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Verslag van de publicatie inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, 
Camping de Meibeek 2019” 
 
 
Inhoud 
 
 

A. Kennisgeving publicatie aanvraag (datum 9 april 2019); 
 
B. Schriftelijke reacties over de ingediende aanvraag omgevingsvergunning 

 
C. Beoordeling van de reacties; 
 
D. Overzichtskaartje met herkomst van de reacties. 
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A. Kennisgeving ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan (28 augustus 
2018) 
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B. Schriftelijke reacties over de bestemmingsplanherziening 
 
 
Naar aanleiding van de publicatie van de terinzagelegging van het voorontwerpbestem-
mingsplan is de door de volgende persoon (hierna: indiener 1) een reactie ingediend:  
 
Inspraakreactie “indiener 1”: 

1. 
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C. Beoordeling van de schriftelijke reactie 
 
 
In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens wordt degene die een reactie 
heeft ingediend in dit deel van het inspraakverslag aangeduid als “indiener 1”.  
 

• De inhoud van de schriftelijke reactie van indiener 1: 
 
Indiener 1 bracht de volgende reactie naar voren: 
De bezwaren betreffen o.a. de volgende aspecten:  

1. Mogelijke belemmering van de bedrijfsvoering en eventuele toekomstige uit-
breidingsmogelijkheden. 

 
 
1. Mogelijke belemmering van de bedrijfsvoering en eventuele toekomstige uitbrei-
dingsmogelijkheden. 
Indiener 1 

• Op zich heeft cliënt geen moeite met uitbreiding van de camping en het starten 
van een zorgtak. Er moet echter wel zekerheid zijn dat hiermee geen belemme-
ringen ontstaan voor het agrarisch bedrijf of dat extra zaken aangeleverd moeten 
worden bij toekomstige vergunningaanvragen voor het bedrijf. 
Denk bijvoorbeeld aan de momenten dat gronden worden bemest nabij de cam-
ping. Dit zou kunnen resulteren in kritische geluiden of klachten bij de gemeente. 
Ook inkuilen in de vroege of late uren of andere werkzaamheden op de landerijen 
zouden kunnen leiden tot klachten. 
Cliënt krijgt graag van u bevestigd dat zij het bedrijf zonder belemmeringen en 
extra verplichtingen kan continueren en ontwikkelen. Dit wetende is de beoogde 
ontwikkeling voor cliënt geen probleem. 

 
Reactie gemeente 

• Voor uw bedrijf (melkrundveehouderij) geldt een afstand van 50 meter ten op-
zichte van de functies zoals die mogelijk worden gemaakt aan de Branderveen-
weg 4-4A. Die afstand wordt gemeten vanuit de grens van het agrarisch bouw-
vlak tot aan de rand van de nieuwe functie (voor zover daarbij sprake is van men-
selijk verblijf in gebouwen). De afstand tot uw bedrijf bedraagt circa 250 meter. 
Het uitrijden van mest en het laten begrazen van de weide is onderdeel van het 
normale agrarische gebruik van gronden, maar valt niet onder de milieuwetge-
ving. Hiervoor gelden dus niet de afstandseisen voor geur of de geluidnormen uit 
het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent dat hierdoor op basis van de hui-
dige wet- en regelgeving geen belemmeringen ontstaan voor het agrarisch bedrijf 
of dat extra zaken moeten worden aangeleverd bij toekomstige vergunningaan-
vragen of meldingen op grond van het Activiteitenbesluit. Dat er mogelijk klachten 
komen vanuit de campinggasten is nooit op voorhand uit te sluiten. Op dat mo-
ment zal gekeken moeten worden of deze klachten gegrond of ongegrond zijn.  
Vanuit de huidige wet- en regelgeving vormt de uitbreiding van de camping geen 
belemmering om het huidige gebruik voort te kunnen zetten of het bedrijf uit te 
breiden. Op mogelijke toekomstige veranderingen in die wet- en regelgeving kan 
nu niet vooruit worden gelopen, zodat daar op dat moment naar zal moeten wor-
den gekeken en worden betrokken op eventueel gewenste uitbreidingen en/of 
verandering van het bedrijf. 
Overigens kan op voorhand ook onder de huidige wet- en regelgeving niet wor-
den uitgesloten dat bepaalde onderzoeken wel of niet van toepassing zijn bij uit-
breiding van de melkrundveehouderij. Dit heeft namelijk te maken met de aard en 
omvang van de uitbreiding en alle omliggende functies, niet alleen de uitbreiding 
van de camping. 
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Stuk uit het ODA-advies: 
Branderveenweg 2 
Voor dit bedrijf is in het verleden een melding op grond van het Besluit landbouw 
milieubeheer ingediend. Vanaf 1 januari 2013 valt het bedrijf onder het Activitei-
tenbesluit milieubeheer. Binnen het bedrijf mogen maximaal de volgende dieren 
worden gehouden: 

- 181 melk- en kalfkoeien; 
- 145 stuks vrouwelijk jongvee; 
- 5 vleeskalveren tot circa 8 maanden; 
- 5 vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden. 

 
Vanuit het besluit geldt in deze situatie een minimaal aan te houden afstand van 
50 meter voor de diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastge-
steld. Voor de diercategorieën waarvoor wel een geuremissiefactor is vastgesteld 
geldt dat deze geuruitstoot zodanig gering is dat dit leidt tot een geurcontour die 
kleiner is dan de minimale afstand van 50 meter. Gemeten vanuit de grens van 
het agrarisch bouwblok vindt de ruimtelijke ontwikkeling buiten deze afstand 
plaats. 
 

• Conclusie over de beoordeling van de reactie 
Op basis van de overweging over de ingediende reactie ziet de gemeente geen aanlei-
ding om het plan aan te passen.  
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D. Overzichtskaartje met herkomst van de reacties 
 
De onderstaande afbeelding geeft het projectgebied globaal weer. Verder is het perceel 
van de indiener 1 van de reactie aangegeven: 

1. “Indiener 1” 

  
 

Indiener 1 

Projectlocatie 


