub a onder 3 en 4 wordt aangepast. “de goot- 
respectievelijk bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m respectievelijk 5 m tenzij 
ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' dan wel 'maximum goot- en 
bouwhoogte' anders is aangeven". 

1.2 Er wordt een maximale maat voor overkappingen opgenomen voor recreatiewoningen, 
deze regeling ontbrak. De maximaal toegestane hoogte wordt 3m, maximale 
oppervlakte 15 m

2
. 

 
8. Artikel 19 Recreatie – Verblijfsrecreatie 

1.1 In artikel 19.1 sub b wordt het woordje ‘tevens’ toegevoegd ter verduidelijking. “(…) 
tevens 6 bouwwerken voor recreatief verblijf toegestaan;” 

1.2 Artikel 19 2 sub e wordt aangepast, er wordt een regeling voor bergingen bij 
bouwwerken voor recreatief verblijf opgenomen: 

  
1.3 Er wordt een maximale maat voor overkappingen opgenomen voor recreatiewoningen 

en bouwwerken voor recreatief verblijf, deze regeling ontbrak. De maximaal 
toegestane hoogte wordt 3m, maximale oppervlakte 15 m

2
. 

1.4 Artikel 19.6 sub b wordt geschrapt uit de wijzigingsbevoegdheid. Deze mogelijkheid is 
namelijk al in de ontheffing opgenomen (artikel 19.4 sub a). 

 
9. Artikel 26 Wonen 

1.1 Het is wenselijk om platte daken onder voorwaarden mogelijk te maken bij 
aanbouwen. In artikel 26.4 wordt een afwijkingsbevoegdheid opgenomen die platte 
daken voor aanbouwen onder voorwaarden mogelijk maakt. 

1.2 De regeling in artikel 26.4 sub a ten behoeve van de mogelijkheid om extra m
2
 voor 

een agrarisch hobbybedrijf mogelijk te maken is bedoeld voor één woning. Dit is niet 
duidelijk aangegeven. Het woord ‘bouwperceel’ in artikel 26.4 sub a wordt gewijzigd in 
“bestemmingsvlak”. 

 
10. Artikel 27 Wonen – Woonwagenstandplaats 

1.1 Artikel 27.2 sub a onder 2 wordt aangepast van 4 m naar 3 m. Dit betreft de afstand 
tot de andere woonwagen. In de bestaande toestand wordt de afstand van 4 meter 
namelijk niet gehaald. 
 

11 Artikel 44 Algemene afwijkingsregels 
1.1 Artikel 44 sub g wordt verduidelijkt, het onderstreepte deel wordt toegevoegd. “ten 

behoeve van het gebruik, de aanleg en de bouw van een paardenbak, inclusief 
bijbehorende omheiningen en lichtmasten,... 

 
12 Artikel 48 Overige regels 

1.1 Ten aanzien van parkeren is het wenselijk om afmetingen voor langsparkeren en 
haaksparkeren op te nemen. Artikel 48.1 sub b onder 1 wordt aangepast, het 
onderstreepte deel wordt toegevoegd: indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten 
ten minste 2,00 m bij 5,5 m (voor langsparkeren), 2,50 m bij 5,00 m (voor haaksparkeren) 
en ten hoogste 3,25 m bij 6 m bedragen; 
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13 Diverse regels 
1.1 Regeling in bepaalde bestemmingen zoals horeca worden aangepast in die zin dat 

toegestane oppervlakte voor bebouwing voor de betreffende bestemming exclusief de 
oppervlakte van de bedrijfswoning en de bij de bedrijfswoning behorende 
bijgebouw(en) is. 

 
14 Bijlage 2 van de regels 

1.1 Bij het adres Dophoeveweg 16, Epe wordt het begrip ‘Handelsbedrijf’ vervangen door 
het begrip ‘Handelsonderneming’. Dit om de eenduidigheid in benamingen van 
nevenactiviteiten te bevorderen. 

 
TOELICHTING 

1. 3.4.8 pagina 58, Streekplanuitwerking verwijzing naar een nieuwe provinciale 
Structuurvisie/Omgevingsvisie is aangepast aan de actuele situatie. 

2. 3.4.8 zie pagina 59, gedeelte van de tekst is weggevallen, kaartje ontbreekt. Dit is aangepast. 
3. 3.7.2 Wijze van regeling onder ad b, max. 50 m

2
 is “inclusief” gewijzigd in “exclusief” berging. 

4. 3.7.3 11
e
 bolletje, Recreatie – Verblijfsrecreatie is gewijzigd in Recreatie – Recreatiewoning. 

De eerste zin is gewijzigd in Bestaande, solitair gelegen legale recreatiewoningen enz. 
5. 3.10.2 Duurzame energievoorzieningen laatste alinea, eerste zin. Dit is aangepast in:  “is 

geen regeling opgenomen”. 
6. 4.3 is aangepast aan de gewijzigde ammoniakregel, idem 6.2. 
7. 4.4 is aangepast aan de laatste stand van zaken. 

 
VERBEELDING 
 

1. Bestemmingsplan Kievitsveld. Grens van bestemmingsplan Kievitsveld wordt aangepast: 
Daarnaast worden de compensatiegronden, een deel van het perceel kadastraal bekend 
gemeente Epe, sectie M, nummer 4315, langs de Viskweekweg (circa 0,7 hectare) 
opgenomen in het plangebied en van een bestemming ‘Natuur’ voorzien (zie onderstaande 
afbeelding).  

 

Afbeelding; Opname plangebied en toekennen bestemming ‘Natuur’  
 

2. In het bestemmingsplan Wissel/Schaveren komen enkele recreatiewoningen voor met 
afwijkende maatvoering (op de verbeelding). Deze regeling is per abuis niet overgenomen. De 
regeling betreffende de afwijkende maatvoering wordt overgenomen uit het geldende 
bestemmingsplan. Afwijkende maatvoering opnemen op verbeelding. 
Wissel: 
- Boerweg 1a Epe: maximale hoogte 8 meter en max. goothoogte 3 m. 



 

Nota ambtshalve aanpassingen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 

- Centrumweg 14 Epe, Achterste Molenweg 10 en 12 Ericaweg 21 Epe idem. 
- Centrumweg 11, 13 Heidebadweg 19 André Gideweg 5 Achterste Molenweg 8, Ericaweg 

13 en 17 Veldkampweg 7 Lijsterbesweg 12 Epe: max. bouwhoogte 6 m, max. goothoogte 
3 m. 

- Ericaweg 19 Molenweg 27 Boerweg 6 Epe: max. bouwhoogte 7 m max. goothoogte 3 m. 
Schaveren: 
- Laarstraat 46 Emst: max. bouwhoogte 10 m, max. goothoogte 3 m. 
- Laarstraat 52 en 58 Langeweg 51 Lariksweg 12 Woesterbergweg 33 Emst: 

max. bouwhoogte 6 m, max. goothoogte 3 m. 
- Laarstraat 69 Emst: max. bouwhoogte 9 m, max. goothoogte 3 m. Vorm bestemmingsvlak 

is aangepast omdat een deel van de legale bebouwing buiten het bestemmingsvlak valt. 
Oppervlakte is gelijk gebleven. 

- Laarstraat 67 Emst: max. bouwhoogte 6 m, max. goothoogte 4 m. 
- Lariksweg 6 Emst: max. bouwhoogte 7 m (geen max goothoogte aangegeven). 
- Laarstraat 65: max bouwhoogte 7 m, max goothoogte 3 m. 

 
Boerweg 1a en Centrumweg 14 Epe 

 
 
Achterste Molenweg 10 en 12 Epe 

 
 
Ericaweg 21 Epe 

 
 
 
 
 
 
 

Molenweg 27 Epe 

 
 
Boerweg 6 Epe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laarstraat 46 Emst 
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Centrumweg 11, 13 Epe 

 
 
Heidebadweg 19 en André Gideweg 5 Epe 

 
 
Achterste Molenweg 8 Epe 

 
 
Ericaweg 13 en 17 Epe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laarstraat 52 Emst 

 
 
Laarstraat 58 Emst 

 
 
Langeweg 51 Emst 

 
 
Lariksweg 12 Emst 
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Veldkampweg 7 Epe 

 
 
Lijsterbesweg 12 Epe 

 
 
Ericaweg 19 Epe 

 
 

Woesterbergweg 33 Emst 

 
 
Laarstraat 67 en 69 Emst 

 
 
Lariksweg 6 en Laarstraat 65 Emst 

 
 

 
3. Ter verduidelijking wordt de aanduiding “maximum aantal wooneenheden” vervangen door de 

aanduiding “maximum aantal woningen”. 
 

4. Bestemmingsplannen die in procedure zijn binnen het plangebied worden uit het plangebied 
van het bestemmingsplan Buitengebied gehaald. Het betreft: 

 Ontwerp bestemmingsplan Landgoed Beekdal 

(NL.IMRO.0232.BGBG029LandgBeekdal-OBP1) 
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 Voorontwerp bestemmingsplan Landgoed de Emsterhof 

(NL.IMRO.0232.BG053LgEmsterhof-VOB1) 

 
 
ADRES 
 
1. Oranjeweg 67 Emst, camping De Veluwse Wagen.  

Agrarische percelen (binnen rode lijn) worden omgezet in bestemming Natuur. Zie 
onderstaand kaartje. Per abuis is dit niet opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan 
(voorwaarde bij honorering kleinschalig initiatief) 
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2. Heerderweg 49 Epe. Er valt (vergunde) bebouwing buiten het bestemmingsvlak. Het 
bestemmingsvlak wordt aangepast zodat deze bebouwing binnen het bestemmingsvlak valt. 

 
 
3. Westendorperweg 8 Emst. In het ontwerp bestemmingsplan is dit perceel abusievelijk als 

woning aangemerkt. Bij de agrarische enquête is dit perceel als agrarisch aangemerkt, een 
groente en fruitteelt bedrijf. Kaart 19. 

 
 
4. Houtweg 65 Oene. Er valt (vergunde) bebouwing buiten het bestemmingsvlak. Het 

bestemmingsvlak wordt aangepast zodat deze bebouwing binnen het bestemmingsvlak valt. 
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5. Elzenweg 1a Epe. Er valt (vergunde) bebouwing buiten het bestemmingsvlak. Het 
bestemmingsvlak wordt aangepast zodat deze bebouwing binnen het bestemmingsvlak valt. 

 

 
 
6. Langeweg 75 Emst. Er valt (vergunde) bebouwing buiten het bestemmingsvlak. Het 

bestemmingsvlak wordt aangepast zodat deze bebouwing binnen het bestemmingsvlak valt. 
Bebouwing is iets opgeschoven in verband met aanwezige gasleiding. 

     

 

7. Overboschweg 9 Epe. Agrarisch bedrijf is beëindigd. De eigenaar heeft verzocht om een 
woonbestemming toe te kennen. De bestemming wordt gewijzigd in “Wonen” met de 
aanduiding “villa”. Dit gelet op de bestaande inhoud van de woning. 
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8. Kerkweg 39 Oene. Per abuis is bij de conclusie uit zienswijzennota Bedrijven en detailhandel, 
bij zienswijze 5 een verkeerd kadastraal nummer genoemd: “perceel plaatselijk bekend 
gemeente Epe en Oene, sectie D nummer 863 krijgt de bestemming Detailhandel – 
Tuincentrum”.  
Dit moet zijn: perceel plaatselijk bekend gemeente Epe en Oene, sectie D nummer 865. 

  
 
9. Kanaalweg 108 Vaassen. In het geldende bestemmingsplan zijn er twee woningen toegestaan 

op dit perceel. Deze mogelijkheid was niet opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan en 
wordt nu hersteld. 

 
  

10. Ericaweg 17 Epe. Er valt (vergunde) bebouwing buiten het bestemmingsvlak. Het 
bestemmingsvlak wordt aangepast zodat deze bebouwing binnen het bestemmingsvlak valt. 
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11. Hanendorperweg 85 Emst. Er valt (vergunde) bebouwing buiten het bestemmingsvlak. Het 

bestemmingsvlak wordt aangepast zodat deze bebouwing binnen het bestemmingsvlak valt. 

  

 
 

12. Park Wissel 20 Epe. Bestemmingsvlak wordt aangepast om bebouwing binnen het 
bestemmingsvlak te brengen. 

 
13. Pastoorsweg 67 en 69 te Vaassen. Het bestemmingsvlak wordt aangepast om bebouwing 

binnen het bestemmingsvlak te brengen. 

 
  

Nieuwe begrenzing 

bestemmingsvlak 

(oppervlakte 248 m
2
) 

Omzetten van Recreatie-

Recreatiewoning in Bos 
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14. Kluinweideweg 10 Vaassen. Het bestemmingsvlak wordt aangepast i.v.m. eigendomsgrenzen. 
Oppervlakte woonbestemming blijft 1162,5 m

2
. Nieuwe bestemmingen: Wonen, Agrarisch, 

Verkeer 

 
15. Tolweg 5 Emst. 

De vorm van het bestemmingsvlak Wonen wordt aangepast. De oppervlakte blijft gelijk. Het 
erf ligt in een natte heideontginning, niet in een open gebied volgens het Landschap 
Ontwikkelingsplan. Het open houden van het landschapstype is wel wenselijk, maar de 
aanpassing is niet van invloed op het karakter van het landschap. Er liggen verder ook geen 
openbare wegen van waaruit het aanzicht op het erf verandert. 

 
 
16.  Nijbroekerweg 13 Emst. 

Het perceel plaatselijk bekend Nijbroekerweg 13 te-Emst heeft in het geldende 
bestemmingsplan buitengebied vierde partiële herziening de bestemming Agrarische 
Bedrijfsdoeleinden. In het ontwerp bestemmingsplan buitengebied heeft het perceel de 
bestemming Agrarisch met de aanduiding “bestaand erf”. Het perceel is onlangs verkocht, de 
huidige eigenaar wil er een volwaardig grondgebonden agrarisch bedrijf vestigen. Dit is in 
overeenstemming met het nu nog geldende bestemmingsplan. De ontwikkeling is ruimtelijk 
gezien acceptabel. Het perceel wordt buiten de vaststelling gehouden. 

  

 Bestemmingsplan 
Buitengebied/Bestemmingsplan Buitengebied 4

e
 partiële herziening. 

 

W A 

V 



 

Nota ambtshalve aanpassingen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 

17. Perceel kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie V, nr. 81 (Hanendorperweg Emst). 
In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied is een perceel aan de Hanendorperweg te 
Emst omgezet van de vigerende bestemming Agrarisch naar de bestemming Natuur. De 
initiatiefnemer wil dit perceel inzetten als natuurcompensatie benodigd voor de uitbreiding van 
het parkeerterrein bij paleis het Loo. Voor het opnemen van de benodigde juridische borging 
van de natuurcompensatie in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is het verzoek te laat 
ontvangen. Het is wenselijk om voor dit verzoek een aparte procedure te volgen zodat de 
natuurcompensatie juridisch geborgd kan worden. Het betreffende perceel wordt derhalve 
buiten de vaststelling gehouden. 

 

 Hanendorperweg Emst, deel van het perceel 
kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie V, nr. 81. 
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