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Zienswijzennota en ambtshalve wijzigingen 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan 

Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst. 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 10 mei tot 

en met 20 juni 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp zijn vier zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn tijdig ontvan-

gen en zijn ontvankelijk. 

c. De indieners zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen voor leden van de ge-

meenteraad mondeling toe te lichten op 4 oktober 2012. Van die gelegenheid is ge-

bruik gemaakt. 

d. In paragraaf 2 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven. 

e. In paragraaf 3 worden de zienswijzen beoordeeld. 

f. Het plan is ambtshalve gewijzigd. In paragraaf 3 van deze nota worden deze ambts-

halve wijzigingen beschreven. 

 

2  Communicatie 

 Op 4 oktober 2012 zijn reclamanten in de gelegenheid gesteld om de ingediende ziens-

wijzen mondeling toe te lichten. Daarvan is gebruik gemaakt. Aan de indieners van de 

zienswijzen onder 3.3 en 3.4  zijn aanvullende stukken toegezonden te weten de aanvul-

ling op de Natuurtoets Groei en Krimp 2011 van 6 juni 2012 evenals de Natuurtoets Flo-

ra- en Faunawet van 31 mei 2013. Gevraagd is om eventuele reactie voor 1 september 

2013 kenbaar te maken. Hiervan is gebruik gemaakt door bewonersvereniging Immen-

berg. 

3 Zienswijzen 

De volgende zienswijzen zijn ontvangen. 

 

3.1  Postbus 40184, 8000 DD Zwolle. 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 31 mei 2012 

 

Inhoud van de zienswijze 

 

a. Het plangebied is gelegen in het radarverstoringsgebied van de radar Nieuw Milligen. 

In verband hiermee zijn er ter voorkoming van radarverstoring beperkingen van toe-
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passing voor de bouw van hoge gebouwen en overige bouwwerken. Deze beperkin-

gen dienen verankerd te worden in de betreffende bestemmingsplannen. Voor nieuw 

te bouwen gebouwen en overige bouwwerken die gerealiseerd worden binnen het 

radarverstoringsgebied en hoger zijn dan 45 meter boven de maaiveldhoogte ter 

plaatse van de radar, is het noodzakelijk om een radarverstoringsonderzoek uit te 

voeren. Als hieruit blijkt dat deze gebouwen en/of overige bouwwerken in een be-

paalde richting meer dan 10% vermindering van het radarbereik tot gevolgd hebben, 

worden deze niet toegestaan. De maaiveldhoogte ter plaatse van de radar Nieuw Mil-

ligen is 35 meter boven NAP. Dit betekent dus een toetsingshoogte van 80 meter 

boven NAP. Geconstateerd is dat de bodem van het plangebied tot een hoogte van 

circa 62 meter boven NAP ligt. Op grond van het bestemmingsplan mag in het plan-

gebied niet hoger dan 15 meter worden gebouwd voor antenne-installaties. Echter, in 

de algemene afwijkingsregels van het bestemmingsplan, artikel 10.1 lid b, is een af-

wijkingsbevoegdheid voor antenne-installaties opgenomen. Burgermeester en wet-

houders zijn bevoegd een grotere bouwhoogte tot maximaal 40 meter boven NAP  

toe te staan. Voor het radarverstoringsgebied Nieuw Milligen betekent dit een over-

schrijding van de toetsingshoogte met circa 22 meter. Verzocht wordt om de afwij-

kingsbevoegdheid in artikel 10.1 lid b uit het bestemmingsplan te verwijderen. In het 

geval dat artikel 40.1 lid c van het bestemmingsplan gehandhaafd blijft, wordt ver-

zocht om in de regels van het bestemmingsplan de bouwmogelijkheden hoger dan 80 

meter boven NAP te regelen via een ontheffingsbevoegdheid. Als besliscriterium 

dient te worden opgenomen, dat het functioneren van de radar niet in onaanvaardba-

re mate (dat wil zeggen meer dan 10% vermindering van het radarbereik in een be-

paalde richting) mag worden gestoord en als procedurele voorwaarde, dat burge-

meester en wethouders voorafgaand aan het verlenen van de ontheffing schriftelijk 

advies inwinnen bij de beheerder van de radar.  

 

Beoordeling 

a. In de regels zijn de gevraagde procedurele voorwaarden en waarborgen die in acht 

moeten worden genomen bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid, opgeno-

men. Echter, op 1 oktober 2012 is de Regeling Algemene Regels ruimtelijke ordening 

gewijzigd. Op basis van deze regeling is het niet meer nodig om deze voorwaarden 

op te nemen omdat het plangebied is gelegen op een afstand van meer dan 15 km 

van Nieuw Milligen. 

 

Conclusie 

In artikel 10 (Algemene afwijkingsregels) wordt lid c geschrapt.  

 

3.2  Jansbuitensingel 14, 6811 AB Arnhem 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 21 juni 2013 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Gemist wordt de informatie of de ha krimp waarmee in feite wordt gesaldeerd, gelijk-

tijdig het planologische regime zullen doorlopen. Dit om ook de natuureffectboekhou-

ding in evenwicht te houden. De hectares krimp zijn ook niet concreet als zodanig 

benoemd. Wellicht dat provincie een en ander heeft geregeld in het inpassingsplan of 

dat gemeente dit al eerder heeft vastgelegd. Bij voorkeur zou de saldering in dezelfde 

procedure moeten worden geregeld.  

 

Beoordeling 
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a. De uitbreidingen van de campings moeten de procedure doorlopen van Groei en 

Krimp. Uitgangspunt is dat de krimp voorafgaat aan de groei van recreatiebedrijven. 

In de tender van 2011 is sprake van krimp op de volgende locaties: 

• Recreatiepark Samoza-terrein Puszta (3 ha) en Recreatiepark Samozaterrein 

Mosterdveen (10 ha), Nunspeet 

• Filipsberg (2 ha), Wapenveld 

• Oase (8,8 ha), Ede  

 

 

Overzicht krimplocaties 2011 (uit natuurtoets Groei en Krimp) 

 

 
 

In de streekplanuitwerking Groei en Krimp is als beleid vastgesteld, dat de krimp for-

meel geregeld is, zodra de eigendomsoverdracht is vastgelegd. Deze eigendomsover-

dracht heeft bij de notariële aktepassering plaatsgevonden.   

Inmiddels heeft ook de planologische vertaling plaatsgevonden voor: 

• Vierhouten (gemeente Nunspeet),  Puszta en Mosterdveen: bestemmingsplan Re-

creatieterreinen van de gemeente Nunspeet, vastgesteld op 1 november 2012 en 

onherroepelijk en voor  

• Heerde: Provinciale Staten hebben op 20 maart 2013 een provinciaal inpassings-

plan voor Filipsberg vastgesteld.   

 

Voor de Oase in Ede, waarvan de grond in eigendom is bij het Ministerie van Defen-

sie is het bestemmingsplan nog niet in procedure gebracht. Overigens zijn de krimp-

hectares van deze voormalige camping niet van invloed op de voorliggende uitbrei-

dingsplannen. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt tegemoet gekomen door de toelichting in overeenstemming met 

het bovenstaande aan te passen. 

 

3.3  7361 TG Beekbergen. 

 

Datum zienswijze 

Deze gezamenlijke zienswijze is ingediend op 18 juni 2012 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. De zienswijzen hebben uitsluitend betrekking op de uitbreiding van de camping De 

Hertenhorst;  

b. het bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid is verouderd en houdt geen reke-

ning met de eisen van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, die zijn ver-

taald in Natura 2000 en de Natuurbeschermingswet. De effecten van de uitbreiding 

van de Hertenhorst moeten worden getoetst wegens de situatie ten tijde van de 
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aanwijzing van het gebied de Veluwe op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn. 

Daarvan blijkt uit de stukken niet. 

c. Bij de stukken ligt ter inzage een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet. De-

ze ontheffing heeft echter geen betrekking op de uitbreiding van De Hertenhorst. De 

ontheffing heeft uitsluitend betrekking op de uitbreidingen in het bestemmingsplan 

Hoenderloo. De ontheffing is bovendien alleen aan de aanvrager bekend gemaakt en 

niet via de openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet be-

stuursrecht gepubliceerd en bekendgemaakt. 

d. De natuurtoets krimpvisie heeft uitsluitend betrekking op de uitbreiding van de recre-

atiebedrijven in Hoenderloo. De uitbreiding van de Hertenhorst maakt daar geen on-

derdeel van uit. 

e. Voor de uitbreiding van de Hertenhorst is het bestemmingsplan SPZ een wijzigings-

bevoegdheid opgenomen met een aantal voorwaarden. De eisen die zijn verbonden 

aan de wijzigingsbevoegdheid blijven naar de visie van reclamanten echter van 

kracht. 

f. Er ontbreekt een bedrijfsplan bij de stukken. Verwezen wordt naar een uitspraak van 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 juni 2003 waarin de 

Raad van State heeft overwogen dat bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in 

de toekomst voldaan moet worden aan de voorwaarde dat de bedrijfseconomische 

noodzaak voor uitbreiding moet zijn aangetoond. 

g. Van de eis dat de compenserende krimplocatie moet zijn gesaneerd en planologisch 

moet zijn omgezet naar de bestemming natuur/bos, is niets gebleken. Afgezien hier-

van is de vraag of het krimp- en groeiplan van de provincie in overeenstemming is 

met het Beheersplan Veluwe nu de uitbreiding van het recreatiebedrijf De Hertenhorst 

ligt binnen Natura 2000 gebied. 

h. Onder verwijzing naar de conclusie van het rapport van de Stichting bestuursrecht-

spraak van 30 september 2002 zijn reclamanten van oordeel dat de uitbreiding van 

de camping ten koste gaat van de aanwezige natuur- en landschapswaarden.  

i. Er wordt niet voldaan aan de eis dat er geen sprake mag zijn van permanente bewo-

ning van de recreatiewoningen.  

 

Beoordeling 

a. Hiervan is kennis genomen. 

b. De geldende bestemming van de gronden waarop de uitbreiding van de camping De 

Hertenhorst is geprojecteerd is: bos en natuurgebied. Voor deze gronden is een wijzi-

gingsbevoegdheid opgenomen naar verblijfsrecreatie. Aan deze wijzigingsbevoegd 

kan uitsluitend toepassing worden gegeven indien aan een aantal voorwaarden wordt 

voldaan. De plaatsing van stacaravans is volgens de wijzigingsvoorwaarden niet toe-

gestaan. Daarom kan geen toepassing worden gegeven aan de wijzigingsbevoegd-

heid. Ten behoeve van het provinciale Groei- en Krimpbeleid is door de provincie een 

planMer opgesteld waarbij Natura 2000 centraal stond.  Deze planMer heeft ertoe 

geleid dat voor de uitwerking van het Groei- en Krimpbeleid door de provincie een 

Natuur Effecten Boekhouding (NEB) is ontwikkeld. Op basis van dit instrument wor-

den de negatieve en positieve gevolgen van groei en krimp voor Natura2000 habitat-

typen gekwantificeerd en op elkaar betrokken. Naast deze afweging worden ook an-

dere natuuraspecten in de afweging betrokken zoals beschermde soorten en hun 

leefgebieden, ecologische hoofdstructuur en ruimtelijke ecologische samenhang. In 

het kader van de natuurbeschermingswetgeving worden groei- en krimpplannen als 

een samenhangend project beschouwd en beoordeeld. Echter de Hertenhorst is niet 

in de natuurtoets van 16 december 2011 meegenomen. Op 6 juni 2012 is er in op-

dracht van de provincie een aanvulling op de natuurtoets gemaakt waarin de uitbrei-

ding van de Hertenhorst wordt beoordeeld en getoetst. Conclusie van deze notitie is 

dat door wijzigingen in de eerdere groeitenders er 1,6 ha ruimte is ontstaan voor re-

creatieve uitbreiding. Voorts wordt geconcludeerd dat de uitbreiding van de Herten-

horst alleen ruimtebeslag heeft op het gebied van de zwarte specht en wespendief en 

dat de beschikbaarheid van 1,6 ha voldoende is om de uitbreiding van de Hertenhorst 
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mogelijk te maken. Omdat deze aanvullende toets niet bij het bestemmingsplan ter 

inzage heeft gelegen is deze toets in juli 2013 toegezonden aan reclamanten. Hen is 

de gelegenheid geboden om hierop te reageren. Hiervan is geen gebruik gemaakt 

door reclamanten onder 3.3  

De conclusie van deze toetsing is dat de uitbreiding van de camping niet in strijd is 

met de natuurwetgeving.  

c. Deze zienswijze is correct. De ontheffing van de Minister heeft niet betrekking op de 

Hertenhorst. Overigens is de ontheffing van de minister door ons gepubliceerd op 23 

december 2005. De conclusie voor De Hertenhorst uit de Natuurtoets Flora en Fau-

nawet van 31 mei 2013 is dat op de uitbreidingslocatie geen beschermde soorten 

aangetroffen zijn waardoor er geen negatieve effecten plaatsvinden op strikt be-

schermde soorten. Een ontheffing is daarom niet nodig. 

d. Verwezen wordt naar het antwoord onder b.  

e. Aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid wordt voldaan behoudens de 

voorwaarde dat stacaravans niet zijn toegestaan. In de bestemmingsplannen Recrea-

tiebedrijven Hoenderloo uit 2005 en SPZ uit 2001 wordt onderscheid gemaakt tus-

sen toeristisch kamperen en verblijf in stacaravans. In de gemeentelijke notitie Speel-

ruimte Verblijfsrecreatie wordt een andere invalshoek gekozen namelijk hoe in ruimte-

lijke zin om te gaan met de verblijfsrecreatie. Doel van de notitie is het bieden van 

speelruimte voor een duurzame ontwikkeling van verschillende kampeervormen en -

terreinen binnen de gemeente Apeldoorn. Hierbij wordt ruimte geboden aan nieuwe 

initiatieven vanuit de ondernemers zelf waarbij flexibiliteit mogelijk wordt gemaakt 

binnen de kaders van een goede ruimtelijke ordening.  

f. Met de ondernemer is een anterieur contract gesloten. In dit contract is vastgelegd 

dat de ondernemer € 33.000,-- Euro per ha betaalt als bijdrage voor het groei en 

krimpfonds. Daarnaast heeft de ondernemer een bijdrage betaald in de kosten van 

het flora- en faunaonderzoek en is de eventuele bestemmingsplanschade afgewenteld 

op de ondernemer.  De uitbreiding is gewenst om de noodzakelijke kwaliteitsslag te 

maken waarmee de continuïteit en het voortbestaan van de onderneming wordt ge-

waarborgd. Binnen de sector wordt al jaren de tendens van extensivering waargeno-

men. Door de oppervlakteverruiming van de standplaatsen neemt de kwaliteit van de 

plekken en de totale onderneming toe. De ondernemer wil graag op deze trend inspe-

len en ervaart de noodzaak hiertoe. Om het verlies aan plekken economisch op te 

vangen (c.q. om de huidige omzet vast te houden) is uitbreiding noodzakelijk. De on-

dernemer wil op de uitbreidingslocatie plekken voor toeristisch kamperen realiseren. 

Hiermee wordt het productaanbod van het bedrijf verbreed en dit leidt tot een sterke 

opwaardering van het geboden product. In aanmerking nemende deze feiten en de 

omstandigheden dat de gronden onderdeel uitmaken van het bedrijf zien wij geen 

aanleiding om te veronderstellen dat er geen bedrijfseconomische noodzaak bestaat 

voor de uitbreiding.   

g. Verwezen wordt naar de beantwoording onder b en onder 3.2. onder a (beantwoor-

ding Gelderse Milieufederatie). 

h. Het Groei- en Krimpbeleid is een ontwikkelingsgerichte aanpak voor de verblijfsrecre-

atie op de Veluwe. De inzet is om bedrijven te krimpen op de voor de natuur kwets-

bare locaties en te groeien op minder gevoelige plaatsen in de zogenaamde recreatie-

clusters. Op deze wijze ontstaat er zowel ontwikkelingsruimte als natuurwinst. Er zijn 

15 recreatieclusters aangewezen, hoofdzakelijk aan de randen van de Veluwe. Het 

doel is dat groei en krimp elkaar per saldo in evenwicht houden. Thans is voor deze 

minder gevoelige locatie een wijzigingsbevoegdheid van kracht. Weliswaar heeft de 

Stichting bestuursrechtspraak destijds geconcludeerd dat er sprake is van landschap-

pelijke waarden doch het feit dat ter plaatsen een wijzigingsbevoegdheid van kracht 

is, kan als een gegeven worden beschouwd, temeer nu niet is gebleken dat de land-

schappelijke waarden zijn gewijzigd dat moet worden afgezien van het omzetten van 

de bestemming. Ook overigens zijn er uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening 

geen belangen die aan een herziening van de bestemming in de weg staan. 

i. Permanente bewoning van recreatiewoning is en wordt niet toegestaan. Permanente 

bewoning van recreatiewoningen is ook in strijd met het gemeentelijke beleid en hier-
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tegen wordt door de gemeente opgetreden. Overigens maakt dit bestemmingsplan de 

realisering van recreatiewoningen niet mogelijk.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

3.4  Postbus 91, 7360 AA Beekbergen 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 14 juni 2012 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. De bewonersvereniging heeft bedenkingen tegen de uitbreiding van het recreatiebe-

drijf De Hertenhorst. Er wordt verwezen naar de statuten van de vereniging waaruit 

blijkt dat zij belanghebbende zijn op grond van de Algemene Wet bestuursrechtrecht. 

b.  De overige zienswijzen zijn identiek aan de zienswijzen onder 3.3 genoemd zodat 

kortheidshalve hiernaar wordt verwezen.   

Bij brief van 14 en 26 augustus zijn aanvullende zienswijzen ingediend, zulks naar 

aanleiding van de aan de bewonersvereniging aanvullende rapporten te weten: 

Aanvulling op natuurtoets groei en krimp 2011 van 6 juni 2012, vervaardigd door 

Arcadis in opdracht van provincie Gelderland;  

Natuurtoets Flora- en faunawet van 31 mei 2013, vervaardigd door Bureau Viridis in 

opdracht van de gemeente Apeldoorn.  

Deze aanvullende zienswijzen  hebben betrekking op het volgende onderdelen: 

c. De uitbreiding van De Hertenhorst heeft wel gevolgen voor de 2000- doelen; 

d. Onder verwijzing naar de Uitspraak van de Raad van State van 11 juni 2003 is niet 

aangetoond dat aan de bedrijfseconomische noodzaak van de uitbreiding van de Her-

tenhorst is voldaan; 

e. Er wordt geen rekening gehouden met de toename van het verkeer en de gevolgen 

voor de stikstofdepositie op ondermeer de heide; 

f. In het gebied komen voor de das, de bosuil en de boommarter. Deze dieren komen 

voor op de rode lijst en de ontheffing van de minister is niet bijgevoegd; 

g. In de stukken is aangegeven dat de uitbreiding van de hertenhorst 1,5 ha bedraagt 

maar op het kaatje staat 2,- ha aangegeven; 

h. Er loopt een hoogspanningsleiding van 150 kv onder de uitbreiding van de herten-

horst. Dat is in strijd met de richtlijn dat de bevolking niet continu mag worden 

blootgesteld aan elektrische velden van meer dan 5/kv m en meer. 

i. De rapportages hebben een hoog boekhoudkundig gehalte m.b.t. de krimplocaties en 

lijken voorbij te gaan aan de actuele waarden van de uitbreidingslocaties. Onder ver-

wijzing naar de habitatrichtlijn wordt gesteld dat slechts toestemming wordt gegeven 

voor de uitvoering van het plan of project, nadat de zekerheid is verkregen dat de na-

tuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal worden aangetast. Vastgesteld 

wordt dat de krimplocaties op geen enkele wijze bijdragen aan de Natuurwaarden van 

de Veluwe. Uit de foto’s blijkt dat op de krimplocatie Groot panorama geen sprake is 

van beukeneikenbos. De locatie is sinds 2006 ontruimd en er is na de ontruiming 

niets gedaan om de verrijkte teeltlaag te saneren. Het duurt nog tientallen jaren voor-

dat er sprake zou kunnen zijn van beoogde Habitatttypen. Vermeende geschiktheid 

voor vliegend hert en boomleeuwerik is ongefundeerd en in tegenspraak met gangba-

re ecologische kennis. Ook de krimplocatie Gerritsfles anno 2013 is nog geen sprake 

van een habitattype Droge heide. Ook hier zal de ontwikkeling nog jaren duren terwijl 

het terrein wel verontreinigd met waterleidingen, regenpijpen en kabels. De uitbreid-

dingslocatie van De Hertenhorst heeft wel een heideterreintje en het is aan achter-

stallig onderhoud te wijten dat er geen sprake is van hogere natuurwaarden. Verwe-

zen wordt tenslotte naar een rapport van de Stichting bestuursrechtspraak van 30 

september 2002 waarin wordt vermeld dat de uitbreidingslocatie van De Hertenhorst 
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uit een oogpunt van natuurwaarde waardevol is en uit landschappelijk oogpunt inte-

ressant. Een uitbreiding van de camping gaat ten koste van de aanwezige natuur- en 

landschapswaarden. 

 

Beoordeling 

a. Krachtens de Wet ruimtelijke ordening kan een ieder zienswijzen bij de gemeenteraad 

indienen. De belanghebbende toets is nu niet aan de orde. 

b. Verwezen wordt naar de beoordeling en beantwoording van de zienswijzen onder 

3.3. 

c. Ten behoeve van het provinciale Groei- en Krimpbeleid is door de provincie een 

planMer opgesteld waarbij Natura 2000 centraal stond.  Deze planMer heeft ertoe 

geleid dat voor de uitwerking van het Groei- en Krimpbeleid door de provincie een 

Natuur Effecten Boekhouding (NEB) is ontwikkeld. Op basis van dit instrument wor-

den de negatieve en positieve gevolgen van groei en krimp voor Natura2000 habitat-

typen gekwantificeerd en op elkaar betrokken. Naast deze afweging worden ook an-

dere natuuraspecten in de afweging betrokken zoals beschermde soorten en hun 

leefgebieden, ecologische hoofdstructuur en ruimtelijke ecologische samenhang. Op 

6 juni 2012 is er in opdracht van de provincie een aanvulling op de natuurtoets ge-

maakt waarin de uitbreiding van de Hertenhorst wordt beoordeeld en getoetst. Con-

clusie van deze notitie is dat door wijzigingen in de eerdere groeitenders er 1,6 ha 

ruimte is ontstaan voor recreatieve uitbreiding. Voorts wordt geconcludeerd dat de 

uitbreiding van de Hertenhorst alleen ruimtebeslag heeft op het gebied van de zwarte 

specht en wespendief en dat de beschikbaarheid van 1,6 ha voldoende is om de uit-

breiding van de Hertenhorst mogelijk te maken. Omdat deze aanvullende toets niet bij 

het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen is deze toets aan reclamanten toege-

zonden. Hen is de gelegenheid geboden om hierop te reageren. 

d. Met de ondernemer is een anterieur contract gesloten. In dit contract is vastgelegd 

dat de ondernemer € 33.000,-- Euro per ha betaalt als bijdrage voor het groei en 

krimpfonds. Daarnaast heeft de ondernemer een bijdrage betaald in de kosten van 

het flora- en faunaonderzoek en is de eventuele bestemmingsplanschade afgewenteld 

op de ondernemer.  De uitbreiding is gewenst om de noodzakelijke kwaliteitsslag te 

maken waarmee de continuïteit en het voortbestaan van de onderneming wordt ge-

waarborgd. Binnen de sector wordt al jaren de tendens van extensivering waargeno-

men. Door de oppervlakteverruiming van de standplaatsen neemt de kwaliteit van de 

plekken en de totale onderneming toe. De ondernemer wil graag op deze trend inspe-

len en ervaart de noodzaak hiertoe. Om het verlies aan plekken economisch op te 

vangen (c.q. om de huidige omzet vast te houden) is uitbreiding noodzakelijk. De on-

dernemer wil op de uitbreidingslocatie plekken voor toeristisch kamperen realiseren. 

Hiermee wordt het productaanbod van het bedrijf verbreed en dit leidt tot een sterke 

opwaardering van het geboden product. In aanmerking nemende deze feiten en het 

gegeven dat de gronden onderdeel uitmaken van het bedrijf zien wij geen aanleiding 

om te veronderstellen dat er geen bedrijfseconomische noodzaak bestaat voor de uit-

breiding.  

e. De provincie Gelderland heeft als bevoegd gezag voor de toepassing van de Natuur-

beschermingswet opdracht gegeven voor het verrichten van onderzoek naar stikstof-

depositie. Het onderzoek wordt als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. De con-

clusie uit dit rapport is dat de toename van stikstofdepositie als gevolg van de uit-

breiding van de Hertenhorst zeer beperkt is. Ter hoogte van de aanwezige stikstofge-

voelige habitattypen zal er geen sprake zijn van een toename van de stikstofdeposi-

tie. Negatieve effecten op de aanwezige habitattypen zijn uit te sluiten.  

f. In het onderzoek zijn geen waarnemingen van dassen of sporen van dassen aange-

troffen op het terrein van de uitbreidingslocatie van De Hertenhorst. De onderzoeks-

inspanning is ook daarop gericht. Er is geen reden om aan de onderzoeksinspanning 

en de resultaten te twijfelen mede omdat op andere locaties die waarnemingen wel 

zijn gedaan.   

Over de bosuil/boommarter wordt in de rapportage vermeld dat ze in het algemeen in 

de directe omgeving voorkomen. Deze soorten staan op de rode lijst, maar de rode 
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lijst zelf houdt geen directe beschermingsstatus is volgens de flora- en faunawet. In 

het onderzoek is speciaal op de aanwezigheid van (zwaarder) beschermde soorten 

gelet. De bosuil is ter plekke niet aangetroffen. De soort is ook niet aangewezen als 

soort met jaarrond beschermde nesten. Op de boommarters is ook specifiek gelet, 

maar er zijn geen bomen met geschikte holten voor boommarters aangetroffen.  Het 

leefgebied van boommarters is zo groot dat de gehele omgeving tot het leefgebied 

behoort. Dit leidt er toe dat het onderzoek geen strijdigheid met de  soortenbescher-

ming cq flora- en faunawet constateert. Een ontheffing is daarom ook niet nodig.  

g. De oppervlakte van de uitbreiding van de camping bedraagt exact 1,4035 ha.  

h. Er zijn hier geen gezondheidseffecten te verwachten omdat hier om tijdelijke en sei-

zoensgebonden verblijfsrecreatie gaat. Ter onderbouwing hiervan wordt het volgende 

toegelicht. De hoogspanningsleiding waarvan de 0,4 µT–magneetveldzone gedeelte-

lijk boven de uitbreiding van De Hertenhorst loopt, wordt beschermd door een zoge-

naamde dubbelbestemming: leiding - hoogspanningsverbinding. Op basis van deze 

bestemming mogen ter plaatse uitsluitend bouwwerken ten dienste van de hoog-

spanningsverbinding worden gebouwd. Dit betekent dat stacaravans/trekkershutten 

niet zijn toegestaan. De minister heeft bij brief van 3 oktober 2005 en 28 mei 2013 

geadviseerd om bij de vaststelling van nieuwe plannen, zo veel als redelijkerwijs mo-

gelijk is, te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig 

verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaar-

gemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microTesla (µT). Omdat er wetenschappe-

lijk geen causaal verband is aangetoond tussen magnetische straling van hoogspan-

ningsverbindingen en gezondheid en omdat maatregelen in bestaande situaties maat-

schappelijk vaak grote gevolgen hebben, richt het beleid zich alleen op nieuwe situa-

ties. Bij brief van 4 november 2008 heeft de minister in aanvulling op het advies van 

3 oktober 2005 een aantal gebruikte begrippen nader bepaald. Het begrip langdurig 

verblijf wordt daarin omschreven als: 'een verblijf van tenminste 14 tot 18 uur per 

dag gedurende minimaal één jaar'. Gemeenten en provincies hebben een onderzoeks-

plicht om te bezien waar het betreffende magneetveld ligt. Het RIVM heeft daarvoor 

een netkaart opgesteld waarbij indicatieve magneetveldzones zichtbaar zijn. Zo is ook 

de indicatieve magneetveldzone van de betreffende hoogspanningsleiding zichtbaar 

gemaakt. Gemeenten zijn dus niet gebonden aan een norm. Wel zijn zij verantwoor-

delijk voor een goede ruimtelijke ordening en aanspreekbaar op het door hen toepas-

sen van het voorzorgbeleid. Er wordt daarom geadviseerd om in nieuwe situaties en 

langdurig verblijf rekening te houden met deze 0,4 µT–magneetveldzone rondom 

hoogspanningslijnen. Maar een langdurig verblijf is hier niet aan de orde aangezien 

het om tijdelijke en seizoensgebonden verblijfsrecreatie (tenten-tourcaravan) gaat. 

Zodoende is er geen gezondheidseffect te verwachten.  

i. In opdracht van de provincie Gelderland heeft ARCADIS de natuurontwikkeling op de 

krimplocaties onderzocht. Het rapport van Arcadis van 22 mei 2014 beschrijft de re-

sultaten van het onderzoek naar de natuurontwikkeling op de gesaneerde verblijfsre-

creatieterreinen op de Veluwe. De volgende vragen worden per terrein beantwoord: 

Wanneer en hoe is het terrein opgeleverd? Wie heeft het terrein in beheer? Welke na-

tuurwaarden werd verwacht zich te ontwikkelen? Hoe is de ontwikkelingen van de 

terreinen anno 2013? In hoeverre zijn de verwachtte natuurwaarden inmiddels ont-

wikkeld?  Loopt de ontwikkeling achter op de verwachting?Is de ontwikkeling van de 

terreinen voldoende om groei op andere locaties toe te staan.   

De conclusie uit het rapport van Arcadis:  

“Uitbreiding van recreatiebedrijven op de Veluwe is mogelijk doordat Provincie Gel-

derland een samenhangend beleid heeft waardoor positieve effecten kunnen opwe-

gen tegen negatieve effecten in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. In 

een drietal Natuurtoetsen is daarbij uitgebreid gekeken naar de impact van de afzon-

derlijke groei en krimpplannen en of de effecten tegen elkaar op wegen. Nu de af-

zonderlijke plannen vertaald worden in bestemmingsplannen en NB-wet vergunningen 

worden afgegeven is de vraag gerezen of de natuurwaarden van de krimplocaties al 

voldoende zijn om uitbreiding van verblijfsrecreatie binnen het Natura 2000-gebied 

toe te staan. Hiertoe zijn alle krimplocaties bezocht. Tijdens het bezoek bleek dat de 
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meeste locaties integraal onderdeel vormen van de omgeving en dat ze leefgebied 

vormen voor Vogelrichtlijnsoorten wespendief en zwarte specht. De uitbreidingsplan-

nen hebben effect op de oppervlakte leefgebied van wespendief en zwarte specht en 

voor 1,5 ha op habitattype droge heide. Deze waarden moeten ontwikkeld worden 

op de krimplocaties voor zover deze nog niet aanwezig zijn om negatieve effecten op 

de instandhoudingdoelen te voorkomen. Onze conclusie is dat alle locaties inderdaad 

leefgebied vormen voor wespendief en zwarte specht. Deze leefgebieden zijn al ont-

wikkeld op de krimplocaties. De ontwikkeling van droge heide op Gerrits fles is gaan-

de maar de vegetatie kwalificeert nog niet als dusdanig. Dit is gezien de ontwikkeltijd 

van heide niet verwonderlijk. Door gerichte beheermaatregelen kan het proces even-

tueel versneld worden. Wel vormt de locatie onderdeel van het heidelandschap en 

biedt het door de schrale bodem juist een bijzonder leefmilieu. Gezien de matige kwa-

liteit van de droge heide bij het Veluws hof en de hoge recreatiedruk op de droge 

heide bij zowel het Veluws hof als het Lierderholt biedt Gerrits Fles, ondanks dat het 

nog niet kwalificeert als droge heide, zeker wel tegenwicht voor de aantasting. Het 

feit dat het gebied in de huidige situatie nog niet gekwalificeerd kan worden als dro-

ge heide doet geen afbreuk aan het halen van het Natura 2000-doel Droge Heide 

binnen het Natura 2000-gebied Veluwe. Voor de overige locaties werd in de natuur-

toetsen genoemd dat ontwikkeling van eiken-beukenbos met hulst of eiken-

haagbeukenbos mogelijk zou zijn. Op geen van de locaties zijn deze habitattypen tot 

nu toe ontwikkeld. Omdat bos echter een zeer lange ontwikkeltijd heeft is dit even-

eens niet verwonderlijk. De potentie van de gebieden is echter wel aanwezig. Met 

gericht beheer is dit op lange termijn zeker mogelijk. Aangezien er geen aantasting is 

van deze habitattypen door de groeiplannen is het uitblijven van de ontwikkeling van 

de bostypen geen bezwaar in het kader van de NB-wet vergunning”. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. De toelichting wordt aangepast waarbij 

de oppervlakte van de uitbreiding van de camping De Hertenhorst bedraagt 1,4035 ha. 

4  Ambtshalve wijzigingen 

De volgende ambtshalve wijzigingen zijn in het plan aangebracht:  

In de toelichting is het beleid zoals dat is verwoord in de op 30 mei 2013 vastgestelde 

Structuurvisie Apeldoorn biedt ruimte, opgenomen alsmede de vastgestelde Notitie 

Speelruimte verblijfsrecreatie. 
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