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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding 

Aan Zittard 41-43 is een agrarisch bedrijf gevestigd. Het bedrijf heeft ruim 

20,5 hectare landbouwgrond in bezit, welke wordt verhuurd aan derden. 

In het verleden werd op het bedrijf veeteelt bedreven. Na beëindiging van 

deze bedrijfstak is de eigenaar ter plaatse gestart met caravanstalling en 

opslag in de lege bedrijfsgebouwen en een minicamping op de 

onbebouwde gronden. Op het perceel worden voorts bomen geteeld en 

vinden ondergeschikte hoveniersactiviteiten plaats.  

 

In verband met het beëindigen van het agrarisch bedrijf wenst de 

initiatiefnemer de bestaande activiteiten van de minicamping uit te 

breiden en de ondergeschikte boomkwekerij en hoveniersactiviteiten te 

handhaven. Hierbij zal de milieuvergunning van het voormalige 

agrarische bedrijf worden ingeleverd, zodat er geen nieuw agrarisch 

bedrijf kan ontstaan op de locatie.  

 

De gemeente is bereid hier medewerking aan te verlenen, door het 

gedeeltelijk herzien van het geldende bestemmingsplan.  

 

Voorliggende ruimtelijke ontwikkeling was opgenomen in de voorontwerp 

van het ‘bestemmingsplan Buitengebied 2009, 2
e
 herziening’. Voor de 

vervolgprocedure is evenwel besloten de voorgestane ruimtelijke 

ontwikkeling in een afzonderlijk bestemmingsplan te borgen. 

 

1.2. Vigerend bestemmingsplan 

In het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied 2009”, gedeeltelijk 

herzien in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, 1
e
 herziening’ van 

de gemeente Veldhoven heeft de locatie de bestemming ‘Agrarisch met 

waarden – Landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische 

waarden’.  

Uitsnede verbeelding “Buitengebied 2009” met ligging planlocatie 
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Het huidige agrarische bouwvlak heeft een omvang van in totaal 

circa 2,1 hectare. Ter plaatse is een grondgebonden agrarisch bedrijf 

toegestaan, alsmede 2 bedrijfswoningen. Binnen het agrarisch bouwvlak 

is aan de achterzijde een differentiatievlak (blauw gemarkeerd op 

voorgaande uitsnede van de huidige bestemmingsplankaart opgenomen 

ten behoeve van de bestaande minicamping (omvang ca 0,58 ha), 

waarbinnen geen gebouwen mogen worden opgericht.  

 

Op de locatie gelden tevens de volgende dubbelbestemmingen en 

gebiedsaanduidingen: 

- Dubbelbestemming: ‘Waarde – Archeologie’; 

- Gebiedsaanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – (in relatie tot ils)’; 

- Gebiedsaanduiding ‘reconstructiewetzone – extensiveringssgebied’; 

- Gebiedsaanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – (in relatie tot ihcs)’; 

- Gebiedsaanduiding ‘other – kleine landschapselementen’; 

 

De voorgenomen functiewijziging naar en uitbreiding van het 

kampeerterrein is niet mogelijk op basis van de vigerende regeling. 

Derhalve is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. 

 

1.3. Opzet onderbouwing 

Deze onderbouwing is als volgt opgebouwd: 

Hoofdstuk 2: beschrijft de huidige situatie;  

Hoofdstuk 3: geeft een beschrijving van het relevante ruimtelijke beleid 

van rijk, provincie en gemeente; 

Hoofdstuk 4: bespreekt het planvoornemen; 

Hoofdstuk 5: geeft een toetsing aan de relevante omgevingsaspecten; 

Hoofdstuk 6: beschrijft de planologische toetsing; 

Hoofdstuk 7: geeft een beschrijving van het juridische deel van het plan; 

Hoofdstuk 8: beschrijft de economische uitvoerbaarheid van het initiatief; 

Hoofdstuk 9: beschrijft de maatschappelijke uitvoerbaarheid, op basis 

van gevoerd overleg en inspraak. 
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2. HUIDIGE SITUATIE 

Gebiedsbeschrijving 

De planlocatie bevindt zich ten zuidwesten van de kern Veldhoven.  

Het plangebied en haar directe omgeving maakt onderdeel uit van het 

esdorpenlandschap. Kenmerkend voor het gebied is de afwisseling van 

dekzandruggen met akkers, beekdalen, heide en bosgebieden. De 

locatie zelf bevindt zich op een dekzandrug aan de rand van een 

beekdal, wat van oudsher een geschikte bewoningsplaats vormt.  

 

Aan de achterzijde van de planlocatie bevindt zich het beekdallandschap 

van de Poelenloop of Rijt. De beek zelf is nauwelijks zichtbaar in het 

landschap. Vanwege het goed merkbare hoogteverschil is het beekdal 

echter wel goed waarneembaar. Ten oosten van de planlocatie is het 

gemeentelijk uitbreidingsplan Zilverackers geprojecteerd alsmede een 

nieuwe ontsluitingsweg (de Zilverbaan). Hierdoor zal het plangebied en 

haar omgeving steeds meer onderdeel gaan uit maken en transformeren 

naar een kernrandzone en stedelijk uitloopgebied. 

 

De locatie zelf is gelegen in een kleine historische concentratie van 

bebouwing in het buitengebied van de gemeente. De bebouwing is 

hoofdzakelijk aan de weg gesitueerd. De bebouwing betreft veelal 

burgerwoningen. Daarnaast bevindt zich ten noordoosten van de 

planlocatie nog een rundveehouderij. Ten zuiden van de planlocatie 

bevindt zich een niet-agrarisch bedrijf, waar interieurbouw plaats vindt. 

Ten noordwesten van de planlocatie bevindt zich een grootschalig 

vakantiepark, De Molenvelden. De omliggende onbebouwde gronden in 

de omgeving van de planlocatie zijn veelal nog in agrarisch gebruik. Ten 

noordwesten van de planlocatie bevindt zich een bosgebied.  

 

Perceelsbeschrijving 

Op de planlocatie aan de Zittard 41-43 is een agrarisch bedrijf gevestigd.  

 
Afbeelding luchtfoto bestaande situatie 
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Het bedrijf heeft nog ruim 20,5 hectare landbouwgrond in bezit, welke 

momenteel worden verhuurd aan derden. In het verleden werd op het 

bedrijf veeteelt bedreven, maar na beëindiging van deze bedrijfstak is de 

eigenaar ter plaatse gestart met caravanstalling en opslag in de lege 

bedrijfsgebouwen. Op het perceel worden voorts bomen geteeld en 

vinden ondergeschikte hoveniersactiviteiten plaats. Daarnaast is op de 

onbebouwde gronden aan de achterzijde van het erf een minicamping 

gerealiseerd met een omvang van circa 1 ha voor 25 plaatsen. 

Bovendien zijn er in 2011 reeds 2 trekkershutten gerealiseerd, die beide 

plaats bieden aan 4 personen.  

Afbeelding van de kampeerplaatsen 

 

De twee bestaande bedrijfswoningen vinden zich beiden voor aan de 

weg. Midden op het erf zijn diverse voormalige bedrijfsgebouwen 

gesitueerd alsmede een centrale parkeerplaats ter plaatse van de 

voormalige sleufsilo’s. De kampeerplaatsen van de minicamping zijn 

achter op het erf gesitueerd en worden middels een groene 

beplantingsstrook van de omgeving afgeschermd.  

 De bestaande indeling en het huidige gebruik van het perceel en de bebouwing 

 

De receptie van de minicamping is in een voormalig bedrijfsgebouw 

gevestigd. In een voormalige schuur is voor elke kampeerplaats een 

(privé)badkamer gerealiseerd. In deze badkamer bevinden zich een 

douche, een wastafel, een toilet en een omkleedruimte. In hetzelfde 
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gebouw, dat geheel voorzien is van vloerverwarming, is tevens de 

wasserette, een spoelkeuken voor de afwas en een badkamer speciaal 

voor mindervalide gasten gesitueerd. Het grootste deel van de benodigde 

energie voor dit sanitair wordt via zonnecollectoren gegenereerd.  

 

De doelgroep van de camping bestaat uit 50-plussers en minder validen, 

alle voorzieningen op het terrein zijn rolstoeltoegankelijk. Camping de 

Veldhoeve is opgenomen in de ANWB-gids voor kleine campings. Ook 

staat het bedrijf vermeld in de Capitoolgids ‘De mooiste campings van 

Nederland’. Onlangs heeft de Stichting Kwaliteit Vrijetijdsvoorzieningen & 

Dienstverlening de Veldhoeve het certificaat ‘Kwaliteitsgarantie in 

toerisme en recreatie’ toegekend. 
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3. PLANBESCHRIJVING 

De eigenaar van het perceel is voornemens om zijn agrarische 

bedrijfsbestemming te wijzigen in een recreatieve bestemming en de 

bestaande minicamping uit te breiden met  4 ha agrarische gronden ten 

zuiden en westen van de planlocatie. Hierdoor ontstaat een 

recreatiebedrijf voor verblijfsrecreatieve voorzieningen met een totale 

omvang van 6,4 ha (waaronder een bouwvlak van 1,5 ha). De 

milieuvergunning van het voormalige agrarische bedrijf zal hierbij worden 

ingeleverd, zodat er geen nieuw agrarisch bedrijf kan ontstaan op de 

locatie.  

Afbeelding van het uitbreidingsplan 

 

Daarnaast blijven op het noordoostelijk gedeelte van de locatie de 

ondergeschikte agrarische verwante bedrijfsactiviteiten in de vorm van de 

opkweek van bomen alsmede de hoveniersactiviteiten gehandhaafd. 

Hiertoe behoeft geen nieuwe bebouwing te worden opgericht. De 

boomteelt gaat niet gepaard met het gebruik van bestrijdingsmiddelen  

 

Kampeerterrein 

De bestaande minicamping wordt met 55 plaatsen (gefaseerd) uitgebreid, 

waarmee er in totaal plaats is voor 80 caravans of campers op het terrein 

alsmede 3 trekkershutten. De doelgroep voor het kampeerterrein blijft 50-

plussers en minder validen. 

 

Het nieuwe kampeergedeelte bestaat uit 5 'zones' (zie navolgende 

afbeelding):  

 er komt een groot sport- en spelgedeelte (ruimte voor balsporten, 

speeltoestellen e.d.) in de noordwesthoek van het terrein. Hier 

komen geen kampeermiddelen te staan;  
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 op een apart gedeelte in de zuidwesthoek komen 10 

kampeerplaatsen afgescheiden door een aarden wal van de rest 

van het terrein. Naast individueel verhuur zijn deze 

kampeerplaatsen ook voor groepskamperen geschikt. De gasten 

hebben dan een ruim perceel voor zichzelf.  

 noordelijk grenzend aan dit perceel worden op een gedeelte van 

het terrein grenzend aan de aarden wal 10 

verhuureenheden/chalets/lodges gesitueerd, met een maximale 

omvang van 70 m
2
 per eenheid.  

 Op de overige gronden komen de resterende 35 

kampeereenheden;   

 een smalle strook tussen het bedrijf en de zuidelijke buren wordt 

niet met kamperen ingevuld en geldt als overloopterrein voor 

parkeren en nooduitgang.  

 

 
Afbeelding gewenste indeling nieuw kampeerterrein 

 

Met de uitbreiding wordt de dichtheid van het terrein verlaagd naar ca 16 

plaatsen per ha. De nieuwe plaatsen worden, net zoals de bestaande 

plaatsen, voorzien van een elektra-, water- en rioolaansluiting.  

Het concept van privé sanitair blijft gehandhaafd. Met de toevoeging van 

55 nieuwe plaatsen dient er circa 450 m
2
 aan nieuwe bebouwing voor 

sanitaire voorzieningen gerealiseerd te worden, (het oppervlak van privé 

sanitair voor één plaats is circa 7m
2
). Mogelijk zullen er uiteindelijk twee 

locaties komen met sanitairvoorzieningen (één op het terrein voor 

groepskamperen en één op het terreingedeelte met de 25 

kampeereenheden). De 10 chalets zullen naar verwachting allemaal 

worden voorzien van eigen sanitair.  

 

Het uit te breiden terrein wordt landschappelijk ingepast op een speelse 

wijze met verschillende breedtes en hier en daar een doorkijk, zie 

paragraaf 3.3 en bijlage 6.  Hierbij wordt de indeling van het huidige 

terrein als voorbeeld gebruikt, aangezien die door de gasten zeer wordt 
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gewaardeerd. Daarnaast is er veel aandacht voor een streekeigen 

invulling.  

 

Het terrein van de bestaande 25 kampeerplaatsen en het bijbehorende 

bestaande sanitaire gebouw met prive-sanitair blijven onveranderd. Op 

de locatie voor de  trekkershutten, waarvan er reeds 2 staan, wordt er 

nog 1 toegevoegd maar blijft de indeling verder onveranderd.  

 

De bestaande bebouwing wordt niet gesaneerd en blijft  in tact, maar 

krijgt deels een andere invulling c.q. ondergaat een kwaliteitsslag. In één 

schuur  (ca 750 m
2
) zal de bestaande caravanstalling gehandhaafd 

blijven.  

 

De initiatiefnemer wil in twee van de overige bestaande loodsen minimaal 

tien appartementen (oppervlakte van ca 45 m
2
) voor de toeristische 

verhuur onderbrengen. Het betreft 4-persoonsappartementen met een 

zitgedeelte, keukentje, sanitair, benedenslaapkamer en een 

bovenslaapkamer op een vide.  

 

Daarnaast zal de schuur grenzend aan de receptie (deels) omgebouwd 

worden tot ondergeschikte, ondersteunende horeca voor de verzorging 

van de eigen gasten (maximale oppervlakte van 400 m
2
). Feesten en 

partijen worden er niet georganiseerd.  

 

Verder wordt overwogen om in een van de bestaande gebouwen een op 

de doelgroep toegespitste, kleinschalige wellnessvoorziening bestaande 

uit een saunacabine met dompelbad en relaxruimte te realiseren 

(maximale oppervlakte van 200 m
2
).  

 

Tenslotte wordt ten zuiden van de bestaande hoofdingang een extra 

ingang gecreëerd om ook het nieuwe gedeelte van het terrein goed te 

kunnen bereiken. De oude ingang blijft gehandhaafd en fungeren als 

hoofdingang. Bij de extra entree is eventueel nog ruimte om extra 

parkeerruimte te creëren. Midden op het bedrijf is inmiddels al een 

parkeerplaats ingericht voor passanten en extra auto’s van de eigen 

gasten. 

 

Door de uitbreiding wordt De Veldhoeve een reguliere camping en kan zij 

een officiële erkenning met rapportcijfer door de ANWB aanvragen. 

Daarna volgt opname in de officiële campinggids. 

 

Bij de realisatie van deze, voor de regio unieke, zeer extensieve en 

gevarieerde vorm van kleinschalige verblijfsrecreatie zal uiteraard 

aandacht besteed worden aan milieubesparende maatregelen en het 

gebruik van duurzame materialen. Zoals gemeld wordt er reeds gebruik 

gemaakt van zonne-energie en is gescheiden afvalverwerking al 

ingevoerd. 
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Landschappelijke inpassing 

Voor de gewenste en noodzakelijke landschappelijke inpassing van het 

recreatieterrein is een inrichtingsplan (Groenvoorziening Avereest, 

januari 2014) opgesteld. Het belangrijkste uitgangspunt is het perceel zo 

in te richten dat het past in het beeld en de structuur van het oude 

landschap en dit landschap versterkt. 

 

Bi het maken van dit inrichtingsplan voor het gehele recreatieterrein zijn 

de volgende inrichtingseisen leidraad geweest: 

 goede inpassing van het uit te breiden recreatiebedrijf in het 

landschap; 

 behoud, herstel, inpassing van aanwezige waardevolle 

landschapselementen (zoals lanen, het terugbrengen van de 

karakteristieke beplantingssoorten en het aanplanten van een 

boomgaard met hoogstam fruitbomen);  

 duidelijke zichtlijnen; 

 behoud en versterking (kwaliteitsimpuls) van het landschap;  

 aanbrengen van structuur op het kampeerterrein;  

 maatregelen voor flora en fauna; De aanleg van streekeigen 

beplanting kan schuilplaatsen leveren voor in de omgeving 

voorkomende dieren.  

 

Voor de inrichting van het recreatieterrein is aangesloten bij de ambitie 

om te komen tot een groen mozaïeklandschap. Het recreatieterrein moet 

zo ingericht worden, dat door gebruikmaking van zichtlijnen het erf, maar 

ook het landschap, wordt versterkt. Een duidelijke begeleidende 

beplanting moet de belevingswaarde van het recreatieterrein, maar ook 

van het landschap, verhogen. De geplande doorkijkjes moeten een 

verbinding leggen tussen het hogere deel waar we vooral de akkers 

vinden, het wat lagere weidedeel en het lager gelegen beekdal met het 

daarachter liggende bos.  

 

Hieronder volgt een beschrijving van de inrichtingsmaatregelen:  

1) Ter versterking van de interne structuur op het terrein wordt het 

terrein door het aanbrengen van haagbeplanting en bomen 

opgedeeld in verschillende ‘vakken’, waarbij ieder vak zijn eigen 

functie en / of karakter heeft, passend in het landschap. 

2) Ten behoeve van de interne ontsluiting wordt een extra ingang 

gecreëerd om ook het nieuwe gedeelte van het terrein goed te 

kunnen bereiken. De oude ingang blijft gehandhaafd en fungeren als 

hoofdingang.  

3) Aan de randen van het nieuwe kampeergedeelte wordt aan de 

achterzijde, richting beekdal een transparante beplanting van berk 

gerealiseerd. Hierdoor kan ook vanuit de camping het achterliggende 

open beekdallandschap beleefd worden. 

4) Ten behoeve van begrenzing van de groepsvoorziening wordt een 

houtwal aangelegd alsmede een dichte randbeplanting.  
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5) Aan de straatzijde wordt een boomgaard gerealiseerd, die tevens 

kan fungeren als dierweide. 

6) De bestaande walnoten bomenrij blijft behouden alsmede de 

bomenrij aan weerszijden van de zandweg achter op het perceel ter  

versterking van de belevingswaarde van het perceel. 

7) Voor de beplantingsoorten wordt gekozen voor streekeigen soorten. 

 

Het uiteindelijk resultaat is een goede landschappelijke inpassing van het 

gehele recreatieterrein. Hier dient het beheer ook op te worden gericht.  

 

 
Afbeelding landschappelijke inrichtingsschets (Groenvoorziening Avereest, januari 2014) 
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4. BELEID 

4.1. Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur  

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

vastgesteld en in werking getreden. In deze Structuurvisie Infrastructuur 

en Ruimte (SVIR) schetst het Rijk haar ambities tot 2040 en doelen, 

belangen en opgaven tot 2028 voor ruimte en mobiliteit. Het Rijk wil dat 

de verantwoordelijkheid voor het ruimtelijk beleid meer bij provincies en 

gemeenten komen te liggen. Het rijk kiest voor een selectievere inzet van 

rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het 

Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 

belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

 

Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk 

over aan de provincies en gemeenten. Bij het beheren en ontwikkelen 

van natuur krijgen agrariërs en particulieren in het landelijk gebied een 

grotere rol. 

 

Voor de gemeente Veldhoven zijn twee thema’s van belang, de herijkte 

Ecologische HoofdStructuur (EHS) en het tracé Buisleidingen. De 

herijking van de EHS is vastgelegd in de provinciale Verordening Ruimte. 

De planlocatie is echter niet gelegen in of in de directe nabijheid van de 

EHS. Ten aanzien van de buisleidingen is het beleid vastgelegd in de 

structuurvisie Buisleidingen van het Rijk.  

 

Onderhavige ontwikkeling is niet gelegen in of nabij een gebied waarin 

het rijk een nationaal belang heeft aangewezen, derhalve heeft de SVIR 

geen consequenties voor voorliggend plan. 

 

4.1.2 Structuurvisie Buisleidingen 2011-2035  

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 12 oktober 2012 de  

Structuurvisie Buisleidingen vastgesteld. In de Structuurvisie is geen 

buisleidingenstrook opgenomen voor de gemeente Veldhoven  

 

4.1.3 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), beter bekend 

als de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte, zijn dertien 

nationale belangen opgenomen die juridische borging vereisen. Het 

Barro is gericht op doorwerking van de nationale belangen in 

gemeentelijke bestemmingsplannen. Het Barro is op 30 december 2011 

deels in werking getreden en met enkele onderwerpen aangevuld per 1 
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oktober 2012. Dit betreft onder meer de Ecologische Hoofdstructuur en 

Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.  

 

Onderhavige ontwikkeling is niet gelegen in of nabij een gebied waarin 

het rijk een ander nationaal belang heeft aangewezen, derhalve heeft het 

Barro verder geen consequenties voor voorliggend plan. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is per 1 oktober 2012 op 

onderdelen gewijzigd. In artikel 3.1.6 van het Bro is de 'ladder voor 

duurzame verstedelijking' opgenomen. Deze ladder stelt eisen aan de 

onderbouwing in bestemmingsplannen die nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen mogelijk maken. De toelichting dient te voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 

 

1. er wordt beschreven dat een voorgenomen stedelijke ontwikkeling 

voorziet in een actuele regionale behoefte (trede 1); 

2. er wordt beschreven in hoeverre de behoefte zoals beschreven in 

trede 1 binnen bestaand stedelijk gebied kan worden opgevangen (trede 

2);  

3. indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk 

gebied kan worden opgevangen wordt aanvullend beschreven in 

hoeverre locaties buiten bestaand stedelijk gebied passend ontsloten zijn 

of zodanig worden ontwikkeld, gebruik makend van verschillende 

middelen van vervoer.  

 

Met onderhavig initiatief is geen sprake van een stedelijke ontwikkeling. 

Nadere toetsing aan de ladder is derhalve niet noodzakelijk.  

 

4.1.4 Flora- en faunawet 

De flora- en faunawet beschermt een groot aantal soorten (waaronder 

vrijwel alle gewervelde dieren en een aantal planten). Deze mogen onder 

meer niet gedood, verjaagd, gevangen of verontrust worden. De 

uitvoering van werkzaamheden kan leiden tot handelingen die in strijd 

zijn met deze verbodsbepalingen. De werkzaamheden kunnen immers 

leiden tot het verstoren of doden van dieren en het vernietigen van 

groeiplaatsen van beschermde planten. In veel gevallen kan het plan 

overigens zo uitgevoerd worden dat overtreding van de genoemde 

verbodsbepalingen niet aan de orde is. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te 

zijn, en de wet geen mogelijkheden biedt voor een vrijstelling, dan moet 

een ontheffing aangevraagd worden. 

 

In het kader van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling vindt 

uitbreiding van de bestaande camping plaats.    
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Genoemde ontwikkeling zou mogelijk kunnen leiden tot verstoring van 

beschermde soorten, derhalve is een flora- en faunaonderzoek 

uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in paragraaf 

5.2 van deze toelichting. Het onderzoek zelf is als bijlage aan de 

toelichting toegevoegd.  

 

4.2. Provinciaal beleid 

4.2.1 Provinciale Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010 – partiële 

herziening 2014 

Op 7 februari 2014 hebben Gedeputeerde Staten de Structuurvisie RO 

2010 – partiële herziening 2014 vastgesteld, die op 19 maart 2014 in 

werking is getreden.  

 

Dit betreft geen geheel nieuwe visie, omdat de bestaande structuurvisie 

recentelijk is vastgesteld (1 oktober 2010) en de visie en sturingsfilosofie 

voor het overgrote deel nog actueel zijn. Op onderdelen heeft er echter 

bijsturing plaats gevonden. Als gevolg van diverse besluiten die 

Provinciale Staten recent hebben genomen en die een verandering 

brengen in de provinciale rol en sturing, of van provinciaal beleid. Dit 

betreft onder meer besluiten over de toekomstige duurzame ontwikkeling 

van de veehouderij, alsmede het provinciaal natuur/groenbeleid en de 

investeringsagenda Agenda van Brabant. 

 

De structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid 

tot 2025. In de structuurvisie is het landelijk gebied opgedeeld in vier 

ruimtelijke structuren. Dit zijn: 

- de groenblauwe structuur;  

- het landelijk gebied; 

- de stedelijke structuur; 

- de infrastructuur.  

 
Uitsnede structurenkaart Structuurvisie RO met ligging Zittard 41-43 
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De zonering is bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de 

diverse functies in het buitengebied, voor zover deze het provinciaal 

belang aangaan.  De locatie Zittard 41-43 maakt onderdeel uit van het 

gemengd landelijk gebied. 

 

Gemengd landelijk gebied  

De provincie beschouwt het landelijk gebied als een gebied waarbinnen 

een menging van functies aanwezig is. Naast ruimte voor de land- en 

tuinbouw is hier ook ruimte voor de ontwikkeling van niet-agrarische 

functies, zoals toerisme, recreatie, kleinschalige bedrijvigheid, 

zorgfuncties etc. Dit kan door verbreding van agrarische activiteiten maar 

ook als zelfstandige functie, met name op vrijkomende locaties. Rondom 

steden, dorpen en natuur is er in de meeste gevallen feitelijk sprake van 

een gemengde plattelandseconomie. In de gebieden rondom dorpen is 

daarbij meer ruimte voor de ontwikkeling van functies die zich richten op 

de inwoners van die kernen.  Bestaande ontwikkelingsmogelijkheden van 

in het gebied voorkomende functies worden gerespecteerd. Nieuwe 

ontwikkelingen dienen wel rekening te houden met hun omgeving en bij 

te dragen aan een versterking van de gebiedskwaliteiten.  

 

Op basis van het voorgaande past het initiatief om de bestaande 

minicamping uit te breiden in het beleid. 

 

4.2.2 Verordening ruimte 2014 

De Verordening ruimte 2014 is op 19 maart 2014 reeds in werking 

getreden, maar in juli 2015 opnieuw vastgesteld. In deze planologische 

verordening zijn op basis van de provinciale structuurvisie algemene 

regels opgenomen voor verschillende ruimtelijke en planologische 

onderwerpen, waar de gemeenten rekening mee moeten houden bij het 

opstellen van bestemmingsplannen.  

 

De volgende voor het buitengebied relevante onderwerpen die in de 

Verordening ruimte worden geregeld zijn:  

- ontwikkelingsmogelijkheden van land- en tuinbouw;  

- bescherming van de landschappelijke en natuurwaarden (waaronder 

de EHS);  

- bescherming van cultuurhistorische en aardkundige waarden;  

- waterbeleid; 

- nieuwe economische dragers in het buitengebied; 

- zorgplicht ruimtelijke kwaliteit. 

 

Belangrijk voor het buitengebied van Veldhoven is de zonering van het 

agrarische gebied, de groenblauwe mantel en de ecologische 

hoofdstructuur. Aan deze zonering zijn de ontwikkelingsmogelijkheden 

gekoppeld voor de agrarische en niet agrarische functies.  
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In de groenblauwe mantel moeten de aanwezige waarden worden 

versterkt en verder ontwikkeld. Ontwikkelingen blijven mogelijk als ze 

bijdragen aan bijvoorbeeld landschap, natuur of water. In het agrarisch 

gebied zijn ruimere ontwikkelingsmogelijkheden. Wel geldt hier een 

algemene zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit. In het geval van 

ruimtelijke ontwikkelingen wordt een positieve bijdrage aan de ruimtelijke 

kwaliteit geëist.  

 

Gemengd landelijk gebied 

De gehele locatie is aangeduid als gemengd landelijk gebied. Dit betreft 

agrarische gronden, gelegen buiten de groenblauwe structuur 

(groenblauwe mantel of ecologische hoofdstructuur). Het gebied biedt 

een multifunctionele gebruiksruimte voor land- en tuinbouw, natuur, 

water, recreatie, toerisme en kleinschalige stedelijke functies. Land- en 

tuinbouw zijn daarbij de grootste ruimtegebruikers. In het gebied worden 

de agrarische functies in samenhang met de andere functies uitgeoefend. 

Functies die niet passen bij het gewenste ontwikkelingsperspectief 

moeten in het bestemmingsplan worden uitgesloten.  

 

 
Uitsnede Verordening ruimte, themakaart agrarische ontwikkeling, gemengd landelijk 

gebied  

 

Voor de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande veehouderijbedrijven 

zijn stringente randvoorwaarden opgenomen. Voor gebieden rondom 

kernen en natuur gelden daarnaast nog extra  beperkingen. Dit betreft de 

voormalige extensiveringsgebieden conform de Reconstructiewet, die nu 

in de provinciale Verordening zijn aangeduid als “‘Beperking veehouderij ‘ 

en waar onderhavige planlocatie ook onderdeel van uitmaakt. Binnen de 

aanduiding mag er in beginsel geen toename meer plaatsvinden van de 

bestaande bebouwing (het zogenaamde 'slot op de muur') van 

veehouderijen.  Voor (vollegronds)teelt-bedrijven gelden deze stringente 
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randvoorwaarden niet en is ook geen specifiek maximum opgenomen 

voor de toegestane bouwvlak omvang.    

 

Natuur 

De locatie Zittard 41-43 is niet in of nabij de Ecologische hoofdstructuur 

gelegen. Ook ligt de locatie niet in of nabij een ecologische 

verbindingszone. Bovendien maakt de locatie geen onderdeel uit van de 

Groenblauwe mantel.  

De EHS en groenblauwe mantel vormen derhalve geen belemmering 

voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen ter plaatse. 

 

 
Uitsnede Verordening, themakaart natuur en landschap 

 

Water 

In het buitengebied van de gemeente Veldhoven zijn een regionaal 

waterbergingsgebied en een reserveringsgebied waterberging 

gesitueerd. Ook ligt er een “25-jaarszone kwetsbaar” in het plangebied. In 

deze gebieden mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die ten koste 

kunnen gaan van het waterbergend vermogen. 

 
Uitsnede Verordening Themakaart water 
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De locatie Zittard 41-43 is niet in of nabij één van de hiervoor 

onderscheidde gebieden gelegen 

 

Cultuurhistorie 

In de Verordening Ruimte heeft de provincie gebieden aangeduid met 

cultuurhistorische waarden. Voor het buitengebied van de gemeente 

Veldhoven geldt dat er verschillende cultuurhistorische vlakken zijn 

weergegeven op de kaart. Voor de cultuurhistorische vlakken geldt dat er 

geen ontwikkelingen mogen plaats vinden die de waarden en kenmerken 

van het gebied aantasten. 

 

 
Uitsnede Verordening, themakaart cultuurhistorie 

 

De locatie Zittard 41-43 is niet gelegen binnen een cultuurhistorisch vlak. 

 

Niet-agrarische ontwikkelingen 

In de Verordening ruimte zijn tevens algemene regels opgenomen met 

betrekking tot een aantal niet-agrarische ontwikkelingen in het 

buitengebied. De regels zijn erop gericht om een kader te geven voor de 

aard en omvang van de ontwikkelingen, waarbij de gemeente haar eigen 

ruimtelijke afweging kan maken. Algemeen uitgangspunt is dat gebruik 

dient te worden gemaakt van bestaande bebouwing en overtollige 

bebouwing wordt gesloopt.  

 

Conform artikel 7.10 en 7.13 van de Verordening kan een 

bestemmingsplan dat is gelegen in gemengd landelijk gebied voorzien in 

de vestiging van een recreatiebedrijf (=aaneengesloten terrein ten 

behoeve van de bedrijfsmatige uitoefening van diensten op het gebied 

van dag- of verblijfsrecreatie, met de daarbij behorende voorzieningen).  

Voor de vestiging van een recreatiebedrijf in gemengd landelijk gebied 

geldt geen limiet van de omvang. De omvang van het recreatiebedrijf 
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mag dan ook groter zijn dan het bestaande bouwperceel in een vigerend 

plan aanwezig is.  

 

Voor de vestiging gelden wel een aantal randvoorwaarden:   

1) de ontwikkeling mag niet leiden tot een recreatiebedrijf behorende 

tot milieucategorie 4; 

Een kampeerterrein cq. vakantiecentrum dient conform de VNG 

publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ als een categorie 3.1 te worden 

beschouwd.  

   

2) indien de ontwikkeling de bouw van recreatiewoningen mogelijk 

maakt, dient te worden geborgd dat deze woningen bedrijfsmatig 

worden beheerd; 

De beoogde ontwikkeling met toevoeging van 10 (inpandige) vakantie-

appartementen alsmede 10 chalets/verhuureenheden op het bestaande 

kampeerterrein vinden allemaal plaats onder beheer, toezicht en 

exploitatie van het kampeerterrein de Veldhoeve.  

 

3) een tweede bedrijfswoning is toegestaan, mits dit noodzakelijk is 

voor de bedrijfsvoering.  

Op de locatie bevinden zich twee bestaande bedrijfswoningen. Zowel 

vader als zoon nemen beiden deel aan het kampeerbedrijf. Uit het 

opgestelde bedrijfsplan blijkt dat met de voorgenomen uitbreiding leidt tot 

een structureel rendabel verblijfsrecreatief bedrijf dat voldoende resultaat 

genereert om te voorzien in het inkomen voor twee gezinnen.  

 

4) de voorgenomen vestiging cq. uitbreiding dient bij te dragen en te 

passen binnen de beoogde ontwikkeling van een gemengd 

landelijk gebied; 

Het plangebied is gelegen in een kernrandzone waar de ontwikkeling van 

een gemengde plattelandseconomie wordt nagestreefd, mede vanwege 

de nabijheid van een grootschalige stedelijke uitbreiding, de bestaande 

menging van functies en de minder optimale agrarische structuur. De 

voorgenomen recreatieve ontwikkeling (met een specifieke doelgroep) 

waarbij tevens een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaatsvindt op het 

bestaande kampeerterrein draagt bij aan een recreatieve uitstraling van 

het gebied en wordt ter plaatse dan ook wenselijk en acceptabel geacht.    

 

5) er dient te worden verzekerd dat overtollige bebouwing wordt 

gesloopt;  

Binnen het kampeerterrein is geen sprake van overtollige bebouwing. 

Alle bestaande bebouwing wordt benut ten behoeve van het 

kampeerterrein (receptie, sanitair, toekomstige vakantie-appartementen, 

overdekte recreatievoorziening, ondergeschikte en ondersteunende 

horeca-voorziening, kleinschalige wellness voorziening en 

ondergeschikte agrarische nevenactiviteit (boomkwekerij).  
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6) de beoogde ontwikkeling dient niet te leiden tot twee of meer 

zelfstandige bedrijven; 

De bestaande minicamping wordt uitgebreid tot een volwaardig camping. 

De bestaande boomteeltactiviteiten worden slechts als ondergeschikte 

agrarische nevenactiviteit voortgezet. Het ruimtebeslag is beperkt (ca 265 

m2) en de bijdrage van de nevenactiviteit aan de jaaromzet van het 

recreatiebedrijf betreft conform het bedrijfsplan ca 25% en na realisering 

van de plannen nog ca 11%. 

 

7) de beoogde ontwikkeling dient niet te leiden tot een al dan niet 

zelfstandige kantoorvoorziening met baliefunctie; 

Er is gezien de aard van het bedrijf geen sprake van een (zelfstandige) 

kantoorvoorziening met een baliefunctie. 

 

8) de beoogde ontwikkeling dient niet te leiden tot een al dan niet 

zelfstandige detailhandelsvoorziening met een verkoop-

oppervlakte van meer dan 200 m
2
. 

Er is gezien de aard van het bedrijf geen sprake van een (zelfstandige) 

detailhandelsvoorziening. 

 

9) er dient te worden aangetoond dat de ruimtelijke ontwikkeling ook 

op langere termijn past binnen de op grond van deze verordening 

toegestane omvang; 

Het kampeerterrein is niet gelegen in de ecologische hoofdstructuur 

danwel groenblauwe mantel. Voor de vestiging van een recreatiebedrijf in 

gemengd landelijk gebied geldt geen limiet van de omvang.  

 

10) De beoogde activiteit dient niet te leiden tot een grootschalige 

ontwikkeling (= meer dan 150.000 overnachtingen per jaar); 

De beoogde ontwikkelingen (uitbreiding met 55 kampeerplaatsen 

alsmede inpandige verbouwing met toevoeging van 10 vakantie-

appartementen) leidt niet tot een toename van het aantal bezoekers en/of 

aantal overnachtingen tot meer dan 150.000. Derhalve past de 

ontwikkeling in het beleid zoals opgenomen in de Verordening Ruimte. 

 

 

Ruimtelijke kwaliteit  

 

Zorgplicht 

Ten behoeve van de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit is in de 

provinciale Verordening de ‘zorgplicht’ opgenomen. Dit betekent dat ieder 

plan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk 

gebied dient bij te dragen aan de zorg voor het behoud en de 

bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied 

en de naaste omgeving, in het bijzonder aan het principe van zorgvuldig 

ruimtegebruik. Uitbreiding is toegestaan mits de financiële, juridische of 

feitelijke mogelijkheden ontbreken om de beoogde ruimtelijke 
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ontwikkeling binnen dat toegestane ruimtebeslag te doen plaatsvinden. 

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is met landschappelijke en 

architectonische randvoorwaarden mogelijk; zorgvuldig ruimtegebruik kan 

door een compacte opzet met veel ruimte voor groen.  

 

Het voorgenomen plan leidt niet tot een toename aan bebouwing. De 

voorgenomen ontwikkelingen hebben betrekking op hergebruik van 

bestaande gebouwen, die geconcentreerd zijn binnen het toegekende 

bouwvlak. Hiermee is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik. 

Voor het overige zijn de gronden binnen het bestemmingsvlak 

grotendeels onbebouwd en worden ze ingericht voor standplaatsen.  

De uitbreiding van de kampeerplaatsen leidt tot een verruiming per 

standplaats, waarbij het gehele terrein robuust landschappelijk wordt 

ingepast en nieuwe standplaatsen op minimaal 50 meter afstand van 

bestaande woon- en bedrijfspercelen.  

 

Kwaliteitsverbetering van het landschap 

Naast de zorgplicht is in de Verordening tevens het beleidsvoornemen 

opgenomen met betrekking tot ‘kwaliteitsverbetering van het landschap’. 

De vereiste kwaliteitsverbetering koppelt ruimtelijke ontwikkelingen in het 

buitengebied aan een concrete tegenprestatie gericht op een verbetering 

van de kwaliteit van het landschap. In het bestemmingsplan kan 

ontwikkelingsruimte worden geboden aan functies, mits dit gepaard gaat 

met maatregelen die het landschap versterken. Dit kan onder andere 

door landschapselementen aan te leggen maar ook door specifieke 

aandacht te schenken aan de kwaliteit van de op te richten bebouwing 

en/of door behoud van waardevolle cultuurhistorische elementen.  

 

Hiertoe zijn regionaal afspraken gemaakt hoe met de kwaliteits-

verbetering bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt omgegaan. Deze 

afspraken zijn vastgelegd in de  Landschaps-investeringsregel De 

Kempen en is door de provincie Noord-Brabant akkoord bevonden. De 

gemeente Veldhoven heeft nog geen aparte afspraken hierover 

gemaakt/vastgelegd en hanteert bij ruimtelijke ontwikkelingen op dit 

moment dan ook de gemaakte afspraken in het kader van de 

Landschapsinvesteringsregeling De Kempen. 

 

In de regeling van De Kempen worden categorieën van ruimtelijke 

ontwikkelingen onderscheiden. De functiewijziging en uitbreiding van de 

bestaande minicamping valt onder categorie 3, zijnde ‘Ruimtelijke 

ontwikkelingen waarbij een investering in de kwaliteitsverbetering van het 

landschap wordt verlangd’. De minimale investeringsverplichting betreft in 

elk geval het voorzien in een goede landschappelijke inpassing. In een 

aantal gevallen zal nog een aanvullende investering noodzakelijk zijn.  

Voor het kwantitatief bepalen van de omvang van de minimale 

investeringsverplichting wordt regionaal gewerkt met gestandaardiseerde 

normbedragen (‘forfaitaire bedragen’) per ruimtelijke ontwikkeling. In 
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beginsel dient 20% van de waardestijging van de planologische wijziging 

te worden geïnvesteerd in het landschap, waarbij de kwaliteitsverbetering 

bij voorkeur ter plaatse van de functiewijziging wordt gerealiseerd. Deze 

kwaliteitsverbetering kan bestaan uit:  

- landschappelijke inpassing; 

- aanleg of herstel van natuur- en landschapselementen ter 

versterking van de landschapsstructuur; 

- aanleg recreatieve voorzieningen ten behoeve van extensief 

recreatief medegebruik; 

- fysieke inrichtingsmaatregelen gericht op behoud en herstel van 

cultuurhistorie en archeologie; 

- sloop van (niet-cultuurhistorisch) waardevolle gebouwen; 

- verkleinen van bestemmingsvlakken/bouwvlakken; 

- fysieke bijdrage aan realisering van EHS en evz’s. 

  

De regionaal vastgestelde gestandaardiseerde normbedragen betreffen:  

- €5 per m
2
 voor agrarische grond zonder bouwmogelijkheden;  

- €25 per m
2 
voor agrarische grond met een bouwvlak met woning.  

Voor omzetting van een agrarisch bedrijf naar een (verblijfs)recreatief 

bedrijf zijn geen forfaitaire bedragen vastgesteld in regionaal verband en 

is maatwerk noodzakelijk. Op basis van normbedragen in andere regio’s 

en gemeenten is voor de waarde van de gronden ter plaatse van het 

bouwvlak van het recreatief bedrijf uitgegaan van €40 per m
2
. Voor de 

onbebouwde recreatieve gronden is ter plaatse van de voorziene 

standplaatsen uitgegaan van een normbedrag van €12,50 per m
2 
en voor 

de onbebouwde gronden, waar geen standplaatsen zijn toegestaan 

€10,00 per m
2
.  Met inachtneming van bovenstaande normbedragen leidt 

de gewenste ruimtelijke ontwikkeling tot een waardevermeerdering van 

€419.750,-  en dient de noodzakelijke bijdrage aan de ruimtelijke 

kwaliteitsverbetering minimaal €83.950,- te bedragen, zie onderstaande 

tabel.  
 

Bestaande situatie Oppervlak 

 in m
2
 

Waarde/m
2
 Totale 

waarde  

Agrarisch bouwvlak 

met woning 

21.000 €25  €525.000 

Agrarisch onbebouwd 43.300 €5  €216.500 

Totaal   €741.500 

    

Toekomstige situatie    

Recreatie-

Kampeerterrein met 

bouwvlak 

15.000 €40  €600.000 

Recreatie -

Kampeerterrein 

onbebouwd 

27.300 €12,50  €341.250 

Recreatie – 22.000 €10  €220.000 
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Kampeerterrein 

onbebouwd – geen 

kampeervoorzieningen 

toegestaan 

Totaal   €1.161.250 

    

Waardevermeerdering   €419.750 

Bijdrage LIR 20%  €83.950 

 

Ten behoeve van de voorgestane ruimtelijke ontwikkeling is een 

landschappelijk inpassingsplan opgesteld, (zie hoofdstuk 3 en bijlage 6), 

welke als ruimtelijke kwaliteitsverbetering in zal worden gezet.  

 

De realisering van het inpassingsplan leidt voor de betreffende gronden 

tot een waardedaling van de ondergrond. In totaal zal op het gehele 

terrein 1,2 ha nieuwe landschapselementen worden ingericht en als 

zodanig worden bestemd en beschermd. Dit geldt tevens voor 0,3 ha aan 

bestaande landschapselementen, die als zodanig bestemd en 

beschermd zullen worden. Het normbedrag voor groenelement bedraagt 

€0,50 per m
2
. Daarnaast zijn de kosten berekend voor de aanleg van de 

nieuwe landschapselementen. Bovendien zijn voor het beheer en 

onderhoud van de nieuwe landschapselementen alsmede de bestaande 

landschapselementen voor een periode van 10 jaar de kosten ook 

inzichtelijk gemaakt op basis van de STIKA-systematiek. Tenslotte zijn de 

kosten voor het opstellen van het inpassingsplan inzichtelijk gemaakt. Op 

basis van bovenstaande blijken de totale investeringskosten voor de 

landschappelijke inpassing van het terrein, conform het inrichtingsplan, 

€86.202,  zie ook onderstaande tabel en de bijlage voor de berekening va 

de kosten voor aanleg en onderhoud van de landschapselementen.  

 

 Oppervlak 

 in m
2
 

Waarde/m
2
 Totale waarde 

Waardedaling 

groenelementen 

agrarisch onbebouwd 

 

15.010 €4,50 €67.545 

Binnen agrarisch 

bouwvlak 

145 €24,50 €3.697,50 

Aanleg nieuwe 

landschapselementen 

12.000  €4.719 

Onderhoud en 

beheer (10 jr) nieuwe 

landschapselementen 

12.000  €5.778 

Onderhoud en 

beheer (10 jr) 

bestaande 

landschapselementen 

3.000  €2.963,50 
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Opstellen 

landschapsplan 

  €1.500 

Totale investering   €86.202 

 

Hiermee wordt voldaan aan de noodzakelijke kwaliteitsbijdrage voor 

onderhavige ruimtelijke ontwikkeling. Uitvoering van het inpassingsplan 

wordt als voorwaardelijke verplichting in de bij dit bestemmingsplan 

behorende regels zekergesteld.  

 

Daarnaast wordt een speel-/natuurweide van ca 0,65 ha ingericht, een 

extra entree en terreinontsluiting alsmede extra parkeervoorziening van 

0,1 ha, en 0,2 ha landschapsinrichting alwaar geen kampeerplaatsen 

worden toegestaan.  

 

Daarnaast wordt met het plan het bouwvlak verkleind van 2,1 naar 1,5 ha 

en wordt een bestaande veehouderij (definitief) beëindigd, waarbij de 

milieuvergunning wordt ingetrokken.  

 

 

Conclusie 

De gewenste uitbreiding kan worden beschouwd als een vestiging 

conform de definitie uit de provinciale Verordening (te weten: ‘het 

mogelijk maken van een ruimtelijke ontwikkeling binnen het bouwvlak van 

een bestaand bouwperceel die op grond van het geldend planologisch 

regime niet is toegelaten’). Voorliggende ontwikkeling heeft geen 

negatieve effecten op de waterhuishouding, de nabijgelegen ecologische 

hoofdstructuur, groenblauwe mantel en provinciaal aangewezen 

cultuurhistorische vlakken. Ten aanzien van de kwaliteitsverbetering is er 

een inpassingsplan opgesteld. De gewenste uitbreiding wordt ingepast 

en draagt bij aan versterking van de aanwezige natuurlijke en 

landschappelijke waarden. In hoofdstuk 5 van deze toelichting wordt 

nader aangetoond dat de omgevings- en milieuaspecten geen 

belemmering vormen voor de realisatie van het initiatief. Het plan past 

binnen de geldende regelgeving en heeft geen significante gevolgen voor 

het plangebied en de directe omgeving. 

 

4.3. Gemeentelijk beleid 

Ruimtelijke structuurvisie Veldhoven 

De gemeente Veldhoven heeft naar aanleiding van de nieuwe Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) een structuurvisie voor het gehele gebied 

opgesteld.  De structuurvisie van Veldhoven richt zich met name op het 

behouden en het versterken van de kwaliteiten van de gemeente. In de 

structuurvisie is onderscheid gemaakt in verschillende deelgebieden. 

Voor dit bestemmingsplan is slechts het gebied ‘buitengebied’ van 

toepassing. De overige gebieden zijn voornamelijk gericht op het 

stedelijke gebied van Veldhoven. 



Pouderoyen Compagnons 

 Bp Zittard 41 – 43                  26 

 

 

 

De planlocatie is gelegen in het kempenlandschap, dat gekenmerkt wordt 

door een gevarieerd, kleinschalig landschap met afwisseling tussen 

bossen en meer open gebieden. Nieuwe ontwikkelingen in het gebied 

mogen het bestaande landschap niet op onaanvaardbare wijze 

aantasten, dit betekent dat bestaande structuren in plannen moeten 

worden ingebed en versterkt. Tevens mogen zij geen onevenredig 

negatieve effecten hebben op de directe omgeving.  

 

De planlocatie is gelegen nabij de uitbreidingslocatie Zilverackers, (zie 

ook Structuurvisie Zilverackers). De gemeente is voornemens om deze 

geplande woningbouw op termijn te realiseren, maar dit is momenteel 

nog niet aan de orde. 

De kaart behorende bij de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven 

 

De volgende doelstellingen zijn geformuleerd voor het buitengebied van 

Veldhoven: 

 het behouden en versterken van het aantrekkelijke en gevarieerde 

karakter van het buitengebied; 

 het (verplicht) realiseren van de doelstellingen uit de Natura 2000, de 

EHS, de ecologische verbindingszones en het Reconstructieplan; 

 het geven van een impuls aan de recreatieve betekenis van het 

buitengebied van Veldhoven; 



Pouderoyen Compagnons 

 Bp Zittard 41 – 43                  27 

 

 

 stimuleren van het langzame verkeer en het weren van onnodig 

autoverkeer door het buitengebied. 

 

Met voorliggend voornemen en bijbehorend inrichtingsplan is rekening 

gehouden met bovenstaande geformuleerde doelstellingen. Met het 

voornemen wordt bijgedragen aan een gevarieerd toeristisch-recreatief 

aanbod van de gemeente en het terrein wordt landschappelijk ingepast in 

de omgeving.  

 

Structuurvisie Zilverackers 

Plankaart van Structuurvisie Zilverackers 

 

De gemeente Veldhoven gaat ten westen van Veldhoven een nieuwe 

woningbouwlocatie “Zilverackers” ontwikkelen. Er wordt uitgegaan van de 

bouw van circa 2.700 woningen tot aan 2030. Mede ter ontsluiting van 

Zilverackers is een nieuwe ontsluitingsweg (de Zilverbaan) gewenst. 

Deze weg heeft tevens een belangrijke functie ter ontsluiting van 

bestaande wijken. De wijk zal worden ontwikkeld in een groene setting 

om het contact met het omliggende landschap te behouden. De 

woningbouwlocatie Zilverackers zal gefaseerd gerealiseerd gaan worden.  

 

De geplande ontwikkelingen in het kader van de Zilverackers met 

betrekking tot onderhavige planlocatie zullen niet op korte termijn 

gerealiseerd gaan worden.  
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Landschapsbeleidsplan Veldhoven 

Het Landschapsbeleidsplan Veldhoven (1998) beschrijft het 

gemeentelijke landschapsbeleid voor een periode van 20 jaar (tot 2018). 

Het doel van het landschapsbeleidsplan is om te komen tot een 

waardebepaling van het huidige landschap, waarbij de sterke punten 

worden behouden en de knelpunten kunnen worden aangepakt. Zo kan 

een gefundeerde sturing plaatsvinden van toekomstige ontwikkelingen en 

zal de beleefbaarheid van het landschap voor de inwoners van 

Veldhoven worden vergroot. 

 

Concreet betekent dit het aanpakken van de volgende hoofdzaken: 

• verbeteren beheer en uitbreiden samenhang kleine 

landschapselementen; 

• verbeteren en verduidelijken recreatieve structuur; 

• bestrijden verdroging; 

• actief aanleggen natte en droge ecologische verbindingszones; 

• vastleggen functies natuur en landbouw in kerngebieden en verweven 

van functies buiten de kerngebieden; 

• geven van positieve stimulans voor gewenst particulier initiatief; 

• actief betrekken van bewoners en gebruikers bij toekomstige 

ontwikkelingen. 

Bij het opstellen van het inrichtingsplan is rekening gehouden met de 

doelstellingen uit het landschapsbeleidsplan.  

 

 

Gebiedsvisie Zilverackers 

Op 15 december 2009 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie voor het 

landschap van Zilverackers vastgesteld. Deze gebiedsvisie geeft een 

indicatie van de invulling van het landschap rondom de nieuw te 

ontwikkelen dorpen in de westrand van de gemeente. De visie beschrijft 

de randvoorwaarden die voortkomen uit beleid en wettelijke kaders, en 

daarnaast het raamwerk en de mogelijke gedetailleerde invulling van het 

toekomstig landschap van het gebied Zilverackers. De visie geeft inzicht 

in nieuwe bosgebieden, versterking van natuurzones en kwaliteits-

verbetering van het landschap door toevoeging van houtwallen en de 

herinrichting van het beekdal. 

 

De hoofdindeling is gebaseerd op de bestaande kwaliteiten van het 

landschap en de ontstaansgeschiedenis hiervan. De indeling is een 

abstracte weergave van de structuur die het landschap in de toekomst 

kenmerkt. De verschillende landschapstypen die de basis vormen van de 

gebiedsvisie zijn: 

- De bossen (Oerlesche bossen en het Oeyenbosch); 

- Het natuurlijke beekdal; 

- De dorpsweiden (het gebied rondom de drie dorpen  

en Oerle Zuid en Oerle Noord-west). 
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Natuurlijk beekdal 

Het beekdal wordt herkenbaar en beleefbaar gemaakt. De natuurlijke en 

recreatieve potentie van het beekdal wordt optimaal benut. In de 

toekomst zal het gebied van Zilverackers vernatten en wordt de 

kleinschalige coulissenstructuur, die het oorspronkelijke beekdal 

kenmerkte, teruggebracht. 

 

Streven is om het beekdallandschap, in aansluiting op het oorspronkelijke 

karakter van de beek, op te waarderen tot een ecologische en 

landschappelijk waardevol gebied, met moerasvegetatie, plas-dras 

gebieden en hoogteverschillen in het landschap. 

 

Bossen 

De verschillende dorpen worden van elkaar gescheiden door de 

bestaande bosgebieden, die worden versterkt tot robuuste eenheden en 

verbindingen die tussen de bosgebieden in noord - zuid richting worden 

gecreëerd. 

 

Het bosgebied zal naast een natuurlijke en ecologische waarde tevens 

een recreatieve waarde krijgen. 

Uitsnede visie  
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Dorpsweiden  

In het gebied rondom de dorpen staan lange zichten over open weiden 

centraal. Om aan te sluiten bij het huidige landschappelijke beeld rond 

Kempendorpen wordt uitgegaan van een coulissenlandschap met verre 

doorzichten over de diagonalen richting het bosgebied, het beekdal en 

het groene hart. 

Bij het opstellen van het inrichtingsplan is aangesloten bij bovenstaande 

doelstellingen met name met betrekking tot het beekdal. 

 

 

Landschapsplan Zilverackers 

Het landschapsplan Zilverackers is een nadere, specifieke invulling van 

het groenprogramma uit de gebiedsvisie. Het geeft inzicht in de invulling 

van het toekomstig landschap van de totale woningbouwlocatie 

Zilverackers. Het landschapsplan is te gebruiken als basis bij het 

opstellen van (groen)inrichtingsplannen. Tevens geeft het 

landschapsplan informatie over groen, natuur en landschap voor 

toekomstig op te stellen bestemmingsplannen en ontheffingsaanvragen 

in het kader van de flora- en faunawet in het plangebied Zilverackers. 

 

Maatregelen landschap en natuur 

Maatregelen landschap en natuur voor het gehele plangebied zijn: 

- versterken landschap en structuren en aanleg verbindingen door 

aanleg bos, landschapselementen, akkers, grasland en water; 

- behoud, inpassing en herstel waardevolle landschapselementen; 

- zichtlijnen; 

- mitigerende (verzachtende) maatregelen voor flora en fauna. 

 

In het coulisselandschap komen nieuwe houtwallen, op plaatsen waar 

houtwallen zijn verdwenen in de loop van de tijd. In dit halfopen 

landschap zijn houtwallen en houtsingels, bosjes en bomen, afgewisseld 

met kleine graslanden en akkers te zien. 

 

Het bosgebied wordt versterkt door:  

- aanplant bos en bosranden; 

- aanleggen groene verbindingen tussen bosgebieden, stepping 

stones; 

- aanleg ontsnipperingsmaatregelen westelijke ontsluitingsroute; 

- kwaliteitsimpuls geven aan bestaand bos door renovatie 

houtwallen, bosrandbeheer en omvormen monotoon bos;  

- bos- en natuurcompensatie van de EHS aansluitend aan de 

bestaande Oerlesche en Zandoerlesche bossen.  

 

Om ervaring van de beek de Poelenloop en het beekdallandschap te 

versterken, komen er passende landschapselementen, zoals houtsingels 

loodrecht op de beek, bomen (solitair en in groepen) en beekdalbosjes. 
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Bij het opstellen van het inrichtingsplan is zoveel mogelijk aangesloten bij 

bovenstaande doelstellingen met name met betrekking tot versterking 

van het beekdallandschap. 

 

 

Nota Cultuurhistorische Waarden 2012  

De nota is op 18 december 2012 door de raad vastgesteld. In deze nota 

wordt het beleid ten aanzien van cultuurhistorie voor de gemeente 

Veldhoven beschreven. De gemeente zal bij ruimtelijke ontwikkelingen 

moeten afwegen of de ontwikkeling het cultuurhistorische karakter 

aantast en of die aantasting acceptabel is. De gemeente streeft er naar 

geen nieuwe specifiek regelgeving ten behoeve van cultuurhistorie te 

ontwikkelen, maar zoveel mogelijk de bestaande regels en 

toetsingskaders te hanteren.  

 

Alle bovengrondse cultuurhistorische elementen zijn beoordeeld op 

context en samenhang, gaafheid, ouderdom, zeldzaamheid en waarde 

voor de Veldhovense geschiedenis van de plek. Op basis hiervan is de 

Cultuurhistorische Waardenkaart Veldhoven 2012 opgesteld.  

 

Het planvoornemen leidt niet tot aantasting van specifieke 

cultuurhistorische elementen. 

 

 

Verordening Geurhinder en Veehouderij 

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderijen (Wgv) in 

werking getreden. In deze wet is aangegeven dat veehouderijen moeten 

voldoen aan individuele wettelijke normen voor geurbelasting op 

geurgevoelige objecten. Gemeenten mogen, indien zij eigen beleid 

opstellen, van deze normen afwijken om zodoende maatwerk te kunnen 

leveren. Afwijken is mogelijk als de gemeente een gemeentelijke 

geurverordening, gebaseerd op een gebiedsvisie, opstelt. 

 

De gemeente Veldhoven heeft op 12 juni 2008 een geurverordening 

opgesteld waarin is opgenomen dat het industrieterreinen De Run en 

Habraken minder bescherming ten aanzien van geurhinder geniet. 

Tevens is vastgesteld dat er op kortere afstand (50 meter) van maneges 

gebouwd mag worden zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor 

nieuwbouwprojecten. Er zijn echter geen afwijkende regels voor 

kampeerterreinen opgenomen. 

 
Onderhavige ruimtelijke ontwikkeling is getoetst aan de gemeentelijke 

verordening, zie par. 5.10. 

 



Pouderoyen Compagnons 

 Bp Zittard 41 – 43                  32 

 

 

Nota verblijfsrecreatie in het buitengebied 

Deze nota beschrijft het beleidskader waarbinnen het kamperen in het 

buitengebied van de gemeente is geregeld. In de nota is bepaald dat het 

aantal toegestane standplaatsen bij kleinschalige kampeerterreinen mag 

worden verruimd van 15 naar 25 plaatsen.  

 

De gemeente wenst geen toestemming te verlenen aan de vestiging van 

nieuwe kampeerterreinen Daartegenover wordt aan de bestaande 

campings wel de mogelijkheid geboden om de flexibiliteit en 

bebouwingsmogelijkheden binnen de bestaande situatie te vergroten. Dit 

mede vanwege het feit dat verdere verstening van het platteland, buiten 

de bestaande kampeerterreinen, niet gewenst is. Hierbij vindt de 

gemeente kwaliteitsverbetering belangrijker dan schaalvergroting. 

 

Met de beoogde ontwikkeling vindt uitbreiding en verbreding van een 

bestaand kampeerterrein plaats. 

  

Recreatievisie westelijk buitengebied 

Deze visie betreft een gemeentelijk toetsingskader om nieuwe 

ontwikkelingen te kunnen toetsen, en tegelijkertijd betreft het ook een 

ontwikkelingsrichting om kansen te kunnen benutten en in samenhang te 

kunnen uitvoeren. 

 

De visie richt zich op het uitdragen van een overkoepelende identiteit. In 

deze identiteit staat het rustige en groene imago, het gevarieerde en 

fraaie landschap centraal. Het betreft een authentiek stukje Brabant, 

waarin de rijke cultuurhistorie nog zichtbaar is. Het is een 

gezinsvriendelijk en gevarieerd gebied. Het gebied heeft een imago van 

rust, groen, veilig en gezinsvriendelijk. 

 

Het gebied heeft vele kwaliteiten die het tot een aantrekkelijk 

verblijfsgebied maken: de kleinschaligheid en variatie in het landschap, 

de natuurlijke en cultuurhistorische waarden en de recreatiebedrijven die 

ieder voor zich het bekijken waard zijn. Daarnaast geeft de ligging 

grenzend aan Veldhoven het gebied een specifieke functie: als stedelijk 

uitloopgebied voor de inwoners van Veldhoven. Het diverse aanbod aan 

recreatievoorzieningen en het aantrekkelijke landschap vormen samen 

een uniek recreatief product met lokale en regionale aantrekkingskracht. 

De nadruk ligt op versterking van de kwaliteit en diversiteit van het 

aanbod. Gestreefd wordt naar unieke en onderscheidende vormen van 

verblijfsrecreatie. 

 

Bij de recreatieve ontwikkeling van het gebied staat centraal dat de 

recreatieve potenties benut worden maar dat de huidige waarden – 

natuur en landschap, cultuurhistorie, rust en het aantrekkelijke woon- en 
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leefklimaat – behouden moeten blijven en liefst versterkt worden: de 

nadruk ligt op kwaliteit. 

 

Met de beoogde ontwikkeling wordt de diversiteit en kwaliteit van de 

bestaande minicamping vergroot, waarbij de bestaande 

omgevingskwaliteiten blijven behouden en  zelfs versterkt. 

 

Beleidsregels Bereikbaarheid en bluswatervoorziening 2013 gemeente 

Veldhoven. 

In de ‘Beleidsregels Bereikbaarheid en bluswatervoorziening 2013 

gemeente Veldhoven’, heeft de brandweer van Veldhoven regels 

opgenomen die aangeven hoe dient te worden omgegaan met betrekking 

tot de bereikbaarheid en de bluswatervoorziening in de gemeente 

Veldhoven. Deze beleidsregels gelden voor iedereen die bezig is met 

ontwikkelingen in Veldhoven.  

 

In het Bouwbesluit 2012 zijn regels opgenomen ten aanzien van de 

bluswatervoorziening en bereikbaarheid. Voor zover deze strijdig zijn met 

de Beleidsregels Bereikbaarheid en bluswatervoorziening 2013, 

prevaleert het Bouwbesluit 2012. 

 

4.4. Conclusie 

Op basis van de Verordening Ruimte van de provincie, ligt de planlocatie 

niet in de EHS of groenblauwe mantel. Ook ligt de locatie niet in of nabij 

waterbergingsgebieden en een provinciaal cultuurhistorische vlak.  

 

De voorgenomen ontwikkeling heeft betrekking op hergebruik van 

vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB), waarbij tevens 

intrekking van de milieuvergunning ten behoeve van het houden van vee 

plaats vindt. Met het voornemen kan worden voldaan aan de gestelde 

randvoorwaarden met betrekking tot VAB-vestiging cq. uitbreiding van 

een kampeerterrein.  De provincie heeft in een eerder stadium in een 

informeel overleg reeds aangegeven in te kunnen stemmen met de 

plannen. 
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5. OMGEVINGSASPECTEN 

5.1. Bodem 

Wanneer een perceel van bestemming verandert en deze bestemming 

gevoeliger is voor bodemverontreiniging dan de voorgaande 

bestemming, dan dient er een bodemonderzoek te worden uitgevoerd om 

aan te tonen dat de bodem niet verontreinigd is. 

 

In voorliggend geval verandert de bestemming van de gronden van een 

agrarische naar een recreatieve functie. Een recreatieve functie is 

gevoeliger dan een agrarische functie, derhalve is er sprake van een 

onderzoeksplicht. 

 

Door Ecopart BV is op 1 november 2012 een verkennend 

bodemonderzoek (projectnr.: 15679, versie 1.0) uitgevoerd op de locatie 

van het recreatieterrein conform de NEN 5740 richtlijnen voor 

grootschalig onverdachte locaties. Op aangeven van de gemeente heeft 

er enkel onderzoek van de bovengrond plaatsgevonden. Hieronder zijn 

de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek overgenomen. 

 

Tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen 

afwijkingen waargenomen.  

 

Uit de analyseresultaten van de mengmonsters van de bovengrond (MM1 

t/m MM4) blijkt dat enkel in MM4 voor cadmium een gehalte boven de 

generieke achtergrondwaarde is gemeten. De gehalten van de overige 

onderzochte stoffen zijn onder de generieke achtergrondwaarden 

gelegen. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat de 

bovengrond op de locatie plaatselijk licht is verontreinigd met cadmium. 

Het betreft hierbij waarschijnlijk een verhoogd achtergrondniveau. 

 

Het is niet aannemelijk dat de geconstateerde verontreiniging van de 

bodem risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrengt. Uit 

milieuhygiënisch oogpunt is de aanwezigheid van de verontreinigende 

stoffen ongewenst. Indien het geheel aan onderzoeksresultaten echter 

wordt beoordeeld in het licht van de geplande terreinbestemming c.q. 

inrichting, lijkt hier sprake van een aanvaardbare situatie. 

De overwegingen hierbij zijn onder andere het slechts licht verhoogde 

gehalte, de te verrichten inspanning om te komen tot een strikt 

multifunctioneel bodemkwaliteitsniveau en een zienswijze vanuit een 

risicobenadering (ontbreken blootstellings- of verspreidingsroutes in de 

toekomstige situatie). 
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Gelet op het bovenstaande is er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen 

bezwaar tegen het gebruik van de locatie inzake de geprojecteerde 

herziening van het bestemmingsplan op deze locatie. 

 

Wel wordt geadviseerd te werken met een gesloten grondbalans. Ten 

aanzien van het hergebruik van grond op andere locaties is het Besluit 

Bodemkwaliteit van toepassing. 

 

5.2. Ecologische aspecten 

Natuurbeschermingswet 1998 

Uit de kaarten van de gebiedendatabase op de website van het ministerie 

van LNV blijkt dat het plangebied zich niet in of nabij Natura-2000 

gebieden, Wetlands of Beschermde- of Staatsnatuurmonumenten 

bevindt. 

 

Gebieden EHS 

Het plangebied is niet binnen de EHS gelegen.  

 

Flora en fauna 

De Flora- en Faunawet vormt het wettelijk kader voor de bescherming 

van een groot aantal inheemse bedreigde dier- en plantsoorten. Bij 

nieuwe ruimtelijke ingrepen en activiteiten dient tevens onderzocht te 

worden of deze ingrepen en /of activiteiten eventueel negatieve gevolgen 

hebben voor aanwezige dier- en plantensoorten in de omgeving. De wet 

is bedoeld om soorten te beschermen, niet individuele planten of dieren. 

Het gaat erom dat het voortbestaan van de soort niet in gevaar komt. 

 

De locatie is grotendeels bebouwd. Voor de bebouwde delen, waar niet 

gesloopt wordt, kan redelijkerwijs worden verondersteld dat er geen 

schadelijke effecten optreden voor beschermde flora- en fauna. Dit in 

verband met het lange, intensieve gebruik van de locatie als agrarisch 

bedrijf, als opslag en caravanstalling.  

 

De locatie waar de camping wordt uitgebreid, is in de huidige situatie in 

gebruik als akker. Om de effecten van de ontwikkelingen op flora en 

fauna vast te stellen, is er door Regelink Ecologie en Landschap een 

ecologische quickscan uitgevoerd
1
. Hieronder zijn de conclusies van dit 

onderzoek overgenomen. 

 

Uit de toetsing van de resultaten van het onderzoek aan de Flora- en 

faunawet blijkt dat bij uitvoering van de ingreep mogelijk negatieve 

effecten te verwachten zijn op vogels. Op de overige soortgroepen wordt 

geen negatief effect op beschermde soorten (of functies) verwacht. 

 

                                                      
1
 Hoorn, M.W. van den, 2012. Ecologische quickscan Zittard 41-43, Veldhoven. In het kader 

van de natuurwetgeving. Rapport RA12367-01, Regelink Ecologie & Landschap, Mheer. 
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Op grond van de ligging van het plangebied ten opzichte van 

beschermde gebieden en de aard van de ingreep worden geen 

significant negatieve effecten verwacht op de kwaliteit van beschermde 

gebieden. 

 

Vogels 

Er zijn geen nesten van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten 

aangetroffen.  

 

Voor de andere mogelijk aanwezige soorten broedvogels geldt dat de 

werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd dienen te worden. 

Voor het broedseizoen stelt de wet geen vaste begin- of einddatum. 

Normaal gesproken loopt het broedseizoen voor de meeste vogelsoorten 

van 15 maart tot 15 juli. 

 

Wanneer niet buiten het broedseizoen gewerkt kan worden moet het 

plangebied voorafgaande aan de werkzaamheden door een deskundige 

op het gebied van beschermde soorten onderzocht worden op de 

aanwezigheid van broedgevallen. Ook is het dan aan te raden het 

aanwezige snoeiafval en de vegetatie binnen het werkterrein (ruim) voor 

het broedseizoen te verwijderen, teneinde de kans op broedgevallen  

binnen het plangebied te beperken. Het is niet mogelijk ontheffing te 

verkrijgen voor het verstoren van broedende vogels. 

 

Samenvatting 

In algemene zin kan redelijkerwijs worden gesteld dat op grond van de 

mogelijke effecten de uitvoering van de ingreep niet door de Flora- en 

faunawet wordt verhinderd, mits rekening wordt gehouden met de 

eventuele aanwezigheid van broedende vogels. Eventuele significant 

negatieve effecten op nabijgelegen beschermde gebieden zijn in het 

onderhavige geval niet aan de orde. 

 

5.3. Waterhuishouding 

Proces watertoets 

Op basis van de wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) is de watertoets verplicht bij 

bestemmingsplannen.  

 

De watertoets is bedoeld om ruimtelijke plannen meer waterbestendig te 

maken, waarbij wateraspecten vroegtijdig en expliciet worden 

meegenomen in ruimtelijke plannen en bij locatiekeuzen. Het Besluit op 

de Ruimtelijke Ordening (Bro) regelt de verplichte waterparagraaf in de 

toelichting bij genoemde ruimtelijke plannen en het vooroverleg met de 

waterbeheerder (wateradvies). 
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De waterparagraaf beschrijft de wijze waarop rekening wordt gehouden 

met eventuele gevolgen van het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. 

De waterparagraaf geeft een beschrijving van beleidsuitgangspunten, 

waterhuishoudkundige situatie en wateropgaven in het plangebied, 

(motivatie van) meest geschikte oplossingen en ruimtelijke consequenties 

daarvan. Indien aan de orde is tevens het advies van het waterschap in 

de waterparagraaf verwerkt.  

 

Beleidskader  

Provinciaal Waterplan 

In het waterplan is het provinciaal waterbeleid uitgewerkt onder andere 

voor wat betreft het grondwaterbeheer. Het Provinciaal Waterplan ‘Waar 

water werkt en leeft’ is op 22 december 2009 in werking getreden. Het 

plan is, net als de waterplannen van het Rijk, geldig tot eind 2015.  

Uitsnede beleidskaart Provinciaal Waterplan 
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Vanuit het waterplan zijn de volgende thema’s relevant voor de 

kernrandzone van Veldhoven: 

- Ruimte voor herstel en behoud watersystemen; 

- Regionaal waterbergingsgebied. 

 

Het ruimtelijk relevante beleid voor deze zones is vastgelegd in de 

Verordening Ruimte zoals besproken in hoofdstuk 4 van deze 

onderbouwing.  

 

Waterbeheerplannen 

Het waterschap de Dommel heeft een waterbeheerplan opgesteld waarin 

de beleidsdoelen voor de periode 2010-2015 zijn beschreven. De 

plannen zijn afgestemd op het Stroomgebiedsbeheerplan Maas, het 

Nationaal Waterplan en het Provinciaal Waterplan.  

 

In het waterbeheerplan De Dommel worden de volgende thema’s 

behandeld: 

- droge voeten: waterbergingsgebieden; 

- voldoende water: gewenste grond- en oppervlakteregime; 

- natuurlijk water: Europese Kaderrichtlijn Water en de functies; 

‘waternatuur’ en ‘verweven’ uit het Provinciaal Waterplan; 

- schoon water: beheer afvalwater; 

- schone waterbodem; 

- mooi water: recreatie, landschap en cultuurhistorie. 

 

De ruimtelijk relevante aspecten uit de waterbeheerplannen zijn 

opgenomen in het provinciale waterplan en in de Verordening Ruimte. 

Vanuit de waterschappen wordt wel nadrukkelijker aandacht geschonken 

aan de rol van water bij nieuwe ontwikkelingen. De trits vasthouden-

bergen-afvoeren is hierbij leidend. Daarnaast is er door het waterschap 

een handreiking ‘hydrologisch neutraal ontwikkelen’ opgesteld dat ingaat 

op de rol van water bij een toename van verstening. De uitgangssituatie 

van het watersysteem mag door de ruimtelijke ingreep niet verslechteren. 

Daarnaast moeten de kansen om bestaande ongewenste situaties te 

verbeteren zoveel mogelijk benut worden. 

 

Waterbeheerders dienen in een vroeg stadium bij zo snel in het proces 

betrokken worden, zodat kennis kan worden aangereikt over het 

watersysteem en mee kan worden gedacht over de ruimtelijke 

planvorming. 

 

Keur waterkeringen en wateren 

Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer (waterkwaliteit 

en -kwantiteit) binnen het plangebied. Voor waterhuishoudkundige 

ingrepen is de Keur van toepassing. In de Keur staan de geboden en 

verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor 

het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De 
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werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden 

getoetst aan de beleidsregels. 

 

Op 26 februari 2015 heeft het waterschap de nieuwe Keur vastgesteld, 

die op 1 maart 2015 inwerking is getreden. Deze keur is in samenwerking 

tussen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel 

tot stand gekomen, waardoor nu sprake  is van een uniforme Keur. 

 

Locatie 

Grondwater 

Ter plaatse van de planlocatie geldt voor de grondwaterstand  

grondwatertrap 8. Hiervoor geldt dat de gemiddeld laagste 

grondwaterstand (GLG) is gelegen op een diepte van meer dan 160 cm 

beneden maaiveld. De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) 

bedraagt meer dan 140 cm beneden maaiveld. 

 

De bodem is te classificeren als een enkeerdgrond. Eerdgronden zijn 

gronden met een minerale bovenlaag van donkere rulle aarde vermengd 

met plantenresten en stalmest. Enkeerdgronden zijn ontstaan op een 

zandige ondergrond die reeds eerder bewoond was of in cultuur was 

gebracht. Onderscheid wordt gemaakt tussen hoge enkeerdgronden met 

een grondwaterspiegel op meer dan 1,20 meter diepte en lage 

enkeerdgronden waar het grondwater op geringere diepte aanwezig is. 

Enkeerdgronden komen relatief veel voor in het landschap van 

dekzanden en beekdalen.  

 

Oppervlakte water 

Op de planlocatie is geen oppervlakte water gesitueerd. Wel loopt er ten 

noorden van de bedrijfsbebouwing een sloot. De sloot blijft gehandhaafd 

en er worden geen aanpassingen aan gedaan. 

 

Compensatie 

Aangezien de toename aan bebouwing cq. verharding op de locatie 

minder dan 2.000 m
2
  bedraagt (400 m

2
 sanitaire voorzieningen en 700 

m
2
 stacaravans/chalets) wordt er derhalve door het waterschap (op basis 

van de Keur 2015) geen extra compensatie verreist. Het hemelwater van 

de nieuw te realiseren sanitaire voorzieningen  dient echter wel binnen 

het plangebied te worden verwerkt.  

 

Afvoer schoon- en vuilwater 
Het water dat van de daken en de verharding af stroomt, is aan te 

merken als schoon. Zuivering van dit water is dan ook niet noodzakelijk. 

Het water kan in eigen tuinen infiltreren en eventueel rechtstreeks 

worden afgevoerd naar de aangrenzende sloten. 

 

Het vuilwater wordt geloosd op het riool van de gemeente Veldhoven. 
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Duurzaam waterbeheer 
Het gebruik van uitloogbare materialen (lood, koper, zink) is niet 

toegestaan, dit om de waterkwaliteit te bewaken. Daarnaast worden 

strooizout en chemische onkruidbestrijding niet of met mate gebruikt. 

 
Overleg Waterschap 
Het overleg met het waterschap heeft in het kader van het regulier 

vooroverleg plaats gevonden, zie ook paragraaf 9.1. 

Conclusies 

Met onderhavige ruimtelijke ontwikkeling, is slechts sprake  van een 

geringe verhardingstoename. Realisatie van onderhavig plan leidt niet tot 

negatieve effecten op de aspecten met betrekking tot de 

waterhuishouding. Het aspect water vormt derhalve geen belemmering 

voor het voorgenomen initiatief.  

 

5.4. Archeologie 

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007) is een raamwet 

die regelt hoe Rijk, provincie en gemeente bij  ruimtelijke plannen 

rekening moeten houden met het erfgoed in de bodem. De wet beoogt 

het archeologische erfgoed te beschermen. Onder archeologisch erfgoed 

wordt verstaan: alle fysieke overblijfselen, zowel in als boven de grond, 

die bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in menselijke samenlevingen 

uit het verleden. Enkele van de uitgangspunten van deze wet zijn: 

 archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren en 

alleen opgraven als behoud in de bodem (in situ) niet mogelijk is; 

 vroeg in de ruimtelijke ordening al rekening houden met 

archeologie.  

 

Initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen moeten in een vroegtijdige 

stadium aangeven hoe met eventuele archeologische waarden bij 

bodemverstorende ingrepen zal worden omgegaan.  

 

Aan de gronden van vrijwel het gehele plangebied is conform de 

gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart een hoge 

archeologische verwachtingswaarde (cat.4) toegekend.  Binnen deze 

gebieden geldt dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet 

worden bekeken of archeologische maatregelen (bijvoorbeeld een 

archeologisch opgraving of behoudsmaatregelen) moeten plaatsvinden. 

 

Hiervoor dient door de vergunningaanvrager een rapport te worden 

overlegd van een archeologisch vooronderzoek (bijvoorbeeld een 

booronderzoek of een proefsleuvenonderzoek) waaruit blijkt  of een 

archeologische maatregel (opgraving, behoud in bodem) moet worden 

getroffen, of dat een plangebied archeologisch kan worden vrijgegeven. 

Archeologisch onderzoek 
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Op grond van de hoge archeologische verwachtingswaarde zijn door 

BAAC in november 2012 een bureauonderzoek en een inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd (BAAC rapport V-12.0375) op de gronden ter 

plaatse van de voorgenomen uitbreiding van het toekomstige 

recreatieterrein. De conclusies en aanbevelingen zijn hieronder 

overgenomen. 

 

Binnen het uitbreidingsgebied van het recreatieterrein worden in het 

centrale en oostelijke deel mogelijk intact aanwezige archeologische 

resten verwacht. Gezien de hoge verwachting voor dit deel van het 

plangebied vanaf circa 30 cm –mv bestaat er een gerede kans dat hier bij 

bouwactiviteiten eventueel aanwezige archeologische resten verstoord 

zullen worden.  

 

BAAC bv adviseert derhalve om bodemverstorende activiteiten die dieper 

reiken dan 30 cm -mv binnen de locatie met een hoge verwachting te 

vermijden. Indien dit niet mogelijk is adviseert BAAC bv ter plekke van dit 

gebied een aanvullend karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek uit 

te voeren in overeenstemming met het bevoegd gezag, om daadwerkelijk 

inzicht te verkrijgen in eventueel aanwezige archeologische resten. Voor 

de gebieden met een lage archeologische verwachting adviseert BAAC 

bv geen verder vervolgonderzoek uit te voeren. 

 

Het archeologisch onderzoek en de in dit verband te nemen maatregelen 

zijn beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Veldhoven). Op 20 

februari 2013 heeft de gemeente hiertoe een selectiebesluit genomen. 

Als gevolg hiervan is voor een gedeelte van het perceel de 

archeologische verwachtingswaarde vervallen. Onderstaande afbeelding 

verbeeldt dit. 

 
Archeologie 'de Veldhoeve'. De blauwe en gele zones hebben een lage archeologische 

verwachting en zijn vrijgegeven. De oranje zone heeft een hoge archeologische 

verwachting en is niet vrijgegeven. 
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Een nader vooronderzoek is pas nodig als de omvang van het gebied 

waarbinnen de bodemverstoring plaatsvindt groter én dieper is dan de 

ondergrenzen die gelden voor gebieden met een hoge archeologische 

verwachting (beleidscategorie 4), te weten 250 m² en 40 cm –MV.  

Is de oppervlakte of diepte van de ingreep kleiner dan de ondergrens, 

dan is een archeologisch vooronderzoek niet nodig. 

 

Onderhavig voornemen betreft enerzijds uitbreiding van een 

kampeerterrein, waarbij ter plaatse van de hoge archeologische 

verwachting uitsluitend oprichting van een sanitairgebouw is voorzien 

alsmede oprichting van een tiental chalets is voorzien. Anderzijds wordt 

bestaande bebouwing binnen het bouwvlak inpandig verbouwt tot 

vakantie-appartementen, een ondergeschikte horecavoorziening en 

sanitaire voorzieningen. Hiervoor behoeven naar verwachting geen diepe 

bodemingrepen  te worden verricht.   

 

Indien ter plaatse ten behoeve van de voorgenomen of andersoortige 

toekomstige ontwikkelingen een bodemingreep met een oppervlakte van 

meer dan 250 m
2
 en dieper dan 40 cm beneden maaiveld alsnog 

wenselijk wordt geacht is vooraf nader archeologisch onderzoek 

noodzakelijk. Hiertoe is conform het gemeentelijk archeologiebeleid voor 

de betreffende gebieden een dubbelbestemming archeologische 

(verwachtings)waarden in het bestemmingsplan opgenomen, zodat dit bij 

de aanvraag voor de omgevingsvergunning getoetst kan worden.  

 

De beleidsmedewerker Monumenten en Archeologie van de gemeente 

Veldhoven kan in voorkomend geval aangeven welke vorm van 

archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is voor de aanvraag. De 

kosten voor de uitvoering van archeologisch onderzoek zijn voor de 

initiatiefnemer van het plan. 

 

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat er geen 

belemmeringen bestaan voor het initiatief vanuit het aspect archeologie. 

 

5.5. Verkeer en parkeren 

Parkeren 

Omdat de Zittard een vrij smalle straat is, kan er niet langs geparkeerd 

worden. Derhalve dient het bedrijf zelf nieuwe parkeerplaatsen op eigen 

terrein aan te leggen voor de toename in auto’s. Op het terrein is hiervoor 

voldoende gelegenheid.  

Conform de CROW-publicatie ASVV-online, d.d. 27 juli 2012 dient voor 

80 kampeerplaatsen en 3 trekkershutten te worden voorzien in 108 

perkeervoorzieningen en voor 10 vakantie appartementen in 22 

parkeervoorzieningen.  
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Recreanten hebben ieder één parkeerplaats bij hun standplaats. 

Daarnaast heeft de initiatiefnemer een centrale parkeervoorziening   

aangelegd ter hoogte van de voormalige sleufsilo’s met een capaciteit 

van 50 extra parkeerplaatsen. Ter plaatse van de extra entree langs de 

bestaande bedrijfswoning kunnen zo nodig extra  parkeerplaatsen 

worden aangelegd voor bezoekers die vertrekken of arriveren. 

 

Hiermee kan worden voorzien in de noodzakelijke parkeercapaciteit op 

eigen erf.  

Ontsluiting 

De ontsluiting van de camping vindt plaats via een weg op eigen terrein. 

Deze weg loopt vanaf de camping naar de parkeerplaats en de receptie, 

waar wordt aangesloten op de Zittard.  

 

De voorgenomen uitbreiding van het kampeerterrein leidt tot een 

verkeersgeneratie van 50,4 extra verkeersbewegingen / etmaal (conform 

de kencijfers van het CROW). Deze toename is in verhouding tot de 

huidige verkeersintensiteit van de Zittard van 791 motorvoertuigen per 

etmaal
2
 gering, 6,0%. Mede gelet op het feit dat de toename aan 

verkeersbewegingen is gekoppeld aan het kampeerseizoen zal de 

omvang van de toename in verkeersbewegingen niet dermate zijn, dat dit 

tot extra congestie leidt op de Zittard. 

 

5.6. Luchtkwaliteit 

In artikel 5.16, lid 2 van de Wet milieubeheer is opgenomen wanneer een 

ontwikkeling wordt aangemerkt als een project in de zin van de Wet 

milieubeheer. In dit artikel is opgenomen dat er bij het wijzigen van het 

bestemmingsplan altijd sprake is van een project. Derhalve is bekeken of 

de luchtkwaliteit onderzocht moet worden. 

 

De Regeling NIBM (Niet in betekenende mate) kent voor woningbouw de 

volgende criteria waaronder de verslechtering van de luchtkwaliteit per 

definitie ‘niet in betekenende mate’ is: 

 

De ontwikkeling valt niet onder de regeling Nibm. Daarom is voor de 

ontwikkeling allereerst de verkeersgeneratie berekend. De berekening is 

verricht aan de hand van de CROW-publicatie ASVV-online, 2012.  

                                                      
2
 Bron: Bestemmingsplan WOR (fase 2), uitgebracht door Cauberg Huygen Raadgevende 

Ingenieurs 

NIBM-grens woningbouwlocatie, 3% criterium: 
< 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg, met een 
gelijkmatige verkeersverdeling 
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De uitbreiding van 55 kampeerplaatsen en 1 trekkershut leidt tot een 

verkeersgeneratie van 22,4 extra verkeersbewegingen/etmaal. Daarnaast 

leidt de toevoeging van tien vakantie-appartementen tot een 

verkeersgeneratie van 28 extra verkeersbewegingen/etmaal. De 

voorgenomen uitbreiding leidt daarmee tot een totale verkeersgeneratie 

van 50,4 extra verkeersbewegingen /etmaal.  Met het webbased-

programma (Infomil) Car II versie 11.0, is vervolgens berekend of de 

toename de Nibm-norm (1,2 μg/m
3
 voor PM10 en NO2) overschrijdt. De 

toename bedraagt 0,04 μg/m
3
 voor NO2 en 0,01 μg/m

3
 PM10, zie tabel 

hieronder.   

 
 

Geconcludeerd kan worden dat de Nibm-norm niet overschreden wordt. 

Het aspect luchtkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor 

onderhavige ontwikkeling. 

 

5.7. Externe veiligheid 

Algemeen 

De risiconormen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in het BEVI. Het 

Bevi verplicht het bevoegd gezag op basis van de Wet milieubeheer om 

veiligheidsafstanden aan te houden tussen gevoelige objecten en 

risicovolle bedrijven. In het besluit zijn gevoelige objecten gedefinieerd 

als kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. 

 

Voor de beoordeling van risico’s van transport van gevaarlijke stoffen 

over de weg, het spoor en het water is de circulaire ‘Risiconormering 

vervoer gevaarlijke stoffen’ van 4 augustus 2004 richtinggevend. In deze 

circulaire wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het beleid zoals verwoord 

in het Bevi. 

 

Extra verkeer als gevolg van het plan 

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 50,4 

Aandeel vrachtverkeer 0,0% 

Maximale bijdrage extra verkeer NO 2  in ųg/m 3 0,04 

PM 10  in ųg/m 3 0,01 

1,2 

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer  

als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit 

Conclusie 

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate; 

geen nader onderzoek nodig 

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in ?g/m 3 
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Voor buisleidingen gelden het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen 

(Revb), die op 1 januari 2011 in werking zijn getreden. Het Bevb regelt 

onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden 

rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met 

het Bevi.  

 

Plaatsgebonden risico (PR) 

In het BEVI zijn normen opgenomen voor de kans dat één persoon buiten 

het inrichtingsterrein overlijdt als gevolg van een calamiteit bij het bedrijf 

(plaatsgebonden risico). 

 

Groepsrisico (GR) 

In het BEVI zijn normen opgenomen voor de kans dat meerdere 

personen buiten het inrichtingsterrein overlijden als gevolg van een 

calamiteit bij het bedrijf (groepsrisico). Voor het groepsrisico wordt een 

oriëntatiewaarde gegeven en geldt voor nieuwe situaties een 

verantwoordingsplicht voor het bevoegd gezag. 

Locatie 

De provincie Noord-Brabant heeft een zogenaamde risicokaart 

opgesteld. Uit onderstaande afbeelding blijkt dat er geen risicocontour 

nabij het plangebied ligt. De locatie is gelegen op voldoende afstand tot 

risicovolle activiteiten, zoals transport van gevaarlijke stoffen over de 

weg, het water, het spoor en door buisleidingen en risicovolle 

inrichtingen. 

Fragment risicokaart provincie Noord-Brabant met ligging plangebied 

 
Het aspect externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering voor 

onderhavige ontwikkeling. 

 

5.8. Bedrijven en milieuzonering 

Vanuit het aspect ‘goede ruimtelijke ordening’ dient er voldoende 

ruimtelijke scheiding te zijn tussen hinderveroorzakende (o.a. bedrijven) 

en hindergevoelige functies (waaronder woningen). Hiervoor worden de 
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afstanden uit de VNG publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ als 

maatgevend beschouwd. 

 

Bovenstaande moet op twee manieren getoetst worden. Enerzijds wordt 

er gekeken of de ontwikkelingen veroorzaker zijn van hinder naar een 

gevoelige omgeving en anderzijds wordt bekeken of de ontwikkeling 

kwetsbaar is voor hinder.  

Locatie 

De aan te leggen nieuwe kampeerplaatsen zijn hindergevoelige functies, 

net als de te realiseren vakantieappartementen. Derhalve is bekeken of 

deze binnen een hindercirkel liggen van een ander bedrijf. In 

onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de aanwezige 

bedrijven met hun richtafstanden en de afstand tot het plangebied. 

 

Adres Soort bedrijf SBI 

2008 

Grootste 

afstand 

(m) 

Afstand tot 

planlocatie 

Banstraat 25 Kampeerterrein 553, 

552 

50, geluid 190 meter 

Rijt 1/2/2a Autoreparatiebedrijf 451, 

452, 

453 

30, geluid 30 meter 

Zittard 42 Rundveehouderij 

voor vleesvee 

0141, 

0142 

100, geur 15 meter 

Zittard 39B Interieurbouw 41, 

42, 

43 

30, geluid 35 meter 

Zittard 39B Autoservicebedrijf 452, 

453 

30, geluid 35 meter 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat zich in de directe nabijheid van de 

camping een rundveehouderij voor vleesvee bevindt, die mogelijk tot 

beperking leidt voor uitbreiding van de bestaande minicamping met 

betrekking tot het aspect geur. Hiertoe is een geurberekening uitgevoerd, 

zie paragraaf 5.10. Hieruit blijkt dat de grenswaarde niet wordt 

overschreden en de rechten van de veehouderij niet worden beperkt door 

de ontwikkeling. 

 

Daarnaast geldt er voor de camping een maximale hindercirkel van 50 

meter voor het aspect geluid. Een van de gemeentelijke voorwaarden 

voor medewerking aan de uitbreiding is dat nieuwe standplaatsen op 

minimaal 50 meter van gevoelige functies worden gerealiseerd, zoals de 

naburige woon- en bedrijfspercelen. Dit is als zodanig met een specifieke 

aanduiding (‘specifieke vorm van recreatie – geen standplaatsen 

toegestaan’) op de verbeelding van dit bestemmingsplan expliciet 

opgenomen.   
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Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat wordt 

voldaan aan de afstandsnormen ten opzichte van de omliggende 

functies. Hiermee zal de uitbreiding van de camping geen hinder 

veroorzaken voor omliggende functies.  

 

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor onderhavig 

initiatief.   

 

5.9. Geluid 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient er, op basis van de Wet geluidhinder, 

onderzocht te worden of er sprake is van geluidsoverlast, in het bijzonder 

in verband met verkeer of bedrijven. Het voorgaande wordt op twee 

manieren onderzocht. Enerzijds is bekeken of de nieuwe functie gevoelig 

is voor geluidsoverlast en anderzijds is bekeken of de nieuwe functie 

geluidsoverlast veroorzaakt. 

Locatie 

De planlocatie is niet aan te merken als een geluidsgevoelig object. 

Daarnaast is de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe 

kampeerplaatsen (50 verkeersbewegingen per etmaal) dermate gering, 

dat er geen normen ten aanzien van geluidsoverlast worden 

overschreden. 

 

5.10. Geurhinder en veehouderij 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is op 1 januari 2007 in werking 

getreden. Met de Wet geurhinder en veehouderij geldt één 

toetsingskader voor vergunningplichtige veehouderijen in de hele 

gemeente. Voor niet vergunningplichtige veehouderijen en overige 

agrarische niet vergunningplichtige bedrijven is Activiteitenbesluit het 

toetsingskader. 

 

De Wet geurhinder en veehouderij bevat normen en afstanden die 

bedrijven moeten aanhouden ten opzichte van geurgevoelige objecten. 

Daarnaast geeft de Wet geurhinder en veehouderij gemeenten de 

beleidsvrijheid om maatwerk te leveren dat is afgestemd op de ruimtelijke 

en milieuhygiënische feiten en omstandigheden in een concreet gebied 

en de gewenste (toekomstige) ruimtelijke inrichting. 

 

Ten aanzien van de beoordeling of sprake is van een goed woon- en 

leefklimaat wordt onderscheid gemaakt tussen de voorgrondbelasting en 

achtergrondbelasting. De voorgrondbelasting betreft de geurbelasting 

van individuele veehouderij op een geurgevoelig object. De 

achtergrondbelasting betreft de gebiedsbelasting: cumulatieve 

geurbelasting in een gebied als gevolg van de aanwezige veehouderijen. 
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De geurbelasting op geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom 

mag niet meer bedragen 14ouE/m
3
. 

 

Tegenover de locatie bevindt zich een veehouderij, Zittard 42. In de 

nabijheid van het plan liggen niet meer relevante veehouderijen. Om de 

voorgrondbelasting te kunnen bepalen, zijn de geuremissies van de 

website van de provincie Noord-Brabant ontleend (web-bvb). Hieruit blijkt 

dat de geuremissie van deze veehouderij 3453 ouE/s bedraagt. Met 

behulp van het V-stacks Vergunning is de geurbelasting bepaald voor de 

vergunde situatie en de situatie indien de geuremissie zo dicht mogelijk 

bij het plangebied uittreed. In onderstaande tabel zijn deze 

geurbelastingen weergegeven. 

 

Geurbelasting vergund en maximaal ten gevolge van veehouderij. 

 Zittard 42 vergund Zittard 42 maximaal 

Geurgevoelig object 

Zittard 43 

1,8 ouE/
3
 4,5 ouE/m

3
 

 

Uit de tabel blijkt dat de grenswaarde niet wordt overschreden. Conform 

de relatietabellen tussen voorgrondbelasting en geurhinder, blijkt dat in 

de vergunde situatie 6% geurgehinderden zullen zijn en in de maximale 

situatie 12% geurgehinderden.  

 

De milieukwaliteit (aan de hand van de tabel van GGD Nederland) blijkt 

in de vergunde situatie als goed te beschouwen en in de maximale 

situatie als redelijk goed. Deze situatie is voor de gemeente Veldhoven 

een acceptabele situatie.  

 

De afstand tussen de veehouderij en het geurgevoelig object zal door de 

ontwikkeling niet worden verkleind. Derhalve kan geconcludeerd worden 

dat de rechten van de veehouderij niet worden beperkt door de 

ontwikkeling. 

 

Berekeningsbladen zijn als bijlage 1 bij voorliggende toelichting 

opgenomen. 

 

Het aspect geurhinder vormt derhalve geen belemmering voor de 

realisering van onderhavig initiatief. 

 

5.11. Veiligheidszones vliegbasis Eindhoven 

Het plangebied is gelegen binnen de Inner Horizontal Surface en Conical 

Surface (IHCS) van vliegbasis Eindhoven. Dit gebied is vastgesteld ten 

behoeve van de vliegverkeersveiligheid.  

 

In het Tweede Structuurschema Militaire Terreinen (SMT-2) is 

opgenomen dat, conform de ICAO-normen, rondom de gehele 
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luchthaven een obstakelvrij vlak van 45 m hoog is gelegen met een straal 

van 4 km rond de landingsdrempels, dat overgaat in een conisch vlak 

met een helling van 5% tot 145 m over een afstand van 2 km.  

Afbeelding Funnel en IHCS 

 

De vliegbasis beschikt over een Instrument Landing System (ILS). Het 

ILS is bedoeld voor het nauwkeurig naderen van het vliegveld door 

vliegverkeer, ook onder slechte weersomstandigheden. Voor het goed 

functioneren van het ILS is het noodzakelijk dat in een gebied, het 

verstoringsgebied, rondom de start- en landingsbaan geen verstoring 

optreedt.  

Afbeelding ILS 

 

Dit gebied bestaat uit meerdere vlakken met daarbij behorende hoogtes, 

zowel horizontaal als oplopend. Het is derhalve van belang dat, in 

onderhavig bestemmingsplan, wordt voorkomen dat een object wordt 

opgericht in genoemde zones. Bouwen in de zone van de ILS kan na 

goedkeuring van Defensie mogelijk zijn.  
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Alhoewel dit bestemmingsplan geen bebouwing van 42 of meer meter 

mogelijk maakt zijn in verband met de IHCS en ILS maximale hoogtes 

van de bebouwing opgenomen van 65 respectievelijk 42 meter.   

 

5.12. Radarverstoringsgebied 

Als gevolg van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is 

de gemeente Veldhoven gelegen onder het radarverstoringsgebied van 

een radar op de vliegbasis van Woensdrecht. Deze zone is vastgelegd 

om te voorkomen dat hoge gebouwen en/of bouwwerken het 

functioneren van de radar van het vliegveld verstoren. De zone betreft 

een cirkel met een straal van 75 kilometer, gemeten vanaf de positie van 

de radar. Deze cirkel bestaat uit een kern met een straal van 15 kilometer 

met een maximale bouwhoogte voor bouwwerken (in het algemeen) en 

daaromheen een ring die doorloopt tot 75 kilometer van de radar met een 

maximale bouwhoogte voor (alleen) windturbines.  

 

De planlocatie is gelegen op een afstand van circa 70 kilometer van het 

radarstation van vliegbasis Woensdrecht en circa 35 kilometer van het 

radarstation van vliegbasis Volkel. Er gelden derhalve geen 

hoogtebeperkingen voor gebouwen binnen de planlocatie. Voor 

oprichting van windturbines geldt een hoogtebeperking van maximaal 

113 meter boven NAP.  

 

Alhoewel dit bestemmingsplan geen windturbines van 113 meter hoogte 

toestaat, is ten behoeve van de signaleringsfunctie een regeling in het 

bestemmingsplan opgenomen, dat de bouwhoogte van windturbines niet 

meer dan 113 meter boven NAP mag bedragen.  

 

 
Uitsnede radarverstoringsgebieden van vliegbasis Woensdrecht en Volkel (Bron: Barro)   
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6. PLANBEOORDELING 

De bestaande camping wordt hoog gewaardeerd door haar gasten. Gelet 

op de doelgroep (55+ en minder validen) voegt dit aanbod iets toe aan 

het recreatief product van de gemeente. Een meer recreatie uitstraling 

past goed in het toekomstig beeld van het gebied als stedelijk 

uitloopgebied, mede gelet op de toekomstige realisering van het 

uitbreidingsplan Zilverackers. Het verzoek past hiermee in de 

gemeentelijke nota Verblijfsrecreatie in het buitengebied en in de 

recreatievisie westelijk buitengebied. 

 

Ter plaatse van de planlocatie is geen sprake van bijzondere 

ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische of 

waterhuishoudkundige waarden, die met de voorgenomen uitbreiding 

aangetast zouden kunnen worden.   

 

Het betreft functieverandering van een voormalige agrarische 

bedrijfslocatie in een verblijfsrecreatieve bestemming, waarmee kan 

worden voldaan aan de hieraan gestelde randvoorwaarden uit de 

provinciale Verordening. 

 

Door een gedegen landschappelijke inpassing van het terrein conform 

het inrichtingsplan vindt er geen  aantasting, maar zelfs versterking van 

de landschappelijke waarden van het gebied plaats.  

 
De initiatiefnemer beschikt over voldoende ruimte om de noodzakelijke 
parkeerbehoefte op het eigen terrein te kunnen realiseren. 
 

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt tevens de milieuvergunning voor 

vee  ingeleverd, zodat ter plaatse in het stedelijk uitloopgebied geen vee 

meer gehouden kan worden. 

 
Er zijn geen stedenbouwkundige, planologische, milieuhygiënische en 

landschappelijke bezwaren tegen de gewenste uitbreiding van de 

bestaande minicamping.  
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7. JURIDISCHE TOELICHTING 

7.1. Algemeen 

Een bestemmingsplan is een planologische regeling die zowel de burger 

als de overheid rechtstreeks bindt. De regels en verbeelding dienen als 

één geheel te worden beschouwd en kunnen niet los van elkaar worden 

gezien. 

De toelichting op de regels en verbeelding is niet juridisch bindend, maar 

biedt wel inzicht in de belangenafweging die tot de aanwijzing van 

bestemmingen heeft geleid en kan bovendien dienst doen bij interpretatie 

van het plan. 

 

7.2. Verbeelding 

Algemeen 

De verbeelding (plankaart) heeft een belangrijke rol bij het bepalen van 

de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden in het plangebied. Daartoe 

zijn op de verbeelding bestemmingsvlakken en aanduidingen 

opgenomen. 

 

Aan de ondergrondgegevens op de verbeelding, zoals ingetekende 

gebouwen, kunnen geen rechten worden ontleend. Daar staat tegenover 

dat het ontbreken van dergelijke ondergrondgegevens ook niet leidt tot 

een beperking van rechten. De ondergrondgegevens hebben dus 

uitsluitend een illustratief karakter. 

 

Verbeelding voorliggend bestemmingsplan 

In voorliggend bestemmingsplan is één enkelbestemming opgenomen, 

namelijk de bestemming ‘Recreatie - Kampeerterrein’.  

 

Voor de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ is aangesloten bij 

het recente gemeentelijke beleid met betrekking tot de bescherming van 

archeologische waarden.  

 

Daarnaast zijn de geldende gebiedsaanduidingen uit het 

bestemmingsplan “Buitengebied 2009” en “Buitengebied 2009, 1e 

herziening” overgenomen.  
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7.3. Regels 

Algemeen 

De regels zijn standaard als volgt opgebouwd: 

 Hoofdstuk 1 bevat de begripsbepalingen en een bepaling over de 

wijze van meten; deze worden opsommingsgewijs in alfabetische 

volgorde gegeven en dienen als toetsingskader voor de overige 

regels. 

 Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingen. 

 Hoofdstuk 3 bevat enkele algemene regels, zoals de 

antidubbeltelbepaling en algemene regels ten aanzien van 

omgevingsvergunningen en gebiedsaanduidingen. 

 Hoofdstuk 4 tenslotte bevat het overgangsrecht en de slotregels 

met daarin de titel van het bestemmingsplan. 

 

De bestemmingen vangen steeds aan met de bestemmingsbenaming. 

Daarna wordt in de bestemmingsomschrijving weergegeven voor welke 

doeleinden de betreffende gronden bestemd zijn. Vervolgens wordt in de 

bouwregels aangegeven welke bouwwerken bij recht mogen worden 

opgericht en welke situerings- en maatvoeringseisen hiervoor gelden. In 

sommige bestemmingen wordt bovendien nader ingegaan op de 

toegestane voorzieningen. Vervolgens is een gebruiksbepaling 

opgenomen waarin wordt aangegeven wat als gebruik in strijd met de 

bestemming moet worden gezien. Om te voorkomen dat bestemmingen 

gefrustreerd worden zijn diverse bestemmingen voorzien van een stelsel 

van omgevingsvergunningen voor werken en werkzaamheden (de 

voormalige aanlegvergunning). Hierin is geregeld dat een aantal werken 

en werkzaamheden verboden is, tenzij het bevoegd gezag hiervoor een 

omgevingsvergunning heeft afgegeven. 

 

Nadere toelichting regels voorliggend bestemmingsplan 

De regels zijn gebaseerd op de regels uit de bestemmingsplannen 

“Buitengebied 2009” en “Buitengebied 2009, 1e herziening”.   

 

Recreatie - kampeerterrein 

Naar aanleiding van de uitbreiding van de bestaande minicamping is aan 

het gehele kampeerterrein een recreatieve bestemming toegekend. 

Binnen het bestemmingsvlak is een specifiek bouwvlak opgenomen, 

waarbinnen alle bestaande gebouwen zijn gesitueerd en ook alle 

eventuele nieuwe bebouwing opgericht dient te worden met uitzondering 

van bebouwing voor de extra sanitaire voorzieningen, die mogen tot 

maximaal 450 m
2
 op het gehele terrein worden opgericht. Dit nieuwe 

bouwvlak heeft een omvang van ca 1,5 ha.  

 

Op het terrein zijn in totaal 80 standplaatsen (waaronder 10 

stacaravans/chalets/lodges) toegestaan alsmede 3 trekkershutten. 



Pouderoyen Compagnons 

 Bp Zittard 41 – 43                  54 

 

 

Daarnaast is de realisering van 10 vakantieappartementen toegestaan. 

De vakantieappartementen bedragen maximaal 45 m
2
 en dienen binnen 

bestaande bebouwing te worden opgericht.  

 

Het gebied waar (buiten het bouwvlak) de 10 stacaravans/chalets/lodges 

geplaatst mogen worden, is  expliciet aangeduid op de verbeelding met 

de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - stacaravans. 

 

Daarnaast is in de gebruiksregels opgenomen dat binnen een strook van 

50 meter van de aangrenzende woon- en bedrijfspercelen (op de 

verbeelding aangeduid met  de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie 

– geen standplaatsen toegestaan’) geen standplaatsen gerealiseerd 

mogen worden.  

 

Ter plaatse van de aangeduide speelweide (‘specifieke vorm van 

recreatie – speelweide’) alsmede de extra ontsluiting (‘specifieke vorm 

van recreatie – ontsluiting’) zijn eveneens geen standplaatsen 

toegestaan.  

 

De landschappelijke inpassing is op de verbeelding opgenomen met de 

aanduiding ‘specifieke vorm van groen - landschappelijke inpassing’.  

Betreffende gronden zijn bestemd voor de aanleg en het onderhoud van 

de vereiste landschappelijke inpassing. Middels een voorwaardelijke 

verplichting is in de regels gewaarborgd dat de landschappelijke 

inpassing ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.  

 

Ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’ is ondergeschikte, 

ondersteunende horeca in bestaande bebouwing toegestaan met een 

totale omvang van max. 400 m
2
. Feesten en partijen worden expliciet niet 

toegestaan. 

 

De bestaande inpandige caravanstalling (750 m2) in een voormalig 

agrarisch bedrijfsgebouw is eveneens voorzien van een specifieke 

functieaanduiding.   

 

Daarnaast worden middels een specifieke functieaanduiding (omvang 

van 0,30 ha) de bestaande ondergeschikte agrarische nevenactiviteiten 

in de vorm van boomteelt en hoveniersbedrijf gereguleerd.   

 

Waarde – Archeologie 2 

Op basis van het gemeentelijk selectiebesluit geldt voor een gedeelte van 

het planlocatie een een hoge archeologische verwachtingswaarde. Via 

een dubbelbestemming worden archeologische waarden in het 

bestemmingsplan beschermd.  

 

De voor 'Waarde – Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve 

voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor 
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de instandhouding en bescherming van op of in die gronden aanwezige 

archeologische waarden. Bescherming van de archeologische waarden 

is geregeld doordat voor een aantal grondverstorende werken en 

werkzaamheden een omgevingsvergunning benodigd is. De  

dubbelbestemming kent een ondergrens van 250 m
2 
.  

 

Indien de oppervlakte van de grondverstoring onder deze oppervlakte 

blijft, is geen archeologisch onderzoek nodig. Dit geldt tevens voor 

bodemingrepen, die niet dieper gaan dan 40 cm beneden maaiveld. 

 

Gebiedsaanduidingen 

De in de buitengebiedplannen opgenomen gebiedsaanduidingen zijn 

overgenomen in dit plan, inclusief de daarbij behorende regels.  

Dit betreft de luchtvaartverkeerzone voor de ihcs en ils, de 

vrijwaringszone radar. 
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8. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening rust op de gemeente de 

verplichting tot het verhaal van kosten die tot de grondexploitatie behoren 

op basis van een exploitatieplan. De gemeente kan hiervan afzien in bij 

algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen, of indien: 

 het kostenverhaal anderszins is verzekerd; 

 het bepalen van een tijdvak of fasering niet noodzakelijk is; 

 het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels aan 

werken en werkzaamheden met betrekking tot bouwrijp maken, 

aanleg van nutsvoorzieningen, inrichten van de openbare ruimte 

en uitvoerbaarheid niet noodzakelijk is. 

 

Onderhavig voornemen heeft betrekking op de uitbreiding van het 

kampeerterrein, alsmede de verbouw van enkele bedrijfsgebouwen en 

oprichting van extra sanitaire voorzieningen en vindt plaats onder 

verantwoording van de initiatiefnemers.  

 

Algemene (procedure)kosten die uit het project voorvloeien worden ten 

laste gebracht van initiatiefnemer. Daarnaast worden in de 

exploitatieovereenkomst alle op de initiatiefnemer te verhalen kosten 

opgenomen met betrekking tot de realisatie van het plan. In de 

exploitatieovereenkomst worden randvoorwaarden opgenomen, zoals de 

landschappelijke inpassing van het plan. Hiermee zijn er voor de 

gemeente geen kosten verbonden aan de realisatie van het initiatief. 

 

Gelet op het vorenstaande kan in het kader van de afwijking van het 

bestemmingsplan afgezien worden van het vaststellen van een 

exploitatieplan. 
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9. MAATSCHAPPELIJKE AANVAARDBAARHEID 

9.1. Inspraak en overleg 

Onderhavige ontwikkeling maakte eerder onderdeel uit van het concept- 

ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, 2
e
 herziening’ dat op 

grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onder 

andere was toegezonden aan diverse instanties. Over de ruimtelijke 

ontwikkeling is door twee overlegpartners een reactie ingediend: 

 Waterschap de Dommel; 

  Provincie Noord-Brabant. 

 

In de Nota ‘Vooroverleg bestemmingsplan Zittard 41-42’ zijn de 

ingediende overlegreacties in samenvatting beschreven, voorzien van 

een gemeentelijk standpunt en in hoeverre de reactie aanleiding tot 

aanpassing heeft gegeven. De gehele nota is als bijlage aan de 

toelichting van dit bestemmingsplan toegevoegd en hieronder 

samengevat weergegeven.   

 

Waterschap de Dommel 

Het waterschap verzoekt in haar reactie van 28 maart 2014 ten aanzien 

van onderhavige locatie de ruimtelijke onderbouwing toe te voegen en 

het verhard oppervlak in de huidige en toekomstige situatie nader te 

verduidelijken en daarnaast om te beschrijven voor welke 

oplossingsrichting wordt gekozen om het hemelwater te infiltreren en te 

bergen en om deze oplossingsrichting op hoofdlijnen uit te werken 

middels een situatieschets.  

Inmiddels is een nieuwe Keur van kracht geworden, waarin de 

waterbergingscompensatie regeling is aangepast. Voor een 

verhardingstoename van minder dan 2.000 m
2
 is geen compenserende 

waterberging noodzakelijk. Het hemelwater zal infiltreren in de bodem. 

 

Provincie Noord-Brabant 

De provincie geeft in haar reactie van 10 juni 2014 ten aanzien van 

onderhavige planlocatie expliciet aan dat de voorgenomen splitsing van 

het bouwvlak planlogisch wordt beschouwd als planologische 

nieuwvestiging van een recreatiebedrijf. Dit is op basis van artikel 3.1 

tweede lid en artikel 7.10, eerste lid van de Verordening niet toegestaan.  

 

Het is nooit de bedoeling geweest om een bestaand bedrijf te splitsen. 

Het voornemen heeft betrekking op een algehele functieverandering 

conform artikel 7.13 van de Verordening, waarin de bestaande 

minicamping wordt uitgebreid tot een volwaardige camping en de 

bestaande boomteeltactiviteiten slechts als ondergeschikte agrarische 

nevenactiviteit worden voortgezet. Dit is in de regeling van onderhavig 

bestemmingsplan nader geborgd. Onderhavige functiewijziging voldoet 
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aan de hieraan gestelde randvoorwaarden in de Verordening ruimte 

2014. 

 

Daarnaast ontbreekt de verantwoording op welke wijze de 

kwaliteitsverbetering van het landschap financieel, planologisch-juridisch 

en feitelijk is geborgd, zoals vereist door artikel 3.2 van de Verordening.    

Ten behoeve van onderhavig initiatief is in het kader van de ruimtelijke 

kwaliteitsverbetering een landschappelijk inpassingsplan opgesteld, dat 

als bijlage bij dit bestemmingsplan is gevoegd. De zekerstelling van de 

uitvoering en instandhouding hiervan is geregeld in een voorwaardelijke 

verplichting. Daarnaast zijn de betreffende gronden voorzien van een 

specifieke aanduiding ‘specifieke vorm van groen – landschappelijke 

inpassing, alwaar oprichting van bebouwing en standplaatsen niet wordt 

toegestaan en de gronden uitsluitend zijn bestemd voor de aanleg en het 

onderhoud van groenvoorzieningen in het kader van de landschappelijke 

inpassing.  

 

9.2. Zienswijzen 

Het ontwerp-bestemmingsplan zal op grond van het bepaalde in de 

Algemene wet bestuursrecht gedurende 6 weken voor een ieder ter 

inzage worden gelegd. 
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BIJLAGEN 

1. Rekenbladen Geur 

2. Archeologisch onderzoek 

3. Historisch bodemonderzoek 

4. Verkennend bodemonderzoek 

5. Ecologische quickscan 

6. Landschappelijk inpassingsplan 

7. Berekening realisering landschappelijke inpassing tbv ruimtelijke 

kwaliteitsverbetering 

8. Nota vooroverleg  


