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1. Inleiding
1.1. Doel van deze notitie
Deze m.e.r.-aanmeldnotitie is geschreven om aan te tonen dat de realisatie van de camperplaatsen
(met de daarbij behorende voorzieningen) niet leidt tot aanzienlijke gevolgen voor het milieu en dat
een nadere m.e.r.-procedure daarmee niet aan de orde is. Dit wordt in deze aanmeldnotitie
aangetoond aan de hand van de milieuonderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van de de
voorbereiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Aan de hand van deze onderzoeken kan de
uitvoerbaarheid van de omgevingsvergunning worden aangetoond. Ook kan worden aangetoond dat
de voorgenomen ontwikkeling niet leidt tot significant negatieve gevolgen voor het milieu. Deze
notitie moet daarbij worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
1.2. Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Het thema ‘milieu effect rapportage’ kan voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen1 op
drie manieren van belang zijn, te weten een m.e.r.-plicht, een m.e.r.-beoordelingsplicht of een
vormvrije m.e.r.-beoordeling. Welke van deze drie varianten aan de orde is, is afhankelijk van de
hetgeen in het bestemmingsplan of met de omgevingsvergunning mogelijk wordt gemaakt.
De eerste variant is een verplichting en m.e.r. te doorlopen op grond van artikel 7.2 Wet milieubeheer
gelezen in samenhang met onderdeel C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Kort
gezegd geldt er een m.e.r.-plicht wanneer het bestemmingsplan een activiteit mogelijk maakt
genoemd in kolom 1 van het voornoemde onderdeel C en tevens de drempelwaarde uit kolom 2
wordt overschreden. De activiteiten die door de onderhavige omgevingsvergunning mogelijk worden
gemaakt komen niet voor in kolom 1 van onderdeel C. Zodoende is er geen sprake van een m.e.r.plicht.
De tweede variant betreft de m.e.r.-beoordelingsplicht. Deze m.e.r.-beoordelingsplicht is, kort
gezegd, aan de orde wanneer het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning activiteiten
mogelijk maakt die genoemd worden in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage en tevens de drempelwaarde uit kolom 2 wordt overschreden. Dit
bestemmingsplan maakt activiteiten mogelijk die vallen onder categorie D10 (aanleg permanent
kampeer- en caravanterrein) van het voornoemde onderdeel D. De drempelwaarden van kolom 2
worden echter niet overschreden. Derhalve geldt er voor dit project ook geen m.e.r.beoordelingsplicht.
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Het moet daarbij gaan om een omgevingsvergunning in de zin van art. 2.12 lid 1 sub a onder 3o Wabo
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De derde variant is de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Deze variant is aan de orde wanneer het
bestemmingsplan of een omgevingsvergunning een activiteit mogelijk maakt die weliswaar genoemd
wordt in kolom 1 van onderdeel D in de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, maar deze
activiteit de drempelwaarde uit kolom 2 niet overschrijdt. Zoals hiervoor aangeven is dit zo voor de
onderhavige omgevingsvergunning. Op grond van artikel 2 lid 5 Besluit milieueffectrapportage is de
vormvrije m.e.r.-beoordeling niet geheel vorm vrij. De vereisten voor deze notitie volgen uit artikel
7.16 lid 2 Wet milieubeheer. Met de vaststelling van deze aanmeldnotitie c.q. met het nemen van een
beoordelingsbesluit door het college van burgemeester en wethouders zal worden voldaan aan de
gestelde vormvereisten.
Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:
• belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen (project)m.e.r. noodzakelijk;
• belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een (project)m.e.r.worden uitgevoerd.
In dit geval is de conclusie dat er geen m.e.r.-procedure doorlopen hoeft te worden. In hoofdstuk 2
van deze aanmeldnotitie zal deze conclusie nader worden onderbouwd.
1.3. Wat is de plaats van het project?
Het plangebied ligt in het buitengebied van Eibergen nabij de bebouwde kom. Het initiatief wordt
ontwikkeld bij het perceel agrarische grond aansluitend aan het perceel met het adres Olden
Eibergsedijk 14 in Eibergen. Het gaat om het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie G
nummer 438.De locatie ligt in de gemeente Berkelland.

1.4. Wat zijn de kenmerken van het project?
Het project betreft de realisatie van 25 camperplaatsen. Naast het aanleggen van de camperplaatsen
wordt ook een landschappelijk inpassingsplan uitgevoerd. De beplanting bestaat uit onder andere
een kleinschalig bosperceel, het aanplanten van bloem- en kruidenrijke vegetatie en het verlengen en
versterken van een bestaande houtwal. Er wordt een grijswaterstortplaats en een stortplaats voor het
legen van cassettetoiletten gerealiseerd. De camperplaatsen worden ontsloten doormiddel van
paden bestaande uit grastegels. Tot slot wordt een nieuw sanitair gebouw gerealiseerd met een
oppervlakte van circa 24 m2. De gemeente is voornemens medewerking te verlenen aan dit initiatief
door het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder c
Wabo gelezen in samenhang met artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3o Wabo.
Op de onderstaande afbeelding is de toekomstige inrichting van het terrein weergegeven. Deze
inrichting bestaat hierbij uit de volgende elementen:
1. De aanplant van nieuwe bomen en struiken;
2. Het inzaaien van bloem- en kruidenrijke vegetatie;
3. Het inplanten van een kleinschalig bosperceel;
4. Het realiseren van 25 camperplaatsen;
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5. Het verbreden van een bestaande houtwal;
6. Het versterken van de bestaande houtwallen rondom het terrein.
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2. Wat zijn de potentiële effecten?
In het kader van de uitvoerbaarheid van de omgevingsvergunning voor de realisatie van
camperplaatsen, zijn alle relevante (milieu-)aspecten onderzocht. De onderzoeken die zijn uitgevoerd
beschrijven de effecten van het plan op de omgeving of omgekeerd. Op basis van deze onderzoeken
kan worden bepaald welke effecten als gevolg van de ontwikkeling optreden en of daarbij sprake is
van belangrijke nadelige milieugevolgen. Door te bepalen of er nadelige milieugevolgen zijn, kan ook
bepaald worden of een nadere m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is.
Hieronder volgt per relevant aspect een afweging. Per aspect is een weergave gegeven van het
uitgevoerde onderzoek c.q. de gemaakte afweging. Op basis van de conclusie per deelaspect is
vervolgens een conclusie getrokken t.a.v. de m.e.r.-plicht dan wel, zoals in dit geval, de afwezigheid
van die plicht.
2.1. Milieuzonering
Om de ruimtelijke inpasbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling te beoordelen, is aangesloten
bij de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering. Als het gaat om de milieuzonering dan zijn er
twee aspecten beschouwd. Op de eerste plaats is dat het woon- en leefklimaat voor de
camperplaatsen. Omdat het om tijdelijk recreatief verblijf gaat zijn de camperplaatsen niet gevoelig
voor onder meer geluid- of geurhinder. Daar komt bij dat ruimschoots wordt voldaan aan de
richtastanden die zijn gegeven voor bedrijven in de omgeving. Daarbij zijn een rundveehouderij, een
bijenhouder en een bedrijventerrein (maximaal categorie 4.1) beschouwd. Het tweede aspect is de
invloed die de camperplaatsen zouden kunnen hebben op voor binder gevoelige objecten in de
omgeving. Gezien het gebruik dat mogelijk wordt gemaakt in het plangebied en de bestaande
functies in de omgeving van het plangebied, is het aspect geluid de bepalende factor voor de
ruimtelijke relatie tussen het recreatieterrein en de omgeving. Hiervoor geldt een maximale
richtafstand van 50 meter. Het dichtstbijzijnde voor hinder gevoelige object is een woning. Deze ligt
op circa 55 meter afstand zodat aan de richtafstand van 50 meter wordt voldaan. Er is geen reden
om aan te nemen dat in dit specifieke geval van een grotere afstand uitgegaan zou moeten worden.
Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van de functies in de omgeving zijn er op basis
van de richtafstanden uit de VNG-publicatie geen milieu-ruimte-conflicten te verwachten. Het initiatief
vormt geen belemmering voor bestaande functies in de omgeving en het woon- en leefklimaat voor
de camperplaatsen is niet in het geding.
2.2. Geluid
Er is beoordeeld of het initiatief voldoet aan de normen uit de Wet geluidhinder, of er sprake is van
een goed woon- en leefklimaat, of er bestaande bedrijven in de omgeving worden gehinderd en of er
specifiek gemeentelijk geluidbeleid van toepassing is. De camperplaatsen en het sanitair gebouw zijn
geen voor geluidhinder gevoelige objecten in de zin van de Wet geluidhinder. Dit betekent dat de Wet
geluidhinder hier niet van toepassing is. Voor de afweging t.a.v. de hinder naar de omgeving toe dan
wel de eventuele hinder die ondervonden wordt op de camperplaatsen wordt verwezen naar
paragraaf 2.1. Tot slot heeft de gemeente geen geluidbeleid waaraan getoetst moet worden zodat
uitgegaan kan worden van de richtafstanden uit de VNG-publicatie. Zoals geconcludeerd in paragraaf
2.1 levert dit geen aandachtspunten op. Voor het aspect geluid is dan ook geen nader akoestisch
onderzoek noodzakelijk.
2.3. Geur
Voor het aspect geur zijn twee geurbronnen onderzocht: de industrie en de veehouderij. Voor het
onderdeel ‘industrie’ is geconcludeerd dat er een richtafstand geldt van 30 meter t.o.v. voor geur
gevoelige objecten in de omgeving. Aan die richtafstand wordt ruimschoots voldaan zodat het
onderdeel ‘geur industrie’ geen belemmering is voor dit initiatief. Als het gaat om de geur uit de
veehouderij dan is van belang dat de camperplaatsen en het sanitair gebouw niet voor geurhinder
gevoelig zijn. Voor dit onderdeel is geconcludeerd dat er geen belemmeringen zullen optreden voor

4

veehouderijen in de omgeving en dat het woon- en leefklimaat voor het initiatief zelf niet in het geding
is.
2.4. Luchtkwaliteit
De Nederlandse wetgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet
Milieubeheer. In bijlage 2 van de Wet milieubeheer staan de grenswaarden voor verschillende
luchtvervuilende stoffen. In de praktijk is alleen bij stikstofdioxide en fijn stof mogelijk sprake van
normoverschrijding, zodat de beoordeling tot deze stoffen beperkt blijft. Bij de beoordeling van het
aspect luchtkwaliteit staat het begrip ‘niet in betekenende mate’ centraal (ook wel kortweg NIBM). Op
dit moment is de luchtkwaliteit in het plangebied goed. Er is geen sprake van een feitelijke of
dreigende overschrijding van de wettelijke grenswaarden. Wanneer een initiatief ‘niet in betekenende
mate’ bijdraagt aan (een verslechtering van) de luchtkwaliteit, dan is een toetsing aan de wettelijke
grenswaarden niet noodzakelijk.
Om te kunnen beoordelen wat de invloed van dit initiatief is op de luchtkwaliteit, is gebruik gemaakt
van de NIBM-tool. In dit geval is de invloed op de voertuigbewegingen van de campers op de
luchtkwaliteit van belang. De campers hebben immers een verbrandingsmotor. Als we aannemen dat
er een dagelijkse wisseling is op iedere staplaats dan levert dit 50 verkeersbewegingen per dag op.
Uit de NIBM-tool blijkt dat de bijdrage van deze extra verkeersbewegingen niet in betekenende mate
is.
De luchtkwaliteit in het plangebied is momenteel goed. Er is geen sprake van een feitelijke of
dreigende overschrijding van de grenswaarden. Er is daarmee sprake van een goed woon- en
leefklimaat voor de camperplaatsen. Er bestaat dan ook geen aanleiding voor nader onderzoek en
het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor dit initiatief.
2.5. Bodem
Er is een inventarisatie uitgevoerd om de bodemkwaliteit in beeld te brengen. Hierbij is gekeken naar
het huidige gebruik binnen het plangebied en het verleden van het plangebied. Voor het verleden is
onder meer gekeken naar dempingen of andere bijzondere bodemverstoringen. Ook is in beeld
gebracht of er eerder onderzoeken zijn uitgevoerd naar de bodemkwaliteit in het plangebied.
Uit de bodeminventarisatie komt naar voren dat er geen aanleiding bestaat om een afwijkende
bodemkwaliteit te verwachten. Dit betekent dat de bodemkwaliteit geschikt wordt geacht voor het
gebruik als camperplaatsen. Er is geen nader onderzoek naar de bodemkwaliteit noodzakelijk.
2.6. Soortenbescherming Wet natuurbescherming
Op grond van de Wet natuurbescherming is een groot aantal plant- en diersoorten beschermd. Bij
ruimtelijke plannen en ingrepen moet worden bepaald of er beschermde soorten in het plangebied
aanwezig zijn én of er nadelige effecten optreden voor die soorten. Degene die de feitelijke
werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren heeft hierbij een zorgplicht. Indien er nadelige effecten
optreden, dan kunnen de handelingen niet worden uitgevoerd voordat hiervoor een ontheffing is
verkregen van het daarvoor bevoegde gezag. Dat bevoegde gezag is meestal het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het plangebied ligt. Om die ontheffing te kunnen
verkrijgen moet aannemelijk gemaakt worden dat de negatieve effecten op de beschermde soorten
worden weggenomen. Dit door het nemen van mitigerende maatregelen.
Voor het onderhavige plangebied is een quickscan natuurtoets uitgevoerd om te bepalen of er
beschermde soorten aanwezig zijn en zo ja, of er sprake is van nadelige effecten voor die soorten.
Onderdeel van deze quickscan was een veldbezoek aan het plangebied. Daarnaast is gebruik
gemaakt van data uit verspreidingstabellen en verspreidingsatlassen waarin waarnemingen van
beschermde soorten zijn geregistreerd. Bij het onderzoek is rekening gehouden met de specifieke
werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden in het plangebied.
Geconstateerd is dat het plangebied grotendeels bestaat uit Engels raaigras (een grassoort die veel
wordt toegepast in de agrarische sector). Daarnaast zijn er bestaande houtwallen met o.a. de soorten
zomereik en ruwe berk. In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Nader
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onderzoek en het aanvragen van een ontheffing zijn dan ook niet aan de orde als het gaat om
beschermde plantensoorten.
Bij het onderzoek naar beschermde diersoorten is naast het doen van waarnemingen (tijdens het
veldbezoek) en het raadplegen van data (zoals verspreidingsatlassen) ook beoordeeld of het
plangebied geschikt is voor onder meer broedvolgels en vleermuizen (ecotopen). Op basis van het
onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken:
• (Broed)vogels: hiervoor is geconstateerd dat het plangebied geschikt is als broedplaats.
Wanneer eventuele (onderhouds)werkzaamheden aan de houtwallen plaatsvinden buiten het
broedseizoen (1 maart tot 1 augustus), dan is geen aanvullend onderzoek noodzakelijk.
Worden werkzaamheden in het broedseizoen gepland, dan zijn wel aanvullende maatregelen
nodig op basis van de zorgplicht;
• Herpetofauna en vissen: in het plangebied zijn geen leef- of voortplantingsgebieden
aanwezig voor strikt beschermde vis- of amfibiesoorten. Hiervoor is dus geen nader
onderzoek of ontheffing noodzakelijk;
• Zoogdieren: binnen het plangebied zijn geen vaste verblijfplaatsen aangetroffen binnen het
grasland. Voor andere onderdelen binnen het plangebied (houtwallen, gebouwen) geldt dat
deze niet verwijderd worden zodat ook daar eventuele effecten zijn uit te sluiten. Er zijn dan
ook geen negatieve effecten te verwachten op strikt beschermde soorten en er is geen nader
onderzoek of een ontheffing nodig;
• Vleermuizen: de geplande werkzaamheden hebben geen betrekking op de aanwezige
gebouwen. Daarmee is van een eventuele invloed op vleermuizen die in die gebouwen
zouden kunnen verblijven geen sprake. De geplande werkzaamheden t.a.v. de houtwallen
zorgen voor een versterking van de aanwezige foerageergebieden voor vleermuizen. Bij het
aanbrengen van eventuele verlichting in het plangebied moeten de delen van het plangebied
die (kunnen) functioneren als vlieggeleiding en foerageergebied worden ontzien. Met andere
woorden, de houtwallen moeten niet worden aangelicht. Er is geen nadere afweging,
onderzoek of ontheffing nodig als het gaat om vleermuizen;
• Ongewervelden: het plangebied is niet geschikt voor beschermde ongewervelden zoals
vlinders en libellen. Nader onderzoek of een ontheffing is dan ook niet nodig.
De algemene conclusie is dat de omgevingsvergunning uitvoerbaar is zonder nader onderzoek en
zonder een ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming.
2.7. Gebiedsbescherming Wet natuurbescherming
In Nederland zijn natuurgebieden aangewezen die een beschermde status hebben op grond van de
Wet natuurbescherming. Dit zijn de Natura 2000-gebieden. Voor deze gebieden zijn
instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld, waarbij per gebied specifieke kenmerken worden
beschermd. Een initiatief mag geen significant negatieve invloed hebben op die specifieke
kenmerken van een natuurgebied en daarmee op de instandhoudingsdoelstellingen. Deze negatieve
invloed kan voortkomen uit verstoring (b.v. door wandelaars) of door de uitstoot van stoffen zoals
stikstof.
In dit geval ligt het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied op circa 8,1 kilometer afstand. Op die afstand
zijn significante effecten door verstoring als gevolg van dit initiatief uitgesloten. Gezien de afstand tot
het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied en gezien de zeer geringe verkeerstoename van 50
verkeersbewegingen per dag in de gebruiksfase, zijn ook significant negatieve effecten door de
uitstoot van stoffen uitgesloten. Daar komt bij dat het terrein nu als agrarische grond in gebruik is. Dit
betekent dat het terrein machinaal bewerkt en bemest wordt. Dit agrarische gebruik komt door dit
initiatief te vervallen. Daarmee komt ook de bestaande uitstoot van bijvoorbeeld (gebonden) stikstof
te vervallen. Dit betekent dat het thema gebiedsbescherming geen belemmering vormt voor dit
initiatief en dat nader onderzoek (in de vorm van een passende beoordeling) niet noodzakelijk is.
2.8. Externe veiligheid
Bepaalde maatschappelijke activiteiten brengen risico’s op zware ongevallen met mogelijk grote
gevolgen voor de omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van de
risico’s bij de productie, opslag, transport en gebruik van gevaarlijke stoffen. De aanwezigheid of het
nieuw vestigen van dergelijke activiteiten kan beperkingen opleggen aan de omgeving, doordat
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veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld woningen nodig zijn. Als het gaat
om de bronnen van veiligheidsrisico’s kan onderscheiden worden tussen stationaire bronnen (zoals
een LPG-vulpunt) en mobiele bronnen (zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen per vrachtauto).
Beide bronnen zijn in beeld gebracht voor dit project. Bij het beoordelen hiervan is gebruik gemaakt
van de Signaleringskaart voor externe veiligheid, waarbij tot een afstand van 4 kilometer is gekeken.
Hierbij is onder meer gekeken naar de ligging van hogedrukgasleidingen, wegen en inrichtingen zoals
tankstations. Ter plekke van het plangebied wordt voldaan aan de eisen van de externe veiligheid en
van een goede ruimtelijke ordening. Het plangebied ligt niet binnen het invloedsgebied van een
risicobron. Ook is het initiatief in zichzelf geen nieuwe risicobron met een (potentiële) invloed op de
omgeving. Het aspect externe veiligheid vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoerbaarheid
van onderhavig initiatief.
2.9. Water
Voor het thema water spelen twee potentiële effecten. Het eerste effecten betreft de waterkwaliteit en
de invloed daarop door de productie en afvoer van afvalwater. Bij dit initiatief worden stortplekken
gerealiseerd voor de afvoer van afvalwater en voor het legen van cassettetoiletten. Het sanitair
gebouw zal worden aangesloten op het (druk)riool. Daarmee heeft dit initiatief geen (negatieve)
invloed op de waterkwaliteit.
Het tweede effect betreft de omgang met hemelwater. Hiervoor wordt de trits ‘infiltreren, bergen en
afvoeren’ gebruikt. Dit betekent dat het de voorkeur heeft om hemelwater (regen) ter plaatse in de
bodem te laten infiltreren. Pas wanneer dit niet lukt wordt het water (tijdelijk) geborgen in het
oppervlaktewater en als ook dat niet meer toereikend is wordt het water afgevoerd naar een plek
buiten het plangebied. In het plangebied wordt een semiverharding aangebracht in de vorm van
grasstenen. Dit heeft geen invloed op de infiltratiemogelijkheden in het gebied. Datzelfde geldt voor
de aanwezigheid van de campers. Immers, het hemelwater dat op deze campers valt zal ook direct in
de bodem infiltreren. De enige significante permanente verharding die wordt aangebracht betreft het
nieuwe sanitair gebouw. In het plangebied zijn ruim voldoende mogelijkheden om af te koppelen
zodat ook het hemelwater dat op dit gebouw valt direct in de bodem kan infiltreren. Dus ook als het
gaat om hemelwater zijn er geen relevante effecten te verwachten als gevolg van dit initiatief.
2.10. Archeologie
Ontdekte en nog niet ontdekte archeologische waarden worden beschermd. Daar waar het gaat om
nog niet ontdekte archeologische waarden gebeurt dit aan de hand van verwachtingswaarden. Dat
betekent dat aan de hand van de kenmerken van een gebied (zoals hoogteligging en
bebouwingsgeschiedenis) een trefkans voor het vinden van archeologische waarden wordt bepaald.
Het plangebied krijgt de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 5’.2 Op grond van deze
dubbelbestemmingen worden bodemingrepen gereguleerd die kunnen leiden tot verstoring van
archeologische waarden. Op de eerste plaats betreft dat de activiteit bouwen:
“Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan
1.000 m2 en waarbij de bodemingreep dieper is dan 0,3 m beneden maaiveld moet de aanvrager een
rapport overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag
betrekking heeft voldoende is vastgesteld.”
Bij dit initiatief wordt een gebouw van circa 24 m2 opgericht. Hiervoor hoeft op grond van het
bestemmingsplan geen nader onderzoek te worden uitgevoerd. De tweede activiteit betreft het
uitvoeren van een werk (geen bouwwerk zijnde) of van werkzaamheden. Hiervoor zijn specifieke
werkzaamheden benoemd waarvoor een onderzoeksplicht geldt, waaronder:
• Het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
• Grondwerkzaamheden met een oppervlakte groter dan 1.000 m2 en dieper dan 0,3 m;
• Het verlagen van het waterpeil.
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Ontwerp ‘Bestemmingsplan Berkelland 2020’, bekend gemaakt op 13 oktober 2021.
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Geen van deze werkzaamheden is aan de orde bij dit initiatief. Daar komt bij dat mocht een van deze
bouw- of aanlegactiviteiten zich wel voordoen, de plicht voor het uitvoeren van onderzoek geldt.
Daarmee is de bescherming van (niet ontdekte) archeologische waarden geborgd. Het thema
archeologie vormt dan ook geen belemmering voor dit initiatief en er bestaat op dit moment geen
aanleiding voor nader onderzoek.
2.11. Cultuurhistorie
In of nabij het plangebied komen geen (gebouwde) gemeentelijke of Rijksmonumenten voor. Ook is
er geen sprake van andere beschermde cultuurhistorische waarden. Het thema cultuurhistorie vormt
dan ook geen belemmering voor dit initiatief en vraagt ook geen nader onderzoek.
2.12. Landschap
Het plangebied bestaat uit een perceel agrarische grond dat momenteel in gebruik is als grasland.
Onderdeel van het initiatief is het uitvoeren van een landschappelijk inrichtingsplan. Hierbij worden
onder meer de bestaand houtwallen versterkt, wordt een kleinschalig bosperceel aangeplant en
wordt bloem en kruidenrijke vegetatie aangeplant. Hierbij is gekozen voor het gebruik van inheemse
en voor dit gebied passende beplanting, zoals Hazelaar en Gelderse Roos. Dit betekent dat het plan
niet leidt tot de aantasting van bestaande landschappelijke waarden, maar juist leidt tot versterking
van het landschap. Het thema landschap vraagt daarbij niet om nader onderzoek.
3. Conclusie
Op grond van de deelconclusies uit hoofdstuk 2 van deze notitie voor de relevante (milieu-) aspecten,
is de conclusie dat als gevolg van het project belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten.
Het uitvoeren van een nader onderzoek in de vorm van een milieueffectrapportage (m.e.r.) is dan ook
niet noodzakelijk.
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Vooradvies milieueffectrapportage bestemmingsplanprocedure
Aan
Zaaknummer
Onderwerp
Behandeld door
Datum
Bijlage

:
:
:
:
:
:

Gemeente Berkelland,
2021MER0071
Aanmeldnotitie m.e.r. Camperplaats ‘Olden Eibergen’
8 december 2021
1

Advies
Met de inhoud en conclusie van de aanmeldingsnotitie kan worden ingestemd. De
ontwikkeling leidt niet tot zodanige nadelige milieueffecten dat daarvoor een
milieueffectrapportage nodig is. De gemeente moet binnen zes weken na indiening een
m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen op de aanmeldingsnotitie. De in bijlage 1 opgenomen
beoordeling kan hieraan ten grondslag worden gelegd. Het beoordelingsbesluit moet
worden opgenomen in het ontwerp van de omgevingsvergunning.
m.e.r. nodig is worden vermeld. Er is geen afzonderlijk besluit op de aanmeldingsnotitie
nodig.
Inleiding
Voor de locatie Olden Eibergsedijk 14 in Eibergen bestaat het voornemen om 25
camperplaatsen te realiseren. Hiervoor is een vergunning handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening aangevraagd en een aanmeldingsnotitie voor vormvrije m.e.r.beoordeling ingediend. De gemeente Berkelland vraagt de Omgevingsdienst Achterhoek om
deze aanmeldingsnotitie inhoudelijk te beoordelen. Dit advies kan dienen als basis voor het te
nemen beoordelingsbesluit op de aanmeldingsnotitie.
Beoordelingskader
Milieueffectrapportage (m.e.r.) is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten met
mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Soms is een lichtere variant mogelijk
in de vorm van een m.e.r.-beoordeling. M.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht kan ontstaan
doordat:
1. de activiteiten zijn opgenomen in het Besluit milieueffectrapportage;
2. voor de Wet natuurbescherming een passende beoordeling1 nodig is en sprake is van een
plan;
3. de activiteiten zijn opgenomen in de provinciale omgevingsverordening (in Gelderland is
daarvan geen sprake).
Inhoudelijke beoordeling

Figuur 1: beoogde locatie camperplekken
1

Bij het niet kunnen uitsluiten van negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden is een passende
beoordeling nodig. Die passende beoordeling gaat dieper in op de gevolgen voor Natura 2000gebieden en de eventueel te treffen maatregelen om die gevolgen tegen te gaan of te verzachten
(mitigerende maatregelen).

In verband met de aangevraagde ontwikkeling is het document Aanmeldnotitie m.e.r.
Camperplaats ‘Olden Eibergen’ ingediend. De inhoudelijke beoordeling daarvan is opgenomen
in bijlage 1. De aanmeldingsnotitie bevat voldoende informatie om te kunnen concluderen dat
geen milieueffectrapportage nodig is.
Binnen zes weken na het indienen van de aanmeldingsnotitie moet de gemeente hierop een
m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Zowel de raad als het college is hiertoe bevoegd. De
gemeente moet het m.e.r.-beoordelingsbesluit opnemen in het ontwerp van de
omgevingsvergunning. De m.e.r.-beoordeling mag gelijktijdig plaatsvinden met de
beoordeling van de aanvraag van de activiteit. In dat kader is relevant dat de aanvraag van
de activiteit wordt aangehouden totdat het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. Als uit de
m.e.r.-beoordeling volgt dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt, wordt de
aanvraag van de activiteit afgewezen. In dat geval moet de gemeente voor het project eerst
de m.e.r.-procedure doorlopen.
In bijlage 1 is een uitgebreidere beoordeling van de aanmeldingsnotitie opgenomen.
Conclusie / advies
Met de inhoud en conclusie van de aanmeldingsnotitie kan worden ingestemd. De
ontwikkeling leidt niet tot zodanige nadelige milieueffecten dat daarvoor een
milieueffectrapportage nodig is. De gemeente moet binnen zes weken na indiening een
m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen op de aanmeldingsnotitie. De in bijlage 1 opgenomen
beoordeling kan hieraan ten grondslag worden gelegd. Het beoordelingsbesluit moet worden
opgenomen in het ontwerp van de omgevingsvergunning.
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Bijlage 1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Project
Bij de gemeente Berkelland is een aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling
binnengekomen (Aanmeldnotitie m.e.r. Camperplaats ‘Olden Eibergen’, A3 Projecten,
zonder kenmerk, 10 november 2021) ingekomen voor de realisatie van 25 camperplaatsen
op het adres Olden Eibergsedijk 14 in Eibergen. Op 7 december 2021 is een aangepaste
versie van de aanmeldingsnotitie ingediend. De aanmeldnotitie heeft betrekking op het
perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie G, nummer 438.
Advies
Gelet op hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage
adviseren wij dat voor de realisatie van 25 camperplaatsen op het adres Olden Eibergsedijk
14 in Eibergen, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie G, nummer 438, geen
milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld.
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN
1

ALGEMEEN

1.1

Inleiding

Bij de gemeente Berkelland is een aanmeldingsnotitie ingediend voor een project op het adres
Olden Eibergsedijk 14 in Eibergen. De aanmeldingsnotitie betreft het voornemen om 25
camperplaatsen te realiseren op een perceel waar nu sprake is van voor agrarisch gebruik
bestemde gronden. Voor deze ontwikkeling is een afwijking van het bestemmingsplan nodig.
Op basis van de aanmeldingsnotitie kan worden beoordeeld of voorafgaand aan de
vergunningprocedure een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.
1.2

Toetsing aanmeldnotitie

Uit de aanmeldingsnotitie blijkt dat het plan betrekking heeft op het realiseren van 25
camperplaatsen. Deze activiteit valt onder categorie 10 in kolom 1, onderdeel D, van de
bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.), waarbij de drempelwaarden uit
kolom 2 niet worden overschreden.
Het betreft de volgende activiteit:
Categorie D 10:
• De De aanleg, wijziging of uitbreiding van:
a. skihellingen, skiliften, kabelspoorwegen en bijbehorende voorzieningen;
b. jachthavens.
c. vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijke zones met bijbehorende
voorzieningen,
d. permanente kampeer- en caravanterreinen, of
e. themaparken.
De activiteit blijft ruimschoots onder de in kolom 2 bij de categorie genoemde
drempelwaarden:
• In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:
1°. 250.000 bezoekers of meer per jaar,
2°. een oppervlakte van 25 hectare of meer,
3°. 100 ligplaatsen of meer of
4°. een oppervlakte van 10 hectare of meer in een gevoelig gebied.
De aanmeldnotitie heeft daarom betrekking op een activiteit die de drempelwaarde van de in
kolom 2, van categorie 10, van onderdeel D, van de bijlage van het Besluit m.e.r. niet
overschrijdt.
Op grond artikel 2, lid 5 onder b van het Besluit m.e.r. moeten voor activiteiten die
voorkomen in onderdeel D en die beneden de drempelwaarde vallen een toets worden

3 van 6

uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor kleinere
bedrijven die geen activiteiten uitvoeren die boven de IPPC-grens uitkomen, is dit in het
Besluit omgevingsrecht (Bor) geïmplementeerd in artikel 2.2a, lid 1. Het is nadrukkelijk niet
de bedoeling dat de m.e.r.-beoordeling 'ontaardt' in een uitgebreid onderzoek naar mogelijke
milieugevolgen.
Bij de toetsing van de aanmeldingsnotitie hebben wij rekening gehouden met de criteria die
zijn genoemd in bijlage III van de EU-richtlijn milieueffectrapportage (2011/92/EU) en bijlage
II van de SMB-richtlijn (2001/42/EG). Deze criteria hebben betrekking op:
1.
de plaats van het project;
2.
de kenmerken van het project;
3.
de kenmerken van het potentiële effect.
Daarbij hebben wij het volgende geconstateerd:
ad 1. Plaats van het project

Het bestaande gebruik
De locatie van de voorgenomen ontwikkeling ligt in het buitengebied. Het terrein is
momenteel onbebouwd en in gebruik voor agrarische doeleinden. De locatie is bestemd als
‘Agrarisch kernrandgebied’.
De relatieve rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen van het gebied, specifiek de kwaliteit en het
regeneratievermogen ervan
De locatie heeft geen bijzondere rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen.
Het opnamevermogen/de gevoeligheid van het natuurlijk milieu (natuur, ecologie,
archeologie/cultuurhistorie)
Het betreft een locatie in het buitengebied van Eibergen. Het gebied waarbinnen de
voorgenomen ontwikkeling plaatsvindt is dan ook aan te merken als bestaand landelijk
gebied. Hierna wordt ingegaan op mogelijke aanwezige waarden op de locatie.
Beschermde gebieden
De locatie ligt niet in of in de omgeving van één van de volgende beschermde gebieden:
- natuurmonument, habitat of vogelrichtlijngebied;
- watergebied van internationale betekenis;
- Gelders natuurnetwerk;
- landschappelijk waardevol gebied;
- waterwingebied;
- Belvedère-gebied.
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Wel ligt de locatie in de nabijheid van een grondwaterbeschermingsgebied. Het project leidt
echter niet tot potentieel bodembedreigende activiteiten als bedoeld in de Nederlandse
Richtlijn Bodembescherming.
Stikstof
De locatie van de voorgenomen ontwikkeling ligt op circa 8 kilometer afstand van het
dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied. Deze afstand in combinatie met de geringe
stikstofemissies van het project maakt dat geen sprake is van een stikstofdepositie hoger dan
0,00 mol/ha/jaar. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant
negatief effect op Natura 2000-gebieden. De voorgenomen ontwikkeling is in het kader van
de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten op Natura 2000-gebieden, niet
vergunningplichtig. De voorgenomen ontwikkeling vormt dan ook geen belemmering voor de
instandhoudingsdoelstellingen van Natura-2000 gebieden.
Flora en fauna
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op
de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden
aangevraagd. Hiervoor is een quickscan uitgevoerd. Daaruit komt naar voren dat geen nader
onderzoek nodig is en dat geen ontheffing hoeft te worden verkregen op grond van de Wet
natuurbescherming. Het is niet te verwachten dat de voorgenomen ontwikkeling negatieve
effecten zal hebben op flora- en fauna.
Archeologie
De locatie ligt in Archeologisch waardevol verwachtingsgebied 5. Dat betekent dat
archeologisch onderzoek nodig is bij het oprichten van bouwwerken groter dan 1000 m2 met
bodemingrepen dieper dan 0,3 meter beneden maaiveld. Daarvan is bij dit project geen
sprake, zodat geen verder onderzoek nodig is. Het onderdeel archeologie vormt geen
belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
Kenmerken van het project
Bij de kenmerken van het project moet in het bijzonder in overweging worden genomen:
•
de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten;
•
het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de productie van afvalstoffen;
•
verontreiniging en hinder;
•
het risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.
Omvang van het project/cumulatie
Het van 25 camperplaatsen met daarbij behorende voorzieningen is de enige ontwikkeling die
wordt beschreven in deze aanmeldingsnotitie. In de omgeving van de locatie Olden
Eibergsedijk 14 spelen, voor zover bekend, geen andere relevante ontwikkelingen. Gelet op
de aard en omvang van het aangevraagde project is het aannemelijk dat er als gevolg van
het uitvoeren van het project geen sprake zal zijn van een cumulatief effect in de omgeving
van het plangebied.
Gebruik van natuurlijke hulpbronnen
Op de locatie wordt geen bijzonder beslag gelegd op natuurlijke hulpbronnen. Tijdens de
aanlegfase is in beperkte mate grondverzet nodig. Tijdens de gebruiksfase zal elektriciteit en
water nodig zijn. Er zal geen sprake zijn van aardgasverbruik.
Productie van afvalstoffen
Op de locatie zal alleen productie van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvinden. Deze moeten
als bedrijfsafval worden afgevoerd door een erkend inzamelaar.
Verontreiniging en hinder
In aanlegfase kan sprake zijn van tijdelijke verkeers- en geluidhinder van bouwverkeer en
bouwwerkzaamheden op locatie. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats en
bouwverkeer van en naar de locatie. Vanwege de ligging, de omvang van de ontwikkeling en
de geschatte tijdsduur, is er geen noodzaak om verkeer tijdelijk om te leiden, met de daarbij
behorende effecten. Na afronding van de sloop- en bouwwerkzaamheden zal de genoemde
tijdelijke hinder volledig vervallen. Het aspect tijdelijke hinder leidt niet tot mogelijk
belangrijke milieugevolgen. Gelet op de aard en omvang van het project zal in de
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gebruiksfase in beperkte mate sprake zijn van nadelige effecten op het milieu en de
omgeving. Komende en vertrekkende campers hebben effecten op geluid en luchtkwaliteit.
Gebruikers van de camperplaatsen hebben door stem- en mogelijk muziekgeluid ook een
bepaald effect. Gezien het feit dat wordt voldaan aan de richtafstanden uit de VNG-publicatie
Bedrijven en milieuzonering komt het woon- en leefklimaat daarbij niet in het geding.
Risico van ongevallen
Binnen het plangebied worden geen gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt (anders dan
gasflessen in de campers). Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling
ontstaan er geen risico’s voor de omgeving.
ad 2. Kenmerken van het potentiële effect
De waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van projecten moeten, in samenhang met de
wettelijke criteria, in aanmerking worden genomen, met inachtneming van:
a. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch
gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
b. de aard van het effect;
c. het grensoverschrijdend karakter van het effect;
d. de intensiteit en de complexiteit van het effect;
e. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
f. de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde
projecten;
g. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.
Gelet op de aard en omvang van de aangevraagde ontwikkeling is het aannemelijk dat het
project geen aanzienlijke milieueffecten veroorzaakt. Dit blijkt ook uit de bevindingen voor
onderzochte aspecten als archeologie, landschap, luchtkwaliteit, geluid, Natura 2000 en
milieuzonering.
2

CONCLUSIE

Het hiervoor genoemde leidt tot de volgende conclusies:
1.
de ligging en het voorgenomen gebruik binnen het projectgebied leiden niet tot
ontoelaatbare c.q. onherstelbare milieugevolgen voor de omgeving;
2.
de milieuhygiënische effecten als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling zijn niet
zodanig dat het opstellen van een milieueffectrapport nodig is.
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Op 10 november 2021 hebben wij een aanmeldingsnotitie voor een m.e.r.-beoordeling ontvangen
voor de realisatie van 25 camperplaatsen op het adres Olden Eibergsedijk 14 in Eibergen. Op
7 december 2021 is een aangepaste versie van de aanmeldingsnotitie ingediend. De activiteit valt
onder categorie 10 in kolom 1, onderdeel D, van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage
(Besluit m.e.r.), waarbij de drempelwaarden uit kolom 2 niet worden overschreden.
Wij hebben besloten dat een milieueffectrapport (MER) of een formele m.e.r. beoordeling niet
nodig is
Wij hebben de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) am advies gevraagd. Uit de beoordeling en het
advies van 8 december 2021 blijkt dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.
Daarom is het niet nodig om bij de voorbereiding van de aanvraag voor de omgevingsvergunning
een milieueffectrapport (MER) op te stellen of een formele m.e.r. beoordeling uit te voeren. Wij
nemen het advies van de Omgevingsdienst Achterhoek over.
Onderdeel van dit besluit maken uit:
- Het advies omgevingsdienst Achterhoek van 8 december 2021;
- De aanmeldnotitie MER-beoordeling, ingekomen op 7 december 2021 (gedateerd
7 december 2021), uitgevoerd door V. Brus van A3 Projecten.
Publicatie en ter inzage legging Besluit MER-beoordeling
De kennisgeving en het besluit met bijbehorende stukken liggen van 23 december 2021 tot en met
2 februari 2022 ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op
U kunt bellen met r
telefoonnummer 0545 — 250 250.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Berkelland,

Adviseur Ruimtelijke Ordening
Gemeente Berkelland, Postbus 200, 7270 HA BORCULO T: 0545-250 250 E: info@gemeenteberkelland.n1
www.gemeenteberkelland.nl, Bank Nederiandse Gemeenten: IBAN: NL35BNGH0285112600 BIC: BNGHNL2G

Rechtsmiddelen
Dit besluit wordt bekend gemaakt (artikel 7.17, lid 4 van de Wet milieubeheer). Omdat het besluit
een voorbereidingsbesluit is (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht), is geen bezwaar of
beroep mogelijk. Tenzij deze beslissing u buiten het voor te bereiden besluit op de aanvraag
rechtstreeks in uw belang treft.
Een ieder kan gebruikmaken van het rechtsmiddel (zienswijze, beroep etc.) dat geboden wordt bij
het doorlopen van de uitgebreide procedure die hood bij de omgevingsvergunning voor de
aangevraagde activiteit.

Bijlagen:
Advies Omgevingsdienst Achterhoek van 8 december 2021
De aanmeldnotitie van 7 december 2021;
Publicatie

Kopie aan:
- Archief
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