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Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van 
Natuurparken b.v., Krimweg 140 te Hoenderloo, hierna te noemen aanvrager, van 23 mei 2013 
om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998. 
 
Aanvraag en procesverloop 
 
De aanvraag omvat de uitbreiding van verblijfsrecreatie van Bungalowpark Hoenderloo in het 
kader van Groei en Krimp en is gelegen in het Natura 2000-gebied Veluwe. 
 
Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:  
 
- Aanvraagformulier vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998, d.d. 

23 mei 2013. 
- Kaarten met aanduiding locatie van uitbreiding. 
- Groei Krimp: saldering en Natura 2000 Quick scan conformiteit gebiedsbeschermings-

recht, Dr. C.J.Bastmeijer, Universiteit van Tilburg, d.d. 2 december 2005. 
- Provincie Gelderland, 2006. Streekplanuitwerking Groei & Krimp. Milieueffectrapport 

(planMER) & toets Natura 2000. Provincie Gelderland, Arnhem. 
- Kaart met verspreiding groeiclusters d.d. 8 juni 2012. 
- Groei en krimp verblijfrecreatie Veluwe Natuureffecten boekhouding, kenmerk 

110302/oF7/0q8/001471/MR, Arcadis, d.d. 11 april 2007. 
- Natuurtoets groei en krimp tweede groeitender 2011, kenmerk 076510000:A Definitief, 

d.d. 10 juli 2012, Arcadis Nederland BV. 
 
Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 24 juli 2013 tot 4 september 2013 ter inzage gelegen. 
Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Apeldoorn en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de 
gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen 
ontvangen. 
 
Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing 
verklaard.  
 
Instandhoudingsdoelstellingen 
De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn 
vermeld in bijlage 1. 
 
Activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd 
Er wordt vergunning aangevraagd voor de uitbreiding van Bungalowpark Hoenderloo met  
3,5 hectare. 
 
Dit gebeurt op basis van het groei- en krimpbeleid van de provincie Gelderland. De uitbreiding 
van Bungalowpark Hoenderloo is opgenomen in de tweede groei- en krimptender. 
 
  



 
 
 
 
 
 

3 
 

Groei- en krimpbeleid 
Gedeputeerde Staten van Gelderland hanteren voor de verblijfsrecreatie op de Veluwe het groei- 
en krimpbeleid. Dit beleid is in eerste instantie vastgelegd in het beleidsrapport Veluwe 2010 en 
vervolgens in Reconstructieplan Veluwe en het Streekplan 2005. Een nadere uitwerking heeft 
plaatsgevonden in de Streekplanuitwerking Groei en Krimp recreatieterreinen Veluwe.  
 
De Streekplanuitwerking Groei en Krimp is voorzien van een strategische milieubeoordeling, 
inclusief passende beoordeling op hoofdlijnen. 
 
De commissie MER heeft in het kader van de streekplanuitwerking een advies uitgebracht. De 
adviezen van de commissie zijn opgevolgd in de definitieve uitwerking van de 
Streekplanuitwerking Groei en Krimp en de natuureffectenboekhouding (NEB). De 
Streekplanuitwerking Groei en Krimp is voor een goedkeuring op grond van artikel 19j Nbw 1998 
toegestuurd aan het toenmalige ministerie van LNV (thans EZ). Het ministerie van LNV heeft de 
Streekplanuitwerking op 14 mei 2007 goedgekeurd (DRZO/2007-1799). 
 
Het groei- en krimpbeleid is er op gericht de recreatiebedrijven op de Veluwe ruimte te bieden 
voor uitbreiding zonder dat de natuurwaarden op de Veluwe achteruitgaan. Bij groei en krimp 
wordt uitgegaan van per saldo 0-groei van verblijfsrecreatie op de Veluwe. Dit houdt in dat 
tijdens en na afloop van de projectperiode in 2014 het aantal hectare verblijfsrecreatie op de 
Veluwe niet toegenomen mag zijn; elke hectare groei dient voorafgegaan te worden door 
eenzelfde oppervlakte “krimp”. Daarnaast moeten de ruimtelijke samenhang en de 
natuurkwaliteit op de Veluwe erop vooruit gegaan zijn. Het ambitieniveau zoals dit in de 
Streekplanuitwerking is vastgelegd is dat aan het eind van de planperiode in 2014 in totaal  
100 hectare verblijfsrecreatie gegroeid en gekrompen is. Wanneer voldoende “gekrompen” is 
kan door Provincie Gelderland een groeitender worden opengesteld. De in de tender 
opgenomen projecten worden in samenhang beoordeeld. Aangezien de Veluwe is aangewezen 
als Vogelrichtlijngebied en aangemeld als Habitatrichtlijngebied dienen de effecten van groei en 
krimp (mede) aan de instandhoudingsdoelen van het ontwerp aanwijzingsbesluit getoetst te 
worden.  
 
Pijplijnplannen en groei- en krimptenders, één project 
Er zijn verschillende pijplijnplannen en twee groei- en krimptenders geweest. Elke tranche of 
tender dient beschouwd te worden als één project zoals bedoeld in artikel 6, lid 3, van de 
Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Dit vloeit onder meer voort uit het volgende: 
 

- De krimp en de groei vinden plaats binnen dezelfde beschermingszone.  
- De groei is onlosmakelijk verbonden aan de voorafgaande krimp. Dit is geborgd 

in het Streekplan 2005 en Streekplanuitwerking groei- en krimp 
recreatiebedrijven Veluwe. 

  
Het openstellen van een groeitender is daarbij gekoppeld aan gerealiseerde “krimp” hectares. 
Een beoordeling als één project is dan ook noodzakelijk voor een volledige beoordeling van de 
effecten.  
 
Per uitvoeringstender groei en krimp dient uitgesloten te worden dat deze in totaliteit kan leiden 
tot een (significant) negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied 
Veluwe. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde 
natuureffectenboekhouding en zijn in het Streekplan de krimp- en groeiclusters op kaart 
aangegeven. In de natuureffectenboekhouding worden zowel winst als verlies van oppervlakte 
leefgebieden, habitattypen als wel toe- en afname van verstoring meegewogen.  
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Door middel van de clustering van de recreatiebedrijven wordt de samenhang binnen Natura 
2000-gebied Veluwe bevorderd. Uitgangspunt is dat groei plaatsvindt binnen recreatieclusters op 
locaties die vanuit natuuroverwegingen minder kwetsbaar liggen en bedrijven op geïsoleerde 
locaties in aanmerking komen voor krimp. Voorwaarde voor het uitgeven van een groeitranche is 
dat de “krimp” reeds gerealiseerd is. De meegenomen krimplocaties zijn reeds verworven en 
gesaneerd en zijn in beheer bij een terreinbeherende organisatie. Hiermee is gewaarborgd dat 
de gewenste situatie op de krimplocaties wordt gerealiseerd. 
 
Tweede groei- en krimptender 
Voor de tweede tender zijn de resultaten van toepassing van de natuureffectenboekhouding 
uitgewerkt in de ‘Natuurtoets groei en krimp, tweede groeitender 2011’. Deze groeitender bestaat 
uit twee delen te weten Hoenderloo fase II (4 bedrijven) en groeiplannen ingediend in 2011. In 
totaal waren er in 2011 14 uitbreidingsplannen ingediend met een totaal oppervlakte van  
41,05 hectare. Op basis van het advies van de onafhankelijke adviescommissie: Commissie 
Ontwikkeling Verblijfsrecreatie Veluwe zijn er 5 plannen afgevallen, te weten Landgoed de 
Valouwe, Camping het Vossenhol, Bungalowpark Stolpenheim, Vakantiecentrum Veluws Hof en 
Vakantieoord Lorkenbos. Dit maakt dat aan 9 recreatiebedrijven plus 4 bedrijven van Hoenderloo 
fase II uitbreidingsruimte is gegeven tegenover 4 krimpbedrijven (tabel 1). De groeibedrijven zijn 
verspreid over de Veluwe gelegen en liggen in de groeiclusters: Hoenderloo, Beekbergen, 
Otterlo, Lunteren-Wekerom, Kootwijk en Garderen. Het gebied ten zuidwesten van Otterlo is in 
de Streekplanuitwerking Groei en Krimp aangewezen als groeicluster.  
 
Tabel 1 Groei en krimp locaties en oppervlakten (Bron: Natuurtoets groei en krimp, 
tweede groeitender 2011, Arcadis, 16 december 2011) 

Krimplocaties Groeilocaties 

Naam Aantal hectares Naam Aantal hectares 

Recreatiepark Samoza - 
terrein Puszta 

3,0 Schinkel 0,5 

Recreatiepark Samoza - 
terrein Mosterveen 

10,0 De Pampel 0,65 

Filipsberg 2,0 ’t Veluws Hof 2,0 

Oase 8,8 Het Lierderholt 2,8 
  Bungalowpark 

Hoenderloo 
3,5 

Recreatiepark 
Beekbergen 

3,5 

Bospark Beekbergen 2,5 

Heidekamp 1,5 

Scheleberg 3,2 

Paardensportcentrum 
G. vd Hoorn 

0,7 

Berkenhorst 2,15 

Speulderbos 0,8 

Totaal 23,8 Totaal 23,8 

 
Inmiddels is de uitbreiding van het park Schinkel niet meer van toepassing omdat het failliet is 
gegaan. Aangezien dit is voor deze vergunning niet relevant is, wordt dit verder buiten 
beschouwing gelaten. 
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In de aanvraag beschreven natuurwaarden 
In het rapport “Natuurtoets groei en krimp tweede groeitender 2011” zijn de volgende 
natuurwaarden beschreven: 
 
Er is voor elk concept-instandhoudingsdoelstelling gekeken in hoeverre de gebieden waar groei 
en krimp plaatsvindt geschikt zijn als leefgebied voor soorten of habitats waarvoor de Veluwe is 
aangewezen. Er is gekeken naar effecten op de groei- en krimplocaties zelf en effecten op de 
omgeving van de groei- en krimplocaties.  
 
De volgende habitattypen en soorten waarvoor de Veluwe is aangewezen komen binnen of in de 
omgeving van de krimp- of groeilocaties voor: H2310 Stuifzandheiden met struikhei, H2330 
Zandverstuivingen, H4030 Droge heiden, H6230 Heischrale graslanden

, 
H9120 Beuken-

eikenbossen met Hulst, H9190 Oude eikenbossen, H1083 Vliegend hert, A072 Wespendief, 
A224 Nachtzwaluw, A233 Draaihals, A236 Zwarte specht, A246 Boomleeuwerik, A255 
Duinpieper, A276 Roodborsttapuit, A277 Tapuit en A338 Grauwe klauwier. 
 
In de aanvraag beschreven relevante factoren 
In de rapporten “Groei en krimp verblijfrecreatie Veluwe Natuureffecten boekhouding” en 
“Natuurtoets groei en krimp tweede groeitender 2011” zijn de volgende relevante factoren 
beschreven die een effect kunnen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van de Veluwe: 
- Oppervlakteverlies. 
- Verstoring (geluid, licht, betreding optisch). 
- Versnippering en Barrièrewerking. 
 
In de aanvraag beschreven effecten van de gevraagde activiteiten 
In het rapport “Natuurtoets groei en krimp tweede groeitender 2011” zijn de volgende effecten 
beschreven: 
 
Oppervlakteverlies: 
Binnen de groei- en krimptender zijn de locaties waar krimp plaatsvindt reeds vrijgekomen en 
gesaneerd. Van deze locaties is een inschatting gemaakt welke potenties deze hebben voor de 
ontwikkeling van habitattypen en leefgebieden van soorten. Daarnaast is bepaald welke 
oppervlakten van habitattypen en leefgebieden van soorten verloren gaan op de groeilocaties. In 
de tabellen 2 tot en met 4 zijn de oppervlakten winst en verlies aangegeven. 
 
Tabel 2 Balans ruimtelijke effecten op habitattypen 

Habitattype Ruimtebeslag 
op groeilocaties 

(ha) 

Ontwikkelings- 
mogelijkheden op 
krimplocaties (ha) 

Saldo (ha) 

H4030 Droge heide 0 +15* +15* 

H9120 Beuken-
eikenbossen met 
hulst 

0 +8,8 en +15* +8,8 - +23,8* 

H9190 Oude eikenbossen 0 ? ? 

* Dit betreft een dubbeltelling. De 15 ha kan (deels) ontwikkelen tot een van beide habitattypen 
 

De oppervlakten habitattype die ontstaan, zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op de 
krimplocaties Recreatiepark Samoza Puszta en Mosterveen en Filipsberg. In totaal komt op deze 
terreinen circa 15 hectare vrij die als bos dan wel heide beheerd kan worden. Voor de 8,8 ha die 
vrijkomt van krimplocatie Oase is de meest logische optie om deze te laten ontwikkelen tot bos 
omdat dit het meest aansluit bij de omgeving. 
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Tabel 3 Balans ruimtelijke effecten op habitatrichtlijnsoorten 

Habitatsoort Ruimtebeslag op 
groei locaties (ha). 

Ontwikkeling mogelijkheden 
op krimplocaties (ha). 

Saldo (ha) 

Vliegend hert 0 +8,8 tot +23,8 0 - 23,8* 

*De ontwikkeling van leefgebied voor het Vliegend hert is afhankelijk van factoren die lastig te 
sturen zijn. Het saldo van 8,8 tot 23,8 hectare is daarom waarschijnlijk niet realistisch. 

 
Er is aangegeven dat geen leefgebied van Vliegend hert verloren gaat en dat op termijn (>50 
jaar) tot 23,8 hectare leefgebied beschikbaar kan komen. Ook hier wordt de daadwerkelijke 
oppervlakte bepaald door de uiteindelijke inrichting van de krimplocaties met bos of heide. 
 
Tabel 4 Balans ruimtelijke effecten op vogelrichlijnsoorten 

Naam Ruimtebeslag op 
groei locaties (ha). 

Ontwikkeling mogelijkheden 
op krimplocaties (ha). 

Saldo (ha) 

Zwarte specht -19,1 +8,8 tot +23,8 -10,3 tot +4,7 

Wespendief -23,8 +23,8 0 

Nachtzwaluw 0 +15 +15 

Roodborsttapuit 0 +15 +15 

Grauwe klauwier 0 +15 +15 

Boomleeuwerik 0 +8,8 +8,8 

 
Er is aangegeven dat, afhankelijk van de ontwikkelingen op de krimplocaties, er minder 
leefgebied voor de Zwarte specht beschikbaar zal komen en meer leefgebied voor heide-
gebonden soorten zoals Grauwe klauwier, Roodborsttapuit en Nachtzwaluw. In totaal gaat het 
hier om circa 15 hectare die als bos dan wel heide beheerd kan worden. In de balans werkt dit 
voor de Zwarte specht als volgt uit. Wanneer alle krimplocaties volledig als bos ontwikkeld 
worden, zal er een toename aan leefgebied zijn van 4,7 hectare. Mocht er geen bos ontwikkeld 
worden, dan zal dit theoretisch leiden tot een verlies van 10,3 hectare leefgebied.  
 
Bij de ontwikkeling van heide wordt er naast een toename van leefgebied voor Grauwe klauwier, 
Roodborsttapuit en Nachtzwaluw ook invulling gegeven aan de uitbreidingsdoelstelling voor 
Droge heide (H4030) en mogelijk nog enkele andere heidevegetaties dan wel heischrale 
vegetaties. Hierbij is aangegeven dat de kap van bos op de krimpterreinen Samoza Puszta en 
Mosterveen positief kan uitwerken voor het Beschermd natuurmonument Mosterdveen en de 
hier aanwezige natuurwaarden.  
 
Er is aangegeven dat de 8,8 hectare van de Oase geschikt is als leefgebied voor de 
Boomleeuwerik en dat de krimplocaties in de toekomst kunnen voldoen aan de eisen van de 
Draaihals. Maar het is onzeker of deze ook hier gaat voorkomen gezien het huidige voorkomen 
van de soort op de Veluwe. 
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Verstoring 
De oppervlakte verstoord of ontstoord leefgebied is bepaald op grond van het aantal 
slaapplaatsen op het betreffende recreatiebedrijf en de verstoringsafstand van de 
Vogelrichtlijnsoorten en de voor de habitattypen meest kritische en typerende vogelsoort. Deze 
afstand wordt afgezet tegen de aanwezigheid van leefgebieden en soorten en bepaalt de mate 
van verstoring. Op basis van vastgestelde parameters (onder meer door Stichting Recreatie) 
wordt in een rekenformule binnen de natuureffectenboekhouding bepaald hoeveel groepen 
wandelaars op een normdag per uur in de omgeving van het recreatiebedrijf aanwezig zijn. 
Hierbij wordt aangehouden, dat een recreant gemiddeld 0,26 wandelingen per dag maakt en dat 
dit veelal in groepen van 3 personen plaatsvindt. Op basis van deze uitgangspunten zijn 
verstoringscirkels getrokken rondom het recreatiebedrijf. Gebieden binnen deze verstoringscirkel 
die niet toegankelijk zijn voor recreanten (afgesloten of afgescheiden door barrières) worden niet 
meegenomen als verstoord of ontstoord oppervlakte. 
 
De verstoring door recreatie blijkt in de clusters Otterlo, Lunteren, Ermelo, Garderen, Nunspeet, 
Vierhouten, Hoenderloo en Beekbergen niet te wijzigen. Dit komt doordat de groeiers liggen op 
reeds verstoorde locaties en de toename van recreanten niet merkbaar zal zijn. Op de locaties 
met krimpers zullen nog verstoringsbronnen achterblijven, waardoor het effect ten aanzien van 
ontstoring ook niet merkbaar is. 
 
Voor de groeilocatie Kootwijk is aangegeven dat de verstoring toeneemt. Uit de 
modelberekening komt dat de verstoring van het leefgebied van Wespendief en Zwarte specht 
met 6 hectare toeneemt, Roodborsttapuit en Duinpieper (potentieel) met 5 hectare, Nachtzwaluw 
met 23 hectare en Boomleeuwerik, Grauwe klauwier, Tapuit en Draaihals (potentieel) met 1 
hectare. Hierbij wordt aangegeven dat de verstoring alleen veroorzaakt wordt door de groei van 
locatie Berkenhorst. In de tabellen 5 en 6 staat weergegeven hoe deze toenames in de balans 
uitwerken. 
 
Tabel 5 Balans verstoring op habitattypen 

Habitattype Hectare 
verstoord gebied 

na groei (ha) 

Hectare 
ontstoord gebied 

na krimp (ha) 

Saldo 
(ha) 

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,2 0 -0,2 

H2330 Zandverstuiving 1,5 0 -1,5 

H4030 Droge heiden 1,9 1,0 -0,9 

H6230 Heischrale graslanden 0,02 0 -0,02 

H9120 Beuken- eikenbossen met Hulst 0 1,0 +1,0 

H9190 Oude eikenbossen 0,06 1,75 +1,69 

 
Tabel 6 Balans verstoring op vogelrichtlijnsoorten 

Naam hectares verstoord 
gebied na groei (ha) 

Hectares ontstoord 
gebied na groei (ha) 

Saldo (ha) 

Zwarte specht 6 10,3 +4,3 

Wespendief 6 10,3 +4,3 

Roodborsttapuit 5 0 -5 

Nachtzwaluw 23 0,8 -22,2 

Draaihals (potentieel) 1 4,3 +3,3 

Boomleeuwerik 1 0 -1 

Tapuit 1 0 -1 

Grauwe klauwier 1 0 -1 

Duinpieper 
(potentieel) 

5 0 -5 
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Versnippering en Barrièrewerking 
De groeiplannen zijn zodanig gesitueerd dat er geen belangrijke verbindingen tussen gebieden 
belemmerd worden. Ook is er geen sprake van versnippering van gebieden. Bij het cluster 
Hoenderloo zorgen de uitbreidingen van bungalowpark Hoenderloo en 't Veluws Hof er wel voor 
dat er weinig ruimte voor noord-zuidmigratie overblijft. Echter, langs de Woeste Hoefweg staat 
een wildkerend raster waardoor migratie in de huidige situatie ook niet mogelijk is. Een noord-
zuid verbinding wordt nu nagestreefd aan de oostzijde, bij de Woeste Hoeve. Vlak daar bij ligt 
ook het ecoduct over de A50. De krimpplannen zorgen daarentegen ook niet voor wezenlijke 
ontsnippering, hoewel door de sanering van Filipsberg er wel meer rust wordt gecreëerd voor 
dieren die hier het ecoduct over de A50 passeren. 
 
Mitigerende maatregelen 
In het rapport “Natuurtoets groei en krimp tweede groeitender 2011” is de volgende mitigerende 
maatregel beschreven: 
 
Bij de uitbreiding van de Berkenhorst moeten extra mitigerende maatregelen getroffen worden 
om verstoring op Vogelrichtlijnsoorten te voorkomen. 
 
Cumulatieve effecten 
Vanwege de afwezigheid van negatieve effecten, zijn cumulatieve effecten niet van toepassing. 
 
Beoordeling van de effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen 
Uit de aanvraag blijkt dat er, afhankelijk van de inrichting van recreatieterrein Samoza 
(Mosterveen en Puszta), in meer of mindere mate leefgebied van de Zwarte specht verloren gaat 
wanneer deze niet als bos wordt ingericht. Op deze locatie kan echter het heidelandschap, met 
de daarbij behorende heidehabitattypen en broedvogelsoorten, worden uitgebreid. Bij de 
inrichting als heide kunnen de natuurkwaliteiten (H3160 Zure vennen en H7110 Actieve 
hoogvenen) van Beschermd Natuurmonument Mosterveen versterkt worden door verbetering 
van de waterhuishouding. Gezien de kans op verbetering van de hiervoor genoemde 
habitattypen en de hiervoor geldende uitbreiding en verbeterdoelstelling zien wij enig verlies van 
leefgebied van de Zwarte specht als acceptabel. Daarbij kan nog gesteld worden dat bij een 
goede bosrandontwikkeling op de krimplocaties op recreatieterrein Samoza er ook een 
kwaliteitstoename kan worden behaald voor de Zwarte specht en dat daarmee het effect door 
verlies aan leefgebied enigszins of zelfs geheel verminderd wordt. Significant negatieve effecten 
zijn hierdoor uit te sluiten. 
 
Niet gebleken is dat er belangen aan de orde zijn zoals vermeld in artikel 19e, sub c, Nbw 1998 
die in strijd zijn met verlening van de gevraagde vergunning. 
 
Conclusie 
 
Op grond van het vorenstaande en de passende beoordeling hebben wij de zekerheid verkregen 
dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van 
het betrokken Natura 2000-gebied. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19e, sub c, 
Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.  
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Besluit 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland: 
Gelet op artikelen 16, 19d en f en 43 van de Nbw 1998; 
 
HEBBEN BESLOTEN 
 
Natuurparken b.v. een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen. Aan de 
uitbreiding van Bungalowpark Hoenderloo worden de volgende voorschriften verbonden: 
 
1 Twee weken voor aanvang van de werkzaamheden moet melding worden gedaan bij de 

Provincie Gelderland, via emailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het 
zaaknummer van dit besluit. 

2 Binnen twee weken na realisering van de activiteit/het project dient een gereedmelding 
te worden gedaan aan de Provincie Gelderland , via e-mailadres post@gelderland.nl, 
onder vermelding van het zaaknummer van dit besluit. 

3 Werkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd in de periode 1 oktober tot 1 maart; 
4 Werkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd tussen zonsopgang en 

zonsondergang volgens tijden van zonsopkomst en –ondergang van het KNMI; 
5 Er mag niet meer dan 3,5 hectare worden uitgebreid. 
6 De uitbreiding mag alleen plaatsvinden ten oosten van het huidige Recreatiepark, zoals 

is aangegeven op de kaarten in bijlage 2. 
7 Deze vergunning vervalt op 1 januari 2018 indien met de uitvoering van de vergunde 

activiteit geen begin is gemaakt. 
 
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
mr. H. Boerdam 
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen 
en Natuur 
 
 
 
Beroep 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA 's-Gravenhage).  
 
Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.  
Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van 
het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 
26. 
 
 
Bijlagen 
- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen. 
- Bijlage 2: Kaart met locatie uitbreiding Bungalowpark Hoenderloo 
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VERSIEDATUM:%2001-09-2011
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BIJLAGE 1 
 
Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied 
 
Veluwe 
 
Aanwijzing en aanmelding 
De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe 
aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de 
Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het 
gebied moet aanwijzen. 
Binnen de begrenzing van de Veluwe liggen twee Beschermde Natuurmonumenten, het 
Mosterdveen en de Leemputten bij Staverden. Beide gebieden zijn respectievelijk op  
16 februari 1998 (N/98315) en 4 september 1974 (NBOR/S 13844) bij besluit van de minister 
aangewezen als Beschermd Natuurmonument. 
 
Natura 2000-doelen 
Door de minister zijn voor alle aangemelde/aangewezen Natura 2000-gebieden algemene 
doelen en concept-instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Deze 
instandhoudingsdoelstellingen zijn opgenomen in ontwerp-aanwijzingsbesluiten. 
 
Algemene doelen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Veluwe) 
 
- Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan 

de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de 
Europese Unie. 

- Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van 
het Natura 2000-netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 

- Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten 
behoeve van de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke 
habitats en soorten. 

- Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten 
waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. 

- Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame 
instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen 
zijn geformuleerd. 
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Instandhoudingsdoelstellingen 
 
Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Veluwe) 
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling) 

Habitattypen Doelstelling 
verspreiding 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H2310 Stuifzandheiden met struikhei = > > 

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen = = = 

H2330 Zandverstuivingen = > > 

H3130 Zwakgebufferde vennen = = = 

H3160 Zure vennen = = > 

H3260A Beken met waterplanten > > > 

H4010A Vochtige heiden op zandgronden = > > 

H4030 Droge heiden = > > 

H5130 Jeneverbesstruwelen = = > 

H6230 Heischrale graslanden
1
 = > > 

H6410 Blauwgraslanden = > > 

H7110B Actief hoogveen
1
 = > > 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen  > > 

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst  > = 

H9160A Eiken-haagbeukenbossen  > = 

H9190 Oude eikenbossen  > > 

H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen
1
  > > 

1
Prioritair habitattype 

 

Soorten Doelstelling 
verspreiding 
leefgebied 

Doelstelling 
omvang 

leefgebied 

Doelstelling 
kwaliteit 

leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1042 Gevlekte witsnuitlibel > > > > 

H1083 Vliegend hert > > > > 

H1096 Beekprik > > > > 

H1163 Rivierdonderpad  > = > 

H1166 Kamsalamander = = = = 

H1813 Meervleermuis  = = = 

H1831 Drijvende waterweegbree = = = = 

 

Broedvogels Doelstelling 
omvang leefgebied 

Doelstelling 
kwaliteit leefgebied 

Omvang populatie 
van "x" paren 

A072 Wespendief = = 150 

A224 Nachtzwaluw = = 610 

A229 IJsvogel = = 30 

A233 Draaihals > > 100 

A236 Zwarte specht = = 430 

A246 Boomleeuwerik = = 2400 

A255 Duinpieper > > 40 

A276 Roodborsttapuit = = 1000 

A277 Tapuit > > 100 

A338 Grauwe klauwier > > 40 
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BIJLAGE 2 
 
Kaart met locatie uitbreiding Bungalowpark Hoenderlo 
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