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? I INLEIDING

1 algemeen

Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op het gehele
buitengebied van de gemeente Eibergen. Alleen de kemen van
Eibergen, Beltrum, Rekken en Zwolle, inclusief direct aangrenzende
stedelijke voorzieningen als sportvelden en bedrijfsterreinen evenals
geplande uitbreidingen, zijn buiten dit plan gehouden. Hiervoor be-
staan aparte bestemmingsplannen, wel in dit besterÐningsplan
Buitengebied opgenomen is het gebÍed van de Van Ouwenaller Ver-
eniging, voorheen "De Rekkense Inrichting", voor welk tamelijk om-
vangrrijk gebied tot nu toe nog steeds het oude "plan in hoofdzaak"
va¡r Isacht was.

De vigerende planologische regeling va¡l het Eibergse buitengebied.
dateert vLt 7977. Op 77 mei 7977 werd namelijk het nu nog vigerende
bestemmingsplan Buitengebied doo¡ de Raad van de gemeente
Eibergen vastgesteld. Dat plan werd op 6 oktober 1978 nagenoeg in
zijn geheel goedgekeurd door Gedeputeerde staten van Gelderland.
slechts aan enkele ondergeschil,rte delen van plankaart en voor-
schriften werd goedlrer:ring onthouden.
Door een Kroonuitspraak (I(B. nr. 30, 15 oktober 1982) kreeg het plan
uiteindelijk rechtsl¡racht in 7982.
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2 aanleiding

Om verschillende redenen is besloten tot het opstellen van de on-
derhavige integrrale herziening van het bestemmingsplar,r Buitenge-
bied.
, Gezien de gedateerdheid van het vigerende bester¡rmingsplan

Buitengebied is de gemeente Eiberg:en, overeenkomstig artikel 33
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (W.R.O,), verplichr om dit
plan te herzien.

. Er zijn sinds de vaststelling van het vigerende plan meerdere
partiële herzieningen vastgesteld om bepaalde ontwikkelingen
mogelijk te maken, die niet pasten in de vigerende regeling. Dit
betreft doorgaans bestemmingsplannen van beperkte omvang
met veelal één hoofdbestemmfurg, gericht op één specifieke func-
tie. om een te fragnnentarisch en ad hoc beleid te voorkomen,
verdient het aanbeveling om deze deetplannen te incorporeren in
het bestemmingspla¡l Buitengebied.

r Sinds de vaststelling, zo'n 75 jaar geteden, van het vigerende
plan is de W.R.O. gewijzigd en is een nieuw Besluit op de Ruim-
telijke ordening va¡r kracht geworden. ook het ruimtelijk beleid
van zowel het Rijk als de provincie Gelderland is geherformu-
leerd. voor een effectief ruimtelijke ordeningsbeleid is het van
belang dat het gemeentelijk beleid trierop wordt afgestemd.

. In aansluiting op het voorgaande maken de ontwikkelingen die
zich Ín het buitengebied afspelen een integnale planherziening
wenselijk. zo zljn in de agrarische sector sinds de jaren z0 grrote
veranderingen opgetreden, met consequenties voor het ruimtelijk
beleid. Met name het natuur- en milieubeleid heeft de afgelopen
jaren-"veel aandacht gelcegen en zal ruimtelijk vertaald moeten
worden. Van belang is verder dat in het centrale deel van de ge-
meente de ruilverkaveling "Hupsel-Zwolle" in voorbereiding is ge-
nomen. Afstemming tussen ruilverkavelingsplan en bestem-
mingsplan is noodzakelijk.

Bovengenoemde ontwikkelingen, tesamen met de behoefte van de
gemeente om voor haar gehele buitengebied een integraal beleid te
ontwikkelen, hebben ertoe geleid dat besloten is een integnale her-
ziening van het bestemmingsplan Buitengebied te doen ontwerpen.
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3 opbouw van de toelichting

Alleree¡st wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van het (ruim-
telijk) beleid van Rijk en Provincie, voor zover dat relevant is voor het
Eibergse buitengebied. vervolgens wordt het bestaand.e ge_
meentelijke beleid ten aanzien van een aantal ruimtelijk releva¡rte
zalren kort uiteengezet.
ïn hoofdstuk 3 wordt een (korte) samenvatting gegeven van het on_
derzoek dat verricht is naa¡ de in het plangebied aanwezige functies
en waalden.
In hoofdstuk 4 wordt een toelichting gegeven op de wijze waarop
(soms strijdige) belangen en functies zijn afgewogen en welke af_
spraken hieruit voortvloeien voor het bestemmingsplan.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 het planconcept toegelicht; in eerste
instaritie in algemeen jwidische zin; waar nodig wordt vervolgens
per bestemming ingegaan op eventuele bijzonderheden.
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II HET BELEIDSKADER

1 algemeen

Het bestemmingsplan neemt in het totale kade¡ van het ruimtelijk
instrumentarium een bijzondere plaats in. Het is namelijk het enige
plan dat formele en voor de burger bindende regels kent. Met andere
ruimtelijke plannen als streeþIannen heeft het bestemmingsplan
gemeen dat het een beleidsprogramma vormt. In een bestemmings-
plan legrt de gemeente een visie vast ten aanzien van de meest
gewenste ruimtelijke ontwildrelÍng. Daamaast vormt een bestem-
mingsplan een integrratiekader voor het ruimtelijk relevante beleid op
locaal niveau. Deze functies die een besterrurringsplan heeft, beteke-
nen niet dat een bestemmingsplan een geheel eigenzinnig instru-
ment is, dat geen relaties heeft met ovedge ruimtelijke ptannen.

In de hiërarchie van plannen vormt het rijksniveau het beieidsbepa-
lende niveau. Het beleid op rijksniveau is vastgesteld in een aantal
nota's en plannen. Kenmerk van al deze nota's en plannen is dat ze
in het algemeen een globaal karakter hebben en nauwelijks concrete
aanwijzigingen bevatten voor een gemeentelijk beleid. Een directe
vertaling van het rijksbeleid in een bestemmingsplan voor het bui-
tengebied is dan ook meestal niet goed mogelijk.
Het provinciaal beleid is afgeleid van de plannen op rijksniveau, ma¿r
bevat meer concrete aanwijzingen en is meer voorwaardescheppend
voor de planvorming op giemeentelijk niveau.

2 het rijksbeleid

Het Rijksbeleid is vastgelegd in een groot aantal nota's en plannen.
Allereerst is er een aantal integrale nota's verschenen waarin (facet)-
beleid wordt geformuleerd voor het landelijk gebied (Structuursche-
ma Groene Ruimte), ruimtelijke ordening (4e Nota over de Ruimtelijke
Ordening Extra), milieu (nationaal Milieubeleidsplan) en water (Derde
Nota Waterhuishouding).
Verder zijn van belang de sectornota's die zijn verschenen met be-
trekking tot natuur (Natuurbeieidsplan), landbouw (Structuurnota
Landbouw), recreatie (Kiezen voor Recreatie), bos (Meerjarenplan
Bosbouw) en landschap (Nota Landschap),
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In het volgende zal kort aandacht worden besteed aan d.e inhoud van
de voor het Eibergse buitengebied meest relevante nota's en plan-
nen.

4e Nota over de Ruimteliike Ordening Extra
Deze nota (vinex) vormt de belangrrijkste nota voor integraal ruimte-
lijk ordeningsbeteid op rijksniveau.
De Vinex onderscheidt voor het landelijk gebied een viertal koersen
welke dienst doen als streefbeeld. voor de ruimtelijke ontwiklreling.
voor Eibergen is in hoofdzaak sprake van de "bruine" koers; voor een
brede strook welke globaal het Berkeldal omvat, wordt de ,'blauwe"
koers voorgestaan. voor de gehele Achterhoek en Twente geldt ver-
der dat het beleid zich richt op handhaving van de ruimtelijke hoofd-
strustuur, waarbij met name het behoud van kleinschalige land-
schappen van belang is.

De bruine koers bouwt voort op de ontwikkeling van grondgebonden
vofmen van landbouw en andere functies in een ruimtelijk mozarek.
Inrichtingsmaatregelen in deze gebieden zijn hoofdzakelijk gericht op
het opheffen van tekortschietende landbouwkundige productie-om-
standigheden en het instandhouden van karalrtedstieke landschaps-
elementen. *
In de gebieden met een blauwe koers zijn landbou\^r, recïeatie,
landschap- en waterbeheer en and.ere functies sterk met elkaar ver-
weven. Dit biedt mogelijkJreden voor verbrede plattelandsontwik¡e-
Iing op regionaal niveau. Hierbij kan gedacht worden aan het bevor-
deren van de toeristisch-recreatieve functie en het herstellen dan wel
plaatselijk versterken van de ruimtelijke structuw mede d.oor natuur-
ontwikkeling. Beleidsaccenten worden gelegd op landschapsonder-
houd (deels met subsidie-instrumenten) en actieve handhaving van
kleinschalige gebieden.

Structuurschema Groene Ruimte
Het structuurschema Groene Ruimte bevat de doelstellingen en
hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van het rijk voor een aarrtal func-
ties van het landelijk gebied. Het betreft concrete beleidsuitspraken
over land- en tuinboüw, natuur, landschap, openluchtrecreatie, toeris-
me, bosbouw en visserij en de samenhangr tussen deze sectoren.
Naast het beleid per sector is het beleid per thema aangegeven.
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Voor de gemeente Eibergen zijn de thema's "zandgebieden in Zuid-
en Oost-Nede¡la¡rd" en "waardevolle cultuurlandschappen" van toe-
passing,
Het beleid voor de zandgebieden in Zuid- en oost-Nederland met een
mestoverschot, waartoe het gemeentegebied behoort, is gericht op
het realiseren van een duurzame natuur en een duwzame veehoud.e-
rij door middel van ruimtelijke en milieumaatregelen. In deze zandge-
bieden is naast het generieke ruimtelijk en milieubeteÍd voor de vee-
houderij het bieden van ruimtelijke mogelijkheden voor grootschalige
mestverwerking noodzakelijk, evenals een ondersteuning van de
verplaatsing van rundveehouderijbedrijven naar met name Noord-
Nederland en Zeeland.

Een klein deel van het gemeentegebied, namelijk de zuidoostpunt
rond Zwolle, worst gerekend tot het waardevolle cultuurlandschap
"Winterswijk". Dit betreft een multifunctioneel gebied. met uitzonder-
lijke natuur- en landschapswaarden, grote recreatieve aantrekkelijk-
heid en een duu¡zame land- en bosbouw. Het rijk waagt de provin-
cies en de betrokkenen en hun organisaties in de als waardevol cul-
tuurlandschap aangewezen gebieden grezamenlijk een toekomstper-
spectief op te stellen, gericht op geintegEeerde, duurzame ontwikke-
ling, en initiatieven te ontplooien om dat perspectief door middel van
een projectmatige aanpak dichterbij te brengen.

In Winterswijk is uit een sarnenwerkingsverband tussen gemeente,
agrrarische en natuurorganisaties de Stichting Waardevol Cultuurland-
schap Winterswijk ontstaan. Deze stichting heeft onder meer als doel
om middels allerleÍ projecten op locaal niveau een synthese tussen
agrrarische en natuur- en milieubelangen te bewerkstelligen. De
gemeente Eibergen kan zich voor projecten die (mede) betretrking
hebben op de omgeving van Zwolle hierbij aansluiten.

Tenslotte is van belang, dat op de beleidskaart van het Structuur-
schema de noordoostputt van de gemeente (omgeving Rekken) is
aangegeven als een gebied dat voor "Ia¡dinrichting met administra-
tief karalrter" in aarrmerking komt.
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Natuurbeleidsplan
De hoofdd.oelstelling voor het Natur¡rbeleidsplan luidt: duurzame
instandhouding, herstel en ontwikl(eling van natuurlijke en la¡rd-
schappelijke waarden.
Betangrijk onderdeel va¡r het Natuurbeleidsplan vormt de ecologische
hoofdstructuur.
Dit is een samenhangend netwerk van gebied.en met hoge actuele
natuurwaarden (kemgebieden), van gebieden met goed.e mogelijkhe-
den voor natuurontwikkeling en van verbindingszones. slechts rela-
tief kleine onderdelen van deze ecologische hoofdstrustuur zijn in het
gemeentegebied van Eibergen gesitueerd. zo is een strook, ter hoog-
te va¡r de Groenlose slinge, aangegeven als verbindinctszone tussen
de kemgebieden van het winterswijkse plateau en meer stroomaf-
waarts gelegen kemgebieden (Borculo).
ook is een grensoversctuijdende verbindingszone a¿ulgegeven tussen
de natuurgebieden Zwillbrocker venn - Zwolse Leemputten en de
Groenlose slinge. Het beleid binnen de verbindingszones is erop
gericht de migratiemogelijkheden voor plant en dier in stand te hou-
den dan wel te ontwiklrelen.
Tenslotte zijn in het noorden van de gemeente Eibergen d.e bossen
van het landgoed "Lankheet" (Hoones Bosch) aangegeven als kem-
gebied. Het beleid voor de kerngebieden is gericht op duruzame
instandhouding van de na te streven natuurwaa¡den (bestaande dan
wel te ontwikkelen). Het beleid beoogrt in de eetste plaats voor alle
kemgebieden een basisbescherming te garanderen.

Nota landschap
ïn deze nota staat landschapsontwikkeling centraal. In het algemeen
wordt voor de ontwikkeling van het toekomstige landschap een cas-
cobenadering voorgestaan. Deze gaat uit van een ontkoppeling van
tegenstrijdige functies: hoogdlmamische functies als landbouw en
verstedelijking worden ruimtelijk ontkoppeld van bosboüw, natuur-
ontwikkeling, drinkwaterwiruring en extensieve vofinen van 1and-
bouw en recreatie. Deze laatste, laagdynamische fi¡ncties word.en
gecombineerd in een landschappetijk raamwerk.
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Eibergen behoort tot het zandgebied waarvoor de volgende aan-
dachtspunten gelden:
- benutten van het bekensysteem en de grote eenTreden van het

macroreliëf als basis voor het landschappelijk raamwerk;
- aansluiten bij watersystemen die samenhangen met reliëf in het

landschap;
- vergroten van de biotische verscheidenheid met name door het

creëren va¡r natte, voedselarme biotopen;
- aandacht voor vormgeving van waterlopen en wegen;
- rekening houden met verschillen in de ontginningsgeschiedenis

(in Eibergen komen essen-, hoeven-, rivierweiden-, heideontgin-
nings- en veenontginningslandschappen voor) ;

- behoud van markante geomorfologische verschijnselen zoals
beekdalen, dekzandruggen en reliëftijke plateauranden.

Derde nota Waterhuishouding
Deze nota beschrijft het landelijke integnale waterbeheer. Een be-
tangrrijke doelstelling is het ontwikkelen en in stand houden van ge-
zonde waterhuishoudlnrndige systemen die een duurzaam gebruik
garanderen. Belangrrijke beleidsvoornemens zijn in dit verband:
- bij elk ingrrijpen in het watersysteem rekening houden met meer-

dere belangen en met het functioneren van het systeem;
- invullen van de ecologische (hoofd)structuur, onder meer door de

aanleg van milieuwiendelijke oevers, de aanleg van passages en
het opheffen van barrières voor dieren;

- gebiedsgericht aanpakken van de eutrofiëring;
- herstellen van specifiek Nederlandse milieutlpen door een ge-

biedsgerichte aanpak;
- zonering van gebruiksvonnen.

Met betrekking tot geleiding van het gebruik door de mens van de
watersystemen worden onder meer genoemd:
- terugdringen van de verdroging door zorgrvuldig om te gaan met

gebiedseigren water en door peilbeheer en girondwateronttrekkin-
gen aan te passen;

- reserveren en aanpassen van grrondwatervoorraden.
De belangrrijkste beleidsdoelen zijn weergegeven door streefbeelden
per t]æe waterhuishoudkundig systeem en vinden hun verdere uit-
werking in de provinciale waterhuishoudingsplannen.
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Nationaal MilieuÞeleidsplan,
Nationaal Milieubeleidsptan-plus en nationaal Mitieubeleidsplan-2
In deze nota's worden milieulrwaliteitsdoelstellingen geformuleerd.
Hoofddoel is het in stand houden van het draagTvermogen van het
milieu ten behoeve van een duurzame ontwiktreling.
voor het Eibergse buitengebied zijn met name de doelstellingen ten
aanzÍen van verzr:¡ing en veûnesting relevarrt; d.eze milieuproblemen
worden tot de belangrijkste Inrelpunten van de hogere zandgrronden
gerekend

Structuurnota Landbouw
Deze nota analyseert de ontwiklrelingen in de landbouw en geeft het
beleid voor de landbouw in de jaren negentig aan. Algemene doel-
stelling van het landbouwbeleid tuidt: "het bevorderen van een con-
currerende, veilige en duurzame landbouw", concurrerende landbouw
houdt in dat uitoefening van de landbouw als economische activiteit
in een markteconomie uit oogpunt van kosten concwrerend moet
zijn. Met veilige landbouw wordt gedoeld op zowel productveiligheid
voor de consumenten, als op veiligheid voor de omgeving en de wer-
kers in de land- en tuinbouw.

Aan de doelstelling duurzaamheid zijn twee aspecten verbonden,
namelijk een milieu- en een sociaal-economisch aspect. Het sociaal-
economisch aspect houdt in, dat het tandbouwbeleid een bijdrage
verleent aan het bevorderen van een redelijke levensstandaard en
maatschappetijk verantwoorde leef- en werkomstandigheden; met
andere woorden aarÌ een sociaal-economisch gezonde land- en tuin-
bouw. Het milieu-aspect houdt in een duu¡zame insta¡rdhouding en
ontwil*eling van het fysieke (productie)milieu als natuurlijke hulp-
bron.

3 het provinciale beleid

Streekplan Oost-Gelderland
Het ruimtetijk beleid van de provincie is vastgelegd in streeþtannen.
De gemeente Eibergen valt binnen het streeþlan oost- Gelderland,
dat in 1987 door Provinciale Staten is vastgesteld.
In het streeþlan is het beleid geformuleerd per deelgebied.

I



10

De gemeente Eibergen wordt tot twee deelgebieden gerekend:
- het zuidelijk en westelijk gedeelte va¡r de gemeente behoren tot

het deelgebied'Agnarisch gebied Oost-Gelderla¡rd";
- het noordelijk en oostelijk deel tot het deelgebied "Needse

Achterveld-Rekken".

Fragment plankaart Streekplan Oost-Gelderland

Voorzover releva¡rt voor Eibergen worden met betrekking tot het
deelgebied "Agnarisch gebied Oost-Gelderland" de volgende beleids-
uitgangsprrrten geformuleerd:
- hoofdfunctie van het landelijk gebied is het agrrarÍsch gebruik met

bescherming v¿ur verspreid voorkomende natur¡r- en landschaps-
waarden, alsmede ontwikkeling van openluchtrecreatie;

- verbetering van agrrarische productie-omstandigheden zal worden
bevorderd;
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nieuwrrestignng van zowel gnondgebonden als niet-gnond.gebon-
den agnarische bedrijven dient in beginsel mogelijk te zijn. In de
waardevolle open gebieden (o.a. Berkeldat) dient hierbij de land.-
bouwlnrndige noodzaak zorgrvuldig te worden afgewogen tegen
de mate van aantasting van de openheid. In het overgangsgebied
naar winterswijk (omgeving Zwolle) en naar het deelgebied
Needse Achterveld-Rekken (omgeving old.en Eibergen) is nieuw-
vestiging van niet-gnondgebonden agnarische bedrijven alleen
mogelijk op plaatsen waar natuurwaard.en niet geschaad worden;
bij nieuwe ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden
met het behoud van het kleinschalige karalrter van het gebied;
aanwezige natuurwaarden en landschapselementen alsmede
reliëf dienen zoveel mogelijk te worden beschermd.. Landschaps-
bouw met als doel onder meer de ruimtelijke samenhang van de
elementen te versterken, is wenselijk;
behoud en bescherming van het vochtige karakter in gebieden
met van hoge grrondwaterstanden affrankelijke natuu¡- en land-
schapswaarden;
nieuwvestÍgrng en uitbreiding van bestaande verblijfsrecreatie is
mogelijk; nieuwe ontwikkelingen dienen bij voorkeur plaats te
vinden in heÍde- of broeklandontginningen. weidevogelgebÍeden
(zoals het Berkeldal ten oosten en ten westen van Eibergen)
dienen zoveel mogetÍjk te worden ontzien;
in waardevolle weidevogelgebieden zal worden bevorderd dat
het agrrarisch gebruik med.e wordt afgestemd op bescherming
varl natuur en landschap.

voor het deelgebied het "Needse Achterveld-Relcken" zijn de volgen-
de relevante beleidsuitgangspunten geformuleerd:
- hoofdfunctie van het landelijk gebied. is verweving van agrarisch

gebruik en bescherming van natuurwaarden;
- de onderscheiden landschapstypen en hun specifieke kenmerken

dienen zoveel mogelijk behouden te blijven;
- verbetering van externe agrrarische productie-omstandigheden is

mogelijk voor zoveÍ dit past binnen het op natuur- en land-
schapsbehoud gerichte beleid;

- aanwezige natuurwaarden en kleine landschapselementen die-
nen zoveel mogelijk te worden behouden; voorkomen moet wor-
den dat vochtige natuurwaarden verdrogen;
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de openheid van rivierweiden en essen dient zoveel mogelijk te
worden behouden; nieuwvestiging van agrrarische bedrijven is
alleen dan mogelijk warureer deze openheid niet te veel wordt
aangetast en de landbouwkundige noodzaak tot nieuwvestiging
voldoende is aangetoond;
plaatselijk zal worden bevorderd dat het agrrarisch gebruik mede
wordt afgestemd op bescherming van natuur en landschap;
nieuwvestigrng van niet-grrondgebonden agnarische bedrijven is
uitgesloten behalve waar bestaande bedrijven in de directe om-
geving worden verplaatst;
uitbreiding van bestaande en nieuwvestiging van verblijfsrecrea-
tie is mogelÍjk, behalve in weidevogelgebieden; nieuwvestiging
dient bij voorkeur in het heide-ontginningsgebied plaats te vin-
den.

Toetsingskader Bestemmingsplannen Buitengebied
fianuari 1989)
Het streeþlanbeleid ten aanzien van het buitengebied is nader uit-
gewerkt in een nota Toetsingskader Bestemmingsplannen Buitenge-
bied. Op en}ele punten wordt in deze nota nader ingegaan op het
streelrplanbeleid. zo staar er ten aanzien van de intensieve veehou-
derij dat op bestemmingsplanniveau extra aandacht besteed moet
worden aan de problematiek van de intensieve veehouderij, omdat de
intensieve veehouderij een aantal bijzondere ruimtelijke eigen-
schappen heeft, op grrond waarvan een selectief beleid op zijn plaats
is. Ten aanzien van de relatie tussen bestemmingsplan en milieuwet-
geving wordt gesteld dat beide ten opzichte van elkaar aanvullend
en ondersteunend dienen te zijn zonder dat dit leidt tot dubbele re-
gelgeving. Voor het overige gaat de nota in op de voorwaarden waar-
aan bepaalde functies en activiteiten dienen te voldoen zonder een
en a¡rder in detail voor te schrijven.

Waterhuishoudingsplan "Water in beweging",
(augustus f991)
De hoofddoelstelling van het waterhuishoudkundige beleid van de
provincie Gelderland luidt:
"het ontwiklrelen en instandhouden van grezonde waterhuishoudkun-
dige systemen, die een duurzaam gebruik ten behoeve van mens en
natuur garanderen".
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De belangrijkste hoofdpunten voor het beleid op de lange termijn
zun:
- de keuze voor een basisniveau met strenge eisen aan grrond- en

oppervlaktewater voor de hele provincie;
- het beschermen van natte natuur met name in die gebieden

waar natur¡f in concentraties voorkomt;
- het handhaven van de keuze voor grrondwater als gnondstof voor

de drinlrwatervoorziening;
- watergangen meer gebruiken voor natuurontwikkeling en recre-

atie.

Met betrekking tot het basisniveau geldt dat de inrichting en het
beheer voor het gnondwater zijn gericht op:
- een zo gering mogelijke beinvloeding van regionale systemen

van grondwaterstromingen;
- het in stand houden va¡r de (zoete) gnondwatervoorraad;
- het Jealiseren van een zodanige samenstelling van het naar de

diepere ondergnond wegzakhende gnondwater dat dit zonder of
met een eenvoudige bewerking geschikt is te maken voor drink-
watef.

Voor het oppervlalrtewater zijn deze gericht op:
- het beperken van de kans op het buiten de oevers treden van

water bij hoge afvoeren;
- afstemming van het oppervlaktewaterpeil op de grrondwater-

stand, die voor functie(s) gewenst is, op een goede oppervlal¡rte-
waterkwaliteit en op minimale schade aan de watergangen; hier-
bij wordt het peil niet lager gehouden dan strilçt nodig voor een
goede ont- en afwatering;

- realisering van de algemene milieul<rnraliteit voor het oppervlak-
tewatef en de waterbodem;

- de ontwilùeling en het behoud van goede leefomstandighed.en in
en langs het water voor algemene plant- en diersoorten.

Door middel van functiekaarten vindt een nadere ruimtelijke differen-
tiatie van het waterhuishoudkundig beleid plaats.
Aan het grrootste deel van het Eibergse buitengebied wordt als rele-
vante functie aangegeven "water voor landbou\ ¡".
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De in¡ichting en het beheer van het waterhuishoudkundig systeem
zijn in gebieden met deze fi.urctie allereerst gericht op:
- een ontwateringsdiepte met aanvaardba¡e risico's voor water-

overlast op landbouwgrronden;
- oppervlalrtewaterpeilen die zijn afgestemd op het meest voorko-

mende landbouwkundige grrondgebruik en het minimaliseren van
wateroverlast en vochttekort;

- de beschikbaarheid van oppervlalrtewater voor het op peil hou-
den van de grrondwaterstand en voorzover daarmee verenigbaar
voor and.ere doelen (zoals beregening);

- de beschikbaa¡heid van grrondwater (onder andere voor berege-
ningf) voor zover geen onaanvaardbare schade ontstaat aan ver-
spreide natuur, landbouw en bebouwing;

en verder op:
- veiligstelling van verspreid liggende bijzondere natuurelementen

door locale waterhuishoudkundige maatregelen (isolatie) ;

- ontrryikkeling van verbindingszones tussen concentraties natte
natuur.

Aan grrote delen van de oostelijke helft van het gemeentegebied (met
name de wijde omgeving van Zwolle en het gebied ten noorden van
de Berkel) wordt de functie "water voor landbouw en niet-kwelaftran-
kelijke natuur" toegekend.
De inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundig systeem
zijn in deze gebieden allereerst gericht op:
- veiligstelling en herstel van de bijzondere natuur door waterhuis-

houdkundige isolatie of in weidevogelgebieden en bij verspreide
stelsels van bíjzondere slootvegetaties een daarop afgestemd
peilbeheer;

en verder, voor zover daarmee verenigbaar op:
- een ontwateringsdiepte met aanvaardbare risico's voor water-

overlast op landbouwgrronden;
- afstemming van de oppervlaktewaterpeilen op het meest voor-

komende landbouwkundige gnondgebruik en het minimaliseren
van wateroverlast en vochttekort;
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de beschikbaarheid van oppervlaktewater voor het op peil hou-
den van de grrondwaterstand en voor zover daarmee verenigbaar
beschikbaa¡heid van oppervlaktewater voor andere doelen (zoals
beregening);
de afstemming van de omvang en plaats van grrond.wateront-
treklcing (onder a¡rdere beregening) op het in stand houden van
de bijzondere natuur;
ontwikkeling van verbindingen voor de landnatuur langs water-
lopen,

Tenslotte worden er ter hoogrte van de Berkel en de Groenlose slinge
indicatief gewenste verbindingszones aangegeven tussen gebieden
met de functie "landbouw en natuur".

In de verordening waterhuishouding Gelderland (vwc) zijn enkele
zaken, voortvloeiend uit het waterhuishoudingsplan, nader geregeld.
Dit betreft ondermeer een algemene vergrunningplicht voor drainage
dieper dan 1,25 m, evenals voor onderbemaling en het lozen, onttrek-
ken, aan- en afvoeren van water. Daarnaast geldt voor de gebieden
met als functie "water voor landbouw en niet-kwelaftrankelijke na-
tuur" een vergrunningrplicht voor drainage ondÍeper dan 'J.,25 m. Derge-
lijke vergrunningen dienen door het waterschap verleend te worden.

Gelders Milieuptan 1992-lgg6 en Intentieprogramma
bodembeschermingsgebieden Gelderland (GMp en IpB, maart lgg2)
AIs belangrijke ruimteujke component van het GMp worden ,,milieu-
beschermingsgebieden" onderscheiden, die vanwege hun kwetsbaar-
heid voor milieuverontreiniging een efira bescherming bovenop het
algemene beschermingsniveau verdienen. voor deze gebieden heeft
de provincie daarom aangescherpte doelstellingen geformuleerd ten
aanzien van verzuringt, vermesting, verspreiding van miheugevaarlijke
stoffen, verdrogdng en fysieke aantasting en hiervoor een geTntensi-
veerd beleid voorgesteld. Dit exLra beleid richt zich in betangrijke
mate op de landbouw.

voor Eibergen is van belang dat de gehele zuidoostpunt van het
gemeentegebied (wijde omgeving van Zwolle) deel uitmaal,rt van het
milieubeschermingsgebied "Winterswijk',.

t
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Dit gebied wordt in het IPB, op basis van de aanwezigheid van bij-
zondere abiotische, biotische en cultuwhistorische waarden, tevens
aangegeven als bodembeschermingsgebied. Het voornemen bestaat
om in dit gebied zowel een aarlgrescherpt planologisch beteid te voe-
ren (streeþlanuitwerking) als een intensiverÍng van het milieu-, \ ra-
ter- en natuurbeleid, gericht op het tegengaan van:
- fysieke aantasting van de bodem;
- verdrogtng van de bodem;
- verspreiding va¡r milieugevaarlijke stoffen op of in de bodem;
- verzuring van de bodem;
- vefinesting van de bodem.

Grondwaterbeschermingsplan (maart I 987)
Dit plan bevat de hoofdlijnen van het gnondwaterbeschermingsbeleid
in Gelderland, alsmede de begrenzingen van de grrondwaterbescher-
mingsgebieden. Voor Eibergen Ís van belang dat het drinkwater-
pompstation "Olden Eibergen" en de bijbehorende i.-, L0- en verder
25-jaars beschermingsgebieden in het buitengebied zijn geregen en
dat de 10- en 25-jaars beschermingsgebieden van het drinkwater-
pompstation "Haarlo" (gemeente Borculo) voor een deel in het bui-
tengebied liggen. In deze beschermingsgebieden geldt (sinds juli
1988) de'verordening Grondwaterbeschermingsgebieden" met mi-
tieuhygiënische voorschriften ten aanzien van zaken als mestgebruik,
gebruik van bestrijdingsmiddelen, olie-opslag en bouwactiviteiten.
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4 het gemeentelijk beleid

vooruitlopend op de herziening van haar bestemmingsptan Buiten-
gebied heeft de gemeente Eibergen het specifieke beleid dat zij
wensf te voeren met betrekking tot natuur en landschap geformu-
leerd in het Landschapsbeleidsplan (februari 1gg7). Het landschaps-
beleidsplan heeft tot doel de visie van de gemeente weer te geven
met betrekking tot de mogelijkheden voor behoud, beheer en ont-
wikkeling van een in vele opzichten betekenisvol en waardevol
landschap.

De hoofddoelstelling die aan deze visie ten gnondslag ligrt, is als volgrt
geformuleerd:
"Het, gemeentelijk beleid met betrekking tot het landschap is gericht,
op het hevorderen van zodanige omstandigheden dat de cultuurhis-
torische, visuele en ecologische landschapswaarden en verscheiden-
heden in stand worden gehouden, hersteld of ontwikkeld, rekening
houdend met de gebruiksfuncties die het landschap hetinvloeden en er
hun eisen aan stellen-"

In hoofdstr¡k 3 wordt bij de bespreking van het aspect landschap op
d.e meer concrete en ruimtetijke invuüing van deze doelstelling inge-
gaaf}.

Het beleid ten aanzien van het milieu is vastgelegd in het gemeente-
lijk "Milieubeleidsplan 1993-1gg6", vastgesteld door de gemeenteraad
van Eibergen op 6 juli 1993. Naast het specifieke milieubeleid wat
door de milieuwetgeving wordt afgedelrt, wordt aandacht geschon-
ken aan de relatÍe tussen het ruimtelijk beleid en milieubeleid.. Ge-
concludeerd wordt dat het milieubeleid geintegreerd. moet worden in
andere beleidsterreinen, waarbij met name het ruimtelijke ordenings-
instrurrentarium een belangrrijke plaats wordt toegedacht.
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Aandachtspunten voor het besternmingsplan bezien vanuit d.e optiek
van het milieubeleid zijn:
- een versnelde herziening van het bestemmingsplan Buitenge-

bied;
- een verbeterde uitvoering en handhaving van het bestemmings-

plan Buitengebied;
- uitvoering van gebiedsgerichte projecten. In dit kader dient het

bodembeschermingsgebied winterswijk, voor zover relevant voor
Eibergen, in het bestemmingsplan Buitengebied. te worden opge-
nomen. Daamaast wordt aangegeven dat een onderzoek naar d.e
mogelijkheden van een gebiedsgerichte aanpak ten aanzien van
verzuring en vermesting wenselijk is;

- medewerking aan de realisatie van de ecologische hoofdstruc-
tuur.

Tevens wordt voorgiesteld in bestemmingsplannen een milÍeutoets op
te nemen.

voor het overige beleid ten aanzien van het buitengebied heeft de
gemeente Eibergen geen specifieke beleidsnota opgesteld. De be-
leidsformulering die aan het onderhavige bestemmingsplan Buiten-
gebied ten grrondslag ligt, is in zekere zin ontstaan tijdens de invul-
ling van het bestemmingsplan Buitengebied, voor een aantal zaken
betekende dat in feite het voortzetten van het reeds bestaande be-
leid.
voor andere zaken heeft wel nadrukkelijk beleidsvorming plaatsge-
vonden, waarbij met name nieuw ontwikkeld beleid op rijks- en pro-
vinciaal niveau naar het gemeentelijk niveau vertaald diende te wor-
den.
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Een belangrrijk beleidspunt dat zijn nadere invutling heeft gelrregen
tijdens het plarrproces is de relatie ruimteujke ord.ening-milieuwet-
geving, waarbij d.e waag speelde of en op welke wijze het bestem-
mingsplan kon inspelen op de milieuwetgeving. Moet er daarbij spra-
ke zijn van aannrlling of scheiding?
ook bij het toepassen van de "Richtlijn Ammoniak en veehouderij
1991" (ecologische richttijn), in 1gg4 "vervangen" door de "Interimwet
ammonialr en veehouderij" met een bijbehorende "uitvoeringsrege-
ling", speelde eenzelfde discussie. Het standpurrt van de gemeente in
dezen is dat er een nadnrktrelijke relatie bestaat tussen het ruimtelij-
ke ordeningsbeleid en het milieuhygiënische beteid,
zo is bijvoorbeeld een apart onderzoek verricht naar de aanwezigheid
van "voor verzuring gevoelige bossen, natuurtereinen en landschaps-
elementen" (notitie ecologische richttiin, november 1gg2). Besloten is
om de voor verzr.rring gevoelige gebieden (bossen, natuurteûeinen,
landschapselementen) in een verordening vast te leggen. Daarnaast
zullen deze gebieden in het bestemmingsplan beschermd worden.
verderop in deze toelichting wordt op een en ander nader ingegaan.

Daamaast is uitvoerig aan de orde geweest welke planmethodiek
gehariteerd zou moeten worden, waarbij in feite twee planvormen
aan de o¡de waren. Het gtobale plan waaraan toegevoegd een be-
schrijving in hoofdlijnen en een meer ged.etailleerd plan met de no-
dige flexibiliteit in de vorm van wijstellingsbepalingen en wijzi-
gingsbevoegdheden ex artikel 1i. W.R.O.
om een aantal redenen, waarbij zeker niet in het minst de onzeker-
heid over de haalbaarheid van een globaal plan, is gekozen vooï een
min of meer gedetailleerd plan, echter met toevoegrng van een be-
schrijving in hoofdtijnen.
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III HET ONDERZOEK

I algemeen

Ter voorbereiding van het bestemmingsplan Buitengebied is onder-
zoek verricht naa¡ - zoals het Besluit Ruirntelijke Ordening zegrt - de
bestaande toestand en naar de mogelijke en wenselijke ontwikkelin-
gen van de verschillende fi¡ncties binnen het plangebied. De aspec-
ten landbouw, niet-agrarische bedrijven, butgerwoningen, tecreatie
en infrastructuur zijn behandeld in een aantal deelnota's. Al in 1987
heeft de gemeente haar beleid ten aanzien van natuur en landschap
vastgelegd in het Landschapsbeleidsplan. Voor de genoemde aspec-
ten is onderzoek verricht naar de bestaa¡rde toestand en naar moge'
lijke en gewenste ontwikkelingen en eventueel de ruimtelijke gevol-
gen ervan. Omdat de nota's over de genoemde aspecten soms nogal
omvangrrijk zijn en veel achtergrrondinformatie bevatten, wordt hier
volstaan met het geven van een sa¡nenvatting van de belangrrijkste
onderzoeksre sultaten.
Voor meer gedetailleerde informatie wordt naar de afzonderlijke
nota's zelf verwezen.

De van kaden voorziene Berkel (Berkeldal-west), met uitzicht op Eibergen
(industrieterrein)
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2 het landschap

A ALGEMEEN
De term "landschap" is in het onderzoek ten behoeve van het bestem_
mingsplan ruim opgevat en omvat meer dan alleen maar het visueel
waar te nemen landschapsbeeld. Het landschap is beschouwd als
het geheel van relatiestelsels, die tesamen een herkenbaar beeld van
het aa¡doppervlak vormen, ontstaan en in stand gehouden door de
wisselwerking van levende en niet-levende natuur, inclusief de mens.
In deze landschapsopvattingr spelen, naast het herkenba¡e beeld, ook
de geschiedenis en de ontwikkeling van het landschap een belangrij_
ke rol, evenals de ecologische aspesten.

In het Landschapsbeleidsplan wordt het land.schap van het Ei]cergse
buitengebied in al zijn aspecten uitgebreid. beschreven en is op basis
van doelstellingen een landschapsvisie ontwikkeld die in een aantai
beleidsvoorstellen nader is uitgewerkt. In de volgrende paragrafen
wordt een samenvatting gregeven van de belangrrÍjkste, voor het be-
stemmingsplan Buitengebied relevante, gegevens. Allereerst wordt
een beschrijving gegeven van het bestaande landschap in de ge-
meente. zowel de abiotische opbouw als cultuurhistorie/visueel-
ruimtelijke opbouw en ecologische gesteldheid komen hierbij aan de
orde. Een en ander resulteert in een samengiestelde landschaps-
waardering en kwetsbaarheidsbepaling. De landschapsbespreking
wordt afgesloten met het weergeven van de gemeentelijke land_
schapsvisie. Aan de hand van de landschappelijke hoofdstructuur
zullen voor het bestemmingsplan Buitengebied relevante aandachts_
pr¡nten en beleidsvoorstellen worden genoemd.

B BESCHRIJ\ÆNG BESTAAT\ID LA¡IDSCI{AP

abiotische opbouw
Geologie, geomorfologie, bodem en waterhuishouding tesamen vor-
men het abiotisch aspect van het landschap, dat wil zeggen, dat deel
van het landschap dat in hoofdzaak gevormd is d.oor processen in de
niet-levende natuur.
De hoofdzaken van de abiotische opbouw van het gemeentegebied
zijn weergegeven op de kaart: abiotisch basÍspatroon.
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Geologisch bezien ligt de gemeente Eibergen op de overgang tussen
het Noordzeebekken, ook wel laagrterras genoemd, en het oost-Ne-
derlands Plateau, ook wel hoogiterras genoemd. Het Noo¡d.zeebekken,
waar bijna geheel Nederland deel van uitmaakt, is de laatste duizen-
den jaren ten opzÍchte van de zeespiegel gedaald. Als gevolg hiervan
zijn in dit gebied de oudere afzettingen door een relatief dikke laag
jongere afzettingen (voornamelijk rivierafzettingen en dekzand.en)
overdelrt. Het oost-Nederlands Plateau daarentegen is niet gedaald
waardoor hier nog dicht aan de oppervlalrte merendeels kleiige afzet-
tingen van voor en tijdens de ijstijden voorkomen (tertiaire klei en
keileem).

De eroderende werking van rivieren en van het land.ijs en smeltwater
in de ijstijden heeft tot gevolg gehad dat de plateaurand binnen de
gemeente Eibergen sterk verbrokùeld is. Er zljn vier resten van het
plateau die als "eilanden" in een enkele meters lager gebied liggen.
De grootste plateaurest beslaat een brede noord-zuid verlopende
strook tussen zwolre en Eibergen. Een kleinere plateaurest valt sa-
men met de Mallemse Es en zijn dùecte omgeving. Rond de van
ouwenaller-vereniging en ten zuid-oosten van Rekken liggen gedeel-
ten van plateauresten, die verder grotendeels buiten de giemeente
Iiggen.

uit de laatste ijstijd (weichselien: ca. 1s.000 jaar geteden) dateren de
dekzanden die in wijwel het gehele gremeentegebied aan de opper-
vlalcte voorkomen. Dit dekzand is op veel plaatsen tot d.ekzand.ruggen
opgestoven. op de plateauresten komen wijwel geen hogere ruggen
in het dekzand voor, behalve bij Zwolle. overigens zijn d.e plateaures-
ten slechts met een dun laagje dekzand bedekt en komen keileem en
tertiaire kleien er veelvuldig op geringe diepte voor.
van de laatste 10.000 jaar dateren zand- en klei-afzettingen rond
Beltrum, in het Berkeldal en in het slingedal (ten oosten van
Groenlo). Deze materialen zijn door riviertjes afgezet.
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Als gevolg van de hiervoor beha¡rdelde geogenese ztln er in het ge-
meentegebied enkele grove terreinvormen ontstaan, die vervolgens
door klimaat, plantengrroei en door activiteiten van de mens in meer
of mindere mate van voÍn zijn veranderd. De huidige geomorfologi-
sche situatie van het gemeentegebied is voor een belangrrijk deel
gebaseerd op het oost-west patroon van oost-Nederlands plateau en
Noordzeebekken. Als gevolg hiervan is de algemene terreinhelling
van oost (ongeveer 35 m boven N.A.P.) naar west (ongeveer 17 m
boven N.A.P.). Daarin is het Berkeldal fl.auw ingesneden. De plateau-
rand vormt plaatselijk een relatief steile hellÍngszone tussen het
plateau en het dalingsbekken.
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Er zijn drie categorieën van terreinvonnen te onderscheiden die voor
het huidige landschapsbeeld bepalend zijn en die een duid.elijke
relatie hebben met de bodem, waterhuishouding en bewoningsge-
schiedenis.
Deze categorieën zijn:

dekzandruggen
De door de wind opgestoven dekzandruggen steken tot en}ele
meters boven het omliggende terrein uit. onder invloed van het eeu-
wenlang opbrengen van potstalmest door de mens heeft nogr een
verdere accentuering van de meeste dekzandruggen plaatsgevonden
(opbollende esjes).
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De meeste dekzandruggen liggen in het dalingsbekken, dat verder
vooral uit dekza¡rdvlakten bestaat.

plateauresten
De gnote plateaures ten zuiden van Eibergen ligrt op circa 30 m bo-
ven N.A.P.; in de omgeving van de Haak en Hoekweg zelfs op 35 m.
Ter vergelijking: het dekzandgebied rond Beltrum ligrt zo'n 10 m lager.

De helling van de plateaurand is op de meeste plaatsen niet erg
steil, dat wil zegigen, minder da¡r Lo. Hij vatt het meeste op waar
beken het plateau verlaten, zoats bij de Hupselse Es en in de
buurtschap Zwolle. overigens maakt deze grote plateaurest een
overwegend vlakke indruk.
Meer opvallend is de reliëfi¿orm van de plateaurest rond Mallem,
vooral omdat deze een kleiner oppervlak beslaat en direct tegen het
lager gelegen Berkeldal aanligrt.
De derde plateaurest rond de van ouwenaller-vereniging vormt het
topograñsch hoogste deel van de gemeente, tot 3z m boven N.A.p.
Ook de rand van deze plateaurest vertoont plaatselijk een relatief
sterke glooiing.
Een weinig opvallende vierde plateaurest ligrt ten zuidoosten van
Reklren, grrotendeels op Duits gebied.
opgemerlrt dient nog te worden, d.at het natuwlijk reliëf van het
plateau op enkele plaatsen sterk is gewijzigd als gevolg van ontgron-
dingen (klei-, leem- en zandwinning).

beekdalen
Het meest opvallend is het Berkeldal. vanaf Eibergen oostwaarts
raalrt het dal meer verbrokkeld en wordt het steed.s smaller. Bij de
Duitse grrens dalen de plateauhellingen wijwel direct naar het rivier-
tje af. ook bij Eibergen is het dal sterk vernauwd. Ten westen van
Eibergen is het da], althans in geomorfologisch opzicht, minder gre-
prononceerd. opvallend is dat op veel plaatsen langs de rand.en van
het Berkeldal dekzandruggen voorkomen.

Een veel smaller en minder opvallend. beekdal wordt gevormd d.oor
de Ramsbeek, die ten oosten van het Eibergse veld stroomt en ter
hoogrte van Eibergen in de Berkel uitmondt.

:



26

Ook ten noorden van Beltrum stromen enkele kleinere beken, waar-
van de Leerinl¡beek de belangrrijkste is. Plaatselijk liggen deze beken
niet in echte dalen, maar in een brede beekoverstromingsvlalrte, een
overblijfsel uit de tijd dat de Slinge nog via de Oude (Leerink) beek
op de Berkel afwaterde. Op andere plaatsen liggen de beken toch
een stuk lager dan het omringende terrein omdat ze zic}:. tussen
dekzand.ruggen doorslingeren. De bovenlopen v€ut deze beken op het
plateau (Veenslatsgoot, Hupselse Beek) vonnen daar goed in het
ter¡ein zichtbare dalen.

In geomorfologisch opzicht is tenslotte het dal van de Slinge tussen
ZwoIIe en Groenlo van belang. Het terrein daalt hier over circa 2 tarr
van 34 naar 24 m boven N.A.P. De Steenbeek, een kleine zijbeek van
de Slinge, heeft in deze helling een enlele meters diep dal ingesne-
den.

De verschillende geologische afzettingen hebben in samenspel met
diverse bodemvormende factoren geleid tot een verscheidenheid. aan
bodemtlçen. De gnootste oppervlakte nemen de podzolgronden in.
Een groot deel van de podzolbodems was tot in de vorige eeuw met
heide begnoeid (Rekkense Veld, Eibergse Veld, Zwolse Veld, Bettrum-
se Veld, enz),
De afgelopen eeuw zljn ze alle, op enkele snippers na, in cultuur
gebracht of met bos ingeplarrt.

In de lagere delen van de zandgronden heeft d.e waterhuishouding bij
de bodemvorming een belangrijke rol gespeeld. We vinden er de
zogienoemde beekeerd- en gooreerdgrronden.
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Beekeerd- en gooreerdgnonden zijn aanwezig in beekdalen en andere
doorlopende laagrten, met name in de dekzandvlalirten van het da-
lingsbekken (omgeving Beltrum, Lintveldse Broek, Beltrumse veld).
ook worden ze aangetroffen op relatief laaggelegen plaatsen waar
het water door bijvoorbeeld de aanwezigheid van keileem in d.e on-
dergrrond en een uggring temidden van enigszins hoger gelegen pod-
zolgrronden slecht wordt afgevoerd. (Eibergse veld, Zwolse veld).

waar op de plateauresten op geringe diepte keileem in de onder-
grrond aarrwezig is, stagmeerde de waterafroer, wat de ontwikketing
van een veer¡.bodem tot gevolg had. In het gemeentegebied is dit
veen door ontginning en afgrraving nagenoeg verdwenen. Alleen een
klein gebiedje grenzend aan het Zwillbrocker venn heeft nu nog een
venige bovengrrond.

De hoger gelegen ruggen en kopjes in het dekzand zijn vanoud.s als
akker in gebruik genomen. Door de eeuwenlange bemesting van dit
bouwland met plaggenmest uit de potstal heeft zich op d.e dekz.and-
verhefEngen een meer dan 50 cm dikke, donker geklerud.e, humeuze
bovenlaag gevormd. We noemen deze bodems enkeerdgrrond^en.
opvallend is dat deze oude bouwlanden vaak in combinatie met
vochtige, laaggelegen (weide)gnonden voorkomen. Deze kleinschalige
afinrisseling was een essentieel onderdeel van het hier toegepaste
landbouwsysteem.
In het brede Berkeld.al wijkt de bodemgesteldheid sterk af van de
rest van de gemeente. Hier zijn mineraatrijke rivierkleigrronden afge-
zet, een teken van de geringe stroomsnelheid ter plaatse. ook Ín het
slingedal en in de omgevingr van Beltrum (beekoverstromingsvlalrte)
zijn plaatselijk rivie¡kleien afgezet.

Aan weerszijden van het Berkeldal ten oosten van Rekken liggen
plaatselijk grronden waar keileem er,/of. tertiaire kiei (nagenoeg) aan
de oppervlalte komt, dat wil zeggen, op mind.er dan 40 cm d.iepte
begint. opvallend in deze oude kleigrrond.en is d.e sterk wisselende
gnondwaterstand, die samenhangt met de geringe waterdoorlatend-
heid van de klei.

{
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De waterhuishouding vonnt een milieufactor die in belangrrijke mate
de occupatiegeschiedenis en de natuurlijke gesteldheid van het ge-
meentegebied heeft bepaald. Bovendien treedt de mens, in veel ster-
kere mate dan dit bij de andere abiotische factoren mogelijk is, in de
waterhuishouding sterk regrulerend op. Gezien deze regnrleerbaa¡heid
kan de waterhuishouding van veel betekenÍs zijn voor de gewenste
ontwikkelingen in het landschap. De waterschappen spelen bij de
regnfatie van de waterhuishouding (ontwatering, afwatering en wa-
tertoevoer) een grrote rol.

overeenlromstig de helling van het maaiveld is de (grrond)water-
stroom in het gemeentegebied hoofdzakelijk oost-west gericht,
waarbij de eveneens in grote lijnen van oost naar west stromende
beken een belangrijke afwateringsfunctie vervullen.
Er bestaat een g[oot verschil tussen de waterhuishouding van het
plateau en die van het bekken. De plateauresten hebben op veel
plaatsen green watervoerend pakket door de aanwezigheid van kei-
leem op geringe diepte. In het bekken d.aarentegen tigÉ een ongeveer
30 m dik watervoerend pakJret dekzanden. Dit verklaart ook de lig-
ging van een pompstation van de waterleidingmaatschappij bij Olden
Eibergen.

sinds lange tijd bernvloedt de mens het waterregime; dit komt vooral
tot uiting in de aard van het afwateringstelsel. De natuurtijke afwa-
tering hield woeger grote beperkingen in voor de landbouw, door de
aanwezigheid van nauwelijks waterafvoerende laagten, het ontbre-
ken van een watervoerend pakket in gebieden met keileem op gerin-
ge diepte en het geringe verval en daardoor lsonkelend verloop van
de beken. Tegenwoordig, met name als gevolg van werkzaamheden
in de laatste decennia, is het afwateringstelsel sterk aangepast en
landbouwkundig verbeterd. Door drainage, het graven van sloten, het
verdiepen, omleiden en rechttrekken van beken, het plaatsen van
stuwen e.d. zijn de grondwaterstanden en de fluctuaties daarin sterk
gewijzigd en vindt er een snelle afvoer van overtollig water plaats.
Zo is de wintergrrondwaterstand op de meeste plaatsen in het ge-
meentegebied in de tweede helft van deze eeuw enkele d.ecimeters
lager geworden.
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Uit het kaartbeeld van het abiotisch basispatroon blijkt dat de relatief
vochtige gebieden met gtrondwatertrap II en III verspreid. over het
gemeentegebÍed voorkomen. Deze vochtige gebieden zijn vooral te
vinden op en langs de ra¡rden van het Eibergse veld, aan de zuidzij-
de van het Hoones Bosch, langs enkele beken en in het gebÍed ten
zuiden en wes-ten van Beltrum (o.a. het Lintveldse Broek).
Grote verschillen tussen zomer- en wintergrrondwaterstand worden
vooral aangetroffen in de gebieden waar keileem op geringe diepte
voorkomt. Hier treffen we glondwatertfap v regelmatig aan. De bo-
dems met grondwatertrap II, III en v ]regen en laijgen bij de cul-
tuurtechnische aanpassing van het afwate¡ingstelsel de grrootste
aandacht, omdat de beperkingen voor de landbouw zich hier het
sterkst doen gelden. Hierdoor zijn deze grondwatertrappen nu veel
minder aanwezig dan voorheen. Deze grrondwaterstandsverlaging
heeft zich met name voorgedaan in eertijds vochtige gebieden als het
Berkeldal, de meeste kleinere beekdalen in de wijde omgeving van
Beltrum en in voormalige heidegebieden als het Eibergse veld en het
Beltrumse Veld.
De droogste bodems zijn de enkeerdgnonden; hier komen grrondwa-
terûap VI en VII veel'"-uldig voor.

Bijzond.ere aandacht in het kader van het landschapsbeleid verd.ienen
enkele gebieden waar waterscheidingen bij elkaar komen en/of. enke-
le beekjes hr¡n oorsprong hebben. Dergelijke gebieden zijn op de
kaart van het abiotisch basispatroon aangeduid als "hydrologisch
oorspronggebied". Dit betreft een tweetal relatief hooggelegen ge-
bieden met een betrekkelijk voedselarme bod.em aan d.e oostrand van
het gemeentegebied. Een goed voorbeeld van zo'n hydrologrisch oor-
spronggebied vormt het zuidooste[jk deel van het Zwolse Veld.
Hier ontspringen Hupselse Beek, veengoot en steenbeek. De voed-
selarme bovenstroomse liggrng biedt waarborgen voor het behoud en
de ontwikkeling van natuwwaarden en draagrt bÍj aan het voortbe-
staan van het Zwillbrocker Venn.
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cultuurhi¡torie en visueel-ruimteliike opbouw
Hoewel de mens vanaf de occupatie van (delen van) het 1andschap
een toenemende invloed op de landschapsvorming heeft gelaegen, is
die invloed tot in de vorige eeuw beperlrt gebleven. Gebrekkige ken-
nis en het ontbreken van omvangrijke hutpmid.delen waren er de
oorzaak van dat de ingnepen kleinschalig bleven, terwijt het land-
bouwsysteem ook aan bossen, houtwallen en heidevelden een func-
tie toekende.

Voor de streek rond Eibergen resulteerde dit in een gnote afwisseling
va¡r wei- en hooÍlanden, akkers, heidevelden, bossen en houtwallen,
venige en moerassige terreinen, welk landschapsbeeld midden vorige
eeuw op zijn hoogtepunt was.
De topografische kaart van 1861 laat de afwisseling in het landschap
fraai zien:
- Grote delen van het gemeentegebied bestonden uit uitgestrelrte

heide-, veen- en moerasbegrroeüngen: de "velden,', ',broeken', en
"goten" zoals Eibergse Veld, Hupselse Veld, Zwolse Veld,
Mallemse veld, Rekkense Heide, Beltrumse veld, het veld van
olden Eibergen, Lintveldse Broek en Belregoor. Deze woeste
gronden waren onbewoond en door het ontbreken van bossen,
houtwallen e.d. vormden ze g[ootschatige open ruimten.

- Een uitgestrekü grraslandgebied was destijds at langs de Berkel
aanwezig; overal elders lagen de graslanden meer verspreid.

- Een kleinschalig oud hoevenlandschap met verspreid liggende
boerderijen, essen en esjes (atrkergrrond) afgewisseld met wei- en
hooilandjes (beekdalen) en een dicht patroon van houtwallen en
boerenbedrijfsbosjes, was op veel plaatsen goed ontwikkeld. we
noemen Lrier de omgeving van Zwolle, een brede strook tussen
Groenlo, Beltrum en Lintvelde, de Hupselse Es met omgeving,
stroken aan weerszijden van het Berkeldal en de omgeving van
Mallem en Rekken. De bouwlanden lagen in enkele gevalen in
grote complexen bijeen: de essen van Groenlo, Beltrum, Hupsel,
Mallem en Eibergen.

- Grotere boscomplexen waren schaars; delen van de bosgebieden
Kerkloo, Hoones Bosch en woeste Esch waren in 1g50 ook al
bebost.
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Tot aan het eind van de vorige eeuw was de traditionele landbouw
de drager van de landschappelijke strustuur. Toen echter de plag-
genmest door lnrnstmest werd vervangen, zodat de heide haar func-
tie voor het boerenbedrijf verloor, werden de meeste heidevelden
ontgoruÌen en omgezet in cultuurgrrond of met bos ingeplant; slechts
enkele kleine heideveldjes bleven hierbÍj gespaard.
Ook in het oude cultuurlandschap va¡r de beekdalen vonden allerlei
veranderingen plaats, bijvoorbeetd omdat houtwallen en singels,
eikenbosjes en broeklcosjes niet meer nodig waren in de landbouw-
huishouding en de technische mogelijkheden voor ontwatering en
aftAratering (beekkanalisatie en dergelijke) sterk waren toeg.enomen.

vooral in de tweede helft van deze eeuw vereiste de modeme land-
bouw een forse verbetering van de externe productie-omstandighe-
den, met narne ten aanzien van verkaveling, ontsluiting en waterbe-
heersing. Ruilverkavelingen speelden hierbij een belangrijke rol.
Schaalvergrroting, mechanisering en intensivering van grondgebruik
werden hierdoor mogelijk gemaakt.
Deze veranderingen in de landbouvv, maar ook ontwikkelingen op
terreinen als woningbouw, recreatie en infrastructuur hebben echter
wel geleid tot een zekere nivellering van het landschap, dat wil zeg-
gen, het verdwijnen van verschillen in kavelvorm, hoogrteliggrng,
openheid, houtwallenpatroon, bebouwingsgrraad e.d..

Toch Ís ook nu in het Eibergse gemeentegebied nog betrekkelijk veel
terug te vinden van wat de mens in woegere cultuu4rerioden aan het
landschap heeft toegevoegd. Grote delen van het landschap van
Eibergen hebben dan ook een hoge cultuurÌristorische waarde.
Dit betreft met name een tweetal nog als eenheid bewaard gebleven
grotere essen (Hupselse Es en Mallemse Es) evenals de meest klein-
schalige en besloten delen van het hoevenlandschap die hun oor-
spronkelijke karalçter hebben behouden (omgeving RekJren, Zwolle,
Mallem en Olden Eibergen).

De triervoor beschreven afwisseling in geologische opbouw, reliël
bodem en waterhuishoudingi en de menselijke activiteiten die door
deze uitgangssituatie werden gericht, hebben geleid tot het ontstaan
van verschillende landschapstypen in Eibergen.
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Deze landschapst]T)en kunnen ook nu nog worden onderscheiden op
grrond van verschillen in abiotische omstandigheden en menselijke
occupatie (nederzettings- en ontsluitingspatroon, verkaveling, bodem-
gebruik e.d.).

Globaal kan een 2-deling gemaakt worden in:
a het oude cultuurlandschap
b het jonge ontginningslandschap.

a het oude cultuurlandschap
Het oude cultuurlandschap beslaat het gebied dat al voor de groot-
schalige optginningen van de 19e en 20e eeuw in cultuur was ge-
bracht (grotendeels al in de Middeleeuwen).
Binnen bet oude cultuurlandschap kunnen 3 landschapst]æen worden
onderscheiden:

het essenlandschap
Dit landschapstype bestaat uit grrote aaneengesloten escomplexen
vart 7-2lan in doorsnede. Kenmerkend is het nagenoeg ontbreken van
bebouwing en beplanting, hetgeen de essen een open karalrter ver-
leent. In gave vorm lopen over de essen slechts enkele, onbeplante,
onverharde wegen. De boerderijen liggen er in een krans omheen en
vornen met randbeplanting een duidelijke ruimtelijke begrrenzing.
De essen hebben een bolle reliëfuorm met plaatselijk steilkantjes
langs de randen. Ook nu zijn ze nLog grotendeels als bouwland in
gebruik.

In het gemeentegebied zljn tot dit landschapsq/pe alleen de
Mallemse Es en de Hupselse Es gerekend. Andere grrote escom-
plexen, zoals de es van Eibergen en de Beltrumse en Groenlose es-
sen, zijri inmiddels dusdanig versneden door beplantingen en met
bebouwing verdicht dat ze tot het hierna te bespreken hoevenland-
schap zijn gerekend.
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het hoevenlandschap
Dit lar¡dschapstype heeft zich ontwikkeld in gebieden met een van
nature kleinschalige afwisseling in reliël bodem en waterhuishou-
ding. Bouwland op de hoger gelegen dekzandkoppen (merendeels
esjes van beperkte omvang) wordt afgewisseld met weiland. op de
lager gelegen terreinen (veelal beekdalen).

De percelering is oruegelmatig; het wegenpatroon dÍcht en gnillig.
Veel perceelscheidende beplanting, erflceplarrting, bosjes en beplan-
ting langs wegen en waterlopen malren dat het landschap een
kleÍnschalÍge, besloten indruk maalirt. De boerderijen liggen nu eens
verspreid, dan weer meer geconcentreerd in buurtschappen. In zijn
typische voÍn is het hoevenlandschap een zeer afrnrisselend oud
cultuurlandschap.

Door het rooien van bosjes en perceelscheidende beplanting, het
rechttreklren van wegen en kavelgnenzen en het egaliss¡sn van
hoogteverschillen, is dit landschapstype plaatselijk sterk veranderd,
zoals met name in een brede strook rond Beltrum het geval is. Op
and.ere plaatsen, zoals in de omgeving vart Zwolle, Rekken en Olden
Eibergen, Ís het oude hoevenlandschap beter bewaard gebleven.

de groenlanden
Tot dit landschapstype is het uitgestrekte, vlakke en open grrasland-
gebied van het Berkeldal gerekend. Op de groenlanden zelf komt
nauwelijks bebouwingr voor: enkele boerderijen liggen geïsoleerd op
dekzandverheffingen.
Door de kanalisatie van de Berkel en daa¡op aansluitende kavel-
werkzaamheden, is het dal landschappelijk sterk veranderd. Zo is de
vroegere onregelmatige percelering, waarbij veel percelen omzoomd
werden door (Imot)wilgen, elzenhakhout en meidoornhagten, veran-
derd in een rechthoekige percelering met wijwel geen kavelgrrensbe-
planting.
Ondar¡Irs deze veranderingen is het Berketdal als landschappelijke
eenheid goed bewaard gebleven.
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De dalen van de kleinere beken, evenals het Berkeldal ter hoogrte van
Eibergen en ten oosten van Rekken, zijn niet tot de gnoenlanden
gerekend; de grrootschalige openheid ontbreekt er. Deze beekdalen
zijn daarom als een onderdeel van het hoevenlandschap beschouwd.

b het jonge ontgÉnningslandschap
In de jonge ontginningsgebieden is de nauwe verbondenTreid van het
occupatiepaüoon aan de abiotische gesteldheid veel minder dan in
het oude cultuurlandschap. Het jonge ontginningslandschap ken-
merlrt zich door een grrotere schaal en het patroon van wegen, sloten
en perceelsvormen is overwegend rechtlijnig. Dit wijst op de wij
grootschalige ontginning met modeme middelen van heide-, veen- en
moerasgebieden, zoals die in het begin van deze eeuw heeft plaats-
gevonden. Kleinschalig reliëf in de vorrn van essen ontbreekt. Door
de aanleg van naald- en loofbossen en het inplanten of uitsparen van
eikenhakhoutwallen en elzensingels heeft ook het jonge ontgin-
ningslandschap plaatselijk een betrekkelijk kleinschalig karakter ge-
kregen. Bebouwing bestaat meestal uit tlryische ontginningsboerde-
rijen langs rechte wegen. Het bodemgebruik bes'taat overwegend uit
grrasland. Per gebied zijn verschillen te onderkennen, met name sa-
menhangend met de schaal van het landschap.
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Grootschalig jong ontginningslandschap langs de Ruiterweg (Eibergse Veld)
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De jonge ontginningslandschappen ten noorden en zuiden van
Rekken, ten zuidwesten van LÍntvelde (Kooierveld) en bij olden
Eibergen zijn rijk aan grote en kleine houtopstanden en vertonen
hierdoor een relatief kleinschatige opbouw. Het Bettrumse veld, het
gebied ten westen van Beltrum, grote delen van het Eibergse-Zwolse
veld en het gebied ten noordoosten van Zwolle hebben daarentegen
een meer grrootschaliçÍ, open karalrter.

ecologÍsche gesteldheid
De ecologische gesteldheid van het landschap is ond.erzocht aan de
hand van de aanwezigheid van voor het natuurbehoud waardevolle
vegetaties en dieren (met name vogels). De onderzoeksresultaten
greven aa¡r welke delen van het Eibergse buitengebied ecologisch
waa¡devol zijn, anders gezegd een belangrrijke functie vervullen voor
het voortbestaan van wilde planten en dieren.
Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen bossen en natuurgebÍe-
den enerzijds en overwegend agrrarische gebieden anderzijds.

åossen en natuurgebieden
In het Eibergse buitengebied zijn ruim 200 bos- en natuurelementen
gtroter dan circa t ha aanwezig. Kaart 1 geeft informatie over de ver-
spreÍding, de aard en de natur¡waarde van deze bossen en natuurge-
bieden.
Er blijkt doorgaans een duidelijk verband te bestaan tussen de aan-
getroffen tJæen bos- en natuurgebied en de variatie in bodemge-
steldheid, de waterhuishouding en menselijke beïnvloeding. De ge-
maalrte hoofdindeling houdt daar rekening mee:
- groep van loof(naald)bossen op droge tot matig vochtige, relatief

voedselarme gronden;
- grronden van loofbossen op droge tot vochtige, relatief voedsel-

rijke grronden;
- groep van loofbossen op natte gronden;
- groep van heidevegetaties en loof(naald)bossen die uit heidevel-

den zijn ontstaan;
- water- en moerasvegetaties.
In het Landschapsbeleidsplan wordt nader ingegaan op de versctril-
len in soortensarrrenstelling tussen de onderscheiden typen.
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overeenkomstig het landschapsbeleidsplan worden binnen de bos-
sen en natuwgebieden 2 waarderingscategorieën onderscheiden op
grond van de mate van natuurlijke ontwikkeling en de zeldzaamheid
van de aanwezige levensgemeenschappen: gebieden met grote na-
tur¡rwaarde, respectievelijk met beperlrte natuurwaarde.
Dit onderscheid berust op de wens om daar waar de situatie in biolo-
glsch opzicht rijk of bÍjzonder genoemd mag worden, in het (planolo-
gisch) beleid voorzichtigheid te betrachten met het toegestane ge-
bruik en verstoringen tegen te gaan. zaken als nrstverstoring door
recreatief gebruik, ontginning en ingnepen in de waterhuishouding,
maar ook het in gebruik nemen als primair op houtproductie gericht
bos (aanpla¡rt van snelgrroeiend houtgewas!) zijn in de gebieden met
grrote natuurwaarde niet gewenst.

ook in het kader van de verzuringsproblematiek verdienen met name
de in ecologisch/natuurwetenschappelijk opzicht meest waard.evolle
terreinen bescherming.
voor de gemeente Eibergen was deze verzuringsprobtematiek aanlei-
ding om een nader onderzoek in te stellen naar de ecologische/
natuurwetenschappelijke waa¡de van alle bosjes kleiner dlan 2 ha en
varr alle houtwallen en houtsingels (voor zover gelegen op voor ver-
zuring gevoelige bodem). op grrond van dit onderzoek, waarbij van
ruim 500 kleinere boselementen en houtwallen/houtsingels de na-
tuurbehoudswaarde nader is aangegeven, is een kaart met voor ver-
zuring gevoelige gebieden vervaardigd (zie "notitie ecologische richt-
lijn", november 1992).
In 1995 is, naar aanleiding van de Interimwet ammoniak en veehou-
derij waarin een enigszins aangepaste definiëring van voor verzuring
gevoelige gebieden wordt gregeven, nog een aanvullend onderzoek
verricht naar de natuurbehoudswaarde van een aantal bossen met
een oppervlalrte van2 tot 5 hectare.
zowel de gegevens van kaart 1 als van het onderzoek naar voor ver-
zuring gevoelige gebieden zijn gebruil,ct om onderscheid te maken
tussen de bestemmingscategorieën "bos", "bos met natuurwaarde" en
"natuurgebied". In hoofdstuk 4 van deze toelichting wordt een en
ander nader toegelicht.
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oven^tegend agrarische gebieden
De betekenis van het agrarisch gebied voor het functioneren van de
natuur in het buitengebied komt kort samengevat hierop neer dat:
- het agrrarÍsch gebied vaak een belanSrrijk onderdeel vormt van het

leefmilieu van wilde dieren en planten;
- de in het agrarisch gebied voorkomende kleine houtopstanden,

watet- en moerasgebiedjes, bermvegetaties e.d. functioneren als
ecologische infrastructuur, waarlangs de uitwisseling van dier-
populaties tussen grotere bos- en natuurgebieden kan plaatsvin-
den;

- de waterhuishouding, aan- en afvoer van meststoffen en mate
van rust(-verstoring) in het agrrarisch gebied van grrote invloed
zijn op de gesteldheid van deze factoren in aangrrenzende bos- en
natuurgebÍeden.

Toegespitst op de situatie in de gemeente Eibergen betekent dit dat
de ecologische waardering van de overwegend agnarische gebieden
gebaseerd is op het aI of niet aanwezig zijn van de volgende ecolo-
gisch waard.evolle kenmerken:
a ldeine houtopstanden;
b begrroeüngselementen met vochtig karalrter;
c cultuurland grenzend aan bossen en natuurterreinen;
d rustige omstandigheden en/of. onverha¡de wegen.

De aanwezigheid van kleine houtopstanden in de vorm van houtwal-
Ien, houtsingels, bosjes, boomgrroepen, weg- en erfbeplanting is van
groot ecologisch belang. Ze vormen naar verhouding natuurlijke en
soortenrijke elementen in een overigens sterk cultuwlijke en unifor-
me, agrrarische omgeving. Voor het in stand houden van de bestaans-
mogelijkheden van een gevarieerde flora en fauna zijn de kleine hout-
opstanden belangrrijk, ze vormen "verbindingswegen" tussen de girote-
re bossen en natuurterreinen. Enkele gebieden die relatief rijk zijn
aan ecologisch waardevolle, kleine houtopstanden zijn het noordoos-
telijk deel van de gemeente ("Rekken"), de zuidoostpunt van de ge-
meente ("Zwolle") en het gebied westelijk van Eibergen ("Olden Ei-
bergen").
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De aanwezigheid in het agrrarisch gebied van begrroeiingen die ken-
merkend zijn voor natte en vochtige milieus is ecologisch van grote
waa¡de. Deze milieus zljn zeldzamer geworden als gevolg van de
landbouwkt¡ndige verbetering van ontwatering en afwatering.
Tot de begnoeüngselementen met een vochtig karakter behoren
houtopstanden die voornamelÍjk uit (Imot)wilgren, populieren, elzen
en essen zijn samengesteld, greppel- en slootkantvegetaties, moeras-
en watervegetaties en vochtige grraslanden.
Naast de gnotere eenheden vochtig bos en natuurgebied (met grote
natuurwaarde) zijn ook deze kleinere begrroeüngselementen met een
vochtig karalrter van belang uit vegetatiekundig oogrpunt en voor de
fauna (weidevogels, amfibieën).
Relatief veel begroeüngselementen met een vochtig karakter zijn met
name aanwezig in het Berkeldal, in de omgeving van Zwolle en Rek-
ken (hydrologische oorspronggebieden, gebieden met keileem op
geringe diepte, kleinere beekdalen e.d.) en in het gebied rond "Olden
Eibergen" (o.a. Bellegoor).

De ecologische betekenis van cultuurland grenzend aan of grroten-
deels omgeven door bossen en natuurterreinen behoeft enige uitleg.
Dergelijke open ruimten vormen een belangrijk voedselgebied voor
tal van vogels en andere dieren uit de aangrenzende natuurelemen-
ten. Een geringe bebouwings- en ontsluitingsgiraad is hierbij van
belang omdat er daa¡door weinig verontrusting in deze gebieden kan
plaatsvinden. Deze cultuurlanden zijn te beschouwen als "ecologi-
sche beschermingszones", dat wil zeggen dat ze hrrn ecologische
waarde in belangrijke mate ontlenen aan de relatie met de aangren-
zende, kwetsbare bossen en natuurterreinen.
In deze beschermingszones dienen geen nieuwe activiteiten gepland
te worden welke de lcwaliteit van het aangnenzende bos- of natuur-
gebied kunnen aantasten. Het gaat daarbij vooral om activiteiten die
verandering teweegbrengen in de waterhuishouding, de aanvoer van
voedingsstoffen (vervuiling, overbemesting) of de mate van rust.
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Belangrrijke "ecologische beschermingszones" zijn met name aanwe-
zig rond de grotere complexen bos- en natuurgebied, zoals Hoones
Bosch, de bossen ten noorden en zuiden van Rekl<en (o.a.
Tichelovensbos, vossebulten, Mellin}bos), het Kerkloo, d.e pannekui-
len, zwolse Leemputten, Reirinl<bos, de bossen bij olden Eibergen,
Kooierveld).

Rustige omstandigheden zijn met name te vinden in gebieden met
een geringe bebouwings- en ontsluitingsgrraad. Ook enclaves cultur¡¡-
land (grrotendeels) omgeven door houtopstanden zijn in dit verband.
van belang. Door de relatief rustige omstandjgheden bieden d.ergelij-
ke gebieden een goede voortplantings-, fourageer- en schuilgelegen-
heid aan tal van dieren. zo is bijvoorbeetd. de vogelbevolking van de
grrote en kleine houtopstanden die liggen in of grenzen aan rustige,
stille gebieden veel beter ontwikkeld en soorten_rijker dan d.e vogel-
bevolking in gebieden waar veel verontrusting voorkomt, bijvoorbeeld
als gevolg varr recreatiedruk, verkeersdrukte of een hoge bebou-
wingsgrraad. onverharde wegen zijn van ecologische betekenis om-
d.at vooral langs deze wegen een gevarieerde bermbegrroeiing wordt
aangetroffen. opgaande bermbegrroeiingen en bermen langs sloten
en greppels zijn van bijzonder belangi, wegens de afrnrisseling in mi-
lieu-omstandigheden, die hier binnen korte afstand wordt gevonden.
Restanten van de woeger meer algemene voedselarme milieus en d.e
daarvoor kara}rteristieke vegetaties en plantensoorten kunnen in de
bermen worden aangetroffen. ook hebben bermvegetaties een be,
langrrijke functie voor vele vogels en and.ere dieren als broed- en
voedselgebied en als schuilgelegenheid (braamstruwelen!). De re-
latief rustige omstandigheden langs de halfuerharde en onverharde
wegen versterken deze waarde.
Gebieden waar relatief rustige omstandigheden heersen en/of veel
onverharde wegen aanwezig zijn, worden in het buitengebied van
Eibergen veelvuldig aangetroffen. Zowel deien van het oude cultuur-
landschap als van de jongere ontginningen zijn nog betrekkelijk rijk
aan onverharde wegen.
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C SAMENGESTELDE IAI\IDSCI{APSWAARDERING

voor een goede beleidsmatige afweging is een overzicht betangrrijk
waarin de kwaliteit van het landschap vanuit verschillende invals-
hoeken aangegeven wordt. Daartoe is de kaart "samengestelde land-
schapswaardering" (kaart 2) opgezet waarin per deelgebied staat
aangegeven welke waa¡den het landschap bezit. De afzonderlijke
waarderingen van het cultuu¡historisch/visueel-ruimtetijk en het
ecologisch aspect zijn op deze kaart geiLtrtegrreerd.
Er dient met enige nadruk op grewezen te worden dat ook een niet
als waardevol aangegeven gebied zekere landschapswaarden kan
bezitten, zij het met een geringere dichtheid en met minder onder-
linge samer¡-trang of van mindere betekenis.

verder dient vermeld te worden dat op de kaart "samengestelde
larrdschapswaardering" de in cultuurhistorisch/visueel-ruimtelijk er'/of.
ecologisch opzicht waardevolle elementen niet afzonderlijk zijn aan-
gegeven zoals de bossen en natuurterreinen, oude wegrtracés, oud.e
streekeigen bebouwing, laanbeplantingen, essen en dergetijke.
Bij de kaart behoort bijgaande tabel waarin per deelgebied de speci-
ñek aanwezige waardevolle landschapsaspecten zijn aangegeven.
Bovendien is in deze tabel per deelgebied aangegeven, in hoeverre
het landschap kwetsbaar is voor bepaalde ingrrepen en ontwikkelin-
gen. Bij kaart en tabel behoort het volgende overzicht waarin een
korte landschapskaral,rte¡istiek wordt gegeven van de g als land.-
schappelijk waardevol beoordeelde deelgebieden.
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deelgehied 7 Kooierueld-Lintvelde
Overgang van een jong heide-ontginningslandschap, rijk aan grotere
en ldeine bospercelen en met een karakteristiek stervormig ontslui-
tingspatroon (Kooierveld) naar een relatief gaaf gebleven oud hoe-
venlandschap rijlr aan kleinere beplantingselementen en esjes
(Lintvelde). Er is sprake van een goed ontwikkelde ecologische infra-
structuur (houtopstanden, bermen, lanen, waterlopen e.d.).

deelgebied 2 Berkeldal-west
Grootschalig open weidegebied aan weerszijden van de gekanali-
seerde en van kaden voorziene Berkel.
Beekdal in de richting van Eibergen versmallend; bebouwing (indus-
trieterrein) van verre zichtbaar. Rustige omstandigheden door geringe
ontsluitingsgrraad en ontbreken van bebouwing; hierdoor en dankzij
relatief vochtig karal,rter waardevol weidevogelgebied. De begrrenzing
van het dal is niet erg duidetijk.

deelgebied 3 Oúden-Eihergen
Kleinschalig agrarisch cultuurlandschap dat afwisseling biedt tussen
oud hoevenlandschap (kleinschalige hoogrteverschillen door esjes en
dekzandruggen, onregelmatige percelering) en jong ontginningsland.-
schap (rechtlijnig verkavelings- en ontsluitingspatroon). De ecologi-
sche infrastructuur is goed ontwikkeld: veel kleine en gEote houtop-
standen, deels met vochtig karakter, lanen, schrale bermvegetaties,
slootkanten, beeklopen e.d. Rustige omstandigheden.

deelgebied 4 Hupselse Es
De Hupselse Es vormt een hooggelegen uitstulping van het plateau,
met een karalrteristiek open, onbebouwd karalirter; aan bijna alle
zijden door verspreide bebouwing omgeven. Met name langs de
randen hoogteverschillen over kofte afsta¡l.den. Aan noord- en zuid-
zijde begrrensd door verharde wegen; begirenzing aan westzijde is
onduidelijk.

deelgebied 5 Mallemse.Es
Deze grrote es die het westelijk deel van een plateaurest beslaat,
heeft veel van zijn oorspronkelijke karakter behouden: relatÍef hoog-
gelegen open akkerland, onbebouwd karalrter, onverharde wegen,
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Door de combinatie van openheid en reliëf wijkt de es sterk van zijn
direste omgeving af en vormt een duidetijke eenheid.. De begnenzingr
met deelgebied 6 wordt grotendeels gemarkeerd door houtopstanden.
De watertoren van de Haaksbergseweg vormt een markant element
aan de oostrand van de es.

deelgebied 6 Bekken-MaLhem
Landschappelijk zeer waardevol, overwegend kleinschalig, besloten
gebied, bestaande uit oud hoevenlandschap gelegen aan weerszijden
va¡r het (deels sterk versmalde) Berkeldal, overgaand in jonge heide-
ontginningen aan de noord- en zuidzijde van het deelgebied.
Met name de rijkdom aan houtopstanden is in het hele deelgebied
grroot: gEote en kleine bospercelen, houtwallen en houtsingels, laan-
en kavelgrrensbeplantingen. Restanten van heid.evegetaties zijn in
enkele grrotere boscomplexen aanwezig. Het gebied is rijk aan voor
het natuurbehoud waardevolle vochtige biotopen en heeft een goed
ontwikkelde ecologische infrastructuur. Rond Gelders End iigrt een
hydrologisch oorspronggebied. In het ook recreatief aantrekkelijke
gebied rond Relçken is sprake van over het algemeen rustige omstan-
digheden.
Met name de omgeving van de Mallemse watermolen is cultuurhis-
torisch van grote waarde ("beschermd dorpsgezicht"). Door de nabij-
heid va¡r Eibergen en het aantrel<kelijke landschap heeft het gebied
rond Mallem een belangnijke recreatieve functie voor met name de
locale bevolking: uitloopgebied, wandelpaden, sportvoorzieningen
e.d..

deelgebied 7 Berkeldal-oost
Grootschalig open weidegebied aan weerszijden van de gekanali-
seerde en bekade Berkel, in gnote lijnen vergelijldcaar met het deel-
gebied "Berkeldal-\ rest". Er is echter wat meer bebouwing in dit
deelgebied, voornamelijk langs de randen en op enkele dekzandver-
hefñngen (Loo, Havelandsweg). Het Berkeldat zelf heeft een vochtig
karalcer (waardevolle vochtige biotopen), kent een grote mate van
rust en is van belang als weidevogelgebied.
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deelgebied I Zwolle-Zwilbroek
De zuid- en westzijde van dit deelgebied bestaat uit een cultuurhis-
torisch waardevol hoevenlandschap rijk aan houtopstanden: grrotere
en kleine bospercelen, houtwallss, erf- en laanbeplantingen e.d. De
ecologische inûastrustuur is goed ontwikkeld. waardevolle vochtige
biotopen zijn met name in de beekdalen aanwezig. Naast microreliëf
in de vonn van dekzandruggen (esjes), heeft dit hoevenlandschap ook
veel macroreliël samenhangend met de helling van de plateaurand
en de ingesneden dalen van de Slinge en Steenbeek. Verder vorrnen
de onregelmatÍge verkaveling en de rustige omstandigheden waarde-
volle kenmerken.

In de omgeving van de Zwolse leemputten bestaat deelgebied B uit
een jong ontginningslandschap, dat een afwisseling kent van beslo-
ten gebieden (de Leemputten en de boscomplexen aan weerszijden
hiervarr vormen zeer waardevolle bos- en natuurkernen) met meer
open gebieden (agrarisch gebied ten noorden en zuiden van deze as).
Het leemputtengebied is in ecologisch/hydrologisch opzicht van çFo-
te (potentiële) waarde, omdat het geen water uit andere gebieden
ontvangt. Steenbeek, Veengoot en Hupselse beek vinden er hr¡n oor-
sprong (hydrologisch oorspronggebied). Ook de relatie met het
Zwillbrocker Venn is in dit opzicht van belang. Hoewel het recrea-
tieve gebruik is toegenomen (waterfietsen op de Leemputten, thee-
huis met speeltuin bij Haak en Hoek, camping de Goede Hoop) kent
de omgeving van de Zwolse leemputten nog volop rustige omstan-
digheden.

deelgebied I gebied ten westen van Zwolse Leemputten
Grootschalig open, jong ontginningslandschap, voornamelijk be-
staande uit cultuurgrrasland, Deel van het hydrologisch oorsprongge-
bied en mede daarom een in ecologisch opzicht waardevolle water-
huishouding. Van betekenis voor weidevogels en als pleisterplaats
voor vogels als regenwulp, goudplevier, g[utto en ]¡craanvogel. Rusti-
ge omstandigheden onder meer door geringe bebouwings- en ontslui-
tingsgnaad.
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D I"AI\TDSCI{APSVISIE

In het gemeentelijk Landschapsbeleidsplan is een landschapsvisie
geformuleerd.
De doelstellingen die de grondslag vofinen voor deze landschapsvisie
zljn:
- Het handhaven, zichtbaar maken en versterken van de karakte-

ristieke opbouw van het Eibergse landschap, welke bepaald
wordt door een geomorfologische hoofdstructuur, bestaande uit
een hooggelegen plateau, een lager gelegen dalingsbekken en
het Berkeldal, met daarop geënt een cultuurhistorisch waardevol
patroon van landschapsLypen.

- Het beschermen, beheren en verder tot ontwikkeling brengen
van ecolognsch waardevolle deelgebieden en landschapselemen-
ten, met inbegrrip van het bijbehorend abiotisch en biotisch mi-
lieu.

- Het inpassen van (nieuwe) ruimtewagende maatschappelijke
activiteiten en ontwikkelingen binnen de bestaande ruimtelijke
strustuur, met inachtneming van landschappelijk waardevolle
situaties, en het aanbrengen van een nieuwe structuur in gebie-
den waar de oorspronkelijke structuur (nagenoeg) verdwenen is.

Het zal duidelijk zijn dat deze doelstellingen niet in het hele ge-
meentegebied op dezelfde wijze en met dezelfde intensiteit kunnen
en moeten worden nagestreefd. Binnen het gemeentegebied bestaan
immers duidelijke verschillen, enerzijds in de landschapsstructuur
(als resultante van de abiotische-ecologische opbouw en de histo-
risch-geogrrafische ontwikkeling), anderzijds in de actuele en poten-
tiële waarde bij het vervullen van functies voor landbou\ /, recreatie,
natuur- en la¡rdschapsbehoud, bosbouw e.d.

Een belangrrijk kader voor de landschapsvisie vormt de landschappe-
lijke hoofdstructuur (zie bijgaande fignrur).
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Deze wordt in de gemeente Eibergen in eerste instantie bepaatd
door een in het oosten gelegen, relatief hoog plateau dat via een
reliëfrijke plateaurand, ongeveer gelegen op de lijn Groenlo-
Eibergen, overgaat in een lager gelegen dalingsbekken. Een tweede
belangrrijk element vormt het Berkeldal dat loodrecht op de scharnier-
lijn plateau-beklren staat. Op het }auispunt van plateaurand en Ber-
keldat is Eibergen gelegen.

De la¡ldschapsvisie richt zich op het handhaven c.q. verduidelijken
van deze hoofdstructuur. De landschappelijke hoofdstructuur fungeert
als een raamwerk dat ook op langere termijn overeind dient te blij-
ven. Hierbij worden nieuwe ontwiklrelingen, bijvoorbeeld in de land-
bouw, in principe positief benaderd, mits de landschappelijke hoofd-
stnrctuur gehandhaafd blijft.

In het Landschapsbeleidsplan wordt de landschapsvisie middels een
16-tal beleidsvoorstellen nader uitgewerkt. Deze beleidsvoorstellen
richten zich met name op de volgende punten.

Betangrrijke aandachtspunten voor het plateau:
- stimulering van de ontwÍkkeling van natuurlijke, vochtige ecosys-

temen in de hydrologische oorsprongrgebieden (Gelders End,
omgeving Zwolse Leemputten);

- verduidelijking van de overgang plateau-bekken, met name door
accentuering van Mallemse Es en Hupselse Es (vooruitgeschoven
hooggelegen plateaudelen) en van de beekdalen van Hupselse
beek en Steenbeek (reliefrijke doorbrekingen van de plateaurand).

Belangrijke aandachtspunten voor plateau en bekken:
- accentuering van de belangrijkste beken (begrenzing beekdalen,

aankleding beeklopen, ontwil¡rkeling natte verbindingszones);
- accentuering van de structuur van het wegen- en verkavelingspa-

troon in de jonge ontginningslandschappen;
- in gebieden met een goed ontwikkelde ecologische infrastructuur

het landschapsbeleid richten op handhaving en zo mogelijk ver-
sterking van deze structur.r en op beheer en ontwikheling van
ecologisch waardevolle elementen.

f

(



50

Tot deze gebieden behoren ook de cultuu¡tristorisch meest
waa¡devolle delen va¡r het hoevenlandschap (omgeving Rekhen,
Zwolle en Olden Eibergen), al waar het beleid zich dient te rich-
ten op ha¡rdhaving van dit cultut¡¡historisch waardevolle karak-
ter.

Belangrrijk aandachtspunt voor het Berkeldal:
- ha¡rdhaving van het open ka¡akter van de groenlanden ten wes-

ten en oosten va¡r Eibergen en accentuering van de dalrand (dek-
zandruggen, overgtang met aangrenzende landschapstlçen).

Belangrrijk aandachtspunt voor het dalingsbekken:
- aar¡brengen van een nieuwe landschappetijke grroenstnj¡.ctur¡¡ in

het uitgeklede landschap rond Beltrum.

Belangrrijk aandachtspunt voor de directe omgeving va¡r bewonings-
kemen (met name Beltrum en Eibergen):
- ontwikkeling van kemrandgebieden tot recreatief aantrekkelijke

uitloopgebieden.

Voor een uitgebreide beschrijving van de beleidsvoorstellen wordt
naar het LandschapsbeleÍdsplan zelf verwezen.

Boerderijen langs.'de.Grolse weg nabij Beltrum
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3 de landbouw

A HT'IDIGE SITUATTE

algemeen
Bij het onderzoek naar de landbouwkundige situatie van de ge-
meente Eibergen is ondermeer gebruik gemaalrt van gegevens va¡
het CIAB" Geld.erland uit 1985 en van gegrevens van het CBS (de
meitellingen).
De gegevens van het CIAB greven informatie per deelgebied over
productierichting, aarrtal kavels etc. De gegevens van het CBS be-
strijken vaalr meerdere jaren en geven informatie over NGE-grootte-
klassen van bedrijven. Daamaast is gebruik gemaakt van bodemkaar-
ten, topografische kaarten, gegevens over waterhuishouding etc..
Hoewel een aantal cijfers en gregevens verouderingsverschijnselen
vertoont, is er va¡raf gezien om alle onderzoeksg,eg:evens te actualise-
ren. Dat zou te tijdrovend en kostbaar zijn, terwijl het rendement
betrekkelijk gering is. Immers, het beeld dat in het volgende van de
Iandbouw in Eibergen wordt geschetst zou er op grond van de meest
recente gegevens niet wezenlijk anders uitzien.

De landbouw is in belangnijke mate de drager van de economische
en ruimtelijke structuur op het platteland. In welke mate landbouw
wordt bedreven en welke producten worden geproduceerd iigrt buiten
de beïnvloeding van de ruimtelijke ordening. Het is economisch be-
paald. Een aantal Europese çruoteringsregelingen (voor bijvoorbeeld.
graan, melk, suiker en rundvlees) speelt hierbij een rol.
De waag waar welke producten worden verbouwd is wei (mede)
door ruimtelijke factoren bepaald.

De bodemgesteldheid vormt hierbij de oorspronkelijke basis voor de
differentiatie va¡r de landbouwproductie. Technische ontwikt<elingen
en ingrrepen in de waterhuishouding maakten het mogelijk de ge-
schil,rtheid van de bodem aan te passen.

" CIAB : Cultuur-Technische Inventarisatie Algemene
BeleÍdsvoorbereiding
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Tevens bestaat de mogelijkheid de natuurlijke bodemwuchtbaarheid
te vergrroten of uitputting van de bodem te voorkomen door het toe-
dienen van dierlijke of kunstmeststoffen. Dit kan echter grote gevol-
gren voor bodem en grrondwater hebben.
ZoveeI mogelijk inventarisatie-gegevens zijn weergegeven per deel-
gebied. Op deze manier is het mogelijk een ruimtelijk beetd te ver-
lcijgen waardoor de confrontatie met de landschapsgegevens mak-
kelijker verloopt. Binnen de gemeente zijn vier deelgebieden onder-
scheiden (zie kaart). Deelgebied 1 is het gebied rondom Eibergen.
Deelgebied 2 is het gebied rondom Beltrum. Deelgebied 3 is het ge-
bied rond Rekken. Deelgebied 4 is het gebied rond Zwolle,

agrarische bedrijven

a de externe productie-omstandigheden

de bodem
De geschiktheid van de bodem voor verschillende vormen van bo-
demgebruik varieert nogal binnen de gemeente Eibergen. Met de
bodemkaart van Nederland (1:50.000) is de bodemgeschiktheid be-
paald.
Over het algemeen zijn er voor de akkerbouw met betrekking tot de
bodem de meeste beperkingen geconstateerd. Za zljn er in het ge-
hele gebied Zwolle (gebied 4) weinig mogelijldreden en is her gebied
rond Rekken (gebied 3) voor meer dan de helft ongeschikt voor a]<ker-
bouw. In het gebied rond Beltrum (gebied 2) zijn er nog de meeste
mogelijkheden geconstateerd.
Met betrekking tot grasland is er sprake van een gunstiger beeld.
Over het algemeen zijn de mogelijkheden triervoor redelijk.
Ook voor de bosbouw is het beeld grunstig. Hiervoor zijn in het hele
buitengebied beperkte tot ruime mogelijklreden aanwe zig.

De verkaveling
Van 650 bedrijven zijn gegevens over de verkaveling in L985 bekend.
Van deze bedrijven }rrad. 43% 1 à 2 kavels, 34o/o had,3 à 4 kavels en
23o/o}¡.ad meer dan 5 kavels.

t
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Per gebied varieert de verkaveling. Het gebied rondom Beltrum
(deelgebied 2) telt naar verhouding veel bedrijven met weinig kavels
en weinig bedrijven met veel kavels. De andere gebieden ontlopen
elkaar niet zoveel.

Percentage bedrijven naar aanLal kave1s per deelgebied

aantal kavels t- 2 3 4 toLaal

L
3
5

î
4

en meer

42
33
26

50
33
18

37
3B
26

3B
35
,a

43
34

totaal 101 101 101 l-01- 100

Bror¡: CIAB GefderLand L985t SLaringcentrum

b productierichtingen
De agrarische cultuurgnond is voor het overgrote deei (74%) in ge-
bruik als grrasland en voor ongeveer een kwart als bouwland. Ver-
gelijkingen met een a¿ultal jaren geleden laten zien dat de oppervlak-
te bouwland met circa 4% is toegenomen. T\¡inbouw komt wijwel
niet voor.
Per deelgebied zijn er (zij het geringe) verschillen in productierichting
waar te nemen. In en om Zwolle (gebied 4) ligrt de nadruk reiatief
gezien op rundveebedrijven. De akkerbouwbed¡ijven zijn voornamelijk
geconcentreerd in en om Rekken (gebied 3). Terwijl de intensieve
veehoud.erij meer is geconcentreerd rond Beltrum (gebied 2).

Percentage bedrijven per productierichting

gebied rundvee rundvee
varkens

varkens akker-/
tuinbouw

overag' totaal

1
a

2

4

53
52
s6
63

a4
13

7
9

L7

1"6
20

5
a

I
a

11
Õ

l_3
6

100
100
100
100

Èotaal 54 L2 20 l_0 100

Ð

I
Ii-

Bron: CIAB Gelderland L985, Staringcentrum
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c bedriiven

algemeen
In de periode 1985-1989 is er sprake geweest van een lichte afname
van het aantal bedrijven (van 739 naar 729). Zowel qua aantal als
productieomvang zijn de bedrijven met graasdieren het sterkst ver-
tegenwoordigd in de gremeente. Ongeveer een de¡de deel van het
totaal aantal bedrijven bestaat uit intensieve veehouderij en gecom-
bineerde bedrijven.
Bijna 80% van de bedrijven is geconcentreerd in en rondom Eibergen
(deelgebied 1) en Beltrum (deelgebied 2), waarbij in deelgebied 2 de
intensieve veehouderij wat sterker is vertegenwoordÍgd.

aantal bedrijven per productierichting

productierichting

deelgebied

totaal1 2 3 4

melkveehouderij
ínEensieve veehouderi- j
gecombineerde bedri j ven
akker+tuinbouwbedri j ven
overige bedrijven

L57
49
40
1-6

L52
73

7
24

54
15

7
U

1,2

35
11

5
1
4

398
148

B9
2t
72

totaal 294 ?q? 96 56 739

Bron: CIAB Gelderland L985, SLaringcentrum

de productie -intensiteit
De gemiddelde bedrijfsomvang voor het hele gremeentegebied is
L60 s.b.e.. In deelgebied 4 (Zwolle) is de omvang per bedrijf het
grootst, namelijk L89 s.b.e. Per bedrijfssoort lopen de verschillen qua
bedrijfsomvang nogal uiteen. Bijgaande tabel geeft de gemiddetde
bedrijfsomvang per deelgebied per productierichting.

* Een s.b,e. (standaard-bedrijfseenheid) is een verhoudingsgetal ge-
baseerd op de aanwezige arbeid, grrond en kapitaal; het vormt een
maatstaf voor de grootte van een agrrarisch bedrijf.
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bedrijfsomvang in s.b.e

productierichting
deelgebied

totaal1 I 3 Á

melkveehouderij
intensieve veehouderi j
akker+tuinbouwbedri j ven
overige bedrijven

L72
158

68
55

r t6
L77

34
6

186
L67

36
59

1BB
139
L2B
265

L77
L67

55
71-

totaal 150 L66 151 189 160

Bron: CIAB Gelderland 1985, Staringcentrum

Om een indruk te krijgen van de intensiteit van het gebruik van de
grrond is gekeken naaf de productieomvang per hectare. Voor de ge-
hele gemeente is dat L0,6 s.b.e. per ha. Het gebied rond Beltrum
vormt een uitzondering met een omvang varr 15,6 s,b.e. per ha. Het
aantal bedrijven per 100 ha is ook het g[ootst in het gebied Beitrum
(deelgebied 2). In de overige deelgebieden is de dichtheid b-6 bedrij-
ven per L00 ha.

arbeidskrachten
In zijn algemeenheÍd neemt het aantal arbeidskrachten in de land-
bouw nog steeds af. Gemiddeld per beùijf bedraagt het aantai ar-
beidskrachten L,5. Het aantal arbeidskrachten per oppervlakfe-een-
heid is in het gebied rond Beltrum het hoogst.

gebied

Arbeidskrachten

totaal arbei-dskr.
per bedrijf

arbeidskr.
per 100 ha

s.b.e. per
arbeidskr -

L
2
3
4

446
43]-
1,27

94

L,52
7_, 4'7
7- ,32
!,68

B ,47_
13, B

7,Os
ao ,22

99
113
L]-4
1-L2

Èotaal 1098 7- ,49 9, 85 L07

ü

tI
I

t

i
Ii*

t

t.

l

t

å"

Bron: CIAB Gelderland l-985, Staringcentrum
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milieu
Een aantal agrrarische activiteiten kan leiden tot vormen van milieu-
hinder. Met name de verschillende veehouderijtakken kunnen proble-
men veroorzaken met betrekking tot stankhinder, aantastingi van na-
tuurwaa¡den (verzuring) en vervuiling van bodem en grondwater (ver-
mesting), De agnarische activiteiten in het buitengebied van Eibergen
kunnen al met al niet los worden gezien van het milieu.
Aangezien de dichtheid aan veehouderijen in de omgeving van
Beltrum het hoogst is, zou met name in deelgebied 2 sprake kunnen
zijn van de genoemde milieutrinder. De omgeving van Reklren en
Zwolle is daarentegen veel rijker aan kwetsbare natuurwaarden,
waardoor ook in deze deelgebieden de milieuproblematiek sterk op
de voorgrrond treedt.

stankhinder
Rondom individuele bedrijven zijn stanktrindercirkels aan te geven.
Een maatstaf voor het bepalen van stanlctrinder geeft de brochure
"Veehouderij en Hinderwet". Hierin worden afstanden (:straal van
stankhindercÍrkel) aangegeven die in acht moeten worden genomen
tussen allerlei (intensieve) veehouderijbedrijven en verschillende ca-
tegorieën stankgevoelige objecten.
De huidige bedrijfsomvang voor een volwaardig agrrarisch bedrijf is
ongeveer 150 s.b.e. volgens het Ministerie van L.N.v. tigt het in de
verwachting dat deze omvang de komende jaren tot 250 s.b.e. zal
toenemen. In bijgaande tabel is aangegeven met welke afstanden
rekening moet worden gehouden in versctriliende omstandigheden.
De afstanden zijn aangegeven voor twee veel voorkomend.e typen
veehouderijbedrijven. In geval er sprake is van fokzeugen/slachtkui-
kens is er sprake van minder stankhinder dan in een situatie met
me stvarkens/le ghennen.

(-
t
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uit de tabel blij}rt dat in de toekomst rondom agrrarische bedrijven
hinderproblemen kunnen ontstaan als er sprake is van woonlernen
of verblijfsrecreatie binnen 200-300 m, varî. dagtecreatie-objecten bin-
nen 150-250 m of van burgerwoningen binnen L00-L50 m.
Bij functieveranderingen van agüarische bedrijven naar burgerwonin-
gen dient met deze afstanden rekening te worden gehouden.

veÍzunng
In de afgelopen jaren is de aandacht gevestigd op de nadelige in-
vloeden die de natuur ondervindt van "verzuring". Ook de landbouw
heeft een aandeel in de verzuring van het milieu. Met name de am-
monÍakenaissie vanuit veehouderijbedrijven speelt hierin een grote
rol. Een en ander is het gevolg van emissie uit stal en mestopslagi,
mestaanwending en beweiding. Ongeveer de helft van de ammoniak-
emissie komt wij bij de aanwending van de mest. Door het direct on-
derwerken (emissie-arm aanwenden) en het afdel¡rken van de mestop-
slag is de totale ammoniakemissie al Ín belangrrijke mate terugge-
bracht. Verder dient bij het beoordelen van een milieuvergurudng-
a¿ulvraagr rekening te worden gehouden met de schade die de ailtmo-
niakuitstoot vanuit een inrichting voor het houden van vee kan ver-
oorzaken op een voor verzuring gevoelig, vanuit natuurbehoudsoog-
punt waardevol, gebÍed.

( r'
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straal van (stank)hindercirkels bij bedrijfsomvang van 150 s.b.e. en 250 s.b.e.

150 s.b.e. 250 s.b.e.

minimale
straãl

melkvee *
4jo/o ver-
edeìing

uitsluitend
mestvarkens
of leghen-
nen

melkvee *
4OTo ver-
edeling

uitsluitend
mestvarkens/
leghennen

woonkemen en
verblijfs-
recreatie

dagrecreatieve
objecten

afzonderliike
burgerwoningen

andere agrari-
sche bedrijven

100

100

50

50

150

120

80

50

225

775

725

75

190

150

100

60

300

240

150

100

.;
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De per 26 augrustus 1994 van Isacht geworden Interimwet ammonia}
en veehouderij en de bijbehorende Uitvoeringsregeling geven aan op
welke vnjze gemeenten in het kader van de milieuvergrunningverle-
ning aan veehouderijbedrijven rekening dienen te houden met dit
verzwingsaspect.
In het kader van de "voorloper" va¡. de Interimwet, de richtlijn ammo-
nial< en veehouderij, ook wel ecologische richtlijn genoemd, heeft de
gemeente Eibergen onderzoek verricht naar de aanwezigheid va¡r
voor verzuring gevoelige gebieden (bossen, natuurterreinen en land-
schapselementen) in het buitengebied (notitie ecologische richtlijn,
novem.ber 1992).
In 1995 is op basis van de gewijzigde regelgeving (Uitvoeringsrege-
Iing) een aanvullend onderzoek gedaan, met name gericht op de bos-
sen met een oppervlalrte tussen de 2 en 5 hectare.
De als "voor verzuring gevoelig" aangemerlrte gebieden zullen mid-
dels een gremeentelijke verordening worden vastgelegd. Bij de milieu-
vergunningverlening aan veehouderijbedrijven draagt de gemeente er
zorg voor dat de ammoniakbelasting (-depositie) op deze voor verzu-
ring gevoelige gebieden getoetst wordt aan de in de Interimwet op-
genomen normen.

vefinesting
Door het toedienen van meststoffen kan de natuurlijke bodemwucht-
baarheÍd worden vergrroot. Het aanwenden van met name diertijke
meststoffen is echter op een aantal plaatsen overgegiaan in overbe-
mesting, waardoor in feite de bodemgeschilrtheid vermindert en bo-
dem, grrond- en oppervlaktewater te sterk belast raken met de mine-
ralen stikstof en fosfaat.
De doelstelling van de Nederlandse overheid is te komen tot een eco-
nomisch levensvatbare landbouw die het milieu niet onaanvaardbaar
belast.
ïn dat kader is ook een mestbeleid ontwikkeld waarin wordt ge-
streefd naar evenwichtsbemesting in het jaar 2000. Dat wil zeggen
dat de hoeveelheid fosfaat en stikstof (in dierlijke mest of kunstmest)
die op het land wordt gebracht, niet hoger mag zijn dan de hoeveel-
heid die het gewas kan opnemen, plus een uit milieu-oogrpunt accep-
tabel verlies.

(
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Dit mestbeleid kent een gefaseerde aanpak: de milieudoelstellingen
moeten worden gerealiseerd in een tempo dat behoud van een
sociaal-economisch gezonde landbouw mogelijk maalrt.
De eerste fase (1987-1990) was vooral gericht op sta-bilisatie van de
mineralenoverschotten. Er werd een begin gemaalrt met de drie op-
lossingen: aanpassingen in het veevoer, distributie van mest en vet-
werking van mest tot e)rporteerbare korrels.
De tweede fase (L991-L994) staat vooral in het teken van een geleide-
lijke vermindering van de milieubelasting.

Van jaar tot jaar worden de regeis aangescherpt met betrekking tot
de periode waarin bemesting mag plaatsvinden ("uitrijverboden"), de
wijze waarop de bemesting dient te geschieden ("emissie-arme aan-
wendingr") en de hoeveelheid mest die op g[asland, bouw- en maTs-
land mag worden aangewend ("fosfaat-gebruiksnormen").
In de derde fase (1.995-2000) gaat het erom zowel voor fosfaat als
voor stikstof uiteindetijk een situatie van evenwichtsbemesting te
bereiken.

B ONTWIKKELINGEN

algemeen
Landinrichting vormt een belangrrijk instrument voor de ontwikkeling
van de landbouw. ïn het verleden zijn delen van het Eibergse buiten-
gebÍed al bij diverse ruiiverkavelingsprojecten betrokken geweest.
(o.a. de ruilverkavelingen Rekken, Beltrum, Borculo en Winterswijk-
West), waarbij de verbetering van de agrarische productie-omstan-
digheden (met name verkaveling, ontsluiting en waterhuishouding)
een belangrrijk doet vormde.
Voor de toekomst is met name het project Hupsel-Zwolle van belang.
Al in 1986 is de ruilverkaveling Hupsel-Zwolle, dat het centrale deel
van het Eibergse buitengebied beslaat, op het Voorbereidingsschema
landinrichting geplaatst.
Na het gereedkomen van de 4 deeladviezen (landbouwstructuurad-
vies, advies openluchtrecreatie, advies landschapsbouw en advies
natuur, landschap en cultuurhistorie) heeft de pianvorming weinig
voortgang meer gemaakf en heeft dit tot op heden nog niet geleid tot
een voorontwerp-ruilverkavelingsplan.
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Bovendien geldt tegenwoordig dat voor landinrichtingsprojecten ook
de procedure van de milieu-effectrapportage moet worden voorlopen.
Een en ander betekent dat de concrete planvorming nog wel enige
jaren op zich zal laten wachten en dat het zelfs de waag is of met de
uitvoering van deze ruilverkaveling nog deze eeuw begonnen wordt.
Het is dan ook moeilijk om met dit bestemmingsplan concreet op de
ruilverkaveling Hupsel-Zwolle in te spelen. Hetzelfde geldt voor ande-
re toekomstige landin¡ichtingsprojecten, zoals voor de noordoostpunt
van de gremeente (omgeving Rekken) welke op de beleidskaart van
het structuurschema Groene Ruimte is aangegeven als een gebied
dat voor "landinrichting met een administratief karakter" in aanmer-
king komt.

agrarische bedriiven

productierichtingen
De melkveehouderij zaL zich in de toekomst waarscÌrijnlijk als voor-
naamste agrrarische productietak handhaven. Er zijn echter ontwik-
kelingen die een vergaande invloed kunnen uitoefenen op de aard
van de bedrijven. Dat betreft bijvoorbeeld de superheffing, de Wet
bodembescherming en vooral de Meststoffenwet. Met narne de
grroeimogelijkheden van de intensieve veehouderÍj kururen door de
milieuwetgeving sterk beperkt worden. Het EEG-beleid inzake de
melþroductie stelt ook grenzen aan de groei van de melkveehoude-
rijen, zowel wat betreft het aantal als de productieomvangi.

de bedrijfsgrootte
De bedrijfsgrrootte (in NGE, "Nederlandse Grootte Eenheden") en dan
met name de ontwikkeling ervan in de afgelopen jaren biedt een indi-
catie omtrent de ontwikkeiingen van de bedrijven.

aantal bedríjven

n.g.e. klasse a9a6 198 9

<40
>40

337
394

368
361

totaal 73a 729

{_

Bron: CBS, meitelling
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Ongeveer de helft van de agrrarische bedrijven heeft een productie-
omvang die niet grroot genoeg is om, ook op den duut, een huishou-
den een bestaan te verschaffen. De ande¡e helft van de bedrijven had
in 1989 een omvang van 40 n.g.e. of meer.
Ten opzichte van 1986 is er sprake van een afname van de gûotere
bedrijven en een (opvallende) toename van de kleinere. Een verkla-
ring hiervoor zou lnrnnen zljn dat een relatief groot aantai oudere
bedrijfshoofden aan het afbouwen is en geen nieuwe investeringen
meer pleegrt.

productieomvang
De totale agrrarische productie is van L986 tot L989 afgenomen met
3.4o/o. Deze terugloop vond over de gehele linie plaats, met uitzonde-
ring van de intensieve veehouderij. Mede gezien de op stapel staan-
de milieumaatregelen zal de totale agrarische productieomvang in de
toekomst naar alle waarschijnlijkheid nog verder afnemen.

hebouwing
Omdat de melkveehouderij de overheersende productietak is, is in
eerste instantie gekeken naar de te verwachten bebouwing ten be-
hoeve van deze productietak. Voor de melkveehouderlj zal in theorie
rekening gehouden moeten worden met zowel grrupstallen aLs lig-
boxenstallen voor middelgrrote melkveestapels. Uit onderzoekingen is
gebleken dat nieuwe grupstallen bij melkveestapeis van 35-70 koeien
goed kunnen concurreren met ligboxenstallen.

De afmetingen zijn globaal genomen als volgt:

aantal koeien oppervlakte m2 nokhoogLe

grupstal
voerligboxenstal
Iigboxenstal

30-90
30-90
30- 90

300* 750
400- 800
400-1000

+ 5,5 m
+ 5,5 m
+ 5.8 m

Bron: IMAG - Publ-icatie 158: "bedrijfsomvang en staLtl4)e"

Verder is er een ontwikkeiing in de richting van isachtvoedersilo's te
verwachten met een maximale hoogre van 8 à 9 m.
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Voor de va¡kenshouderij wordt rekening gehouden met mestvar-
kensstallen met een oppervlakte van +- 500 m2 (* SOO varkens) en
een maximale nokhoogrte van -r- 5,5 m en fokvarkensstallen met een
oppervlal,rte van -t- 650 m2 1L00 varkens) en een maximale nokhoogte
van t 6,5 m, alsmede met hrachtvoedersilo's met een maximale
hoogrtevanSà9m.
Het aar¡tal opslagsilo's voor mest dat als gevolg van het invoeren van
de Meststoffenwet de laatste jaren is gebouwd, is zodanig dat geen
grote aantallen nieuwe mestopslagrplaatsen meer te verwachten zijn.

Er zijn weinig gegevens voorhanden om aan te kunnen geven wat de
behoefte zaI zljn aan meer bedrijfswoningen per agrilisch bedrijf.
Gezien de ontwikkeling in de richting van het beperlrte gezinsbedrijf
(bedrijfshoofd en echtgenote) is een sterke ontwikkeling in deze rich-
ting niet te verwachten.

milieu

verrnesting
Zoals al is opgemerirt gaat het er in de 3e fase van het mestbeleid
(1995-2000) om zowel voor fosfaat als stikstof een situatie van even-
wichtsbemesting te bereiken.
Er zal daarbij een verschuiving plaatsvinden van voor iedereen gel-
dende verboden en geboden naar een systeem dat meer is toegresne-
den op de bedrÍjfssituatie van de individuele ondernemer. Een be-
langrijk instrument daartoe is de regrulerende mineralenboekl:ouding.
De fosfaatgebrujksnormen zullen daarbij worden vervangen door
acceptabele verliesnormen.
Elke agirariër kan met dit systeem zelf bepalen hoe hij een eventueel
mineralenoverschot wegrwerlrt. Bijvoorbeeid door over te gaan op
ander veevoer, door mest te verkopen aan een bedrijf met een tekort,
door mest in een mestfabriek te laten verwerken, door minder dieren
te gaan houden, door minder kunstmest te gebruiken of door een
combinatie van deze mogeiijkheden.
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In het Eibergse buitengebied zullen, gezien de hoge fosfaatproductie
(in 1988 254 kig/ha cultuurgrond) en de te verwachten "strenge" ver-
Iiesnormen, aanzienlijke inspanningen op het individuele bedrijfsni-
veau nodig zijn om de mestoverschotten terugr te brengen c,q. op
milieuhygiënisch verantwoorde wijze weg te werken.

veÍzunng
Op basÍs van het in het buitengebied verrichte onderzoek naar de
aanwezigheid van voor verzuring gevoelig gebieden dient geconclu-
deerd te worden dat de mogelijkheden om in het kader van de Wet
milieubeheer een mÍlieuvergrunning te verlenen voo¡ uitbreiding of
nieuwvestiglng van veehouderijbedrijven in grote delen van het bui-
tengebied beperlrt zijn. Dit wordt veroorzaakt door het feit d.at het
gemeentegebied plaatselijk rijk is aan voor verzuring gevoelige ge-
bieden; dit betreft natuurterreinen en houtopstanden van allerlei
vorm en afmeting.
vanaf september 1994 is de Interimwet ammoniak en veehouderij in
werking getreden, als "opvolger" van de richttijn ammoniak en vee-
houderij ook wel "ecologische richttijn" genoemd..
In grrote lijnen houdt deze Interimwet in dat aan de ecoiogrische richt-
lijn een wettelijke basis wordt verstrekf.
Afwijkend ten opzichte van de normen uit de ecologische richtlÍjn is
dat in de Interimwet, voor zowel bestaande als nieuw te vestigen
veehouderijbedrijven, een gtrenswaarde van de ammoniakd"epositie op
het meest nabijgelegen voor verzuring gevoelig gebied is opgenomen
van 15 mol. potentieel zuur per hectare per jaar. Echter, voor bedrij-
ven die op basis van een geldige, toereikende milieuvergn:nning aJ
een depositieniveau hoger dan 15 mol. hebben, greldt dit hogere de-
positieniveau als girenswaarde.
Voorts geldt voor alle bedrijven zonder (toereikende) vergnrnning, de
ammoniakdepositie die het bedrijf in 1986 veroorzaal,rte.
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Als deze waarde hoger is dan de waarde veroorzaalrt in maart i.gg3
dan geldt. de laagste waarde. Indien de depositie meer dan 1b mol
bedraagt, geldt voor het bedrijf de verplichting om binnen de vijf jaar
de deposÍtie met een door de gemeente te bepalen niveau terug te
brengen. Bij het vaststellen van de hoogte van het reductiepercenta-
ge dient het redelijkheidscriterium te worden gehanteerd en moet
ondermeer rekening worden gehouden met het feit of in het verleden
aI stalaanpassingen zijn verricht, waardoor de ammoniakdepositie
reeds aanzienlijk is gedaald en met de stand van de afschrijving van
de eerder gedane investeringen.

De beleidsruimte voor gemeenten ligrt in de mogelijkheid om een gie-
meentelijk ammonialseductieplan op te stellen. De gemeente kan in
zo'n plan depositiewaarden vaststellen die afwijken van de in de In-
terimwet genoemde normen. Die waarden kunnen onder omstandig-
heden zowel hoger als lager zijn de Interimwetnormen, bijvoorbeeld
door toepassing van de saldomethode:
ïn het plan kan dan worden bepaald dat ernaar wordt gestreefd de
door veehouderijen veroorzaal¡rte ammoniakdepositie op een of meer
in het plan aangegeven voor verzuring gevoelige gebieden te doen
afnemen teneinde deze gebieden beter te beschermen. Tegenover
deze afname van ammoniakdepositie mag in dat geval een toename
van de ammoniakdepositie op een ander voor verzuring gevoeiig ge-
bied worden voorzien, mits de afname per saldo grroter is dan de toe-
name van de depositie. Met toepassing van deze saldomethode
wordt verplaatsing van veehouderijen uit de omgeving van voor ver-
zuring gevoelige gebieden mogelijk gemaakt.

De regio Achterhoek heeft inmiddels een regrionaal ammoniakreduc-
tieplan in voorbereiding genomen, dat als basisplan kan dienen voor
het door de gemeente zelf vast te stellen ammonialseductieplan,
Voor de landbouw is van groot belang dat het ammoniakreductie-
p1an, door toepassing van met name de saldomethode, weer ontwik-
keling van veehouderijbedrijven mogelijk maakt.



bb

C RTNMTELIJKE AAI\IBEVELINGEN

Vanuit de landbouw bestaan de volgende aanbevelingen voor de
opzet van het bestemmingsplan Buitengebied:
- In het buitengebied verdient het agrrarisch gebruik prioriteit. Uit-

gangspunt hierbij is behoud van het agrarisch productievolume.
Uitbreiding van de productie dient echter plaats te vinden binnen
algemene randvoorwaarden van milieu, natuur en landschap.

- AIs gevolg van diverse ontwikkelingen (milieuwetgeving, ruilver-
kaveling e.d.) mag voor de nabije toekomst een belangrijke ver-
plaatsing van productiemiddelen en productierechten verwacht
worden. Dit betekent dat ontwikkelingsruimte voor bedrijven
gecreêerd moet worden.

- Nieuwvestigingsmogelijldreden voor bedrijven zijn gewenst in
verband met verplaatsing van bedrijven die in de huidige en toe-
komstige situatie op grond van hun ligging geen ontwikkelings-
mogelijkheden hebben;

- Op voormalige agrrarische opstallen dienen mogelijkheden ge-
schapen te worden voor nieuwe agrrarische initiatieven als kwe-
kerijen, tuinderijen etc;

- Op de agrrarische bedrijven moet ruimte worden gegreven om in
te spelen op milieu-ontwiidrelingen. De bouw van mestopslagrfa-
cÍliteiten bijvoorbeeld dient soepel plaats te kunnen vinden.

4 burgerwon¡ngen

algemeen
In het buÍtengebied komen tal van woningen voor die niet (meer) tot
een agrrarisch bedrijf of tot een ander soort bedrijf behoren. Al deze
bebouwing die geen functionele binding heeft met het buitengebied
en die alleen een functie ten behoeve van het wonen vervult, wordt
tot de burgerbebouwing gerekend. Maatgevend voor het aanmerken
als burgerwoning is het feit dat er al dan niet een inschrijvingsplicht
bestaat bij het LandbouwschaP.
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Bij de invloed van bwgerbebouwing op de landbouw is alleen de
aanwezigheid van de burgerbebouwing van belang. Bij de invloed op
het landschap is zowel de aanwezigheid als de verschijning'svorm
van de burgerbebouwing van belang. Verder zijn er ontwikkelingen
binnen de burgerbebouwing te verwachten die van invloed kunnen
zijn op de landbouw en het landschap.

provinciale beleid
Het provinciale beleid met betrekking tot burgerwoningen komt in
gEote lijnen neer op het weren van burgerwoningen uit het buiten-
gebied. Burgerwoningen die in slechte staat verkeren dienen niet als
zodanig te worden bestemd. Voor de overige burgerwoningen is in
beginsel zowel het systeem van als zodanig bestemmen als het
systeem van overgangsrecht toegestaan.
Indien burgerwoningen als zodanig zljn bestemd is het aanvaardbaar
daarbij de mogelijkheid te bieden van herbouw met een geringe
verplaatsing ten opzichte van de bouw¡:iaats varl het oude pand en
wel zodanig dat de relatie met de oorspronkelijke bouwplaats ge-
handhaafd blijfr. Herbouw op gtrote afstand van de oorspronkelijke
locatie, zodanig dat deze zich a1s een duidelijk nieuw element in het
buitengebied manifesteert, is in strijd met het streeþlanbeleid. Als
beleidsuitgangspunt geldt dat in zo'n geval de herbouw van geamo-
veerde woningen in een kern plaatsvindt.
Woningsplitsing is in het algemeen niet toegestaan, ook niet bij de
verbouw van een (voormalige) boerderij tot burgerwoning.
Dat is wel het geval als het gaat om een streekeigen boerderij met
cultuurhistorische waande. Bij deze groep bebouwing is splitsing wel
mogelijk.
Het bouwen van solitair gelegen gebouwtjes ten behoeve van agrra-

risch gretinte hobbyactiviteiten is uit landschappelijk en landbouw-
kundig oogpunt ongewenst. In bepaalde omstandigheden kan het
verantwoord zijn een speciale zone van geringe omvang aan te wij-
zen waar het bouwen van dergelijke gebouwen wel toelaatbaar is.



-- 68

invloed op de landbouw
De invloed van burgerbebouwing op de agrrarische functie van het
buitengebÍed is in het algemeen negatief. Door de aanwezigheid van
veel burgerbebouwing in het buitengebied kunnen er extra proble-
men ontstaan bij de optimalisering van de externe productie-om-
standigheden voor de landbouw. De situering van de burgerwonin-
gen ten opzichte van een agrrarisch bedrijf kan van invloed zijn op
uitbreidings- en nieuwvestigingsmogelijkheden van een bedrijf
(stankhinder).

invloed op het landschap
De verschijningsvorm van de burgerbebouwing kan zowel positieve
als negatieve gevolgen hebben voor het landschapsbeeld. Positief als
er sprake is van een karai,rteristieke bouwvorm (oude boerderij),
negatief als er sprake is van een als zodanig herkenbare burgerwo-
ning. De visuele effecten van burgerbebouwing in het buitengebied
zijn vaak van stedelijke aard. Door deze verstedelijkende invloeden
vefvaagrt de tegenstelling stad-piatteland steeds meer, hetgeen een
vervlaklrend en daarom als negatief te beoordelen effect heeft.

invloed van mogeliike ontwikkelingen
Bij de mogelijke ontwikkelingen dient onderscheid gemaakt te wor-
den tussen de bestaande burgerbebouwing en de burgerbebouwing
die er als gevolg van veranderingen in de agrrarische functie bij zal
komen (agrrarisch bedrijven welke hun activiteiten beëindigen).

Ontwikkelingen met betrekking tot de huidige burgerbebouwing
kunnen betrekking hebben op het verbouwen en vergiroten van de
bestaande woningen of het bouwen van bijgebouwen. De verbouw
en de vergrroting van bestaande woningen heeft geen invloed op de
landbouw en over het algemeen ook weinig invloed op het land-
schap. Het bouwen van bijgebouwen zal op de agrrarische functie
over het algemeen nauwelijks invloed hebben. Op het iandschaps-
beeld heeft het bouwen van bÍjgebouwen meestal wel een negatieve
Ínvloed.
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In onderstaand schema is een en ander weergiegeven.

* afhankelijk van aard van ingreep
L = niet of nauwelijks invloed
2 = matig negatieve invloed

BÍj het ontstaan van nieuwe burgerwoningen in het buitengebied
kunnen zich d.e volgende situaties voordoen:
a een ag-rarisch bed.rijf verliest door sanering zijn functie en }ûijgt

een woonfr¡nctie;
b een tweede agrrarische bedrijfswoning wordt overbodig en ver-

weemd van het agrarisch bedrijf;
c woningsplitsing bij een voormalige boerderij die al een woon-

functie had gel,aegen;
d woningsplitsing op een bestaand, functionerend, agirarisch bedrijf

als gevolg van modernisering van de bedrijfsgebouwen.

{

aard van de
verandering

invloed op agrarische
functie

landschap

verbouw of vergrotíng bestaande woning
a karakteristieke voormalige boerderij
b voormalige boerderij
c burgerwoning
bouw van bíjgebouwen
a stedelijk van karakter
b nj-et-sÈedelijk van karakter
c op afstand
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De invloed van deze verschiliende situaties bij het ontstaan van nieu-
we burgerbebouwing op landbouw en landschap is in onderstaand
schema weergegreven:

aard van de
verandering

gevolgen voor landbouw landschap

a functieverandering agrari-sch
bedrijf burgerwoning +0*

b functieverandering tweede
bedri j f swoning burgerwoning 0

c woningsplitsing voormalige
boerderij :

< 900 m3

> 900 m3 0

d woningsplitsing a1s gevolg
van modernisering bedrijfs-
gebouwen

0

* afhankelijk van de mate van karakteristiek zijn
-- = zeer negatief gevolg
- = negaLief gevolg
0 = geen of nauwelijks invloed
a = positief gevolg

wensen ten aanzien van planologische regeling
Het vigerende bestemmingsplan Buitengebied kent de bestemming
"woonbebouwing". Bestaande woningen zijn hierbij met een symbool
bestemd.
In het vigerende plan ontbreekt een duidelijke regeling ten aanzien
van de toelaatbare bijgebouwen. In verband met het eerder gestelde
is het wenselijk een mærimum oppervlal$emaat voor bijgebouwen
voor te schrijven Ín combinatie met een beperlibe saneringsregeling;
hierbij zou een ruimere regeling denkbaar zijn ten aanzien van wo-
ningen gelegen in kernrandgebieden.
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Tenslotte dient opgemerkt te worden dat volgens de provinciale nor-
men de uitbreidingspercentages voor burgerwoningen in het vigeren-
de bestemmingsplan Buitengebied te groot zijn. Het is wenselijk de
uitb¡eidingsmogelijkheden afhankelijk te laten zijn van de grrootte van
de bestaande woning. Te denken valt daarbij aan een onderscheid in
woningen grroter en kleiner dan circa 600 m

(

[*
-.¡

J



overzichtskaart niet-aç¡arische hedrij ven



I

I

I

il

t
s

t

-

73

5 niet-agrarische bedr'ljven

Over de niet-agrrarische bedrijven in de gemeente Eibergen (in totaal
72) ís middels een enguête informatie verzameld met betrekking tot
de bedrijfsaard, de binding van de bedrijven met het buitengebied,
de hinder die de bedrijven veroorzaken, de afmetingen en d.e te ver-
wachten veranderingen. De resultaten van deze enquête hebben
betrekldng op 54 van deze bedrijven. Op bijgaande overzichtskaart is
de ligging van de niet-agrrarische bedrijven in het buitengebied weer-
gegeven.

huidige situatie

de bedrijfsaard
Er zijn vier soorten bedrijven die veel voorkomen, namelijk loonwerk-
bedrijven (12), bouwbedrijven inclusief sloperijen (L2), horecabedrij-
ven (8) en garage/tankstations (6). De overige bedrijven vormen een
schakering van bedrijven, zoals kwekerijen, hoveniers,
houtbewerkingsbedrij ven en kampe erbedrijven.

de binding met het buitengebied
De relatie van de bedrijfsactiviteit met het buitengebied kan worden
gebruilrt om enige ordening aan te brengen. Er zijn bedrijven waar-
voor de ligglng in het buitengebied essentieel is voor het functione-
ren. Te denken is aan kampeerbedrijven en loonwerkJcedrijven, maar
ook aan een imkerij of hoveniers en kwekerijen. Ook zijn er bedrijven
die niet noodzalelijk in het buitengebied gesitueerd behoeven te zijn,
zoals aannemers en tankstations. Van het totaal aantal bedrijven
heeft 4Oo/c eêrt functionele relatie met het buitengebied.
Ook zonder functionele relatie kunnen er tussen een bedrijf en het
buitengebied relaties bestaan bijv. omdat er agrrarische grondstoffen
verwerlrt worden of dat werlcremers uit de omgeving er werken.
Meer dan3/4 van het aantal bedrijven geeft aan dat zoiets bestaat.
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de afmetingen
Elf bedrijven hebben een terreinoppervlakte van minder dan 3000 m2,
daarentegen zijn er dertien bedrijven met meer dan L7000 m2.

Het bedrijfsterrein wordt op verschillende manieren gebruikt. Bebou-
wing is hierbij niet de enige vorm. Nogal wat terreinen van niet-
agrarische bedrijven is agrarisch in gebruik, hetgeen verklaarr waar-
om veel bedrijven op hun huidige locatie voldoende uitbreidingTsmo-
gelijklreden hebben.
Tien bedrijven hebben een bebouwd oppervlak van minder dan
25O m2; van nog eens tien is de oppervlakte van de bebouwing
9.OOO m2 of meer. Bij bijna alie bedrijven is sprake van een bedrijfs-
woning.

de hinder
Hinder bij niet-agrrarische bedrijven kan optreden in verschillende
vormen. De belangrrijkste zijn stank, geluid, stof en trillingen. GeluÍd
is de meest voorkomende vorm van hinder (74x opgegeven), Volgens
de enguêtegegevens wordt echter door slechts een minderheid van
de bedrijven één of meer van de genoemde vormen van hinder ver-
oorzaakt. Van de bedrijven heeft een beperlrt aantal geen milieuver-
gunning.

de locatie
Voldoende ruimte is een belangrrijke voorwaarde voor het functione-
ren van een bedrijf, maar het is niet de enige voorwaarde. Meer dan
de helft van alle bedrijven stelt speciale eisen aan de locatie. Omge-
vingseisen zijn de meest genoemde (o.a. ligg[ng in fraaie, rustige
omgeving; voldoende afstand ten opzichte van andere bebouuring).
Daarnaast spelen vooral ontsluitingseisen een rol.

ontwikkelingen
De helft van de bedrijven geeft aan uitbreidingsplannen te hebben.
Vrijwel alle bedrijven geven aan dat deze uitbreiding op de huidige
locatie plaats kan vinden. De opperviakte van deze uitbreidingen
loopt sterk uiteen; van nog geen 100 m2 tot 50.000 m2.
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6 recreat¡e

Recreatie is een ruim begrrip. Het is in het kader van het bestem-
mingsplan zinvol om recreatievormen te onderscheiden zowel naar
ruimtebeslag als naar duur van de activiteit. Er kan sprake zijn van
plaatsgebonden en gebiedsgebonden recreatie; daarnaast kan er
sprake zijn van dag- en verblijfsrecreatie. Een voorbeeld van plaats-
gebonden recreatie is kamperen. Dit vereist grrond en neemt ruimte
in beslag. Andere vormen van recreatie leggen geen specifiek beslag
op ruimte, bijvoorbeeld fietsen en wandelen. Dan spreelrt men van
gebiedsgebonden recreatie.
De kaart "recreatie" (kaart 3) geeft een overzicht van de beiangrijkste
plaatsgebonden vormen van recreatie in het plangebied.

beleidskader
Volgens het Structuurschema Openluchtrecreatie behoorc het deel
van de gemeente Eibergen, gelegen ten zuiden van de Vredensewegt,
tot het nationaal landschap Winterswijk. Nationale landschappen
hebben een grote toeristisch-recreatieve betekenis. Het beleid is hier
gericht op handhaving van de landschappelijk waardevolle karakte-
ristiek en een grrote mate van verweving van functies en recreatieve
en ecologische waarden. Ten aanzien van verblijfsrecreatie wordt een
terughoudend beleid gevoerd.

Het provinciaal beleid ten aanzien van het Eibergse buitengebied is
mede gericht op het benutten en bevorderen van de recreatieve en
toeristische mogelijkìreden. Met name d.e omgeving van Rekken biedt
goede mogelijkheden. Nieuwe toeristische en recreatieve voorzienin-
gen mogen echter de landschappelijke kwaliteiten niet aantasten en
moeten aanvaardbaar zljn uit oogpunt van natuur, landschap, land-
bouw en milÍeuhygiëne. Mogelijkheden voor extensieve recreatie en
toeristische standplaatsen dienen te worden uitgebreid (zie verder
hoofdstuk II bij streeþIan Oost-Getderland).
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Ook het Recreatieschap Oost-Gelderiand geeft een aantal beieidsuit-
gangspunten voor de gemeente Eibergen. Zo dienen de mogelijkhe-
den voor extensieve vormen van dagrrecreatie te worden bevorderd,
met name in de directe omgeving van woonkernen. Het gebruik en
de aanleg van voorzieningen voor efiensieve recreatie dient steeds
zodanig te geschieden dat andere voorzieningen er niet of nauwelijks
hinder van ondervinden. De recreatieve voorzieningen binnen en aan
de rand van de woongebieden dienen op elkaar te worden afge-
stemd.
Vanuit woongebieden en verblijfscentra (campings) dienen aantrek-
kelijke en veilige routes het buitengebied bereikbaar te maken. Door
middel van het aanleggen of aangeven van routes en het verschaffen
van informatie kan het recreatief gebruik van het landelijk gebied
worden verbeterd en geregruleerd.
Ten behoeve van de sportvisserij dient gestreefd te worden naar een
betere bereikbaarheid van oevers, alsmede naar het aanleggen van
eenvoudige parke ervoorzieningen en visplaatsen.

huidige situatie

g ehie d sg eb onden dag recre at ie
Gebiedsgebonden vormen van recreatie zijn wandelen, fietsen, hard-
lopen, paardrijden, kanovaren en vissen. Beperkre voorzieningen als
bankjes en route-aanduidingen kunnen dienen ter ondersteuning: van
deze vormen van dagrrecreatie. Door het buitengebied van Eibergen
loopt het Gelrepad, een lange afstandsroute van Buurse naar
Bennekom. Tevens lopen er twee ANWB-routes (de Veldenroute en
de Erve Kotsroute), de Kastelenfietsroute Oost Gelderland (KOG-
route) en enkele door de plaatselijke WV uitgegeven fietsroutes.
Grote delen van het buitengebied van Eibergen zijn, vanwege de
grrote landschappelijke kwaliteiten, geschikb voor gebiedsgebonden
dagrrecreatie, bijvoorbeeid de omgeving "Olden Eibergen", de omge-
ving van het Kerkloobos en de wijde omgeving van Zwolle en Rek-
ken. De Berkel en de Slinge zijn van belang als viswater, Ook de
Zwolse leemputten hebben een beperlrte recreatieve ñmctie.
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plaat sgeb onden d agrec re atie
De belangrijkste in het buitengebÍed gelegen plaatsgebonden dagne-
creatieve elementen zijn: een manege, twee buitenmanegres, spo4-
teûeinen, een zwembad, een terrein voor modelvliegsport, teilds-
banen en een drietal piclcricþlaatsen.

plaatsgebonden verblijfsrecreatie
In Eibergen is er sprake van een aantal vormen van verblijfsrecreatie
te weten campings (4), kamperen bij de boer, zomerhuisjes en (sta)-
caravans, een gastenverblijfinrichting en een appartementenhotei.

ontwikkelingen
De aanwezigheid van gebiedsgebonden maar ook plaatsgebonden
vonnen van recreatie wordt beinvloed door de kwaliteit van het
landschap. Gebieden met een grote landschappelijke kwaliteit oefe-
nen aantreldringskracht uit op recreanten. Behoud en verbetering van
de landschappelijke kwaiiteit is al met al ook in recreatief opzicht
van grroot belang. In het Landschapsbeleidsplan wordt aangreg'even
op welke manier verdere ontwikkeling van het landschap zal kunnen
plaatsvinden.

Het Recreatieschap Oost-Gelderland geeft in het Recreatief Fietsplan
Oost-Gelderland een integrrale visie voor het recreatief fietsen. Dit
Fietsplan voorziet in de aanleg van enkele nieuwe fietspaden in het
Eibergse buitengebied.
Enkele andere te verwachten ontwikkelingen zijn de plannen om een
kampeerterrein om te zetten in een terrein voor zomerhuisjes.
In de Zwolse leemputten worden een aantal wandelpaden uitgezet
en zou een woning verplaatst moeten worden naar een minder
kwetsbaar punt,
Het modelvliegveldje aan de Apedijk levert hinder op voor zijn omge-
ving. Een uitspraak van de Kroon in dezen heeft dit bevestigd. Een
verplaatsing van het terrein is daarom wenselijk. De eisen (hinder,
gevaar) die echter aan een nieuwe locatie gesteld worden zljn zoda-
nig dat slechts een enkele potentiële locatie daarvoor geschikt Ís.
Het gaat hierbij om een locatie in het Beltrumse Veld.

I
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In het kader van het landinrichtingsproject Hupsel-Zwolle is het ad-
vies openluchtrecreatie opgesteld. Hierin wordt een aantal wensen
vanuit de openluchtrecreatie genoemd om de kwaliteit van het lande-
lijk gebÍed ten behoeve van recreatief medegebruik door de plaatse-
lijke bevolking te verbeteren. Deze wensen zijn:
- behoud van de landschappelijke karakteristiek;
- handhaving van zandwegen;
- verbetering van waterkwaliteit en kwantiteit;
- behoud van cultuurhistorische informatie.
De volgende specifieke recreatievoorzieningen zijn in het kader van
dat advies gewenst:
- oude spoorbaan functie als wandel- en fietspad toekennen;
- scheppen van wandelgelegenheid op daarvoor in aanmerking

komende schouwpaden;
- aanleg van diverse fietspaden, parkeergelegenheden en rustpun-

ten.

ruimteliike gevolgen
De ruimtelijke consequenties van gebiedsgebonden vormen van
(dag)recreatie zijn beperkt. Veelal betreft het voorzieningen als
route-aanduidingen, bankjes, aanlegsteÍgers en dergelijke die in visu-
eel-ruimtelijk opzicht geen grote ingneep in het landschap vormen.
Dergelijke vormen van recreatie kunnen echter in daarvoor kwetsbare
gebieden wel vergaande gevolgen hebben. In ecologisch kwetsbare
gebieden kan rustverstoring, vertrapping, vervuiling en vernieling
optreden, met name bij zeer intensief gebruik van de voorzieningen.
De gevolgen van plaatsgebonden verbiijfs- en dagnecreatie op het
landschap en zijn functies zijn grroter. Doordat er sprake is van
ruimtebeslag zal nieuwvestiging of uitbreiding ten koste gaan van
andere functies. Het uitstralingseffect op ecologisch kwetsbare ge-
bieden van plaatsgebonden verblijfs- en dagrrecreatie is vaak gÍoter
dan van gebiedsgebonden recreatie. Wanneer we de recreatie ten
opzichte van de landbouw bekijken kunnen zich problemen voordoen
met betrekking tot stankhinder. Wanneer een recreatiebedrijf. zic}e
bevindt binnen een stankcirkel kan dit gevolgen hebben voor de
bedrijfsvoering van het agrrarisch bedrijf (milieuvergruruúng, uitbrei-
dingsmogelijkheden).
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7 infrastructuur

algemeen
De meeste van de infrastructurele voorzieningen, zoals wegen, wa-
terlopen en hoogspanningsleidingen, zijn duidelijk zichtbaar. Som-
mige, zoals aardgasleidingen en straalpaden, zijn niet waarneembaar.
De in het buitengebied aanwezige infrastructuur bevindt zich daar
niet alleen ten behoeve van het buitengebied zelf, maar heeft een
dienende fwrctie voor de gehele samenleving.
De overal optredende schaalvergrroting en de toenemende mobiliteit,
maar ook het toenemen van het aantal functies van het buitengebied,
hebben vaak tot gevolg dat de invloed van de noodzakelijke infra-
structurele voorzieningen groter wordt.
De belangr¡ijkste inftastructurele voorzieningen in het Eibergse bui-
tengebied zijn op de kaart "belemmeringen" (kaart 4, zie
hoofdstuk IV) aangegeven.

bestaande voorzieningen en ontwikkelingen

wegen
Er kan onderscheid worden gemaakt in rijks-, provinciale en ge-
meentelijke wegen. Een onderverdeling is noodzakelijk omdat per
onderscheid.en wegtype verschillende bebouwingsvoorschriften en
uitzichtdrÍehoeken gelden. In het buitengebied van Eibergen komen
als wegen van bovenlocaal belang voor de NL8, de N3l.g, de NB22 en
de N823.
Het rijksbeleid is gericht op een goede bereildcaarheid ten behoeve
van maatschappelijke en economische processen. In het tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer is de structurrr van het hoofd-
wegennet gericht op een goede ontsluiting van de 40 belangnijkste
economische en bestuurlijke centra. Rijksweg L5 is hiertoe opgeno-
men als onderdeel van het hoofdwegerutet.

r
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Het provinciaal beleid onderstreept nog eens het belang om Rijks-
weg 15 (tracégedeelte Varsseveld-Enschede) aan te leggen ter verbe-
tering van milieuhinder en verkeersonveiligheid, onder meer als
gevolg van de doorsnijding van Eibergen door de Twenteroute (N18).
In het landbouwstructuuradvies, opgesteld in het kader van de
voorbereiding van de ruilverkaveling Hupsel-Zwolle, is aangegeven
dat voor een aarrtal wegen (of delen ervan) verbreding giewenst is.
Ter verbetering van het agnarisch belang bestaat er bovendien be-
hoefte aan verharding van toegangswegien, het aanleggen van toe-
gangsdammen en de aanleg van bedrijfswegen.

Een belangrijke invloed op overige functies in het buitengebied
betreft de geluidhinder als gevolg van het wegverkeer.
Ingevolge artikel 74 van de Wet geluidhinder hebben alle wegen een
zone waarbinnen akoestisch onderzoek moet plaatsvinden. De ge-
meente Eibergen heeft op 9 februari L993 een raadsbesluit genomen,
waa¡Ín ze heeft verklaard dat een met name genoemd aantal wegen
op grrond van redelijke schattingen en verkeerstellingen binnen een
periode van L0 jaren een verkeersintensiteit van minder d:an 2.45O
motorvoertuigen per etmaal zullen hebben, waardoor ze wijgesteld
zijn van akoestisch onderzoek.
Volgens de op L maart 1993 gewijzigde Wet geluÍdhinder, biijven bo-
vengenoemde raadsbesluiten nog twee jaar van Isacht (Artikel III
van de wetswijziglng), waardoor akoestisch onderzoek is uitgevoerd
voor de in tabel I genoemde wegen.

De gezoneerde wegen hebben een geluidzone ex ar[ikel 74 van de
Wet geluidhinder van 250 meter. In het akoestisch onderzoek Ís de 50
dB(A)-, de 55 dB(A)- en de 60 dB(A)-geluidscontour ten gevolge van
het wegverkeer op de gezoneerde wegen bepaald en weergegeven in
tabel I.

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd door middel van een geluid-
berekening voor een wije veld situatie volgens rekenmethode I uit
het reken- en meetvoorschrift Verkeerslawaai, als bedoeld in arti-
keI 1O2, eerste en tweede lid, van de Wet geluidhinder.

I
I(l



I

I

I

r-
B1

De hoogst toelaatbare geluidbelasting is voor nieuwe situaties
50 dB(A). Echter onder voorwaarden kunnen Gedeputeerde staten
een hoger grenswaarde verlenen voor buitenstedelijke gebieden tot
ma¡rimaal 60 dB(A) voor agnarische bedrijfswoningen en tot maximaal
55 dB(A) voor ovedge woningen.
ook is voor de bestaande situaties die voldoen aan de voorwaarden
gesteld in artikel 88 van de wet geluidhinder bekeken of de wonin-
gen in aanmerking komen voor een sanering in het kader van het
Meerj aren-Saneringspro grarnma Geluidhinderbestrij ding (MSG), con-
form artikel 89 en 90 van deze wet.

Op de plankaarten is de ligging weergegeven van de wegen, alsme-
de de bestaande bebouwing.

weg wegvak 50 dB(A)-
contour

55 dB(A)-
contour

60 dB(A)-
contour

Nl8 (RWl5) Eibergen-Haaksbergen 148 m 69m 32m

N18 (RWls) Eibergen-Groenlo 748 m 69m 32m

Nsl9 (564) Groenlo-Ruurlo 90m 42m 18m

N822 (T52) Eibergen-Borculo 51 m 23m 10m

N823 (S53) Eibergen-Neede 75m 34m 15m

Zieuwentseweg Beltrum-Ruurloseweg 50m 22m 9m

Grolseweg 55m 25m 10m

Rekkenseweg T\^¡enteroute -Apedij k 53m 24m 10m

Kiefteweg Twenteroute-
Hortensialaan 30m 13m 5m

Tabel I. Resultaten akoestisch onderzoek

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat alle nieuwe wonin-
gen die binnen dit bestemmingsplan zijn bestemd en op een verdere
afstand liggen dan de 50 dB(A)-contow de voorkelusgrrenswaarde
niet overschrijden. Dit betekent dat er bij deze gevallen sprake is van
een akoestisch gunstig klimaat.
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Binnen de 50 dB(A)-contour en de weg wordt de voorkeursgrens-
waarde we1 overschreden en kan een hogere grenswaarde ex artikel
83 van de Wet geluidhinder tot maximaal 60 dB(A) verl<regen worden
van Gedeputeerde Staten voor de locaties waar een tweede agrari-
sche bedrijfswoning wordt toegestaan. Hiervoor is echter niet geko-
zel]'.

Binnen de 55 dB(A)-contour en de 60 dB(A)-contour staan cfica 62
bestaande woningen. Boven de 60 dB(A)-contour staan circa L9 be-
staande woningen.
Deze laatstgenoemde L9 woningen zijn inmiddeis aangemeld in het
kader van het Meerjaren-SaneringsprograÍrma Geluidhinderbestrij-
dins (MSG).

spoorlijn
In het buitengebied van Eibergen bevinden zich twee spoorweg-
tracés. Eén daarvan, namelijk het tracé Winterswijk-Neede is opgehe-
ven per 2O maaft 1986 en behoeft dan ook niet meer in het bestem-
mingsplan opgenomen te worden. De andere, de spoorlijn Zutphen-
Winterswijk bestaat uit een enkel spoor zonder bovenleiding. Deze
spoorlijn maakt gieen deei uit van het intercitynet en heeft een regio-
nale func'tie. Uit het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer
biijlrt dat er ten aanzien van de spoorwegen in het Eibergse buiten-
gebied green nieuwe ruimteiijke ontwikkelingen te verwachten zijn.

In het kader van de Wet geluidhinder heeft de spoorlijn Zutphen-
Winterswijk een onderzoekszone van L00 m, gemeten vanaf de bui-
tenste spoorstaaf aan. weerszijden van de spoorlijn. Derhalve is er
een akoestisch onderzoek uitgevoerd door middel van een geluidbe-
rekening voigens rekenmethode I uit het Reken- en Meetvoorschrift
Railverkeerslawaai, als bedoeld in artikel 23, eerst en tweede lid, van
het besluit geluidhinder spoorwegen. Uitgangspunt is het emissiege-
tal op kilometer 37,3 van 72,L dB(A) op dit spoorwegûraject (bron:
Akoestisch Spoorboekje, min. van VROM, versie 7.32 nov. 1993).
Op de plankaart is de liggnng weergegeven van de spoorlijn, alsmede
de overig aanwezige bebouwing.
Uit deze berekening volgrt dat de 60 dB(A)-contour (de voorkeurs-
g[enswaarde) in de wijeveldsituatie ten gevolge van het raiiverkeer
is gelegen op 14 m uit het hart ter weerszijde van de spoorweg.
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In het gebied tussen de 60 dB(A)-contour en de spoorlijn is geen wo-
ningbouw geprojecteerd.

waterlopen en waterhuishouding
In de gemeente berust de verantwoordelijkheid voor de waterkering
en waterbeheersing op lokaal niveau bij het waterschap "de Schip-
beek" en het waterschap van de Berkel. Ten aanzien van de water-
lopen geldt de Keur van het Waterschap. Deze geeft langs waterlo-
pen bebouwingswije stroken aan die nodig zijn voor het beheer en
onderhoud van de watergang. Deze belemmering dient in het be-
stemmingsplan te worden opgenomen.
Beide waterschappen hebben geen plannen voor nieuwe ontwikke-
lingen in het waterlopenstelsel.
In het kader van de aankomende ruilverkaveling Hupsel-Zwolle zal
de situatie van de waterlopen waarschijnlijk veranderen. Er is echter
nog geen plan van wegen en waterlopen vastgesteld. Het iandhouw-
structuuradvies heeft als wens te kennen gegeven de hoofdafwate-
ring in de omgeving Landweerdijk/Groenloseweg/Warfsiat door een
verdichting van het waterlopennet te verbeteren. Om een hoge
grrondwaterstand op te heffen is verbetering van de detailontwateringt
op diverse plaatsen gewenst zoals, ten zuiden van Eibergen, in de
omgeving van de Ruiterweg en ten zuiden van Zwillbrock.
De nog resterende vochtige gebieden zijn echter van grote waarde
voor behoud en ontwikl¡eling van natuurwaarden.

nutstroorzieningen en leidingen

de electric it eit stroorz iening
Voor het tracé van de 150 kV-hoogspanningsleiding op het grondge-
bied van de gemeente Eibergen heeft de N.V. NUON (voorheen
PGEM) een contractstrook aangegeven van 50 m breed. Binnen deze
strook is de NUON een zakelijk recht aangegaan met de gnondeigena-
ren. In dat zakelijk recht zijn, onder andere in verband met het onder-
houd en de veiligheid van de hoogspanningsleiding, beperkende be-
palingen opgenomen. De NUON heeft geen voornemen om binnen de
planperÍode wijzigingen in de hoogspanningsleiding aan te brengen.
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gasleidingen
In het buitengebied van Eibergen bevindt zich een aantal regrionale
en hoofdaardgasleidingen.
Om de veiligheid van gasleidingen te waarborg,en, worden binnen
een strook langs de leidingen beperkende maatregelen opgenomen.

rioolw aterzuivering en persleidingen
Het beheer van de kwaliteit van het oppervlak[ewater in de ge-
meente Eibergen is in handen van het Zuiveringsschap Oostelijk-
Gelderland. Het passief beheer van het zuiveringsschap bestaat uit
het aan banden leggen van afr¿alwaterlozingen. Daarnaast heeft het
zuiveringsschap de actieve taak het afualwater van kernen te trans-
porteren naar rioolwaterzuiveringsinstallaties al waar het afualwater
gezuiverd wordt. In het plangebied bevinden zich drie persleidingen.

waterwingebied
In het buitengebied van Eibergen bevinden zich ten westen van Ei-
bergen het waterwingebied "Olden Eibergen" en het waterwingebied
"Haarlo" (gedeeltelijk binnen de gemeente Eibergen gelegen). Veront-
reiniging van bodem en grondwater wordt voorkomen en veiiigge-
steld door in en rond waterwingebieden beschermingszones in te
stellen. De provincie Gelderland heeft op 25 mei L988 een nieuwe
Verordening Grondwaterbeschermingsgebieden Geideriand vastge-
steld. Op basis van die verordening bestaat er voor belanghebbenden
de mogelijkheid om gebruik te maken van het regime van vergoeding
en verhaal als bedoeld in artikel 46 e.v. van de Wet bodembescher-
ming.
De gemeentebesturen wordt verzocht om in het bestemmingsplan
buitengebied de 1- en L0-jaars gebieden bindend aan te geven en de
25-jaars gebieden indicatief.

b o de mþ e s c he rmin g s g e b ie d
In het zuidoostelijk deel van de gemeente ligrt een bodembescher-
mingsgebied. Dit gebied is vanwege de aanwezigheid van bijzondere
abiotische, biotische en cuituurhistorische waarden aangewezen als
bodembeschermingsgebied. Deze aanwijzing komt voort uit het In-
tentieprogrrarnma bodembeschermingsgebieden van de provincie
Gelderland.
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Net als bij het waterwingebied wordt ook voor het bodembescher-
mingsgebied aan het gemeentebestuur gewaagd dit gebied op te
nemen in het bestemmingsplan.

straalpaden
PÏl-Telecom heeft het voornemen om over het grrondgebied van Ei-
bergen een straalverbindingspad van Groenlo naar Neede in gebruik
te nemen. Bij het uitzetten van een straalpad houdt men rekening
met obstakels als kerktorens en bestaande hoogbouw. Onder het
straalpad en voor een zone van 100 m aan weerszijden van het hart
v€ur de straalverbinding gelden beperkingen ten aanzien van de
maximale bebouwingshoogte.
Deze hoogrte is van plaats tot plaats verschillend en aftrankelijk van
de terreinhoogrte en de hoogrrefigging van het straaipad zelf. De maxi-
male bebouwingshoogrten staan op de kaart "belemmeringen" aangie-
geven.

militaire eigendommen
Binnen de gemeente bevinden zich diverse terreinen die eigend.om
zijn van het Ministerie van Defensíe. Het Ministerie heeft de wens
om deze te bestemmen als "militair terrein". In het kamp "HolterhoelC'
is een munitiedepot aanwezig waarvoor planologÍsche beperkingen
gelden welke worden aangegeven door veiligheidszones. Binnen de-
ze zogenaamde "plofcirkels" gelden restricties voor het aanleggen van
bouwwerken en wegen.

vuilstort
Er bevindt zich een vuilstortplaats in het plangebied: "'t Bellegoor".
Bij aflopen van de Afvalstoffenverguruling zal de storthoogrte maxi-
maal ongeveer 1.0 m boven het maaiveld zijn. Na eindafdekking wor-
den op de stort uiteindelijk bomen en struiken ingeplant of gras inge-
zaaid.

nrimteliike gevolgen
Waar, zoals in het geval van de inftastructurele voorzieningen, de bij-
behorende bebouwing meestal beperkf is, zal met name het regelen
van het gebruik van de grrond het aangewezen middel zijn om ongie-
wenste ontwikkelingen te voorkomen.
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Omdat een aantal ruimtelijke gevolgen ontstaat door het aanleggen
van deze voorzieningen, bijvoorbeeld leidingen, vormt het aanleryer-
gunningenstelsel een belangrrijk instrument om de invioed van deze
ingrrepen te beheersen.
Per onderdeel van de infrastructurele voorzieningen zal (voor zover in
het voorgaande nog niet beschreven) aangegeven worden hoe een en
ander in het bestemmingsplan geregeld kan worden.

wegen en spoonvegen
Omdat wegen gua uitvoering en functie nogal verschillend kunnen
zijn, is een nadere detaiilering in het bestemmingsplan gewenst.
Hierbij kan aangesloten worden bij het gemaalrte onderscheid in ver-
schillende wegcategorieën. Afhankelijk van aard en functie van de
weg dienen bebouwingswije zones aangehouden te worden.
Deze variëren van L00 m breed voor primaire wegen tot L5 m voor
"overigie ontsluitingswegen". Deze zones zijn bedoeld om het ver-
keersbelang veiüg te stellen. Omdat ook andere belangen in deze zo-
nes een rol kunnen spelen, dient een afweging mogelijk te zijn. Dit
kan gewaarborgd worden door bij bestaande situaties de afstand af
te stellen op deze situatie en door het bieden van wijstellingsmoge-
lijkheden binnen deze zone.
Hiernaast wordt een zone ten behoeve van de wering van het weg-
geluid onderscheiden. Bínnen deze zone mogren geen geluidgevoelige
gebouwen worden gebouwd.
In verband met de aanwezigheid van landschappeiijk waardevolle
omstandigheden is het grewenst in bepaalde gebieden het aanleggen
van verharde wegen en het opheffen van onverharde wegen en pa-
den aanleryergunningsplichtig te stellen.

waterhuishouding en waterkering
De A-watergangen dienen bestemd te worden. Overwogen kan wor-
den om, in geval van ecologische waarden die verbonden zijn aan
een waardevolle waterhuishouding (veelal een hoge grondwater-
stand), ingrrepen in de waterhuishouding aaÍ1, een aanlegvergnrnning
te binden.
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nutst/oorzieningen en leidingen
De regeling van de met de nutsvoorzieningen en leidingen sarnen-
hangende (veelal geringe) bebouwing kan eenvoudig en beperkr btij-
ven. Meestal kan dit met een wÍjstelting worden gerealiseerd.
Wat betreft de regionale gasleidingen bestaan er beperkingen. Zo
mag er tot op een bepaalde afstand vanuit het hart hiervan niet ge-
bouwd worden en dienen handelingen achterwege te blijven die een
veilig transport van gas in gevaar kunnen brengen.
Een en ander kan in het bestemmingsplan middels een (veiligheids)-
zonering geregeld worden. Het verdient aanbeveling om in daarvoor
kwetsbare gebieden het aanleggen van leidingen aanlegvergnrnnings-
puchtig te stellen

I over¡ge functies

In het buitengebied komen een aantal bijzondere functies voor.
Dat zijn: een begnaafplaats, een tweetal padvindersterreintjes, een
tereintje in de Zwolse leemputten, waarop een paviljoen voorkomt
en waar o.a. waterfietsen gehuwd kunnen worden, een zondags-
school, de molen in Relçken en op het terrein van de Mallumse water-
molen de eigenlijke molen en het moienhuis. Het gaat hier om func-
ties die in het buitengebied thuishoren. ontwikkelingen komen er
niet voor en worden ook niet voorzien.
Aparte vermelding verdient het terrein van de Van Ouwenaller-Ver-
eniging, de voormalige Reklrense lruichting. Dit terrein is in het
vigerende plan buiten het bestemmingsplan Buitengebied gelaten
met het doel daarvoor een apart bestemmingsplan te ontwikkelen.
Dat is er echter nooit van gekomen. Omdat een planologische regie-
ling noodzakelijk is wordt het terrein nu meegienomen in het bestem-
mingsplan Buitengebied. Naast een gnoot aantal paviljoens telt het
terrein een aantal woningen. Deze woningen zijn van oorsprongi
dienstwoningen, maar hebben hun functionele betekenis verloren.
In verband hiermee heeft de Van Ouwenaller-Vereniging (VOV)
besloten om deze woningen af te stoten door verkoop aan particuiie-
ren (als bwgerwoning).
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Daarnaast zijn er andere panden die eveneens geen functionele
betekenis meer hebben. De VOV stelt voor om deze panden, om
kapitaalvernietiging te voorkomen, om te (laten) bouwen in functies
die liggen in de sociale, culturele en/of. educatieve sfeer.

I milieu

AIs laatste onderdeel van de besch¡ijving van de in het buitengebied
aanwezige functies wordt in deze paragrraaf aandacht besteed aan
het milieu.
Ook in de voorgaande paragrrafen is het milieu-aspect bij de behande-
ling van enkele functies (landbouw, landschap, infrastructuur e.d.) al
aan de orde geweest. De milieuproblematiek wordt behandeld aan
de hand van de voor het Eibergse buitengebied meest relevante
"ver"-thema's: verzuring, vermesting en verdroglng.
Het beleid van gemeente en andere overheden met betrekking tot
deze thema's wordt kort samengevat en per thema wordt ingegaan
op de aanvullende rol die het bestemmingsplan Buitengebied kan
spelen bij de uitvoering van dit beleid.

verzuring
De verzuringsproblematiek, voor zover samenhangend met emissie
van arrrmoniak uit stallen, kan doeltreffend worden gereguleerd door
middel van vergrunningrveriening in het kader van de Wet milieube-
heer. Per individueel veehouderijbedrijf kan bij de milieuvergunning-
verlening worden bezien of uitbreiding tot de mogelijkheden behoort.
Naast de Wet milieubeheer zijn nog andere wetten van belang bij de
invtrlling van het beleid inzake milieuvergunÌÍngen. Deze worden
hieronder behandelt. Daarbij is aangegeven hoe de mogelijkheden die
deze wetgeving biedt is vertaald naar vergunningverlening.

Wet verplaatsing mestproductie
Met de inwerkingrtreding van deze wet, op 1 januari 1994, zijn niet-
grrondgebonden mestproductierechten (en de daaraan gekoppelde
aantallen dieren) voor een deel verplaatsbail geworden. Een bedrijf
dat mestproductierechten aankoopt, dient uiteraard over een geldige
milieuvergnrnning te beschikken of deze aan te vragren,
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In de verplaatsingswet is vastgelegd dat in ieder geval geen mest-
productierechten naar en tussen zogrenaamde concentratiegebieden
mogen worden verplaatst. Dit zijn gebieden met een sterke concen-
tratie van veehouderijbedrijven.
Bir:nen eenzelfde concentratiegebied mag wei worden verplaatst.
Omdat de gemeente Eibergen in één van de concentratiegebieden
(Gelderland-Overijssel) is gelegen, betekent dit dat de wet in princi-
pe de mogelijkheid openlaat om mestproductierechten en dus vee
van buiten de gemeente naar binnen de gemeente te verplaatsen.
Door de gemeente wordt momenteel, in overleg met agnariërs en
milieudefensie, hard gewerkt aan de opstelling van een ammonialne-
ductieplan. ïn het kader van het op te stellen regionaal en gemeente-
lijk ammonial<reductieplan zal worden bezien in hoeverre regionale
verplaatsing van rechten mogelijk is.

Interimwet ammoniak en veehouderij
De verplaatsing van mest- en/of. ammonialaechten kan tot gevolg
hebben dat de depositie op voor verzuring gevoelige gebieden toe-
neemt. Dit is op grrond van de Interimwet toegestaan op voorwaarde
dat de afname van de ammoniakdepositie per saldo gïoter is dan de
toename. Concreet betekent dit dat alleen verplaatst kan worden als
de afstand van het 'kopende' bedrijf tot een verzuring gevoelig ge-
bied grroter is dan de afstand van het 'verkopende' bedrijf tot een
verzuring gevoelig gebied (of Índien tot arnmoniakemissie-arme stal-
bouw wordt overgegaan).

Groen Label stallen
Indien een bedrijf mestproductierechten aankoopt en de bijbehorende
dieren niet binnen de bestaande gebouwen kan huisvesten, bestaat
de mogelijkJ:eid om voor de nieuw te bouwen stallen een emissie-ar-
me stal voor te schrÍjven. In de toelichting bij de Interimwet wordt
zelfs gesteld dat 'tenminste mag worden verwacht dat voor de uit-
breiding de best uitvoerbare technieken worden toegepast (bijvoor-
beeld Groen Label stallen), eventueel voor de geheie inrichting'.
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opvuiling van bestaande emissierechten
Met de komst van emissie-arme stallen doet zich de waag voor of de
afrrame van ammoniakemissie die genoemde stallen veroorzaken,
opgevuld mag worden met een uitbreiding van het aantal dieren tot
het bestaande ammoniakemissierecht.

uit jurisprudentie van de Raad van state blijkt dat, behalve de ver-
plaatsingsbeperkingien, een bedrijf niets weerhoudt zijn bestaande
rechten op te vullen door toepassing van emissie-arme staltypen.
Door het toepassen van opvulling van bestaande rechten, wordt in
feite een stand-stiii beleid toegepast; de totale ammoniakemissie
neemt niet toe, maaf er is ook g'een sprake van een positief effect op
verlaging van het achtergrronddepo sitieniveau.

beleid Regio Achterhoek
De provincie Gelderland heeft de voorkew uitgesproken voor interge-
meentelijke ammoniakreductieplannen boven plannen per individuele
gemeente. In de Regio Achterhoek is men bezig met de opstelling
van een regionaal ARP. Er wordt getracht een soort basispian te
ontwilùelen, waarin in ieder geval de volgende onderwerpen worden
geregeld;
a legalisatie conform de Interimwet ammoniak en veehoud.erij;
b opstelling regrionaal beleid ten aanzien van verplaatsingen en de

toepassing van de saldomethode.

vertaling in het bes'temmingsplan
De in het kader van de (oude) ecologische richtlijn geinventarÍseerde
bosjes en houtopstanden (< 2 ha) welke in dit verband. als natuurwe-
tenschappetijk waardevol zijn aangemerkt, worden op grond van die
waarde bestemd als "bos- en natuurgebied", bestemmingscategorie
"bos met natuwwaarden". Omdat de Uitvoeringsregeling ammoniak
en veehouderij (behorende bij de Interimwet) een ondergtens legt bij
5 ha heeft er alsnog een aanvuliend onderzoek piaatsgevonden van
boselementen met een oppervlakte tussen 2 en 5 ha.
Op grrond van dezelfde criteria als gehanteerd bij de kleinere elemen-
ten heeft er een waardering plaatsgevonden van deze elementen en
worden de meest waardevolle elementen overeenkomstig bestemd.
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Nieuwvestiging varl agrarische bedrijven, d.w,z. het vestigen v€rn een
nog niet bestaand agrrarisch bedrijf op een nieuwe locatie, is alleen
mogelijk in deelgebied 1L ("agrrarische hoofdstructuur"; zie bijlage-
kaart "gebiedsgericht beleid tandbouw, landschap en miiieu") en al-
leen voor zovet het grondgebonden niet-veehouderijbedrijven betreft.
Hervestiging van agnarische bedrijven, dat is het verplaatsen van een
bestaand agirarisch bedrijf naar een nieuwe locatie is alleen mogelijk,
onder een aantal voorwaarden, in deeigebied 10 (gebied rondom
Beltrum) en deelgebied LL.
Het verplaatsen van productierechten tussen twee bestaande agrrari-
sche bedrijven, dus zonder dat er sprake is van een nieuwe locatie,
is in alle deelgebieden mogelijk, met inachtneming van de in het
ammoniakred.uctieplan opgenomen regelgeving (saldomethodiek).

vermesting
Het probleem van vermesting doet zich voor wanneer d.oor veehoude-
rijbedrijven meer meststoffen op het land worden gebracht dan de
gewassen kunnen opnemen. De bodem raalct daardoor verzadigd van
stikstof (N) en fosfaten (P) die vervolgens terecht kunnen komen in
het grond- en oppervlalrtewater.

Het uitgangspunt voor vermesting in het NMP is het herstellen van
het evenwicht tussen toevoer en afuoer van stikstof en fosfor, zodat
alle functies van water en bodem worden veiiiggesteld. Door het Rijk
wordt hiervoor in het kader van de derde fase van het mestbeteid.
generiek beleid ontwikkeld. In de gemeente Eibergen is een reductie
va¡r de emissie van veÍnestende stoffen met 70 tot 90% nodig.
In Eibergen bevinden zich ongieveer 500 veehouderijbedrijven die
bijdragen aan de vermestingsproblematiek. In aigemene zin kan ver-
mesting van bodem, g-rond- en oppervlakfewater ieiden tot vermin-
derde vruchtbaarheid van de bodem en vormt het een bedreiging
voor de volksgezondheid (kwaliteit van het gøondwater) en ecoiogi-
sche waarden.
Gebieden waarin de kwaliteit van het milieu een bijzondere bescher-
ming behoefb, zijn in Eibergen gelegen in het bodembeschermingsge-
bied rond Zwolle en in de grrondwaterbeschermingsgebieden rond de
waterwingebieden "Olden Eibergen" en "Haarlo".
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vertaling in het bestemmingsplan
Het vermestingsprobleem kan slechts ten dele met behulp van ruim-
telijke maatregelen aangepalrt worden. Anders dan de verzuring, die
duidelijk gekoppeld is aan bepaalde geografisch afgebakende gebie-
den, is vermesting een veel minder locatiegebonden probleem. Het
vermestingsprobleem zou immers op lokaal niveau opgelost kunnen
worden door de mestoverschotten naar gebieden buiten de gemeente
te transporteren.
NÍettemin biedt het bestemmingsplan buitengebied wel enkele mo-
gelijkJreden om voorschriften op te nemen die mede ten doel hebben
vergrroting van de mestproductie tegen te gaan, dit echter ter aanvul-
ling van bestaande generieke wetgeving op dit gebied, zoals de
Meststoffenwet en de Wet bodembescherming.
Zo wordt in het bestemmingspian geregeld dat het in het "agrarisch
kernrandgebied" slechts onder voorwaarden mogeiijk is om te scha-
kelen van een grrondgebonden agrrarisch bedrijf naar een niet-grond-
gebonden intensieve veehouderij,
Er worden tevens regels gesteld die betrekking hebben op het op-
richten van mestopslagplaatsen. Mestopslagplaatsen mogen slechts
worden opgericht binnen het agrarisch bouwperceel. Middels een
wij zigÉngrsbevoegdheid is het mogelijk om mestopslagplaatsen buiten
het agrrarisch bouwperceel op te richten.
Ter bescherming van de bodem- en grrondwaterkwaliteit is deze be-
voegdheid uítgesloten in de gebieden die zijn aangrewezen als grrond-

waterbeschermingsgebied en bodembeschermingsgebied.

verdroging
Verdroging is met narne het gevolg van maatregelen ter verbetering
va¡r de ontwatering en afwatering van landbouwgebieden en ter
voorkoming van wateroverlast in steden. Daarnaast kan het gebruik
van gnondwater door de openbare watervoorziening, de industrie en
de landbouw tot verdroging leiden.
Verdroging wordt in Eibergen veroor zaal<t door grondwaterstandsver-
laging ten behoeve van de landbouw en grondwateronttlekkingen
door landbou\ r, bedrijven, de gemeente (bronbemaling bij civiel-tech-
nische werkzaamheden), particulieren en ten behoeve varl de (drink)-
waterwinning door de Waterleidingrmaatschappij Oostelijk Gelder-
land. Verdroging kan gevolgen hebben voor de natuurwaarden en de
opbrengst van de landbouw Ín een gebied.
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uit het landschapsonderzoek is gebleken dat grrote delen van het
buitengebied van Eibergen kwetsbaar zijn voor verdrogdng. Het gaat
daarbij om de deelgebieden Kooierveld-Lintvelde, Berkeldal-west,
Olden-Eiberg:en, Rekken-Mallem, Berkeldal-oost, Zw olle -Zwilbroek en
het gebied ten westen vanZwolse leemputten.

In het bestemmingsplan wordt voor deze gebieden voor bepaalde
werken en werkzaa¡nheden in het kader van de waterhuishouding
enlof waterstand een aanlegvergmnning verplicht gesteld. Daarbij
gaat het met name om het aanleggen van sloten en gneppels en het
wijzigen van profielen van waterlopen.
Het uitvoeren van opmalingen en onderbemalingen, het wijzigen van
het peil van oppervlalctewateren en het perceelsgewijs draineren van
de bodem is aan een vergrunning gekoppetd op grond van de Veror-
dening waterhuishouding Geiderland (VwG). Deze vergunningen op
grrond van de VwG worden verleend door het waterschap.
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IV CONFRONTATIE EN AFWEGING

1 algemeen

Met als basis de kaders die door rijks- en provinciale overheden wor-
den gesteld en de in het vorige hoofdstuk giegeven beschrijvingi van
bestaande functies en waarden (met inbegnip van te verwachten
toekomstige ontwikkelingen), dient door de gemeente op verschillen-
de punten een keuze gemaalrt te worden met betrekking tot het in
het buitengebied te voeren planologisch beleid.
Om die keuze te vergemakkelijken is een hoofdstuk "conftontatie en
afweging" opgesteld. De ruimtelijke wensen en aanspraken die uit
het onderzoek naar de versctrillende functies en waarden naar voren
zijn gekomen, zijn in dit hoofdstuk naast elkaar gezet en nagegaan is
in hoeverre daarin conflicten optreden. Waar dit het geval is, is be-
keken op welke wijze een afweging van belangen mogeiijk is en een
oplossing van conflicten kan worden grevonden en hoe een en and.er
uitgewerlrt kan worden in bestemmingen en voorschrifcen.

Het eerste doel van het hoofdstuk confrontatie en afweging is de
diverse gebruiksvormen met elkaar te confronteren, dat wil zeggen te
bekijken welke invloed de ene gebruiksvorm op de andere heeft. Op
deze ma¡rier is te achterhalen of er bepaalde plaatsen in het bui-
tengebied. zijn, waar meerdere gebruiksvormen aanspraak op maken.
Er Inrnnen zich hierbij twee situaties voordoen:
- de gebruiksvormen kunnen naast elkaar bestaan, zonder d.at de

ene ten koste g:aat van de andere. In dat geval dient Ín de uiteinde-
lijke bestemmingsregeling zowel de ene als de andere
gebruiksvorm mog'elijk gemaakt te worden zonder belemmeringen;

- de volledige ontwikkeling van de ene functie beperkt geheel of ge-
deeltelijk de ontwil<keling van de andere gebruiksvorm. In dat ge-
val zal een afweging moeten plaatsvinden. Dat wil zeggen, er moet
bekeken worden welke van beide gebruiksvormen de voorkeur
Isijgt ("het zwaarst weegt"). Keuze voor de een betekent beperking
of zelfs uitsluiting van de ander.

Daarnaast zljn er gebieden of plaatsen, waar slechts één gebruiks-
vorm duidelijk de overhand heeft of de enige gebruiker is. In dat ge-
val hoeft ook geen afweging plaats te vinden en hoeft slechts reke-
ning te worden gehouden met die ene gebruiksvorm in de bestem-
mingsregeling.
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Het tweede doel van het hoofdstuk confrontatie/afweging is na te
gaarr waar nu afwecring moet plaatsvinden en waar niet, dat wil
zeggen in welke gevallen of op welke plaatsen sprake is van strijdig-
heid van belangen.

Het derde doel va¡r het hoofdstuk confrontatÍe en afweging is aan te
geven hoe deze afwecfng zal plaatsvinden, dat wil zeggen:
- welke gegevens zijn gebruikt voor de afweging?
- wat zijn de keuzemogelijkheden?
- wat zijn de gevolgen voor de afweging?
- welke gebruiksvormen hebben invioed op elkaar en hoe groot is

die invloed?

Ten behoeve van de afweging is een confrontatiematrix (schema)
opgesteld, waarin de ontwikkelingen, die binnen de verschillende
gebruiksvormen te verwachten zijn, in verband zijn gebracht met de
invloed, die deze ontwikkelingen (kunnen) hebben op andere ge-
bruiksvormen.
In de kolom zijn van boven naal beneden de ontwikkelingen van de
belangrrijkste economische gebruiksvormen aangegeven. De ontwik-
kelingen zijn niet als zodanig beschreven, omdat dit het schema te
uitgebreid en moeilijk leesbaar zou maken. Achter elke gebruiksvorm
moet hierbij gedacht worden aan ontwikkelingen, die in de deelno-
ta's beschreven zijn (bijvoorbeeld in de landbouw: de bouw van si-
lo's, het vergrroten van kavels, het stichten van nieuwe bedrijven).
In de rij is van links naar rechts de invloed van deze ontwil<Jrelingen
op de diverse gebruiksvormen aangeg:even. In de hokjes is aangege-
ven of de ene gebruiksvorm de ander bei'nvloedt.
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De cijfers hebben de volgende betekenis

1_

geen of beperkte ruimtelijke invloed. Dat, wil zeggerl, dat bij
het voorkomer¡ van twee van deze functies geen afweging hoeft
plaat,s te vj-nden. Ze kunnen onbelemmerd naast elkaar voorkomen
(bijvoorbeeld burgerwoningen en recreatie),.
er is sprake van ruimtelijke invloed. Dat wil zeggr-yL, dat. onL-
wikkelingen van de ene functie invLoed hebben op de andere func-
tie. Dat kan zijn in een grot.er gebied (bijvoorbeeld recreatie
en landbouw) of op een bepaalde plek (plaatselijk) (bijvoorbeeld
burgerwoningen en landschap). In dat laatste geval is slechts
een plaatselijke afweging of objecÈafweging noodzakelijk.
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De laatste twee kolommen betreffen niet-economische ftmcties in het
buitengebied. Dat zijn het landschap (in de meest uitgebreide bete-
kenis) en het milieu. Zowel landschap als milieu zijn van grroot be-
lang voor het duurzaam functioneren van onze leefomgeving, wat in
feite een hoofddoelstelling vormt van de ruimtelijke ordening. Tussen
beide begrippen bestaat een onmiskenbare samenhang.ze zijn hier
als aparte functies opgevoerd om de inzÍchtelijkheid en d.e afweging
van bepaalde keuzes te vergemakkelijken.
Het begrrip landschap heeft betrekking op visueel-ruimtelijke, cultugr-
historische en ecologische aspecten waarbij de ruimtelijke relevantie
nadrulçkelijk aanwezig is. Bij milieu gaat het om de kwaliteit van bo-
dem, water en lucht,
Hoewe1 het milieu in deze betekenis niet direct onderwerp Ís van de
ruimtelijke ordening kunnen een aantal ontwikkeiingen een zodanige
invloed op de kwaliteit van het milieu hebben dat die effecten be-
trokken moeten worden bij de afweging. Er bestaat met andere
woorden een zodanige samenhang tussen ruimtelijk beleid. en milieu-
beleid dat milieu-effecten bij de afweging betrokken dienen te wor-
den.

uit het schema kunnen de volgende globale conclusies getroklren
worden:
- alle gebruiksvormen beïnvloeden in hun ontwikkeling het land-

schap;
- ook de landbouw, a1s betangnijkste gebruiksvorm in het buiten-

gebied, en het milieu kunnen door veel andere gebruiksvormen
beTnvloed worden.

Bij de afweging van belangen gaat dan ook de meeste aandacht uit
naar landbouw, landschap en miiieu.

(
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2 afweging

uit de confrontatiematrix blijirt dat de ontwikkeling van bepaalde
firncties invloed heeft op andere functies. Er is vervolgens bekeken of
de elkaar bernvloedende functies met elkaar samen kunnen gaan of
strijdig met elkaar zijn en waar dat laatste het geval is, op welke
wijze een afweging van beiangen mogelijk ís.
Elke afweging van belangen dient overigens plaats te vinden binnen
de beleidskaders zoals die door rijks- en provinciale overheid zijn
aangegeven. Met name het Streeþlan Oost-Gelderland bevat concre-
te uitspraken over het plangebied (zie verder hoofdstuk II).

Voor enkele belangen is geen sprake van een beleidsafwegtng in de
eerder omscfueven zin omdat het belang al bij wet of verordening is
vastgelegd. Dit geldt met name met betrekking tot bepaalde infra-
structurele voorzieningen en bepaalde aspecten van het milieubeleid.
Hetgeen hieromtrent is vastgelegd levert voor het bestemmingsplan
een aarrtal niet te beinvloeden beiemmeringen op. Gezien deze ef-
fecten is opname in het bestemmingsplan echter wel wenseiijk,
In het volgende wordt eerst ingegaan op deze "belemmeringen";
vervolgens komt de afweging per functie (landbouw, burgerwonin-
gen, niet-agrrarische bedrijven, recreatie en infrastructuur) aan de
orde.

a belemmeringen
Kaart 4 geefb een overzicht van de belangrijkste ruimtelijke "belem-
meringen" in het plangebied, samenhangend met inftastructuur en
milieu.

infrastructurele belemmeringen
Bij infrastructufele voorzieningen is een overzÍcht van beiemmeringen
wij eenvoudig.
Langs (spoor)wegen liggen bebouwingswije zones, die nodig zijn in
verband met de verkeersveiligheid.
Daamaast gelden voor wegen met een verkeersintensiteit van meer
dan 2.450 motorvoertuigen per etmaal en voor spoorwegen geluidzo-
nes met ruimtelijke beperkingen.
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Binnen zo'n geluidzone is het oprichten van nieuwe geluidgevoelige
bebouwing in principe niet toegestaan.
Op de belemmeringenkaart zijn de 50 dB(A)-contouren van de ver-
keersintensieve wegen en de 60 dB(A)-contouren van de spoorlijn
(Winterswijk-Zutphen) aangegeven.
Ten aanzien van waterlopen geldt de Kew van het Waterschap. Deze
geeft langs A- en B-watergangen bebouwings- en bepiantingswije
stroken aan die nodig zijn voor beheer en onderhoud van de water-
gang. Verder heeft de aanwezigheid van een overlaat van de Berkel
(reductiereservoir), gelegen ten oosten van Eibergen ruimteiijke ge-
volgen: beperking bebouwingsmogelijkheden. Het reductiereservoir
vormt een bekaad gebied dat bij zeer grote afvoeren van d.e Berkel
dienst doet als waterberging.
verder is het straalpad (PTT-Telecom) tussen Neede en Groenro aan-
gegeven op de beiemmeringenkaarr in verband met de hier geldende
toegestane maximale bebouwingshoogrte.
voor leidingen a1s hoogspanningsleidingen en gasleidingen gerden
eveneens bebouwingswije stroken die als belemmeringen (zonebe-
palingen) in het bestemmingsplan zullen worden opgenomen.
De aanwezigheid van een munitiedepot in de Holterhoek vormt
eveneens een belemmering. Binnen veiligheidszones, aangegeven als
zog:enaamde "plofcÍrkels", gelden restñcties voor het bouwen en func-
ties die mensen aantreklren.

milieuhy g iëni sc he b elemmer ingen
Gecompliceerder ligrt het bij de relatie tussen milieuhygiënisch beleid.
en het ruimtelijke ordeningsbeleid. De samenhang hiertussen maru-
festeert zich in het plangebied met name op de volgende onderdelen:
- grrondwaterbescherming

Voor het plangebied zijn de waterwingebieden "Olden Eibergen"
en "Haarlo" van belang. In aanvulling op d.e provinciale Verorde-
ning Grondwaterbeschermingsgebieden is in het bestemmings-
plan een regeiing noodzakelijk, die zich richt op het beperken
van gebruiksmogelijkheden en bournrmogelijkheden,

bodembescherming
In het intentieprogtralnma bodembeschermingsgebieden is de
wijde omgeving van Zwolle aangegieven als bodembeschermings-
gebied.
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Dit intentieprognamma vormt een uitwerking van het streeþian-
beleid. Het gebied behooru tot het milieubeschermingsgebied
Winterswijk. De bedoeling is om in deze gebieden te komen tot
een intensivering van het milieubeleid naast een regelÍng in het
ruimtelÍjk spoor.
De gevoeligheid van de bodembeschermingsgebieden is geiegen
in een algemene gevoeligheid voor verzuring, vermesting,
verspreiding, verdrogrng en fysieke aantasting. Bij de milieube-
lasting is er sprake van een grrote belasting door bemesting en
fysieke aantasting.
Belangrrijkste bescherming moet verwacht worden van de gelden-
de milieuregelgeving. Bovendien zal voor dit gebied een plan van
aanpak worden opgesteld waarin dat beteid nader wordt uitge-
werkt. Voor het bestemmingsplan is siechts een beperk¡e rol
weggelegd. Belangrijkste beschermingsmiddel daarbij is het
aanle gvergunningenstels el,
Vanwege het in ecoiogisch en visueel-ruimtelijk/cultuu¡historisch
opzicht waardevoile landschap is het gehele bodembescher-
mingsgebied rond Zwoile bestemd als "agranisch gebied met
landschapswaarden". Het betreft de deelgebieden B en 9 zoals
aangegreven op de kaart "samengrestelde landschapswaardering".
Besloten is om de gronden die binnen het bodembeschermings-
gebied zijn geiegen mede te bestemmen voor de "bescherming
van de kwaliteit van de bodem". Omdat het bodembeschermings-
gebied al de bestemming "agrrarisch gebied met tandschapswaar-
den" heeft, waaraan een aanleryerg"unningensteisel is gekoppeld,
zijn geen nieuwe aanlegvergundngen opgenomen. Bij het toet-
sen van aarlwagen voor werken waarvoor een aanlegvergnrnning
nodig is, zal bij de afweging wel of geen vergunning verlenen,
mede de invloed op de bodemkwatiteit betrokken worden.

Wet milÍeubeheer
Voor het buitengebied is met name de miiieuvergunningverlening
aan veehouderijen van belang, waarbij beperking zowel van de
verzuringsschade aan bossen, natuurterreinen en landschapsele-
menten (door ammoniakuitstoot) als van stankhinder belangrijke
doeleinden vormen.
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In het op te stellen (regionaal) ammoniakreductieplan wordt
regelgeving opgenomen (o.a, saldomethodiek), waaraan de ont-
wiklreling van veehouderijbedrijven in het kader van de milieu-
vergwaingverlening wordt getoetst.
In de nabijheid van voor verzwing gevoelige gebieden zijn de
mogelijkheden om bestaande veehouderijen uit te breiden of
nieuwe te vestigen beperkt. Door alle voor verzwing gevoelige
bossen, natuwterreinen en landschapselementen (houtwal/ hout-
singel) een "groen"-bestemming te g'even, is de planologische
veiligstelling van deze elementen geregeld en ontstaat er een
samenhang tussen dit onderdeel van het gemeentelijk milieube-
leid en het ruimtelijk ordeningsbeleÍd. In de notitie "ecologische
richtlijn" is een en ander nader uitgewerkt.
De brochure "veehouderij en hinderwet" geeft richtlijnen voor aan
te houden afstanden tussen veehouderijen en stanklrindergevoeli-
ge objecten. Tot de belangirijkste stankhindergevoelige oþjecten
in het gemeentegebied behoren de kernen Eibergen, Beltrum en
Rekken. Het beleid om stankhinder nabij deze kernen te beper-
ken, is mede uitgewerkt in de bestemming "agrarisch kernrand.-
gebied".
Daarnaast vindt uiteraard bij het verlenen van miiieuvergrunnin-
gen aan veehouderijbedrijven een toetsing van het aspect stank-
trinder plaats.

b afweging per functie

l,andbouw/landschap/milieu
ontwilçkelingen in de landbouw kunnen volgens de confrontatiema-
trix vooral van invloed zijn op de aspecten recreatie, infrastructuur,
landschap en milieu.
Met name de afwegnng tussen }andbouw enerzijds en tandschap/
milieu anderzijds vormt een belangnijk item, omdat deze aspecten in
het hele buitengebied hun invloed doen gelden c,q. invloeden on-
dergaan.
In het vorige hoofdstuk is al aangegeven welke eisen vanuit de land-
bouw gesteld worcien om een ontwikkeling van de agnarische sector
in de toekomst mogelijk te maken.
Het gaat daarbij met name om eisen ten aanzien van:
- nieuwbouw en verbetering van de ligging van bedrijfsgebouwen;
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- verbetering van de ontsluiting;
- verbetering van de verkavelingssituatie;
- verbetering van de waterbeheersing;
- scheiding van gebruiksfuncties, minstens op het niveau van de

bedrijfskaveL
Uit de kwetsbaarheid van het landschap is af te lezen dat een aantal
van deze eisen meer of minder ernstige gevolgen kan hebben voor de
waarden van het landschap. Verder stellen de triervoor genoemde
milieuhygiënische belemmeringen randvoorwaarden aan de ontwik-
keling van de landbouw. Daartegenover staat dat het niet inwilligen
van deze eisen gevolgen kan hebben voor de doelmatigheid van de
agrarische bedrijfsvoering en dus voor de arbeidsopbrengst. Uiteraard
hebben niet alle maatregelen dezelfde gevolgen.
In het volgende worden aan de hand van verschillende aspecten van
de agrarische bedrijfsvoering afspraken en keuzen besproken die bij
de afwegingl tussen iandbouw, Iandschap en milieu aan de orde zijn
geweest.

het agrarisch bedriif
In navolging van de provinciale nota "Toetsingskader Bestemmings-
plan Buitengebied" wordt voorgesteld om in principe bij de agnari-
sche bedrijven geen onderscheid naar productierichting te ma}en.
Alle bedrijven waar plantaardige of dierlijke productie voolkomt,
worden gerekend tot de agrrarische bedrijven.
Er zijn echter goede argumenten om bepaalde bedrijven apart te
benaderen. Dat betreft de niet-grrondgebonden agnarische bedrijfsvor-
men (met narne de intensieve veehouderij). Vanwege verschijnings-
vorm (compacte bourn¡massa) en milieu-effecten kan het daarom no-
dig zijn om in bepaalde gebieden wel onderscheid te maken naar
productierichting. Het gaat hierbij om de kernrandgebieden. Het on-
derscheid is niet zinvol als het enkel gaat om de bestrijding van het
ammoniaþrobleem (verzuring) of stankhinder. Voor deze specifieke
milieuproblemen vormt de milieuvergrunning een beter instrument om
dit te regelen.
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bebouwing ten behoeve van het agrarisch bedriif
Het is gebruikelijk om de bebouwing ten behoeve van een agrrarisch
bedrijf te concentreren op een agnarisch bouwperceel. Doel van de
bouw¡rercelen is om de bebouwing in het agnarisch gebied te orde-
nen. Fliervoor kunnen argumenten van landschappelijke en/of milieu-
hygiënische aard bestaan.
voor een optimale agrrarische bedrijfsvoering is een oppervlakte van
een bouwperceel van circa t ha doorgraans voldoende.
waar sprake is van geringe agnarische activiteiten (bedrijven met een
bedrijfsomvang van minder dan 50 s.b.e.) kan volstaan worden met
een kleiner bournrperceel (ter grootte van het bestaande erf).
ook in landschappelijk en/af in milieuhygiënisch opzicht waardevolle
en kwetsbare gebieden kan het gewenst zijn een kleiner bouwper-
ceel aan te geven.

Enige flexibiliteit in de vorm van het bouwperceel is wenselijk. Dit
wordt bereil,rt door bouwpercelen aan te geven met harde en zachte
grrenzen.
overschrijding van een harde (normatieve) grens is siechts mogelijk
nadat een afweging heeft plaatsgevonden, waarvoor uiteraard. een
procedure moet worden gevolgd. overschrijding van een zachte (indi-
catieve) grrens is zonder procedwe mogelijk; bebouwing dient echter
wel geconcentreerd te worden en aan te sluiten bij de bestaand.e
bebouwing en het totale bournrperceel mag hierdoor green groter aan-
eengesloten oppervlak laijgen dan L,5 ha.
In landschappetijk waardevolte gebieden (bijv. vanwegie karakteristie-
ke openheid) en in gebieden met milieuhygiënische bezwaren (zoals
kernrandgebieden) zijn de agrrarische bouw¡:ercelen van harde gren-
zen voorzien. In landschappelijk weinig waardevolle gebieden zijn de
bouwpercelen waar mogelijk van zachte grenzen voorzien.

Ten behoeve van een heidere regelgeving worden een aantal zaken
vastgelegd. Dat zijn:
de maximale bouwhoogüe in het hele plangebied (binnen agrarische
bouwpercelen!) wordt vastgesteld op 12 m voor bedrijfsgebouwen
(met uitzondering van voedersilo's, hooibergen en windturbines), op
I m voor bedrijfswoningen en op 6 m voor andere-bouwwerken
(waaronder sleufsilo's en mestopsiagplaatsen).

\
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Mestsilo's en biogasinstailaties dienen bij voorkeur op het agrrarisch
bouwperceel te worden gebouwd, met narne in landschappelijk
waardevolle gebieden (waardevolle openheid, waterhuishouding e.d.)
of in gebieden met milieuhygiënische belemmeringen (waterwinge-
bieden, kernrandzones).
In minder kwetsbare landschappen mogen deze, indien noodzakelijk
om milieuhygiënische redenen en afuoer naar centrale c.q. gebundel-
de mestopslagrplaatsen niet tot de reëIe mogelijkheden behoort, ook
buiten het bouwperceel worden gesitueerd.

Dienstwoningen mogen volgens de voorschriften een inhoud hebben
van 600 m3.In de agnarische sector is bedrijfsopvolgringr een actueel
thema. Meestal resulteert dat in het feit dat de zoon of de dochter
het bedrijf overneemt. Dat gebeurt vaak in de vorm van een maat-
schap. Veelal behoort de bouw van een tweede woning niet tot de
mogelijldreden. Om die reden bestaat wel de behoefte aan een vorm
van inwoning(dubbele bewoning) op het moment dat de opvolger
een eigen huishouden gaat voeren. Bij du-bbele bewoning dient spra-
ke te blijven van een woning. Hiertoe is het gewenst dat de inhouds-
maat voor agrarische bedrijfswoningen vergroot wordt tot 700 m3'
Voordeel van deze regeling is dat voorkomen wordt dat op den duur
twee zelfstandige woningen ontstaan. Daarnaast blijft er natuurlijk
ook behoefte bestaan aan een zelfstandige tweede woning.
Een tweede woning bij een agffarisch bedrijf is toelaatbaar indien
daaraan uit bedrijfstechnische overwegringien behoefte bestaat, dat in
het geval als er sprake is van een volwaardig tweemansbedrijf, Om
te voorkomen dat een tweede agrrarische bedrijfswoning gebruilrt
gaat worden als burgerwoning zal een actief ontmoedigingsbeleid
worden gevoerd.

nieuwvestiging
Vanwege de hoge achtergronddeposÍtie van ammoniak in de ge-
meente Eibergen en het (plaatselijk) aanwezig zijn van milieuhygrreni-
sche belemmeringen en/of kwetsbare natuur- en landschapswaarden,
is het gewenst om zeer terughoudend te zijn ten aanzien van nieuw-
vestigring van agrarische bedrijven in het plangebied.
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Met name als er sprake is van verplaatsing van een bestaand agra-
risch bedrijl welke verplaatsing in overeenstemming is met de in
een (regionaal) ammonial<reductieplan opgenomen regelgeving en
waarmee een bestaand milieuhygiënisch en/of. ruimtelijk lcrelpunt
wordt opgelost, zou hervestiging op een nieuwe locatie kunnen wor-
den toegestaan. voorwaarde is dan wel dat op deze nieuwe iocatie
green milieuhygiënische en landschappelijke belemmeringen bestaan.
In de gebiedsgewijze afweging zal nader worden aangeduid. waar dit
het geval is.

uitvoering van werkzaamheden
Het kan nodig zijn dat voor een verbetering van de externe productie-
omstandigheden bepaalde werken uitgevoerd moeten worden,
Voorbeelden triervan zijn:
- egaliseren, afgraven en ophogen van gnonden;
- het verbeteren van de verkaveling door het opruimen van beplan-

ting (houtwallen, kavelgrrensbeplanting, erfbeplanting en wegbe-
planting);

- het ve¡beteren van de ontsiuiting door het aanleggen van verhar-
dingen (koepaden, ontsluitingswegen) ;

- het veranderen van de grrondwaterstand door het aanleggen van
waterlopen of het vergrraven, verruimen en dempen van bestaan-
de waterlopen.

omdat deze werkzaamheden invloed kunnen hebben op bepaalde
landschapswaarden is in die gevallen een nadere afweging wense-
lijk. Deze afweging vindt plaats tussen de land.bouwkundige voorde-
len en de landschappetijke gevolgen van die werkzaamheden. Afhan-
kelijk van die afweging kan een vergrunning afgegeven worden, ge-
weigerd worden of onder voorwaarden verleend worden.

Niet voor alle werkzaamheden in daarvoor kwetsbare gebieden is
een verguraing nodig. Ingevolge constante Kroonjurisprudentie is het
vereiste van een vergrwuling niet nodig voor werken en werkzaamhe-
den die als normaal voor de agrrarische bedrijfsvoering kunnen wor-
den beschouwd of in het normale onderhoud passen. Wei is een
verguruúng nodig voor meer omvangrijke werken, die meestal maar
een keer uitgevoerd worden en daarom duidelijke invioed kunnen
hebben op de karakteristiek van een gebied.
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Het is moeilijk om hierbij nauwkeurig aan te geven wanneer dit wel
en warìneer niet het geval is.
Zo kian bijvoorbeeld het kappen van een paar karakteristieke bomen
op een zeer specifieke plaats meer veranderen aan een plaats dan
het opruimen van jonge erfbeplanting bij boerderijen.
Omdat voor het vellen of rooien van houtgewas vaak ook een kapver-
grunrring ingevolge de Boswet of de gemeentelijke Kapverordening
benodigd is, zou het vereiste van een aanleryergunning een verdub-
beling betekenen van de regelgeving op dit tereÍn.
In het Landschapsbeleidsplan is aangegeven dat ondermeer vanwe-
ge de bredere belangenafweging bij het aanlegrvergunningenstelsel
de gemeente dit stelsel prioriteit geeft boven de kapvergr.rnning, in
de agnarische bestemmingen die daarvoor in aanmerking komen
("agrrarisch gebied met landschapswaarden"). Aan het Landschapsbe-
leidsplan zijn ook richtlijnen te ontlenen voor het toetsen van aanleg-
vergruruúngen.

bos- en natuurterrein
Met als basis de ecologische waardering van bossen en natuurgebie-
den (gnoter dan circa L ha) zoals gegeven in het Landschapsbeleids-
plan (zie kaart 1) en de inventarisatie van "voor verzuring gevoeiige
gebieden" in het kader van de ecologische richtlijn en de Interimwet
ammoniak en veehouderij, zijn de "giroen"elemerrten aangiegeven die
voor een bestemming "bos en natuurgebied" in aanmerking komen.
Besloten is om hierbij 3 bestemmingscategorieën te onderscheiden:
- "natuurgrebied", bestemd voor de instandhouding en ontwikkeling

van natuurwaarden. Houtproductie (bos-instandhoudÍng) en re-
creatie zijn geen doeleinden en worden slechts getoiereerd voor
zover ze de instandhouding en ontwikkeling van natuurwaarden
niet nadelig beinvloeden.
Heide-, water- en moerasgebieden, bij de ecoiogrische waardering
aangegeven als "met gtote natuurwaarde", worden als zodanig
bestemd. Het betref[ ondermeer enkele (restanten van) heide-
veldjes en schraallandvegetaties met aangrenzende houtopstan-
den (o.a. deel Hoones Bos, Rekkense Heide, Nijkampsheide), het
natuurterrein Pannekuilen, de Ballastput en de Zwolse Leemput-
ten (Zwiibroek).

- "bos met natuurwaarden", primair bestemd voor de instandhou-
ding en ontwikkeling van natuurwaarden en secundair voor
houtproductie. Houtproductie kan plaatsvinden mits grootschali-
ge kap, intensieve vormen van grrondbewerking en bosbeheer en
aanplant van snelgroeiende uitheemse houtsoorlen achterwege
blijven.
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Openluchtrecreatie vormt geen doeleinde; bestaande voorzienin-
gen ten behoeve van extensief dagrecreatief medegebruik in de
vorm van paden, banken, parkeervoorzieningen, wandelroutes,
piclo:ic}æIaatsen e.d. kunnen gehandhaafd biijven mits ze de
instandhouding en ontwikkeling van natuurwaarden niet negatief
beTnvloeden.
Aanleg van nieuwe dagrrecreatieve voorzienÍngen is niet mogelijk.
Voor deze bestemmingscategorie komen in aanmerking alle bos-
sen welke bij de ecologrische waardering als "met grote natuur-
waarde" zijn aangegeven, evenals alte bosjes kleiner dan b ha,
houtwallen en houtsingels welke bij het onderzoek naar voor
verzuring gevoelige gebieden op basis hun natuurwetenschappe-
lijke/ecologische betekenis als "natuurbehoudswaard.evol" zljn
aangegeven.
"bos", primair bestemd voor houtproductie, maar waarbij open-
luchtrecreatie als nevenfunctie goed mogelijk is. Aanleg van
kleinschalige dagrrecreatieve voorzieningen wordt in deze be-
stemmingscategorie dan ook toegiestaan.
Voor de normale bosbouwkundige bedrijfsvoering (beheer en
onderhoud) is geen aanlegvergnrnning vereist. Hieronder worden
in elk geval verstaan de handelingen die op grrond. van een be-
heersplan ingevolge de "Regeling Bijdragen Bos- en Landschaps-
bouw 199L" worden verricht.
Voor deze bestemmingscategorie komen in aanmerking alle ove-
rige bossen grroter dan 2 ha welke bij de ecologische waardering
a1s "met beperkte natuurwaarde" zijn aangegeven en welke bo-
vendien bij de nadere (veld)inventarisatie ten behoeve van de
aanwijzing van voor verzuring gevoelige gebÍeden ook niet als
"natutubehoudswaardevol" zijn aangemerlçt,

gebiedsgewii ze afweging
De afweging tussen landbouw enerzijds en landschap en milieu an-
derzijds is gebiedsgewijs nader uitgewerkt.
Op basis van de in hoofdstuk III geschetste agrrarische, landschappe-
lijke en miiieuhygiënische kwaliteiten en kwetsbaarheden is de (bij-
gevoegde) kaart "gebiedsgericht beleid landbouw, landschap en mr-
lieu" samengesteld.
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Op deze kaart wordt het plangebied opgedeeld in 11 deelgebieden,
welke deel uitmaken van 4 "beleidscategorieën".
De deelgebÍeden 1 tot en met 9 zijn in iandschappelijk (ecologisch
en/of. visueel-ruimtelÍjk-cultuurhistorisch) opzÍcht het meest waarde-
vol en maken deel uit van de beleidscategorieën "gtroene hoofdstruc-
tuur" en "open gebied". Voor deze deelgebieden is (op de kernrandzo-
nes bij Eibergen en Rekken na) de bestemming "agrarisch gebied met
landschapswaarden" geproj ecteerd.
De deelgebieden 10 en 11 zijn in landschappelijk opzicht minder
waardevol en behoren tot de beleidscategorieën "landschappelijk
herstructureringsgebied" respectievelijk "agrarische hoofdstructuur".
Voor deze deelgebieden is (op de kernrandzones bij Eibergen en
Beltrum na) de bestemming "agrarisch gebied" geprojecteerd.
Voo¡ de directe omgeving van de woonkernen van Eibergen, Beltrum
en Rekken is de bestemming "agirarisch kernrandgebied" geprojec-
teerd.

bestemming " agrarisch geb ied"
ïn de gebieden met deze bestemming ligrt het accent op het agra-
risch bedrijf en worden de landbouw zo min mogetijk beperkingen
opgelegd. Gezien de in landschappelÍjk opzicht geringe waarde van
de betreffende deelgebieden 10 en 1.1 wordt in deze bestemming
geen aanlegvergrunningenstelsel opgenomen ter bescherming van
karal¡rteristieke landschapselementen, Bestaande voor verzuring ge-
voelige houtopstanden en natuurterreintjes zijn wel specifiek be-
stemd als "bos en natuurgebied" maar komen slechts in een geringe
dichtheid voor.

Deelgebied 10 (omgeving Beltrum) wordt gekenmerkt door een girote
dichtheid en spreidingr van agrrarische bedrijven, waaronder relatief
veel niet-grrondgebonden veehouderijen. Bovendien komen in dit ge-
bied relatief veel burgerwoningen voor. GezÍen deze dichtheid, van
(agrrarische) bebouwing en (stank)hindergevoelige objecten is beslo-
ten om verplaatsing van bestaande, van buiten dit deelgebied afkom-
stige agrrarische bedrijven naar een nieuwe bouwlocatie in dit deel-
gebied (zogenoemde hervestigÊngr) niet toe te staan. Wel zijn er in
deelgebied 10 mogeiijkheden opgenomen voor de hervestiging van
uit dit deelgebied zelf afkomstige agnarische bedrijven.
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Voorwaarde is dat door die verplaatsing milieuwinst ontstaat of een
economisch grunstiger situatie voor het bedrÍjf. De regnrlering van
stank vindt plaats middels de milieuvergruruúnryerlening.
De agrrarische bouwpercelen in dit deelgebied worden voorzien van
harde (normatieve) gnenzen, Met betrekking tot het landschap in dit
"landschappelijk herstructr,ueringsgebied" wordt gestreefd naar ont-
wikkeling van een nieuwe, visueel-ruimtelijk waard.evolle land-
schapsstructuur, met name door de gerichte aanleg van beplantings-
elementen in het nu tametijk kale, "uitgeklede" hoevenlandschap rond
Beltrum.

Deelgebied L1" kent een geringere dichtheid van agrarische bedrijven
en (stank)trindergevoelige burgerwoningen; bovendien is het aand.eel
van de (gnondgebonden) rundveehouderij groter.
onder voorwaarden van algemeen milieuhygaënische aard en mits in
overeenstemming met een (regionaal) ammonialrreductiepian is (via
een wijzigingsprocedrue) hervestignng van elders te verplaatsen agra-
rische bedrijven toegestaan.
voorwaarde is dat daarmee dan een ruimtelijk of milieuhygnënisch
lcrelpunt wordt opgeiost.
verder is in deelgebied 1L ook de vestiging van nieuwe (nog niet
elders gevestigde) agrrarische bedrijven mogietijk, mits dit grrondge-
bonden niet-veehouderijbedrijven betreft .

De agnarische bouwpercelen in dit deelgebied. zijn waar mogelijk
voorzien van zachte (indicatieve) grenzen, waardoor een vergroting
van het bouwperceel tot maximaal L,5 ha zond.er planologische pro-
cedwe mogelijk wordt gemaakt.

bestemming " agrarisch gebied met landschapswaarden"
De deelgebieden 7 tlm 9 zijn in landschapperíjk opzicht zo waardevol
en kwetsbaar (zie tabel in hoofdstuk III, 2, c) dat besloten is hier
enige planologische beperkingen op te leggen aan de agrarische
bedrijfstak.
De bescherming van de landschappelijke kwaliteÍt wordt allereerst
uitgewerl<t middels het aanlewergrurrringenstelsel dat per deelge-
bied wordt toegespitst op de specifiek aanwezige waardevolle land-
schapskenmerken.
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Op de kaart "Eebiedsgericht beleid landbouw, landschap en milieu"
wordt een overzicht van deze kenmerken per deelgebied gegeven.
Uiteraard worden de in deze deelgebieden vaak in ruime mate aan-
wezige, voor verzuring gevoelige bossen, natuurterreinen en land-
schapselementen bestemd als "bos- en natuurgebied" en a1s zodanig
planologisch beschermd.

Hervestiging van elders te verplaatsen agrrarische bedrijven is in
deze deelgebieden niet toegestaan. Wel kan een verdere ontwikke-
ling van bestaande agrrarische bedrijven plaatsvinden (bijv. d.oor toe-
passing van de "saldomethodiek") mits dit gebeurt binnen de regelge-
ving behorend bij een (regionaal) ammoniakreductieplan en met in-
achtneming van andere milieuhygnënische randvoorwaarden (stank).
Dit wordt geregeld middels de mÍiieuvergunningveriening.

Behalve op bescherming van bestaande landschapswaarden (met
name door middel van het aanleryergundngenstelsel) richt het be-
leÍd zich in de deelgebieden L tot en met I ook op de verdere ontwik-
keling van de gewenste landschapskarakberistiek.
In de beleidscategorie "groene hoofdstructuur" betrefb dit de verster-
king dan wel ontwikkeling van ecologische inftastructuur, natuuront-
wikkeling en verweving landbouw en natuur.
In de beieidscategorie "open gebied" betreft dit d.e versterking van
het grootschalig open karakter en van de overige landschapskarakte-
ristiek van essen en groenlanden, evenals d.e accentuering van de
randen van deze open gebieden.
In het landschapsbeieidsplan zijn voorstellen gedaan voor (inrich-
tings)maatregelen die bijdragen aan de gewenste landschapskarakre-
ristiek.

be*emming " agrarisch kernrandgebied"
De gebieden met deze bestemming zijn niet alieen bestemd voor
uitoefening van het agrrarisch bedrijf, maar met name ook voor de
bescherming van waardevoile landschapskenmerken (onderdelen varr
de deelgebieden 3 en 6) en van het woon- en leefmilieu in de aan-
grenzende kernen (Eibergen, Beltrum, Rekken), evenals voor
(dag)recreatieve doeleinden (volkstuinen, uitloopfunctiel) alsmede
landschapsbouw,
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In verband met d.eze diverse belang'en en teneinde conflicten tussen
deze functies te voorkomen, worden beperkingen opgeiegd aan de
agnarische bedrijfsvoering, Zo geldt een aanlewergrurnningensteisel
ten aanzien van waardevolle landschapskenmerken, is hervestiging
van agrarische bedrijven niet toegestaan en wordt uitbreiding van de
niet-grondgebonden agrrarische bedrÍjfsvoering vanwege de compacte
verschijningisvorm en stankhinder, beperkf tot 100 m2 dan wel de
aanwezÍge oppervlalrte. De agnarische bouwpercelen worden aan alle
zijden voorzien van harde (normatieve) gnenzen en beperkt tot een
oppervlalrte kleiner dan 1" ha.
Rond de }deine kern "zwolle" wordt d.e bestemming "agrarisch kern-
randgebied" niet nodig c.q. wensetijk geacht. De bestemming "agra-
risch gebied met landschapswaarden" (deelgebied B) biedt vold.oende
garanties voor de bescherming van landschappelijk waardevolle en
milieuhygënisch kwetsbare situatÍes, terwijl er rond deze kieine
woonkern geen exrra accent gelegd behoeft te worden op ontwikke-
Iing van (dag)recreatieve mogelijkheden, uitloopfunctie, landschaps-
bouw e.d.

niet-agrarische bedriiven
In het buitengebied van Eibergen komen circa 70 niet-agirarische
bedrijven voor. uit de reacties op de gehouden enquête Ís gebleken,
dat er bij de helft van deze bedrijven sprake is van uitbreid.ings-
wensen. Daarnaast is in de praktijk gebleken, dat er behoefte bestaat
aan vestigingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijven.

uit de confrontatiematrix is af te lezen, dat er met name sprake kan
zijn van invloed van deze ontwikkelingen op het landschap, de in-
ftastructuur en het milieu. De meeste van de niet-agra¡ische bedrij-
ven hebben een verstedelijkend effect op de omgeving.
Dit komt omdat de relatie tussen veel niet-agrarische bedrÍjven en d.e
omgeving niet functioneel is (inciusief horeca heeft 60% van de be-
drijven geen functioneie relatie met het buitengebied). In d.e relatie
met het landschap zijn van belang, die bedrijven die g'esitueerd. zijn
in gebieden die in visueel-ruimtelijk/cultuurhistorisch en/of ecolo-
gisch opzicht kwetsbaar zijn. Uitbreidingsplannen van niet-agrrarische
bedrijven in gebieden met deze specifieke kwetsbaarheid ztilten
daarom nader afgewogen moeten worden.

{,
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Daarnaast zal rekening gehouden moeten worden met milieu-
effecten.
Milieu-invloeden van niet-agrarische bedrijven bestaan vooral uit ge-
luid, stank en verkeersoverlast.

Allereerst is aan de orde welke bedrijven bestemmen en welke niet.
In ieder geval dienen een bestemming te krijgen de bestaande, in
vigerende plannen, reeds bestemde bedrijven, Daarnaast zijn er be-
drijven in de loop van de tijd ontstaan met medeweten en medewer-
king van het gemeentebestuw (artikei 19).
Ook deze bedrijven krijgen een bestemming,
Het beleidsstreven van de provincie om bestaande bedrijven in het
buitengebied te verplaatsen naar een bedrijfsterrein wordt niet als
een reële optie ervaren. Het feit dat er in de meeste gevailen sprake
is van een vigerende (bedrijfs)bestemming zal dit onderstrepen.

Bestemmen zal een zekere uitbreidingsmogelijkheid met zich mee-
brengen. De omva¡rg daarvan is aÍhankelijk van de behoefbe en de
aa¡d van het bedrijf. Daarbij zullen in navolgdng van de provinciale
regels de volgende richtlijnen worden aangehouden.
- Bedrijven die een functionele binding hebben met het buitenge-

bied kunnen in principe dezelfde mogelijkheden krijgen als agna-
rische bedrijven, tenzlj de landschappelijke situatie een beper-
king noodzakelijk maalrt. Dat betekent ook dat de regeling voor
een tweede woning overeenkomstig de agnarische regeiing wordt
opgenomen.

- Bedrijven die geen functionele binding hebben met het buitenge-
bied laijgen in principe een zeer beperkre uitbreidingsmogelijk-
heid waarbij de bestaande bebouwing als uitgangspunt zal die-
nen. Gedacht is aan een uitbreiding met L5% van de bestaande
bebouwing: een nadere afweging is in dit gevai niet nodig tenzij
er sprake is van een bijzondere, iandschappeiijk kwetsbare situa-
tie. In dat geval zal de (geringe) uitbreiding gerelateerd worden
aan de toezegging, middels beplanting te zorgen voor een goede
landschappelijke inpassing.
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In navolging van de provinciale milieu-inspectie wordt de volgende
indeling geharrteerd. Tot bedrijven die een tunctionele binding met
het buitengebied hebben worden gerekend:
- handetsbedrijfinlandbouwwerktuigen;
- landbournrmechanisatiebedrijf;
- loonwerkersbedrijf;
- veevoeder- en fouragehandel;
- veehandelsbedrijf;
- melkrijdersbedrijf;
- kuikenbroederij;
- dierenartsvoorlandbouwhuisdieren;
- rietdekkersbedrijf.
De overige bedrijven worden gerekend tot bedrijven die geen binding
met het buitengebied hebben.

voor de bedrijven die in een landschappelijk waardevolle omgeving
zijn gelegen is een nadere afweging nodig. In de uitwerking van het
bestemmingsplan zal dit plaatsvinden.
Dit kan in de vorm van het beperken van de bebouwing, het stellen
va¡r nadere eisen bijvoorbeeld ten aanzien van het aanbrengen en
projecteren van beplanting. voor de overige bedrijven is geen nadere
afwe ging noo dz akelij k.

Ten aanzien van een vijftal bedrijven is een specifieke, op het bedrijf
afgestemde, bestemming opgenomen, vanwege de afwijkende bebou-
wings- c.q. uitbreidingsmogelijkheden van d.eze bedrijven. Deze uit-
breidingsmogelijkheden behoeven enige toelichting, daar dit beteid
afwijkt van hetgeen provinciaal is voorgeschreven. Het betreft hier de
volgende bedrijven:
- het bouw- en aannemersbedrijf Gururewiek, Zieuwentseweg 13 te

Beltrum
- een bedrijf voor productie en verkoop van recreatieproducten van

de heer Riethorst aan de Rekkensebinnenweg te Reklren,
- keukenfabriek De Beek, aan de Groenloseweg in Eibergen
- sloperij en verkoop van bournrmaterialen en handel in antiek Penter-

man aan d.e Kerkdijk in Eibergen
- en een geprojecteerd garagebedrijf aan de Groenloseweg in Eiber-

gen.
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Voor de laatstgenoemde drie bedrijven is aI in een eerder bestem-
mingsplan ontworpen en in procedure gebracht. Het opnemen in het
bestemmingsplan Buitengebied dient alleen om de te voorkomen dat
deze incidentele herzieningen buiten beeld blijven. Het tigt voor de
hand om de in deze "postzegelplannen" geaccordeerd.e mogelijkhe-
den integraal over te hevelen naar het bestemmÍngsplan Buitenge-
bied.
Anders ligrt het voor de uitbreidingsmogelijkheden voor beide andere
bedrijven
Voor bouwbedrijf Gunnewiek is dat een uitbreidingsmogelijkheid. tot
2000 mz.
Het bedrijf heeft deze ruimte nodig ten behoeve van opslag van ma-
terialen en een machinale timmerwerþlaats. Dee1s worden deze
behoeften veroorzaak[ door milieuregelgeving. De meer d.aï "geringe"
bouwbehoefte van het bedrijf afgezet tegen de het provinciale beleid
inzake niet functioneel aan het buitengebied gebonden bedrijven
heeft de gemeente er toe gebracht om als eerste optie te kiezen voor
het verplaatsen van het bedrijf naar een bedrijfsterrein. Het bedrijf
heeft vervolgens door een efiern accountantsbureau een onderzoek
laten instellen naar de gevolgen van verplaatsing. uit dit onderzoek,
dat vertrouwelijk ter inzage is, biijlrt dat verplaatsing van het bedrijf
financieel onmogelijk is. Een suggestie om voor de bouwbehoefte
gebruik te maken van het aangtrenzende agrrarische bedrijf is niet
realiseerbaar. Het betreft een volwaardig agnarischbedrijf dat niet te
verwerven is.
Met betrekking tot het bedrijf voor de productie en verkoop van re-
creatieproducten speelt in principe dezelfde problematiek een rol.
Ook bij dat bedrijf is verplaatsing financieel niet haalbaar. Een derge-
lijke verplaatsing zou een investering wagen van circa f 2.000.000,--
Dat is voor dat bedrijf niet mogelijk. Daar komt bij dat, gezien de
ligging van het bedrijf in het kernrandgebied van Rekken een uirbrei-
ding ruimtelijk niet onaanvaardbaar is Dit gebied is een overgangis-
gebied van de kern naar het buitengebied en er is sprake van een
diversiteit van firncties.
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Naast de uitbreiding van de bestaande bedrijven is de vestigingr van
nieuwe bedrijven van belang. Waar het gaat om de vestiging van be-
drijven met een functionele binding aan het buitengebied wordt door
middel van een artikel 11 W.R.O.-procedure de vestiging van deze be-
drijven mogelijk gemaakt op plaatsen waar al bestaande bedrijven
voorkomen of in wijkomende agrarische bedrijfsgebouwen,
Nieuwvestiging van overige bedrijven is ongewenst vanwege het
verstedelijkend ka¡alrter ervan.

recreatie
Bij recreatieve bestemmingen wordt een onderscheid gemaalrt tussen
recreatieve voorzieningen, waarbij het recreatieve gebruik van de
gnond en opstallen de hoofdfunctie vormt en overige recreatieve voor-
zÍeningen. Het eerste is het geval bij voorzieningen als manegres en
sportvelden of een kampeerterein. Voorschriften en plankaart bake-
nen de omvang van het ruimtebeslag (hoogrte, bebournringsoppervlak
etc.) af. Bij de overige recreatieve voorzieningen Ís er veelal sprake
van een recreatief medegebruik. Het betreft hier bijvoorbeeld route-
gebonden vormen van recreatie (wandelen, fietsen, paardrijden) in en
rondom boscomplexen en in het agrrarisch gebied. Ook het kanovaren
op de Berkel kan in dit verband genoemd worden.

Zljn voor deze recreatievormen voorzieningen nodig (parkeerplaatsen,
schuilgelegenheden, picloricþIaatsen, trimtoestellen, banken etc.),
dan komt de recreatieve functie tot uitdrukking in de doeleindenom-
schrijving. Zljn er geen specifieke voorzieningen nodig, zoals fietsrou-
tes over landbouwwegten, dan behoeft de recreatieve functie ook niet
verder omsch¡even te worden.

vestiging nieuwe verbliifsrecreatie
Bij de vestiging va::. een recreatieterrein dient de omvang van de in-
greep en de invloed op het landschap te worden afgewogen tegen de
kwetsbaarheid van het landschap. Het zal duidelijk zijn dat het vesti-
gen van een minicamping landschappelijk minder effecten oproept
dan een volwaardig kampeerteffein van meer dan 5 ha.

(
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Ook is de invloed op de landbouw van belang. Een terrein voor ver-
blijfsrecreatie is een stankhindergevoelig object. Willen er geen be-
lemmeringen voor de landbouw optreden dan dient een terein voor
verblijfsrecreatie op minimaal 250 à 300 m van een agrarisch bedrijf
te zijn gesitueerd.

Camping De Fontein wil het kampeerberrein gedeeltelijk omzetten Ín
een zomerhuisjesterrein. Daarnaast wil men 20 à 30 chalets realise-
ren.
In landbouwkundig opzicht verandert er weinig. Het betreft geen uit-
breiding van het terrein en stankcirkels blijven ongewijzigd. Ook in
Iandschappelijk opzicht verandert er weinig. De aanwezigheid van
zomerhuisjes is weliswaar permanenter dan de aanwezigheid van
caravans en tenten maar dit zal nauwelijks een bezwaar opleveren
als het terrein wordt ingericht met beplanting.

overige verbliifsrecreatieve mogeliikheden
Ten aanzien van de overige verbiijfsrecreatieve mogeiijkheden als
individuele stacaravans of zomerhuisjes dient een terughoudend be-
leid te worden gevoerd.
Het kamperen bij de boer behoeft vanuit agrrarische overwegingen
geen nadere afweging als het beperkt blijft tot cÍrca L0 kampeermid-
delen bij een bestaand agnarisch bedrijf.

Voor het kamperen bij de boer of op een kampeerboerderij wordt
ervan uitgegaan dat dit de ontwikkeiing van agrarische bedrijven in
zijn algemeenheid niet belemmert. Met andere woorden, agrrarische
ontwikkelingen kumen min of meer los gezien worden van het bie-
den van geringe verblijfsrecreatieve mogelijkheden op boerderijen en
behoeven vanuit dit aspect geen nadere afweging.
Uit landschappelijke overwegringen bestaan er eveneens weinig be-
zwaren tegen het kamperen bij de boer. Ook niet in de als land-
schappelijk kwetsbaar aangemerkte gebieden.
Voorwaarde is uiteraard dat de kampeermiddelen in nauwe ruimtelij-
ke relatie met de bestaande bebouwing worden gesitueerd (binnen
het bouwperceel).
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dagrecreatieve mogelij kheden
Bij de dagrrecreatieve mogelijkheden gaat het veelal om beperkbe ont-
wikkelingen, soms met een specifieke functie.
Bij de aanleg van dagirecreatieve voorzieningen zal per geval beoor-
deeld moeten worden wat het effect is op het landschap en wat de
gevolgen zijn voor de aanwezige agrarische bedrijven. Is er sprake
van een geregeld gebruik door dagrrecreanten, dan is een dergelijke
voorziening te beschouwen als (stank)hindergevoelig en zal vestigring
gevolgen kunnen hebben voor bestaande agnarische bedrijven. Alleen
bij een afstand van meer dan 250 à 300 m zijn die gevolgen gering.
- De aanleg van kleinschalige dagnecreatieve voorzieningen in de

vorm van picloricþlaatsen, parkeervoorzieningren, schuilgelegen-
heden, fiets- en wandeipaden e.d. heeft over het algemeen
slechts een geringe invloed op landbouw, Iandschap en milieu.
In landschappelijk kwetsbare gebieden wordt het aanleggen van
dergelijke dagrecreatieve voorzieningen aanlegvergunningsplich-
tig gemaakt.

- Een nadere afweging is nodig voor een (nieuwe) Iocatie voor het
modelvliegrterrein aan de Apedijk.
Dit terrein levert nu hinder op voor omwonend.en, terwijt een
woongebied op befieklrelijk korte afstand is gelegen. Een alterna-
tief is een locatie in het Beltrumseveld. Daar doen zich de minste
problemen voor, zowei landschap als qua milieu-effecten. Indien
het op termijn mogetijk blijlrt om tot verplaatsing te komen, dan
zal dit middels een gedeeltelijke planherziening plaatsvinden.

- uitbreiding van lçleine watersport op de beken kan voo¡al gevol-
gen hebben voor de natuurwaarde van deze beektopen en de
aangrenzende oevers. Hoewel de meeste beken zijn gekanali-
seercl, hebben ze een belangrijke (potentiële) ecologische waarde
die bijvoorbeeld door het aanbrengen van beekbegeleidende
beplarrtÍng en herinrichting van taiud.s en oeverzones (plas-dras-
oevers) versterl¡rt kan worden,
Daarom wordt voorgesteld om de toegankelijkheid van de beken
voor de kleine watersport (met name kanovaren) en het aanbren-
gen van specifieke recreatieve voorzieningen (piclaricþlaatsen,
schuilgelegenheden, afmeervoorzieningen e.d..) vooralsnog te be-
perken tot de Berkel.

{
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Het landschappelijk belang van de Leemputten is groot. Een ge-
deelte van de Leemputten biedt mogeiijkheden voor dagrecre-
atieve activiteiten in de vorm van waterfietsen. Een toename van
de recreatiedruk op dit natuurgebied is niet gewenst aangezÍen
dit gevolgen heefL voor de aanwezige natuurwaarden. WeI zou
het aantal wandelpaden uitgebreid kunnen worden. Door de
provincÍe zijn daartoe voorstellen gedaan.

burgerwoningen
Gezien het aantal burgerwoningen en de in de loop der tijd ontstane
rechten worden burgerwoningen bestemd. Bestemmen betekent het
erkennen van de woonfunctie. Dat betekent ook dat elke bestaande
woning een zodanige omvang dient te (kunnen) krijgen, dat deze
ruim kan voldoen aan de eisen die in het Bouwbesluit worden ge-
steld. Dat levefi een woningr van circa 600 m3 op.

Voor een te verplaatsen woning in het gebied van de Zwolse
Leemputten is een nieuwe locatie opgenomen aan de Winterswijkse-
weg. De bestaande woning zal worden geamoveerd. Een en ander
was nodig in verband met het beheer van dit gebied.

Bij alle burgerwoningen dienen bijgebouwen mogielijk te zllrr. De
mogelijkheden worden echter beperkt tot de directe omgeving van d.e
bestaande woningen. HÍerbij wordt gedacht aan een oppervlakte van
7O m2. Ook dient het plan een saneringsregeling te bevatten om bij-
gebouwen van slechte kwaliteit te vervangen (door minder omvang-
rijke) nieuwe bijgebouwen,

voor het bestemmingsplan kan worden volstaan met het aangeven
van burgerwoningen door middel van een symbool op de kaart. Be-
scherming van karakteristieke bebouwing middels de gemeenteiijke
monumentenverordening is niet in alle gevallen voldoende en dient
in het bestemmingspian aanvullend geregeld te worden (middels
beperkt aanlegver$mningenstelsel).
Tot slot dienen de gevolgen van woningsplitsing afgewogen te wor-
den. De gevolgen voor het landschap zijn beperirt, als er tenminste
geen verdere uitbreiding plaatsvindt. Voor de landbouw ontstaat er
in feite een toename van de d¡uk op het buitengebied.
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Daar staat tegenover dat een karakteristieke boerderij, met vaak een
behoorlijke omvang, als gevolg van woningspiitsing weer een zin-
volle functie lrrij$ en dus behouden blijft, hetgeen uit landschappe-
Iijke overwegingen van belang is. Uit dien hoofde wordt woning-
splitsing voor woningen die karakteristiek zijn en als zodanig op de
plankaart worden aangeduid via wijstelling mogeiijk gemaakb. Deze
mogelijkheid wordt ook door het provinciale beieid en de jurispruden-
tie erkend.
Voorwaarde voor splitsing zal o.a. zijn dat gieen grotere druk voor de
landbouw zal ontstaan in het kader van de miiieuvergnrnningenverle-
ning.

Ínfrastructuur
In het buitengebied van Eibergen komt een groot aantal infrastruc-
turele voorzieningen voor met een sterk wisselende ruimteLijke in-
vloed.
Bij de meeste infrastructurele voorzienÍngen horen bepaalde bestem-
mingsstroken of beschermingsgebieden. Deze zijn reeds besproken
en op de belemmeringenkaart aangegeven.
In het kader van cle landinrichtingsprojecten Hupsel-Zwolle en
Beltrum-Eibergen zijn met narne ontwikkelingen ten aanzien van
wegen en waterlopen te verwachten. Definitieve plannen ontbreken
vooralsnog zodat niet bekend is welke conseç[uenties dit zal hebben.
Niet is te verwachten dat er op korte termijn duidelijkJreid hierover
zal zljn. Het is zelfs de vraag of dit binnen de planperiode zal zijn. In
het plan wordt dan ook geen rekening gehouden met deze plannen.

De voorgenomen aanleg van Rijksweg L5 (N15) zal van g[ote invloed
zijn op het buitengebied. Al in L969 (provincie Gelderland), respec-
tievelijk 1977 (provtncie Overijssel) is een tracé vastgesteld voor deze
rijksweg. Het tracégedeelte AL2-Varsseveld is inmiddels gereali-
seerd.
De voltooiing van Rijksweg 15, door aanleg van het tracégedeelte
Varsseveld-Enschede, is van gïoot belang voor de verdere ontsluiting
van de Achterhoek; bovendien kan deze weg een oplossing bieden
voor de huidige milieuhinder en verkeersonveiligheid die het gevolg
zijn van de doorsnijding van de Eibergse kern door de bestaande
Twenteroute (S59).



120

Dit is een reden geweest om aI eerder in een bestemmingsplan
("herziening Buitengebied ten behoeve van Rijksweg L5") het tracége-
deelte voor zover gelegen in de gemeente Eibergen planologisch te
regelen. Dat plan is echter nooit in procedure gegaan.
In dit plan worden de gevolgen van aanleg en gewenste maatregelen
voor inpassing van de weg beschreven.

Inmiddels heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat besloten
een MER-studie te laten verrichten om te komen tot een (nieuwe)
vaststelling van het tracé,
Hiermee komt het eerder vastgestelde tracé ter discussie. Het ge-
meentebestuur van Eibergen gaat in haar beleid voorlopig uit van het
aanvankelijke tracé. Na afronding van de MER-studie zal bezien wor-
den welke planologÍsche maatregelen wenselijk zijn.

overige functies
Voor de overige functies geldt dat er veelal sprake is van bestaande
situaties. Een uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden in de
Zwolse Leemputten wordt vanwege de kwetsbaarheid van dÍt gebied
niet mogelijk gemaakt, and.ers dan het aangeven van een wandelrou-
te. Aan de plannen van de VOV wordt, voorzover het de functiever-
andering betreft naar een sociale, culturele en/of. educatieve functie
meegewerl¡rt. Deze functies sluiten aan bij de doelstellingen van de
VOV en hebben ruimtelijk gezien beperkte effecten. Voorwaarden
zijn dat ma:r. 10% van de bebouwing hiervoor gebruikt mag worden
en geen toename van bebouwing optreedt. Nieuwe woonfuncties
worden niet toegestaan, anders dan aan 6 inpandige dienstwonin-
gen.
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V JURIDISCHE PLANOPZET

In het hiervoor gestelde is in feite de basis gelegd voor het bestem-
mingsplan en de bestemmingen.
Alvorens nader in te gaaJl op de verschillende bestemmingen en
hierbij beho¡ende voorsch¡iften, wordt stilgestaan bij de juridische
uitgangspunten en de juridÍsche opzet van het plan,

I juridische uitgangspunten

A De voorgeschreven bepalingen zijn uitsluitend opgenomen, indien dit
uit een oogrpunt van een goede ruimtelijke inrichtingi van het plange-
bied noodzakelijk is.
De bestemmingen zijn zodanig geprojecteerd, dat duidelijk is waar
gebouwd kan worden en welk gebruik hierbij is toegestaan.
Het bestemmingsplan legrt niet alleen vast wat er aan bebouwing be-
staat of welk gebruik er plaatsvíndt maar ook de mogelijke ontwik-
kelingen over een periode varl ongeveer L0 jaar.
De rechtsgelijkheid vereÍst dat bepaalde gebruiksvormen op dezelfde
wijze worden bestemd.
De bestemmingsplankaart geeft door middel van grrafische aanduidin-
gen de bestemmingen aan van de grronden. De verklaring bij de plan-
kaart geeft hierbij de bestemmingsaanduidingen, terwijl de voor-
scfuiften een uitwerking zijn van deze bestemmj.ngen door middei
van bebouwings- en gebruiksvoorschriften. Omdat voor alles de voor-
schriften duidelijk moeten zljn, zLJn de doeleindenomschrijvingen
hierin opgenomen. De verklaring bevat aanduidingen voor de be-
stemmingen, de zones en overige zaken, die op de plankaart voor-
komen. Onder de aanduidingen zijn teksten opgenomen, die een be-
ginselverklaring inhouden van het gebruik en de bebouwing in een
bepaald gebied. De voorschriften regelen dit gedetailleerd.
Plankaart, verklaring, Beschriiving in hoofdliinen en voorschriften
vormen in iuridisch opzicht een eenheid en dienen als zodanig te
worden gehanteerd.
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Daarnaast dient het bestemmingsplan vergezeld te gaan van een toe-
lichting, welke een onderbouwing geeft aan het bestemmingsplan in
zijn geheel. Hierin zljn zowel de intenties van het plan als de uitleg
van de voorschriften opgenomen.

B De bestemmingen kennen in principe de volgende opbouw:
Artikel ..:

L Doeleindenomschrijving:
hierin wordt een omschrijvingr gegeven van de doeleinden waar-
toe de betreffende gnonden zijn bestemd.

2 Toegestanebebouwing:
hierin worden de bouwvoorschriften in verband met de toege-
stane bebouwing vermeid.

3 Nadere eisen (ex artikel 15 lid L sub b W.R.O.):
trierin wordt geregeld wanneer Burgemeester en Wethouders be-
voegd zijn nadere eisen te stellen aan situering en maatvoering
van bebouwing.

4 Vrijste[ingsbepalingen (ex artikel 1"5 iid L su-b a W.R.O.):
hierin staan vermeld de gevallen waarin het toegestaan Ís van de
onder lid 2. genoemde bouwvoorschriften af te wijken; daartoe
zijn wij stellingsbepalingen opgenomen.

5 Aanlegvergumingen:
hierin worden geregeld de bijzondere gebruiksbepalingen van
het aanlewergunningensysteem; ze hebben betrekking op het
(doen of laten) uitvoeren van werkzaamheden die van invloed
kunnen zijn op de landschapswaarden die voorkomen zoals cul-
tuurhistorische, visueel-ruimtelijke of ecologische waarden, maar
ook waa¡den die betrekking hebben op een goed woon- en leef-
milieu in gebieden waaf sprake is van een zekere woningbouw-
concentratie.

6 Wijzigingsbepalingen (ex arrikel L1 W,R.O.):
hierin is vermeld in welke gevallen en onder welke omstandig-
heden Burgemeester en Wethouders bevoegd zijn het plan (be-
stemming, voorschriffen en/of plankaart) te wijzigen.
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Het spreekt voor zich dat, in verband met het gestelde in artikel 10
W.R.O., niet aan iedere bestemming een dergelijk uitgebreid voor-
sch¡iften¡egime is gekoppeld; bij dergelijke bestemmingen zijn de
verschillende leden doorgenummerd zonder acht te slaan op boven-
genoemde indeling.

Het gehele voorscfuiftenpakket is onderverdeeld in vier paragrafen.

Paragraaf I bevat de inleidende bepalingen; de begrripsbepaiingen en
de wijze van meten. Deze bepalingen dienen voor het betere begrip
van de materiëIe voorsch¡iften in de paragrafen II, III en IV.
In de begrripsbepalingen zijn die begnippen opgenomen, die bij de
toepassing varr de voorschriften van wezenlijke betekenis zljn en/of
afwijken van de betekenis in het normaal spraakgebruik. Het is van
belang om op deze plaats even stii te staan bij artikei 2 "Wijze van
meten". Bepaald is dat in geval van ondergrronds bouwen, de bepa-
Iingen omtrent de wijze van meten (hoe worden hoogrten, oppervlak-
ten e.d. berekend) op overeenkomstige wijze worden toegepast.
Reeds een aantal keren heeft de Afdeling Rechtspraak van de Raad
van State uitgesproken "dat zij geen grrond ziet voor het oordeel dat
aan het bestemmingsplan en de daarbij behorende voorschriften niet
voldaan behoeft te worden in geval van ondergnondse bour ¡".

Aan de voorsch¡iffen betreffende de wijze van meten za7 daarom een
uitleg worden gegeven die aansluit op hun strekking en in
overeenstemming is met bovenbescfueven uitgangspunt.
Voorbeeld: de oppervlakte van de ondergrondse gebouwen zal wor-
den gemeten buitenwerks en ter hoogte van de vloer van het
gebouw.

Paragraaf II behelst de eigeniijke materiële voorschriften, die recht-
streeks in verband. staan met een bepaalde bestemming.
In het voorgaande is de opzet en indeling van deze voorschriften in
het algemeen reeds besproken, terwijl onder paragrraaf 2 ("juridische
planopzet") en verder, de inhoudelijke bestemmingisvoorschriften
worden toegelicht.

{
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Paragraaf III bevat zonevoorschriften. Met het begrrÍp "zone" wordt
bedoeld een bepaald gebied in een (of meer) bestemming(en), waar-
op nog nadere voorschriften van toepassing zijn in verband met een
specifiek belang, dat in een zonegrebied beschermd dient te worden.

Paragraaf fV bevat de algemene wijstellingsbepalingen die nage-
noeg op alle bestemmingen terugslaan, waardoor de praktische han-
teerbaarheid van de voorschriften wordt vergroot.
Deze paragrraaf regelt bovendien het overgangsrecht van de oude
sÍtuatie onder het vigerend plan in verband met de nieuwe regeiing
van dit bestemmingsplan.
De overgangsbepalingen hebben derhalve een andere (negatieve)
status dan de positieve bestemmingsvoorschrift en.
De overgangsvoorschriften regelen de bebouwing en het gebruik van
grond en opstallen, die in strijd zijn met de bestemming of de voor-
schriften of met beide op het moment van respectievelijk de terinza-
gelegging van het ontwerpplan (bouwwerk) en het van kracht wor-
den van dit ontwerpplan (gebruik).

2 juridische planopzet

a algemeen
De juridische opzet van het pian is zodanig dat rechtgedaan wordt
aan de doelstellingen en mogelijkheden van de Wet op de Ruimtelij-
ke Ordeningr en het Besluit op de ruimtelijke ordening. In concreto
betekent dit dat:
a getracht is niet meer te regelen dan strilçt noodzakelijk;
b het plan een zodanige flexibiliteit c.q. globaliteit bezit d,at nier bij

voorbaat alle ontwikkeiingen worden uitgesloten;
c het plan een beheersinstrument is geworden in plaats van een

statisch eindbeeld.

In het navolgende zal aangegeven worden op welke wijze (juridisch)
vorm is gegeven aan het bepaalde onder a, b en c.
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b iuridische planopzet
Het ontwerpplan is voor een deel geënt op het conventionele gede-
tailleerde plan. Belangrrijke verschillen met het gedetailleerde eind-
plan zijn de volgende:
L Het plan is voor een groot gedeelte dankzij de "algemene be-

schrijving in hoofdlijnen" (artikel 5) meer programmatisch van
opzet.

2 Het plan kent minder gedetailleerde bestemmingen en gebruiks-
en bouwvoorschriften.

ad1 Bij wetswijziging van 1986 is in het Besluit op de ruimtelijke
ordening een nieuw instrument geTntroduceerd: de Beschrijving
in hoofdlijnen (artikel 12 B.r.o.). Deze Beschrijving in hoofdlijnen
(hierna te noemen B.i,h.) moet (voor wat betreft de juridische
status) in feite bezien worden als een voorschrift als bedoeld in
artikel 10 W.R.O., waarin de gemeente op meer beschrijvende
wijze haar beleid ten aanzien van bepaalde zaken juridisch bin-
dend kan vastleggen. Aldus zal de B.i.h. "regels" bevatten wel-
ke normaliter moeilijk inpasbaar zljn in wat tot nu toe aange-
duid werd met "de voorschriften behorende bij het plan".
Een toevoeglng van een B.i.h. moet wel een "functionele meer-
waarde" hebben. Dit betekent dat een B.i,h. achterwege kan
blijven wanneer de gebruikelijke voorschriften in combinatie
met flexibiliteitsbepalingen en plankaart voldoende duidelijk-
heid geven ten aanzien van het gremeentelijk ruimtetijke orde-
ningsbeleid (op bepaalde onderdelen).

Een functionele meerwaarde is aanwezig indien de B.i.h. wordt
gehanteerd ten behoeve van:
a het aanbrengen van een samenhang tussen de verschil-

lende onderdelen van het bestemmingsptan;
b het verduidelijken van de verhouding tussen de toegeken-

de doeleinden binnen een globale bestemming waarin
meer belangen aan de orde zijn;

c het beschrijven van kwalitatieve elementen die een rol
moeten spelen bij de uitvoering en toepassing van het
plan;

d het verwoorden van beleidsmatige en prognammatische
doelstellingen;

{
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e het leggen van een relatie met de inzet van financiëIe en
ruimtelijke relevante andere middelen ter realisering van
het in het plan vervatte ruimtelijk beleid,

Als we deze criteria bezien, dan zal het duideüjk zijn dat voor
een eenvoudige gedetailieerde bestemming als "\A¡ater" of
"\Aregen" dan wel een bestemming waarbij niet meer dan de
bestaande situatie is vastgelegd, een toevoeging van een B.i.h.
bepaald geen functionele meerwaarde zal creëren.
De behoefte om een B.i.h. op te nemen zal zíc}r in het bijzonder
voordoen bij het opstellen van globale eindbestemmingen; dit
zijn bestemmingen waarbinnen meerdere doeleinden (functies)
toelaatbaar worden geacht terwijl tegelijkertijd die doeteinden
niet met een harde begrrenzing op de plankaarf worden weer-
gregeven en een uitwerking ex artikel LL W.R.O. niet noodzake-
lijk is. In enkele gevallen kunnen deze doeleinden zelfs niet op
de kaart worden weergegeven; denk hierbij aan de doeleinde
"bescherming van het woon- en leefmilieu" (agrrarisch kernrand-
gebied, artikel 8).
Bij dergelijke bestemmingen kan de B.i.h. aangieven op welke
manier de versctrillende doeleinden worden nag:estreefd en hoe
de doeleinden zich tot elkaar verhouden.

Bovenstaande heeft geleÍd tot de conclusie dat het ten aanzien
van het voorliggende plan zinvol is om een algemene B.i.h. op
te nemen waarbij het verwoorden van beleidsmatige aspecten
met betrekking tot het plangebied voorop staat.
Deze algemene Beschrijving in hoofdlijnen is gemeenschappê-
Iijk aan alle bestemmingen.
In deze algemene beschrijving in hoofdlijnen wordt de ontwik-
kelingsgedachte ten aanzien van de landbouw, het landschap
en het milieu vastgelegd. Hierbij is gebruik gemaakt van een
gebiedswijze benadering. De onderscheiden gebieden zijn aan-
gegeven op de kaart "gebiedsgericht belei.d landbouw, land-
schap en milieu". Deze kaart maakb nadrukkelijk onderdeel uit
van deze algemene B,i.h.
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Op deze wijze wordt tevens voor wat betreft de landschappeiij-
ke hoofdstructuur een directe verbinding gelegd tussen het ge-
meentelijk Landschapsbeleidsplan en het beleidsinstrument
waarin alle ruimtelijke claims een vertaling behoeven: het be-
stemmingsplan.
Eenzelfde relatie is gelegd ten behoeve van de milieubescher-
mingsgebieden binnen het plangebied. Op de kaart "gebiedsge-
richt beleid landbouw, landschap en milieu" is het grondwater-
en het bodembeschermingsgebied aangegeven. De bescher-
ming vindt daarnaast piaats door middel van zonevoorsch¡iften
(artikel 26 respectievelijk artikel 31).

Centrale gedachte achter de eerder genoemde wetswijziging
was "regel niet meer dan noodzakeiijk ís, maan regel datgene
wat noodzakelijk is goed". Om deze gedachte concreet inhoud
te geven in het voorliggende plan is het aantal bestemmingen
en de daarbij behorende bouw- en gebruiksvoorschrifren waar
mogelijk beperkt. Dit betekent dat (met name de agrrarische)
bestemmingen ruime doeleindenomschrijvingen bevatten en
dat bouw- en gebruiksvoorschriften geen onnodige beperkin-
gren voorschrijven: er is zoveel mogelijk uitgegaan van het
maximaal toelaatbare.
Gevolg hiervan zou kunnen zljn dat zich ongewenste ontwikke-
língen voordoen. Om deze ontwikkelingen te sturen voorzien
de voorschriften op verschillende plaatsen in een nadere eisen-
bevoegdheid ten behoeve van Burgemeester en Wethouders.
Deze nadere eisen kunnen betrekking hebben op maatvoering
en situering van bebouwing en zijn met name daar opgenomen
waar conflicterende belangen c.q. doeleinden onder één be-
stemming zijn gebracht.
"Globalisering" heefr plaatsgevonden ten aanzien van vooral de
agrrarische bestemmingen: "agrarisch gebied", "agrarisch gebied
met landschapswaarden" en "agrarisch kernrandgebied".
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3 bestemmingen

A de agrarische bestemmingen

algemeen
Het betreft hier de bestemmingen "agrarisch gebied" (artikel 6), "agra-
risch gebied met landschapswaarden" (artikei 7) en "agrarisch kern-
randgebied" (artikel 8).
Over de toekenning van agrrarische bouwpercelen en de maatvoering
is hiervoor in de toelichting al voldoende gezegd. Nadrukhelijk vormt
het bouurperceel een bebouwingsoppervlak binnen één van de on-
derscheiden bestemmingren en geen aparbe bestemrning. BebouwÍng
en agrarisch gebied gaan immers meestal zonder ruÍmtelijke güenzen
in elkaar over.
Voordeel van dit systeem is dat de in de bestemmingsomschrijving
opgenomen landschapswaarden ook van toepassing zlln op het
bouwperceel en dus ook toetsingscriteria vormen voor bijvoorbeeld
het afgeven van wijsteliingen.
De grrenzen van de bournrpercelen onderscheiden zich in harde (nor-
matieve) gtrenzen en zachte (indicatieve) gnenzen in de bestemming
"agrrarisch gebied" en uitsluitend harde grenzen in de bestemmingen
"agrarisch gebied met landschapswaarden" en "agrarisch kernrandge-
bied".
Overschrijding van de zachte girenzen is niet aan een procedure ge-
koppeld terwijl het veranderen van de als normatief aangegeven
grenzen uitsluitend mogelijk is na een vrijstellingsbesluit ex
artikel L5 W.R.O.
Indicatieve g[enzen zijn aangegeven om de concentratiegedachte in
beeld te brengen en zijn opgenomen daar waar aangrenzende ge-
bieden niet zodanige (Iandschaps)- waarden hebben dat een "bin-
nendringen" van agrrarische bebouwing nu reeds uitgesloten zou
moeten worden.
Bij overschrijding van indicatieve girenzen kunnen Burgemeester en
Wethouders wel nadere eisen te stellen aan maatvoering en situering
van bebouwing om in verband met een gewenste concerrtratie van
bedrijfsbebouwing en (indien aanwezig) ter bescherming van land-
schapswaarden een zo optimaal mogelijke situatie te creëren.
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Eerder al is de keuze gemotiveerd voor het hanteren van de drie
eerdergenoemde agrarische bestemming'en. Deze agrrarische be-
stemmingen kennen alle een ruime doeleindenomschrijving in die zin
dat niet alleen de agrarische bedrijvigheid wordt genoemd.
Een doeleinde dat in alle agrarische bestemmingen voorkomt, is de
bescherming van karakteristieke bebouwing. Waardevolle karakberis-
tieke panden zijn e>çliciet op de kaart aangegeven en gekoppeld aan
een aanleryergunningenstelsel welke het (al dan niet gedeelteiijk)
slopen van bebouwing moet afwegen tegen de aanwezigre waarden.
Dit betekent dat indien het pand niet meer aan de eisen voldoet die
tegenwoordig aan de bouwkundige staat worden gesteld. en dit niet
meer op een redelijke wijze kan worden hersteld of indien het pand
onbewoonbaar is verklaard, de aanleryergn¡nning zal worden ver-
leend. Bij verbouw van de woning of het pand in bedrijfsruimte, enkel
toegestaan ten behoeve van een doelmatige agnarische bedrijfsvoe-
ring, is green aanlegvergnrnnrng vereist; hierover zal de rn¡elstands-
commissie zljn oordeel geven.

de bestemming "agrarisch gebied" (artikel 6)
Als doeleinden worden aangegieven:
- de uitoefening van het agrarisch bedrijf;
- een gebruik ten behoeve van het kamperen bij de boer, evenals

extensieve dagrrecreatie;
- bescherming van karakteristieke bebouwing (alleen daar waar

dat op de plankaart staat aangegeven);
- kleinschalige dagrrecreatieve voorzieningen, alsmede landschaps-

bouw;
- een functioneel aan het buitengebied gebonden niet-agrarisch

bedrijf (alleen daar waar dat op de plankaarr staat aangegeven);
- een niet-ftmctioneel aan het buitengebied gebonden niet-agrari-

sche bedrijf (alleen daar waar dat op de plankaart staat aangege-
ven).

Deze doeleindenomschrijving roept de vraag op wat moet worden
verstaan onder een agrrarisch bedrijf. In artikel 1" (de begripsbepalin-
gen) is als definitie opgenomen: "een bedrijf dat is gericht op het
vooÍtbrengen van producten door middel van het telen van gewassen
en/of het houden van dieren".

{
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Het feit dat gesproken wordt van "bedrijf' geeft al aan dat semi-agra-
rische doeleinden met een hobbymatig karalrter niet gerekend kun-
nen wotden onder het begnip "ag-rarisch bedrijf'.

Naast de algemeen bekende vormen van akkerbouw, veehouderij en
tuinbouw, worden hieronder ook allerlei minder gangbare bedrijfsac-
tiviteiten begirepen zoals viskwekerijen, wormenkwekerijen, boom-
kwekerijen etc. Ook kan worden gedacht aan specifieke bedrijfsvor-
men zoals biologisch-dlmamische of ecologische land; en tuinbouw,
het houden van scharrelvarkens etc. Verder wordt ook de teelt van
snelgroeiend houtgewas (populieren, wilgen, bepaalde naaldhout-
soorten) in de vorm van tijdelijke productiebeplantingen als een agra-
risch gebruik beschouwd.
Onder deze definitie valt in eerste instantie ook de niet-grondgebon-
den agrarische bedrijfsvoering zoals de varkens-, kalver- of pluimvee-
fokl<erij, eendenmesterij of -fokkerij, pelsdierhouderij en witlof- of
champigrnonkwekerij.
Op de waag of deze niet-grrondgebonden agrarische bedrijfsvoerÍng
moet worden bezien als een apart te behandelen functie wordt hier-
na nader ingegaan.
Daarnaast kent de bestemming "agrarisch gebied" een aantal wijstel-
lÍngs- en wijzigingsbevoegdheden.
Zo is opgenomen een wijstellingsbevoegdheid ex artikel 15 W.R.O.
ten behoeve van het oprichten van een tweede bedrijfswoning en
een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 1.1 W.R.O. voor het opnemen
van nieuwe agrrarische bouwpercelen. In beide gevallen dient een
toetsing plaats te vinden aan de criteria welke bij de betreffende
vrij stellings - of wij zigingsb evo e gdheid zij n op genomen.

Enkele (beleids)onderdelen waarvoor in de bestemmingen voorschrif-
ten zijn opgenomen verdienen een korte toelichting.

onderscheid productierichtingen
Een onderscheid in productierichting is zinvol als bepaalde produc-
tierichtingen zodanige ruimtelijke gevolgen hebben dat een regrule-
ring wenselijk is. Een onderscheid binnen productierichtingen is
minder zinvol als daarmee alleen maar wordt beoogd stankhrnder of
ammoniaþrobleem op te lossen. Voor deze regulering biedt de mi-
Iieuvergrunning meer en betere mogelÍjkheden.
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Een en ander leidt tot de conclusie, dat alleen in het kernrandgebied
een onderscheid tussen grondgebonden en niet-grondgebonden agrra-
rische bedrijven wenselijk is. De bouwmassa in combinatie met mi-
lieuhinder zijn zodanig, dat een toename van intensieve veehouderij
in de kem¡and niet als wenselijk wordt beoordeeld.

koppeling ruimteliike ordening en milieuvergunning
Hiervoor is reeds aangegeven dat in de gebieden met de bestemming
"agrrarisch gebied" geen sprake is van een zodanige sítuatie, dat een
aparte benadering van niet-grrondgebonden agnarische bedrijfsvoering
(ruimtetijk gezien) noodzakeiijk is.
In geval van (bouw)aanwagen in verband met nieuwvestiging is het
gewenst een inzicht te verl<rijgen in de miiieuhygiënische implicaties
van een en ander.
Om dit te bereiken is, zowel in geval van vestiging als in geval van
uitbreiding, waarbij een harde grens wordt oversctreden, voorge-
schreven dat aangetoond dient te worden dat het (betreffende) agra-
risch bedrijf, gelet op de ligging, aard en omvang ten opzichte van de
in de nabijheid gelegen functies, een zodanig beperkre milíeulrinder
zal veroorzaken, dat daardoor de belangen van deze functies niet in
onevenredige mate zullen worden geschonden (milieucriterium). Op
deze wijze biedt het bestemmingsplan zelf een handvat voor locatie-
keuzen waarbij de aanvaardbaarheid van een ontwikkeiing voor het
milieu binnen de afweging die het bestemmingsplan voorschrijft een
centrale rol speelt. Voor de bestemming agrrarisch gebied is bepaald
dat bij de toepassing van het milieucriterium in ieder geval de aspec-
ten "verzuring" (ammoniak-uitstoot) en "stankhinder" in de beoordeling
betrokken dienen te worden.

vriikomende agrarische bedriifsbebouwing
Een ander actueel onderwerp ten aanzien waarvan in de Beschrijving
in hoofdlijnen het beleid wordt weergegeven, vormt de probiematiek
van de wijkomende agnarische bedrijfsbebouwing. In de voorschriften
is bepaald dat in geval van bedrijfsbeëindiging de bestemming ex
artikel 11 W.R.O. gewijzigd kan word.en ten behoeve van "\ roondoel-
einden" dan wel de vestíging van een functioneel aan het buitenge-
bied gebonden niet-agrrarisch bedrijf. Tevens Ís daarbij aangegeven
aan welke voorwaarden daarbij moet worden voldaan.
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Het is belangrrijk een inzicht te verlaijgen ten aanzien van het begrrip
"functioneel aan het buitengebied gebonden niet-agrrarisch bedrijf';
dit mede omdat dit begrrip ook in andere bestemmingien gebruilrt
wordt (zie tekening "bedrijfsbebouwing").

Onder functioneel aan het buitengebied gebonden niet-agirarische be-
drijven zullen met naJrre de volgende bedrijven worden verstaanl
- handetsbedrijf in landbournrwerlrtuigen;
- landbournrmechanisatiebedrijf;
- loonwerkersbedrijf;
- veevoeder- en fouragehandel;
- veehandelsbedrijl niet zijnde een veewaag;
- melkrijdersbedrijf;
- kuikenbroederij;
- dierenartsvoorlandbouwhuisdieren;
- rietdekkersbedrijf.
da¡r wel naar aard, hinder en omvang hriermee vergelijkbare bedrij-
ven.

tweede bedriifswoning
De voorsch¡iften bij de verschillende agrarische bestemmingen ma-
ken het mogelijk dat Burgemeester en Wethouders wijsteliing kun-
nen verlenen voor het oprichten van een tweede bedrijfswoning per
agrrarisch bedrijf. Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de (aan-
vaardbaarheid van) tweede bedrijfswoningen is geiijkluidend voor de
drie agrrarische bestemmingen: de bedríjfseconomische noodzaak zal
aangetoond moeten worden en de tweede bedrijfswoning zal duide-
lijker herkenbaar moeten worden bebouwd: er moet sprake zijn van
een duidelijke ruimtelijke relatie tussen de eerste en tweede bedrijfs-
woning.
Het gemeentebestuur wil te allen tijde voorkomen dat tweede be-
drijfswoningen gebruil,rt gaan worden als burgerwoning, hetgeen wil
zeggen een woning die in geen enkele relatie staat met het agrarisch
bedrijf.
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In verband met het bepalen van de bedrijfseconomische noodzaak
wordt als beleid geharrteerd, dat deze noodzaak vaststaat wanneer
de arbeidsbehoefte op een agnarisch bedrijf tenminste 1,75 volwaar-
dige arbeidskrachten bedraagt en twee personen in het kader van
hun hoofdberoep op het bedrijf werkzaam dienen te zijn.

mestopslag
Het gemeentelijk beleid is erop gericht om het opslaan c.q. bewaren
van mest uitsluitend te doen plaatsvinden binnen de gnenzen van het
bourruperceel. De bestemming bevat een mogielijkheid cim via vrijstel-
ling mestopslag buiten het bouwperceel toe te staan.

woningsplitsing voormalige boerderiien
In het bestemmingsplan wordt de mogelijkl:eid geboden om in geval
van bedrijfsbeëindiging een agrrarisch bouwperceel om te zetten ten
behoeve van "\ roondoeleinden"; Burg'emeester en Wethouders zullen
hiertoe het bestemmingsplan dienen te wijzigren ex artikei 11 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening. Als voorwaarde is opgenomen dat
slechts de bestaande bedrijfswoning inclusief de inpandige bedrijfs-
ruimte ("de boerderij") aangewezen mogen worden voor het wonen
en dat het aantal woningen beperkt dient te worden tot één.

Geregeld wordt dat Bwgemeester en Wethouders bevoegd zijn om in
het wijzigingsplan te bepalen dat een spiitsing van de voormatige
boerderij ten behoeve van 2 zelf.startdige woningren c.q. zelfstandige
wooneenheden is toegestaan. Het voorliggend plan geeft daartoe een
aa¡rtal criteria waarvan de belangrrijkste zijn dat de inhoud van de be-
bouwing (de boerderij) ten behoeve waarvan de splitsing wordt uit-
gevoerd, minimaal 900 m3 dient te bedragen en dat slechts boerderij-
en welke op de plankaart zijn aangewezen als karakteristieke bebou-
wing voor splitsing in aanmerking komen.
Voorts mag de splÍtsing niet tot gevolg hebben dat de bedrijfsvoering
op nabijgelegen agirarische bedrijven nadelig wordt beTnvloed.

bebouwing buiten bouwperceel
Aan Burgemeester en Wethouders is de bevoegdheid gegeven om
met toepassing van een wijstellingsbevoegdheid bouwvergnrnning te
verlenen voor het oprichten van meikstallen, schuilgelegenheden en
open kapschuren buiten het bouwperceel.
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In de bijbehorende wijstellingsbepaling wordt aangegeven in welke
situaties een dergelijke wijstelling verleend kan worden, narnelíjk: in
die situaties waarin sprake is van een ongiunstige verkavelingssitua-
tie.

nieuvrruestiging agrarische bedrijven
Vestiging van nieuwe (nog niet elders gevestigde) agrarische bedrij-
ven is alleen mogelijk in deelgebied LL en alleen wanneer dit grond-
gebonden niet-veehouderijbedrijven betreft. Bij deze bedrijfsvorm is
over het algemeen sprake van een beperkte belasting, zowel in ruim-
telijk als milieuhygiënische zin.
Daa¡naast is in de deelgebieden L0 en LL onder bepaalde voorwaar-
den hervestiging (d,w.z. verpiaatsing van bestaande agrrarische be-
drijven naar een nÍeuwe bouwlocatie) van agrarische bedrijven toegie-
staan. In deelgebied 10 is hervestigrng aileen toegestaan voor bedrij-
ven die uit dit deelgebied zelf afkomstig zijn. In deeigebied L1. mogen
de te hervestigen bedrijven van elders afkomstig zijn.
De hervestiging moet dienen ter oplossing van een ¡uimtelijk en/of
milieuhygiënisch lcrelpunt op de oude locatie. In geval van hervesti-
ging wordt het agrarisch bouwperceel op de oude locatie opgeheven.
Voorts dient de nieuwe locatie getoetst te worden aan het al eerder
toegelÍchte milieucriterium, waarbij, in geval het verzuringsaspect
relevant is, de hervestiging moet voldoen aan de in een (regionaal)
ammoniakreductieplan op te nemen regelgevingi en toetsingscriteria.

Zowel in geval van nÍeuwvestiging als hervestiging moet de "vol-
waardigheid" van het bedrijf aangetoond worden.
In geval van beoordeling van een en ander zal aan de volgende crite-
ria worden getoetst:
- het te vestigen bedrijf biedt aan tenminste één volwaardige

arbeidskracht werk en inkomen (voiwaardigheidscriterium)
- er bestaat voldoende zekerheid dat het bedrijf binnen een redelij-

ke termijn tot een volwaardige omvang uit zai grroeien
- de ondernemer is in hoofdberoep aan het bedrijf verbond.en
- de bedrijfsopzet is zodanig dat het bedrijf ook op langere termijn

perspectief biedt als zelfstandig beùijf (duurzaamheidscriterium).
In voorkomend geval zaI in verband met toepassing van deze criteria
advies worden gewaagd aan de provinciale dienst aangaande agirari-
sche aangelegenheden.
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kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen
Hierbij moet gedacht worden aan kleine piclcricþIaatsen, schuilgele-
genheden, fiets- en wandelpaden en bijbehorende parkeerplaatsen.

de bestemming "agrarisch gebiêd met landschapswaarden"
(artikel 7)
Gronden met deze bestemming mogen gebruikt worden voor de vol-
gende doeleinden:
- de uitoefening van het agnarisch bedrijf;
- de bescherming van landschapswaarden;
- een gebruik ten behoeve van het kamperen bij de boer, evenals

extensieve dagrrecreatie;
- de bescherming van karalrteristieke bebouwing (alleen daar waar

dat op de plankaart staat aangegeven);
- de waterberging ten behoeve van een reductiereservoir (voor

zovet aangegeven op de plankaar¡);
- kleinschalige dagnecreatieve voorzieningen alsmede landschaps-

bouw;
- een niet-functÍoneel aan het buitengebied gebonden niet-agra-

risch bedrijf (alleen daar waar dat op de ptankaarb staat aangege-
ven).

Het zal duidelijk zijn dat een nevenschikking van agnarische bedrij-
vigheid en bescherming van landschapswaarden waagt om een na-
dere regreling waarin duidelijk gemaakt wordt hoe die doeleinden
zich tot elkaar verhouden. Dit iaatste is gebeurd door bepaatde acti-
viteiten ("werken en werkzaamheden") aan een aanleg,vergnrnningr ex
artikel 14 W.R.O. te koppelen.

De mogelijke aantasting van gebiedskarakteristieken door het uit-
voeren van bepaalde werken en werkzaamheden kan voorkomen
worden door voor deze activiteiten een aanlegvergunning te eisen.
Bij het beoordelen van een aanvraag om een aanlewergunning dient
een afweging plaats te vinden tussen de (agrarische) belangen welke
gediend zijn bij het uitvoeren van de vergnrnningplichtige activiteiten
en de effecten daarvan op natuur en landschap; de waarden daarvan
mogen niet blijvend onevenredig worden aangetast.
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In het bodembeschermingsgebied dat op de kaarr "gebiedsgericht be-
leid la¡rdbouw, landschap en milieu" is aangegeven zullen die
werkzaamheden welke de kwaliteit van de bodem zouden kunnen
bedreigen mede worden beoordeeid op het aspect bodembe-
scherming.

De voor dergelijke actÍviteiten te beschermen landschapskarakteris-
tieken zijn door middel van de volgende codering weerg'eg:even op de
kaart "gebiedsgericht beleid landbouw, landschap en milieu"; welke
deel uitmaakt van de algemene beschrijving in hoofdlijnen:
b bos, houtwallen, weg- en erfbeplantingen, struwelen;
h hoogrteverschillen;
o openheid
v rust en/of het onverharde karakter van wegien;
w waterhuishoudkundige situatie.

De bescherming van het aspect openheid wordt niet middels het
aanlegvergufldngensysteem gewaarborgd, maar door het bebossen
van gronden, met inbegrnp van het aanplanten van tijdelijke, snel-
gnoeiende productiebepiantingen, tot een "verboden gebruik" te reke-
nen in de waardevolle open gebieden (deelgebieden 2, 4,5,7 en g).

Bij het stelsel van aanlegvergn:nningen is het van belang dat geen
aanlegvergiunningen nodig zijn voor de normale agrrarische bedrijfs-
voering.
Het is moeilijk om nauwkeurig aan te greven wanneer sprake is van
"normale" agrrarische bedrijfsvoering.
Zo kan bijvoorbeeld het kappen van een paar karakferistieke bomen
op een zeer specifieke plaats meer veranderen aan een plaats dan
het opruimen van jonge erfbeplanting bij boerderijen.
Om toch zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, zullen de meest
voorkomende werken genoemd worden, \ raar g'een aanlegvergnrnning
voor nodig is:
- het aanleggen van verhardingen: geen vergunning nodig voor erf-

verhardingen, sleufsilo's op het bouwperceel, het aanleggen van
kavelpaden;
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het verwijderen van beplanting: geen aanlegvergrunmng nodig
voor het onderhoud van beplanting, periodiek uitdunnen van
houtwallen; er is ook geen aanlegrvergnrnmngr nodig voor het ver-
wijderen van jonge erfbeplantÍng (bijv. jonger dan 1b jaar) in
verband met het realiseren van een uitbreidingr van de bebou-
wing of voor het verwijderen van fruitbomen;
egaliseren: geen vergmnningr voor kleine perceelsgewijze egalisa-
tie. Een exacte maat is hierbij niet te geven. In ieder geval is wel
een aanlewergunning nodig voor het egaliseren en het afgraven
van esjes en steilranden;
afgnaven en ophogen: geen vergmnning nodig voor afgrraven ten
behoeve van een bouwvergnrnning, maken van sleufsilo's etc.
voor grotere werken is overigens ook een ontgirondingsvergrun-
ning nodig;
het aanleggen van leidingen. Er is geen vergunning nodig voor
het leggen van huisaansluitingen ten behoeve van nutsbedrijven.
wel voor het leggen van bijvoorbeeld persleidingen ten behoeve
van de riolering, g-rotere gasleidingen etc.;
het aanleggen van waterlopen en het vergraven, verruimen en
dempen van bestaande waterlopen en (weide)poelen; geen aan-
Iegvergunning is uÍteraard nodig voor het opschonen van water-
lopen. wel voor bijvoorbeetd profieiveranderingen. Er is ook geen
verguruling nodig voor perceelsdrainagie en beregening.

uit bovenstaande zal duidelijk zijn dat er geen nauwe begrenzing is
voor gevallen waarin wel en green aanlegvergrrnning nodig is. ook
duidelijk zal zljn dat het vereiste van een aanlegverg:unning in een
agnarisch gebied met landschapswaarden Ín andere gevallen nodig
zal zljn d.an in bijvoorbeeld een natuurgebied..

Daamaast zijn - evenals bij de bestemmingf "agrarisch gebied" - re-
gels opgenomen ten aanzien van zowel bestaand.e agrarische bedrij-
ven als nieuwvestiging. Hierbij is op een bepaald moment de vraagr
aan de orde gekomen of binnen de bestemming "agrarisch gebied
met landschapswaarden" een onderscheid gemaakb zou moeten wor-
den in grondgebonden agnarische bedrijven en niet-grrondgebonden
agrrarische bedrijven; bij deze laatste bedrijven moet met name ge-
dacht worden aan intensieve veehouderijen.
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De effecten van niet-gnondgebonden agrarische bedrijven kunnen
zodanig zijn dat een afzonderlijke benadering gewenst is, indien de
concrete situatie in een bepaald gebied daartoe aanleiding geeft.
In gebieden met landschapswaarden zou dat onderscheid aileen
maar relevant zijn voor wat betreft de effecten van de bou¡nrmassa op
de landschapswaarden.
omdat de bescherming van landschapswaarden mede doeleinde van
de bestemming is, dient er altijd een toetsing plaats te vind"en van
een bouwaanvraag aan de bestemmingsomschrijving. Dit biedt vol-
doende waarborgen voor het veiligsteilen van landschapswaarden
naast het aanlewergunningenstelsel. Een onderscheid in productie-
richtingen is derhalve niet noodzaketijk.
Andere onderwerpen welke in de voorschriften aan de orde komen
zijn: beleid ten aanzÍen van wijkomende agzarische bedrijfsbebou-
wing, ten aanzien van mestopslag, tweede woning, woningsplitsing
bij voormalige boerderijen en bebouwing buiten het bouwperceel ln
vergelijking met de bestemming "agrarisch gebied" worden daarbij
enige nuanceringen aangebracht, waartoe het niet noodzakelijk hier
een verdere toelichting te greven.
Nieuwvestiging van een te verplaatsen volwaardig agrarisch bedrijf
wordt in deze bestemming niet toegestaan. Deze keuze is gemoti-
veerd in het hoofdstuk "confrontatie en afweging".

de bestemming "agrarisch kernrandgebied" (artikel B)
In deze derde agnarische bestemming worden de volgende doelein-
den toelaatbaar geacht:
primair:
- de uitoefening van het agrarische bedrijf;
- de bescherming van het woon- en leefmilieu;
- de bescherming van landschapswaarden;
- een gebruik ten behoeve van het kamperen bij de boer;
- doeleinden in de vorm van kleinschalige dagrecreatieve voorzÍe-

ningen alsmede landschapsbouw;
- semi-agi'rarische doeleinden in de vorm van volkstuinen;
- bescherming ka¡alrterÍstieke bebouwing (atteen waaÍ dat op de

plankaart staat aangegeven).
Het betreft hier enkele gebieden direct grenzend. aan de kernen
Eibergen, Beltrum en Rekken waarbinnen een zekere vermenging.van
functies aanwezig is.
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Vanwege de verwevenheid van functies in en rondom de bestem-
ming "agnarisch kernrandgebied" is het van belang dat het plan een
helder inzicht geeft in de mogelijkheden voor (agrarische) bed.rijfsac-
tiviteiten.
Nieuwvestiging van agrarische bedrijven is, vanwege de aanwezige
andere belangen en dus ongmnstige agrarische vestigingsmogetijkhe-
den, uitgesloten.
Nu direct aansluitend aan deze bestemming veel burgerwoningen en
andere gevoelige functies voorkomen, is het gerechtvaardigd de niet-
grrondgebonden agrarische bedrijfsvoering als een zelfstandige func-
tie te behandelen; dit vanwege de reeds eerder in de toelichting
omsch¡even, negratieve uitstralingseffecten.
Teneinde dit te bereiken, is in de bouwvoorschrifben bepaald d.at
slechts de gnondgebonden agrarische bedrijfsvoering is toegestaan,
met dien verstande dat als onderdeel van het bedrijf maximaal
L00 m2 benut mag worden voor de niet-grondgebonden agnarische
bedrijfsvoering.
Gezien de jurisprudentie (o.a. K.B.'s Woubrugge en Nederhorst den
Berg) is een dergelijke oppervlalrtemaat, gelet op de aanwezigheid
van woningbouwconcentratie, alleszins redelijk. Er is een wijstel-
lingsmogelijkheid opgenomen teneinde meer bebouwing voor deze
productierichting op te richten.

De doeleinden "bescherming van iandschapswaarden" is van toepas-
sing bÍnnen een viertal deelgebieden zoals aangegeven op de kaart
"gebiedsgericht beleid landbouw, Iandschap en mili.eu". Ten aanzien
van deze deelgebieden wordt ten aanzien van het landschap eenzelf-
de beleid gevoerd als bij de bestemming agrarisch gebied met land-
schapswaarden. De piaats van de agrarische functie is hierboven
reeds uiteengezet,

Ook hier greven de voorschriften het beleid weer ten aanzien van
tweede woningen, mestopslag, wijkomende agrarische bedrÍjfsbe-
bouwing, bebouwing buiten het bouwperceel en woningspiitsing bij
voormalige boerderijen.

t
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Bij wijkomende agrrarische bedrijfsbebouwing is de voorwaarde dat
de nieuwe bedrijfsmatige functie geen beiemmering mag zijn voor
bestaande agrarische bedrijven bewust achterwege gelaten omdat
binnen deze bestemming de agrrarische bestemming niet als enige
primaire doeleinde moet worden beschouwd en juist hier die vermen-
ging van functies meer acceptabel wordt geacht dan in de overige
agrrarische gebieden.

B gebnriksvoorschriften en agrarisch gebnrik

Artikel 4 van de voorschriften bevat de algemene gebruiksbepaling
gemeenschappelijk aan alle bestemmingen. Ten aanzien van de
agrrarische bestemmÍngen zijn een aantal specifiek op het (agrarisch)
gebruik toegesneden bepalingen opgekomen.

C bestemming "bos- en natuurgebied" (artikel 9)

De bestemming van bos- en natuurgebied is gebaseerd op de actuele
landschapswaarden waaronder met name ecologische waarden zÍjn
begrrepen.

Ten aanzien van deze bestemming zijn een aantal beteidsprioriteiten
aangegeven in de volgende varianten (bestemrningscategorieën) :

- variant "bos": hier zijn de houtproductie aismede bescherming
van landschapswaarden en een beperkt dagnecreatief gebruik de
belangrrijkste functies;

- variant "bos met natuurwaarden": hier vormt de bescherming van
landschapswaarden de primaire functie en ondergeschikb hieraan
de houtproductie;

- variant "natuurgebied": de primaire functie is hier de bescherming
van landschapswaarden,

De verschillen tussen de drie varianten komen met name aan de orde
in het te hanteren aanlegvergn:nningensysteem.
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D de recreatieve bestemmingen

Bíj de recreatieve bestemmingen is een onderscheid gemaakr in een
tweetal bestemmingen:
a terrein voor verblijfsrecreatie (artikel 10);
b terrein voor actieve recreatie (arfikei 11).

terrein voor verblij fsrecreatie
Deze bestemming heeft betrekking op een vierral kampeerterreinen:
De Fontein, De Goede Hoop, Het Eibernest en Den Borg.
op alle kampeerterreinen is het toegestaan zomerhuisjes op te rich-
ten. Ten aanzien van deze kampeerterreinen zijn onder andere voor-
schriften opgenomen die betreidring hebben op de standplaatsopper-
vlakte per caravan/chalet, de vloeroppervlakte per caravart/chalet, de
bebouwde oppervlak[e van de zomerhuisjes en de maatvoering van
de overige bebouwing.

Naast de gebruikelijke bouw- en gebruiksvoorscfuiften is in deze be-
stemming een aanlewergrunningplicht opgenomen voor het verwijde-
ren van beplantingen welke dienen voor de tandschappelijke inpas-
sing van het terrein. Het specifiek bestemmen van deze afscherming
zou afbreuk doen aan de globaliteit welke wordt nagiestreefd doch d"it
wil niet zeggen dat deze beplanting zonder meer verwijderd moet
kunnen worden. In het toetsingscriterium is daarom opgenomen dat
een aanlegvergrunning geweigerd moet worden indien blÍjvend on-
evenredige afbreuk wordt gedaan aan de beoogde landschappelijke
inpassing van het terrein.

Tot slot zij vermeld dat in de definitie behorende bij her begrrip
"zomerhuis" permanente bewoning nadrukkelijk is uitgesloten tenein-
de te voorkomen dat het aantal bwgerwoningen in het buitengebied
toeneemt.
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terrein voor actieve recreatie
Deze bestemming heeft betrekking op een aantai terreinen bestemd
voor de buiten- en binnensportbeoefening, Hierbij is een onderscheid
gemaalrt in de volgende (bestemmings-)categorietin: "veldsporten",
"manege", "zwembad", "de zwem- en surfsport", "verenigingsdoelein-
den", een terrein voor de hondendressuur en een sport-medisch cen-
trum. Ook hier geldt dat de gnoenvoorzieningen ten behoeve van de
landschappetijke inpassing mede bestemd zijn en dat deze niet an-
ders dan na een verleende aanlegvergrunning, verwijderd kunnen
worden.
De bestemmingen gieven de bestaande situatie weer en behoeven op
deze plaats geen nadere toelichting.

E overige bestemmingen

Naast de kriervoor beschreven bestemmingen omvat het plan de vol-
gende bestemmingen:
r Woonbebouwing (artikel 12)

Deze bestemming regelt de bestaande burgerwoningen in het
buitengebied. Hierbij ís een onderscheid gemaakr in woningen
kleiner en groter dan 600 m3. Woningen kleiner dan 600 m3 mo-
gen uitbreiden tot 600 mt dan wel met L0%, woningen groter dan
600 m3 mogen uitbreiden met 1"0% tot een maximum van L00 m3.
Voor deze uitbreidingsmogelijkheden is aangesloten bij de pro-
vincÍale richtlijnen. Daar waar sprake is van waardevolle karakte-
ristieke panden zijn deze expliciet op de kaart aangegeven, g'e-

koppeid aan een aanlegvergunningenstelsel welke het (al dan
niet gedeeltelijk) slopen van bebouwing moet afwegen tegen de
aanwezige waarden. Dit betekent dat indien de woning niet
meer aan de eÍsen voldoet die tegenwoordig aan de bouwkundi-
ge staat worden gesteld en dit niet meer op een redelijke wijze
kan worden hersteid of indien de woning onbewoonbaar is ver-
Içlaard, de aanlegvergnrnning zal worden verleend.
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Indien de woning,een grrotere Ínhoud heeft dan g00 m3 èn de wo-
ning is aangemerl<t als zijnde "karakteristiek", dan wordt het mo-
gelijk gemaalrt deze woning te splitsen ten behoeve van 2 zelf.-
standige woningen c.q. wooneenheden; een en ander dient door
middel van een wijstellingsbevoegdheid zijn beslag te krijgen.
Zomerhuis (artikel 13)
De verspreid liggende zomerhuizen in het buitengebied. van
Eibergen zijn als zodanig bestemd. Hierbij is bepaald dat de be-
bouwde oppervlakLe van een zomerhuis (inct. bijgebouw)
maximaal 60 m2 mag bedragen.
Bijzondere bebouwing (artiket 14)
Deze bestemming is gegeven aan een aantai bijzondere functies,
welke niet begrrepen kunnen worden onder de overige bestem-
mingen. De bestaande situaties zijn bestemd, waarbij een ver-
gaande detaillering achterwege is gelaten.
Bijzondere instelling (artiket 15)
Aan het terrein van de Van Ouwenaller Verenig"ing met de hierbij
behorende bebouwing is een specifiek op dit gebruik roegesne-
den bestemming gegeven. De gnonden met de bestemmrng "bij-
zondere instelling" zijn bestemd voor een de Van Ouwenaller-
vereniging (sociaal-maatschappelijke hulpverlening), alsmede
voor een begrraaþtaats welke op het terrein aanwezig is.
Door middel van bebouwingsoppervlakken is aangegeven waar
gebouwen mogen worden opgericht, Omdat een gedeelte van
deze bebouwing gesitueerd is op grronden met de bestemming
"bos- en natuurgebied" (categorie "bos") zijn ook binnen deze
bestemming bebouwingsoppervlakken aang,egeven.
Voorts zijn de terreinen van de Inrichting mede bestemd voor de
besch.erming van landschapswaarden. Om dit doei van de be-
stemming te kunnen verwezenlijken zijn bepaalde activiteiten
aan een aanlegrvergrunning gekoppeld.
De oorspronkelijke dienstwoningen zljn, waar ze hun functie
verloren hebben, als burgerwoning bestemd. Middels een wijzi-
gingsbevoegdheid ex art. LL is de mogelijkheid geopend om tot
max. L0% van de oppervlakte van de bebouwing een functiewaar-
de te realiseren t,b.v. een sociale, culturele of educatieve functie.
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Voorwaarde is, dat geen toename van de bebouwing piaatsvindt
en het aantal daarbij te realiseren inpandige woningen beperkt
blijft tot maximaal 6.

Bedrijfsbebouwing (artikel 16)

Onder de bestemming "bedrijfsbebournring" is een aantal niet-
agrarische en/of. economische activiteiten samengevoegd die in
het buitengebied voorkomen.
De volgende bestemmingscategorieën worden onderscheiden:
a fi¡¡rctioneel aan het buitengebied gebonden niet-agrarische

bedrijven (zoals agrrarische hulpbedrijven en landelijke be-
drijven, bestemmingscate gorie I) ;

b niet functioneel aan het buitengebied gebonden niet-agrari-
sche bedrijven (de overige, op het moment van de terinza-
gelegging bestaande, bedrijven) (besternmingscategorie II)
en een aantal specifiek benoemde bedrijven;

c horecabedrijven (bestemmingiscategorie IIi);
d detailhandelsvestigingien, zoals deze bestaan op het

moment van de terinzagelegging van het ontwerpplan
(bestemmingscate gorie IV) ;

e openbare nutsvoorzieningen (bestemmingscategorie V).

(
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De regeling in artikel L6 tracht enerzijds zo flexibel mogelÍjk te zijn
door een onderlinge uitwisseibaarheid van de bedrijven mogeiijk te
ma}en en anderzijds te voorkomen d.at de belasting voor het buiten-
gebied zal toenemen; hiertoe is uitdrukkelijk in de voorschriften een
milieucriterium opgenomen.
Een bepaalde uitwisselbaarheid wordt direct toegestaan: bedrijven
bestemd in de bestemmingscategorie II (bedrijven dus met geen
enkele ftrnctionele binding met het buitengebied en/of het agrarische
bedrijf), mogen eveneens gebruikt wo¡den voor een bedrijfsvoering
ten behoeve van een wèI functioneel aan het buitengebied gebonden
bedrijl hieronder begrrepen agrarische bedrijven.
Voorwaarde is dat de milieubelasting, in vergelijking met de oor-
spronkelijke situatie, niet toeneemt.
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Het wordt niet doelmatig geacht een dergelijke functiewisseting te
koppelen aan een wijzigingsbesluit ex artikel j.l W.R.O,; enerzijds
omdat in de meeste gevailen het "conflict" met het buitengebied ver-
zacht wordt, anderzijds omdat de bestemming zelf in de vorm van
bovenbedoelde toetsingscriteria een voldoende handvat biedt voor
directe belangenafwe ging.
Door middel van een wijstelling kunnen bedrijven uÍt bestemmings-
categorie Iï worden omgezet in bedrijven uit categorie j. tot en met 3
van de, van dit plan deeluitmakende, staat van bed.rijfsactiviteiten.
ook hier is als voorwaalde opgenomen dat de milieu-belasting, in
vergelijking met de oorspronkelijke situatie, niet mag toenemen.

De uitbreidingsmogelijkheden zijn gedifferentieerd, Functioneel aan
het buitengebied gebonden bedrijven worden beschouwd als agrari-
sche bedrijven en mogren de aangegeven bestemmingsoppervlakken
in principe volledig bebouwen.
ook horecabedrijven hebben deels een binding met het buitenge-
bied. Met name geldt dit voor een enkele uitspanning. omdat uit
deze functie ook een bouwbehoefte kan ontstaan is een ruimere uit-
breidingsmogelijkl:eid opgenomen (nl. maximaal s0% van de bestaan-
de bebouwde oppervlakte) dan voor de niet functioneel gebonden
niet-agrarische bedrij ven.
De uitbreidingsmogelijkheden voor de overige bed.rijven zijn bepaald
op maximaar 15o/o van de bestaande bebouwde oppervlakbe, met uit-
zondering van de onder categorie II specifiek benoemde bedrijven;
deze hebben een op de situatie afgestemde bebouwingsregelÍng.
Deze bedrijven zijn het slopersbedrijf Penterman, het keukenbedrijf
De Beek, het bouwbedrijf Gunnewiek, het productie- en verkoopbe-
drijf van recreatieproducten aan de Rekkense Binnenweg en het giara-
gebedrijf.
om toch invloed te kururen uitoefenen op de plaats van uitbreid.ing,
bijvoorbeeld in verband met de iandschappetijke situatie, is aan Bur-
gemeester en wethouders een uitgebreide nadere-eisenbevoegdheid
gegeven welke betrekking kan hebben op de situering en/of maat-
voering van gebouwen.
Zo kunnen bijvoorbeeid nadere eisen gesteid worden aan de situe-
ring van bebouwing, indien dit noodzakelijk is om de ruimrelijke sa-
menhang met overige bebournring veilig te stelien of ter bescherming
van de aanwezige landschapswaarden van het omliggende gebied.
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Op deze manier kururen - uitsluitend indien omstandigheden dat
vergen - op een niet-grrafische manier toch bebouwingsvlakken wor-
den gecreëerd.

Vuilstort (artikel 17)

De vuilstort is in vergelÍjking met het vorige bestemmingsplan
Buitengebied, ongewijzigd gebleven.
Militaire doeleinden (artikel 18)
Deze bestemming is gegeven aan het militair-compiex gelegen
aan de Zwilbroekseweg.
Bepaald is dat door middel van een vrijstelling ex artikel 15 lid 1

sub a W.R.O. zendmasten/antennes kunnen worden opgericht tot
een maximale hoogrte van 60 m. Voor het overige is de bestaande
situatie bestemd.
De partiële wijzignng'van het vorige bestemmingsplan Burtenge-
bied, is ongewijzigd gebleven.
Volkstuinencomplex (artiket L9)
Een bestaand volkstuinencomplex aan de Zwilbroekseweg is als
zodanig bestemd.
Water en wegen (artikel 20 en 21)
Deze bestemmingen betreffen de bestaande infrastructuur waar-
bij in de bestemming "wegen" een onderscheid is gemaakt in een
aantal bestemmingscategorieèin: rijksweg, provÍnciale we gi, overi-
ge ontsluitingsweg en de spoorweg.
Ten aanzien van de bestemming "water" wordt de Berkel nadruk-
kelijk genoemd als waterioop waarbij een gebruik ten behoeve
van de kleine watersport is toegestaan; hierbij moet met name
gedacht worden aan de kanosporr en de hengeisport.

Tenslotte wordt hier opgemerlç[ dat in bepaalde bestemmingsvlakken
een bebouwingsoppervlak is aangegeven. Indien dit het geval is, dan
moeten de gebouwen hierbinnen worden opgericht.

F zones

Naast de eigenlijke bestemmingen verdienen de zones nog de nodige
aandacht. Zones zljn gebieden waarin naast de eigenlljke be-
stemming een specifiek belang geldt.

I

5

{

t
,)

t

,

(



í

"i

I

I

il

I

-

1,47

Dit belang kent in de regel geen eigen ruimtelijke eÍsen, maar vïaagÊ,
ter bescherming van dat belang om beschermende en dus meestal
beperkende voorschriften. soms gaat het hierbij om een toegevoegd
gebruik en is er sprake van een soort dubbelbestemming. soms gaat
het alleen maar om bebouwingsbepalingen, bijvoorbeeld in het geval
van de geluidzone.
Onderscheiden zijn de volgende zones:
- zone beschermd dorpsgezicht (artlkeI22)

Het betreft hier het gebied "De Mallumse mo1en". BÍnnen deze
zone zíjn de gronden meer bestemd. voor de bescherming van
landschappetijke waarden en de cultuurhistorische bebouwing.
Deze doeleinden zljn als het ware ars een dubbelbestemming op
de onderlÍggende ñrncties geprojecteerd. Een aanlegvergunnin-
gens'telsel dient deze belangen verder te beschermen.

- zone ten behoeve van het verkeers- enlof het waterschapsbelang
(artikel 23). Het betrefb hier bebouwingsgrenzen langs de ver-
schillende wegen en watertopen. De afstanden variëren onder
andere van L00 m (rijksweg) tot 1"5 m (overige ontsluitingswegen)
uit het hart van de onderscheiden wegen en voor de spoorweg
tot 30 m uit de buitenste spoorstel.

- zone ten behoeve van de wering van het geluid van wegien (arti-
kel 24). Deze zone loopt voor langs wegen met een verkeersin-
tensiteit van meer dan 2.450 motorvoertúgen per etma¿rl, waar-
van de breedte wordt bepaaid door de 50 dB(A)-geluidscontour.
Binnen deze zone mag (na wijstelling) uitsluitend geluidgevoeli-
ge bebouwing worden opgericht, indien is aangetoond dat de
ingevolge de wet geluidhinder toegestane geluidsbelasting niet
wordt oversch¡eden of door Gedeputeerde staten een hogere
grrenswaarde is verleend. De zones zijn per wegvak verbaal gere-
geld in de voorschriften.

- zone ten behoeve van de bescherming van de telecommunicatie
(artikel 25)
Het betreft hier een P.T.T.-straalverbÍnding tussen Neede en
Groenlo. In verband met de bescherming van deze straalpaden
zijn maximale bouwhoogrrematen op de plankaart aangeg.even
welke niet mogen worden overscfueden.
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zone ten behoeve van de bescherming van de grondwaterkwaii-
teit (artikel 26)
Het betreft hier de beschermingszones rond de pompstations
"Haarlo" en "Olden-Eibergen".
De bij deze pompstations behorende beschermingsgebieden zijn
inhoudelijk geregeld in de provinciale verordening grondwaterbe-
schermingsgebieden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in
een L-, 10- en Z5-jaars (beschermÍngs-)zone.
In verband met hetgeen geregeld is in bovenbedoelde provinciale
verordening is het niet noodzakelijk in het bestemmingsplan een
uitgebreid aanlegvergunningenstelsel op te nemen ter waarbor-
ging van de kwaliteit van het grondwater.
WeI zal het bestemmingsplan in verband met het belang van de
bescherming van de kwaliteit van het grondwater, haar eigen re-
gels ten aanzien van gebruik en bebouwing binnen de zone moe-
ten geven.
Een en ander is gebeurd door:
- aanvullend op artikel 4 een "eigen" gebruiks- en verbodsbe-

paling op te nemen;
- het oprichten van nieuwe bebouwing - behoudens voor de

hand liggende uitzonderingen - niet toe te staan anders dan
na toepassing van een vrijstellingsbevoegdheÍd. ex artikel 1"5

w.R.o.;
- geen nieuwvestiging van agrarische bedrijven toe te staan.
Dit laatste is geregeld in de voorschrifben weike behoren bij de
bestemming "agnarisch g,ebied".

- zone ten behoeve van de bescherming van archeologische waar-
den (artikel2T)
Deze zone heeft betrekking op de aanwezigheid van enkele ar-
cheologisch waardevolle vindplaatsen, verspreid over het piange-
bÍed. In verband met de bescherming van voornoemd,e waarden
is een aantal activiteiten gekoppeld aan het vereiste van een
aanlegverguru:rng.
veiligheidszone ten behoeve van militaire doeleinden (artikel 28)
Het betreft hier een gebied waarbinnen veiligheidsaspecten in
acht moeten worden genomen in verband met de aanwezigheid
van munitie op het terrein "Kamp Hoiterbroek". Dit betekent dat
het oprichten van gevoeiige bebou¡nring (zoals "woonbebouwing")
uitgesloten is.
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zone ten behoeve van de bescherming varÌ de (aard)gasleiding
(artikel 29)
op basis van de circulaire "Zonering langs hogedruk aardgas-
transportleidingen" is ten aanzien van de in het piangebied voor-
komende (aard)gasleidingen een zogenoemde toetsingsafstand
opgenomen waarbinnen in eerste instantie niet gebouwd mag
worden. De toetsingsafstand is afhankelijk van diameter en be-
drijfsdruk van de leiding.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd wijstelling te verle-
nen voor het bouwen overeenkomstig de onderliggende bestem-
ming, met dien verstande dat deze wijsteiling niet toegepast
mag worden voor gronden gelegen binnen de minimale bebou-
wÍngsafstand.

- zone ten behoeve van de bescherming van de hoogspanningslei-
ding (artiket 30)
Het betreft hier de L50 Kv-Iijn Borculo-winterswijk. Binnen een
afstand van 25 m ter weerszijd.en van de lijn die de hoogspan-
ningsleiding volgrt mogen geen andere-bouwwerken worden op-
gericht dan de masten. vrÍjstelling om te bouwen overeenkom-
stig de onderlÍggende bestemming is mogelijk; in voorkomend
geval zal daartoe advies worden ingewonnen bij de NUON.
zone ten behoeve van d.e bescherming van de kwaliteit van de
bodem (artikel 31)
Het betreft een gebied in het zuidoosten van de gemeente. Dit
gebied is aangegeven op de kaart "bodembeschermingsgebied"
welke deel uitmaalrb van de algemene Beschrijving in hoofdlijnen.
De aanwijzing van dit gebied komt voort uit het IntentÍeprogram-
ma bodembeschermingsgebieden van de provincie Gelderland. In
tegenstelling tot de verordening Grõndwaterbeschermingsgebie-
den Gelderland bevat het Intentieprogrramma geeïl voorschriften
met betrekking tot de bescherming: van de kwaliteit van de bo-
dem.
Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om de bescherming
te bewerkstelligen middels het aanlegverguruüngensrelsel van
de bestemming "agrarisch gebÍed met iandschapswaarden". Te-
vens is het, in afwijkingi van de agrarische bestemmingen, niet
toegestaan mestopslagplaatsen op te richten buiten het agra-
risch bouwperceel.
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DaamaasÍ zal bij het verlenen van milieuverg-uilringen binnen
het onderhavige gebied speciale aandacht worden geschonken
aan de bescherming van de kwaliteit van de bodem. Dit laatste
echter kan en is niet opgenomen in de voorsch¡iften van dit pian.
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