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Aanleiding omgevingsvergunning
Voor het perceel Olden Eibergsedijk 14 in Eibergen is op 6 mei 2021 een aanvraag
ingediend voor het vergunnen van een minicamping met 25 plaatsen voor campers en
een sanitair gebouw. Het geldende bestemmingsplan “Buitengebied” (Eibergen) kent
geen afwijkingsregel die op agrarische percelen met een woonbestemming
kampeermiddelen toelaat. Deze aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van 25
kampeermiddelen, waarbij de focus vooral is gericht op camperplaatsen. Daarom kan de
aangevraagde omgevingsvergunning alleen worden verleend als voor dat onderdeel een
grote buitenplanse afwijking op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3˚ Wet
algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) wordt verleend.
Het gemeentelijk ruimtelijk beleid laat in het buitengebied kleinschalige kampeerterreinen
toe tot een omvang van 25 plaatsen. De gemeente is daarom bereid mee te werken aan
de ingediende aanvraag. Omdat het bouwplan niet binnen de regels van het geldende
bestemmingsplan past en ook niet met een kleine buitenplanse afwijking gerealiseerd
kan worden, kan dat alleen via een grote buitenplanse afwijking.

Geldend bestemmingsplan
De aanvraag om omgevingsvergunning richt zich op het adres Olden Eibergsedijk 14 in
Eibergen, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AA, nummer 438. Voor deze
locatie geldt het bestemmingsplan “Buitengebied” (Eibergen). De gemeenteraad van de
voormalige gemeente Eibergen stelde dit bestemmingsplan vast op 27 juni 1995, waarna
Gedeputeerde Staten van Gelderland het gedeeltelijk goedkeurden op 26 januari 1996.
Het goedkeuringsbesluit werd onherroepelijk door de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State op 10 februari 1998 (nr. E01.96.0125). Het
perceel Olden Eibergsedijk 14 kent volgens dit bestemmingsplan de bestemming
‘woonbebouwing’. Het bestemmingsplan maakt het dus mogelijk om op dit perceel te
wonen met bijbehorend erf. Daarnaast geldt ook buiten het erf om de bestemming
‘agrarisch kernrandgebied’. Deze bestemming laat 10 kampeermiddelen bij de boer op
een agrarisch bouwperceel toe en voorziet verder in mogelijkheden voor dagrecreatie.

Uittreksel bestemmingsplan “Buitengebied” (Eibergen)
(niet op schaal, Olden Eibergsedijk 14 is omcirkeld)
2

Vanwege het aangevraagde aantal van 25 kampeerplaatsen bij de bestemming
woondoeleinden is de aanvraag in strijd met het geldende bestemmingsplan
“Buitengebied”.

Beschrijving projectgebied
Het perceel Olden Eibergsedijk 14 ligt aan de westkant van Eibergen. Het ligt in agrarisch
gebied met verspreid liggende woonbebouwing en verschillende functies, zoals bedrijven
en andere recreatieve voorzieningen. De afstand tot deze functies bedraagt tussen de
200 en 500 meter. Op het perceel zelf bevindt zich een woning met bijbehorende
bijgebouwen.

Luchtfoto voorjaar 2021 (Olden Eibergsedijk 14)

Met de aanvraag wordt vergunning gevraagd voor een kleinschalig kampeerterrein van
25 plaatsen voor campers een sanitair gebouw. Daarnaast zal sprake zijn van
landschappelijke inpassing en de aanleg van een nieuwe inrit. Hieronder is de situatie
weergeven zoals die gaat worden.
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Toekomstige situatie volgens landschappelijk inpassingsplan

Op 8 december 2021 heeft de welstand een positief advies uitgebracht.
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Juridische aspecten
Wanneer een aanvraag om omgevingsvergunning in strijd is met een geldend
bestemmingsplan, dan geldt deze aanvraag op basis van de Wabo als een aanvraag om
omgevingsvergunning voor de activiteit “handelen in strijd met de regels ruimtelijke
ordening” (d.w.z. een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan vanwege het
gebruik).
Op 4 maart 2008 heeft de gemeenteraad van Berkelland de beleidsnota ‘Beleef het in
Berkelland’ vastgesteld. In deze beleidsnota is onder meer het beleid verwerkt voor het
toelaten van kleinschalige kampeerterreinen in Berkelland. Het beleid uit deze
beleidsregel is door vertaald in de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan
voor het buitengebied van Berkelland. Het gaat uit van het toelaten van kleinschalige
kampeerterreinen met maximaal 25 plaatsen bij woningen en bij agrarische bedrijven in
het buitengebied. Daarbij zijn in het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland
2020” enige randvoorwaarden geformuleerd voor het vestigen van nieuwe kleinschalige
kampeerterreinen.
Een omgevingsvergunning in strijd met een bestemmingsplan kan alleen worden
verleend als de activiteit niet strijdt met een goede ruimtelijke ordening en de motivering
van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (artikel 2.12 lid 1a juncto 3
Wabo). Dit document bevat de ruimtelijke onderbouwing.
De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2017 vastgesteld in welk geval een ‘verklaring van
geen bedenkingen’ van de gemeenteraad vereist is voordat burgemeester en wethouders
toepassing kunnen geven aan de benodigde afwijkingsbevoegdheid. Deze categorie is in
het raadsbesluit beperkt tot een (bouw) project voor uitbreiding van niet-grondgebonden
veehouderijbedrijf of een niet grondgebonden veehouderijtak. Omdat het bij de aanvraag
voor Olden Eibergsedijk 14 niet gaat om een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, is
voor het nemen van een op besluit op die aanvraag geen ‘verklaring van geen
bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig.

Beleidsinventarisatie
Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
Op 13 maart 2012 stelde de minister van Infrastructuur en Ruimte de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vast. Deze SVIR verving de Nota Ruimte en bouwde
daarop voort door in te zetten op een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig
Nederland. Zij richt zich op de periode tot 2040 en benoemt als opgaven het versterken
van de concurrentiekracht van Nederland, het vinden van ruimte voor (wind)energie, het
inspelen op klimaatverandering en het omgaan met krimp, stagnatie en groei van het
inwonertal en huishoudens naast elkaar in Nederland. Op basis van deze opgaven
formuleert de SVIR dertien nationale belangen die bijdragen aan het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur, het verbeteren van de bereikbaarheid en het
waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving. Het Rijk spreekt in de SVIR uit dat zij
provincies en gemeenten daarbij de ruimte wil geven om in te spelen op de eigen
situatie.
De SVIR richt zich op het grondgebied van heel Nederland en bevat geen uitspraken die
betrekking hebben op concrete Berkellandse situaties. Wel bevat dit document passages
of afbeeldingen die van toepassing zijn op het gemeentelijk grondgebied. Op het
kaartmateriaal staan laagvliegroutes en het radarverstoringsgebied afgebeeld. Aangezien
het hier gaat om het vergunnen van een kleinschalig kampeerterrein zonder hoge
bebouwing leveren deze gebieden geen beperking op.
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Uitsnede kaart Nationale hoofdstructuur (SVIR, niet op schaal)

Voor het landelijk gebied spreekt de SVIR zich in algemene zin uit voor het behoud van
het landelijk gebied, van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en voor het
realiseren van de herijkte nationale EHS. Net als de vroegere Nota Ruimte geeft de SVIR
aan dat de hoofdlijnen die zij aanreikt moeten worden uitgewerkt op provinciaal en/of
gemeentelijk niveau.
Provinciaal beleid
Omgevingsvisie en omgevingsverordening
Op 19 december 2018 hebben Provinciale Staten van Gelderland de Omgevingsvisie
‘Gaaf Gelderland’ vastgesteld, evenals een actualisatie van de Omgevingsverordening
Gelderland. Uit de omgevingsvisie en -verordening komt naar voren dat het perceel
Olden Eibergsedijk 14 in Eibergen niet in gebieden met een provinciaal belang ligt.
Omdat op een kleinschalig kampeerterrein geen permanente kampeermiddelen mogen
worden opgericht, past de aanvraag in het beleid van de provincie.
Het vergunnen van een kleinschalig kampeerterrein maakt geen inbreuk op en raakt ook
niet aan de landschappelijke kwaliteit van het gebied. Daarbij is van belang dat het
behoud van de bestaande landschappelijke inpassing kan worden geborgd via een
voorwaarde in de aangevraagde omgevingsvergunning. Ook ligt het projectgebied niet in
het Gelders natuurnetwerk of groene ontwikkelingszone. 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.
Gemeentelijk beleid
Beleef het in Berkelland en Structuurvisie Berkelland 2025
Het recreatiebeleid voor Berkelland is verwoord in de beleidsregel ‘Beleef het in
Berkelland’. De kaart bij deze beleidsregel deelt Olden Eibergsedijk 14 in bij de zone
waar recreatief medegebruik is toegestaan in de vorm van kleinschalige
kampeerterreinen tot maximaal 25 kampeerplaatsen. De aanvraag sluit hierop aan.
De ‘Structuurvisie Berkelland 2025’ geeft het streefbeeld voor de ontwikkeling van de
gemeente Berkelland tot 2025. De visie geeft richting aan de ruimtelijke, economische en
maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente en is basis voor het bepalen van
speerpunten en prioriteiten. Zij biedt mogelijkheden voor recreatief medegebruik van het
buitengebied en sluit daarbij aan op het beleid uit ‘Beleef het in Berkelland’. Conclusie is
dat de aanvraag niet in strijd is met het gemeentelijk beleid uit beide beleidsdocumenten.
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Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”
In het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” zijn enige
randvoorwaarden geformuleerd voor het toelaten van nieuwe kleinschalige
kampeerterreinen. Deze richten zich op:
- het maximaal aantal seizoengebonden standplaatsen (25);
- geen vergunning verlening voor permanente bewoning van kampeermiddelen;
- sanitair gebouwen (bij voorkeur in bestaande bebouwing en max. 80 m²);
- de parkeerbehoefte (op eigen terrein en in voldoende mate);
- afstand t.o.v. omliggende functies (minimaal 50 m)
- zorgvuldige landschappelijke inpassing;
- het voorkomen van onevenredige aantasting van nabijgelegen percelen;
- de aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.
Over deze onderwerpen kan worden opgemerkt dat het gevraagde aantal
kampeerplaatsen 25 is en dat het kleinschalig kampeerterrein zich direct naast het erf
bevindt. Verder komt er een nieuw sanitair gebouw van circa 27 m². Daarbij biedt het
terrein voldoende parkeerruimte en zijn er ook een aantal parkeerplaatsen voor
bezoekers aangelegd. Ook is de afstand naar omliggende functies 50 meter of meer
zodat er geen sprake is van onevenredige aantasting van deze functies. Het kleinschalig
kampeerterrein wordt voorzien van een goede landschappelijke inpassing, terwijl er geen
sprake is van permanente bewoning van kampeermiddelen. De aanvraag voldoet
daarmee aan het gemeentelijk beleid.

Milieuhygiënische aspecten
Bedrijven en milieuzonering
Beoordelingskader
De VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering (editie 2009) is een hulpmiddel voor de
beoordeling van de toelaatbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen bij en rondom
bedrijven. De in deze uitgave voor bedrijven opgenomen richtafstanden gelden ten
opzichte van rustige woongebieden. De richtafstanden zijn voor drukkere gebieden
(gemengd gebied) naar beneden bij te stellen. Aanvullend milieuonderzoek kan uitwijzen
dat kleinere afstanden dan de richtafstanden mogelijk zijn. Verder hebben wettelijke
afstanden voorrang op de richtafstanden.
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In deze situatie is sprake van een rustig buitengebied. Binnen de blauwe zone wordt het
terrein aangepast, binnen de gele zone worden de camperplaatsen en het sanitair
gebouw gerealiseerd. Campers, caravans en tenten zijn geen gevoelig object, dus er
hoeft niet getoetst te worden of de ontwikkeling de omliggende bedrijven beperkt.

Adres

Omschrijving

Geur

Stof

Geluid

Gevaar

Categorie

Werkelijke
afstand

Woon- en leefklimaat camperplaatsen
Wel wordt er getoetst of deze locatie een goed woon- en leefklimaat garandeert voor de
campers. In de omgeving van de aangevraagde ontwikkeling bevinden zich de in
onderstaande tabel genoemde bedrijven. De tabel toont per bedrijf de richtafstand per
onderdeel (geur, stof, geluid en gevaar) en de bijbehorende milieucategorie. De
richtafstanden gelden tussen de grens van de bedrijfsbestemming1 en de gevel van de
camperplaats. De werkelijke afstand in onderstaande tabel is ook op die manier
gemeten.

Kuipersweg 1
Eibergen
Kormelinkweg 2a
Eibergen
Olden Eibergsedijk 1
(Bedrijventerrein)

Fokken en houden van rundvee

100

30

30

0

3.2

350

Fokken en houden van overige dieren:
Bijen
Bedrijven tot maximaal categorie 4.1,
minimaal 200 meter

10

0

30

10

2

250

4.1

280

De tabel laat zien dat de aangevraagde ontwikkeling plaatsvindt buiten de richtafstanden
van omliggende bedrijven. Het bedrijventerrein aan de Olden Eibergsedijk 1 ligt op circa
280 meter afstand van de camperplaatsen tot de rand van het bedrijventerrein. Op dit
bedrijventerrein is maximaal categorie 4.1 toegestaan, hierbij hoort een minimale afstand
van 200 meter. Aan deze afstand wordt voldaan.

1

Dit geldt ook voor een bestemming als horeca, recreatie, sport of maatschappelijk.
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De ontwikkeling zorgt daarom niet voor extra belemmeringen voor de bedrijven.
Andersom bestaat binnen het plangebied om dezelfde reden voldoende garantie voor
een goed woon- en leefklimaat.
Camperplaatsen naar de omgeving
Het gaat hier over een aanvraag voor een camperplaats voor maximaal 25 plaatsen. Hier
kunnen eventueel ook tenten of caravans komen te staan. Voor de aangevraagde
bedrijfsactiviteiten geldt een maximale richtafstand van 50 meter (zie onderstaande
tabel). Hierbij is wel op te merken dat deze afstanden gericht zijn voor locaties met
keuken, er is geen omschrijving zonder keuken. De omschrijvingen komen uit bijlage 1
van de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering. Ze sluiten zo goed mogelijk aan bij de
aangevraagde bedrijfsactiviteiten. Hierbij geldt de richtafstand tussen de grens van de
bedrijfsbestemming2 en de gevel van de woning. De werkelijke afstand is ook op die
manier gemeten. In dit geval is dat van de locatie van de campers tot aan de gevel van
de woningen.

Stof

Geluid

Gevaar

Categorie

Werkelijke
afstand

Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken)

Geur

Omschrijving

30

0

50

30

3.1

55

Voor het bedrijf gelden de volgende aanvullende overwegingen:
- Het bedrijf valt onder de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op grond van
het Activiteitenbesluit gelden in dit geval geen specifieke afstanden.
Uit de tabel lezen we af dat zich binnen de richtafstand geen woningen bevinden. De
dichtstbijzijnde woning is gelegen aan de Ontinkweg 2 te Eibergen en ligt op circa 55
meter afstand van de camperplaatsen. Hier wordt voldaan aan de afstanden.
Aan de Ontinkweg 1 in Eibergen staan nog een tweetal schuren. Hier is geen woning
meer aanwezig en wordt daarom voor dit advies buiten beschouwing gelaten.
Conclusie / advies
Binnen de richtafstand van de aangevraagde activiteiten bevinden zich geen woningen.
Die woningen vormen geen belemmering voor de ontwikkeling. Ook het woon- en
leefklimaat ter plaatse van de camperplaatsen is hierbij niet in het geding. Het onderwerp
bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de aangevraagde
ontwikkeling.

Externe veiligheid
Toetsingskader
In de volgende AMvB’s, Ministeriële Regelingen en circulaires zijn risiconormen en/of
veiligheidsafstanden opgenomen die relevant zijn voor externe veiligheid bij het
vaststellen van een ruimtelijk besluit:
• Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In dit besluit zijn de risiconormen
voor risicovolle inrichtingen opgenomen. De Regeling externe veiligheid
inrichtingen (Revi) legt de bijbehorende rekenvoorschriften, afstandseisen etc.
vast.

2

Dit geldt ook voor een bestemming als horeca, recreatie, sport of maatschappelijk.
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•
•
•

•

•

•

Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Dit besluit bevat de risiconormen
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het
binnenwater.
Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In het Bevb zijn de risiconormen
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen vastgelegd.
Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit besluit zijn veiligheidsafstanden en
risiconormen ten opzichte van (beperkt) kwetsbare objecten opgenomen.
Veiligheidsafstanden zijn vastgesteld voor onder andere opslagtanks met
propaan/propeen, aardgastankstations, en gasdrukmeet- en regelstations. Voor
windturbines geldt het plaatsgebonden risico (PR) als risiconorm.
Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations. De circulaire is
van toepassing bij een besluit ten aanzien van een LPG-tankstation onder
werking van het Bevi, dat het mogelijk maakt dat er (meer) personen in de
omgeving van een LPG-tankstation aanwezig kunnen zijn. De effecten van
bepaalde ongevalsscenario’s staan centraal.
Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. In deze circulaire zijn
veiligheidszones (A-, B- of C-zone) vastgesteld voor de opslag van ontplofbare
stoffen voor civiel gebruik. Binnen deze veiligheidszones worden de
aanwezigheid van activiteiten en/of objecten uitgesloten.
Vuurwerkbesluit. Dit besluit geeft veiligheidsafstanden voor de opslag van
consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk.

Inhoudelijke beoordeling
Plangebied
Voor dit plan wordt gedacht aan het realiseren van een camperpark met 25
camperplaatsen. Volgens de PGS 1, Deel 6: aanwezigheidsgegevens (december 2003)
wordt voor een ruim opgezet kampeerbedrijf de volgende kengetallen gehanteerd: ± 17
standplaatsen/ha en 3,5 personen/standplaats = 60 personen/ha. Conform het Bevi geldt
een kampeer- of andere recreatieterrein bestemd voor het verblijf van meer dan 50
personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen als kwetsbaar object (Artikel 1, lid
d onder l van het Bevi).
Hiermee wordt dit camperparkje als kwetsbaar object gezien, omdat het aannemelijk is
dan meer dan 50 personen zich hier tegelijkertijd kunnen bevinden. De mogelijk
aanwezige personen op deze locatie lopen mogelijk risico om het slachtoffer te worden
van ongevallen met gevaarlijke stoffen in de omgeving. Dit plan maakt zelf geen
risicovolle activiteiten met gevaarlijke stoffen mogelijk en vormt daarmee eveneens geen
risicobron.
Omgeving
Aan de hand van de EV-Signaleringskaart is bekeken of in de omgeving (tot 4 kilometer)
van de beoogde planlocatie risicobronnen aanwezig zijn die relevant zijn vanuit het
oogpunt van externe veiligheid. Zie hiervoor onderstaand figuur.
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Ligging plangebied voor het realiseren van het camperpark met 25 camperplaatsen (groene vlak)
t.o.v. risicobronnen in de directe omgeving.

De beoordeling van risicobronnen is uitgevoerd binnen de directe omgeving van dit
specifieke plangebied. Hieruit blijkt dat er verschillende risicobronnen in de omgeving van
het plangebied aanwezig zijn. Onderstaand is per risicobron beoordeeld of deze relevant
is voor het plangebied vanuit het oogpunt van externe veiligheid:
- Hogedrukaardgasleidingen (N-569-80, N-569-82 en N-569-84);
o Op circa 160 meter ten westen van het plangebied bevindt zich een
hogedrukaardgasleiding (N-569-80). Deze buisleiding valt onder het Bevb
en kent, volgens de EV-Signaleringskaart, een invloedsgebied (1%
letaliteitszone) van 95 meter. Het plangebied valt buiten dit invloedsgebied
en deze buisleiding is daarmee niet relevant voor externe veiligheid.
o Op circa 600 meter ten noorden van het plangebied is een
hogedrukaardgasleiding gepositioneerd (N-569-82). Deze buisleiding valt
onder het Bevb en kent, volgens de EV-Signaleringskaart, een
invloedsgebied (1% letaliteitszone) van 50 meter. Het plangebied valt
buiten dit invloedsgebied en deze buisleiding is daarmee niet relevant voor
externe veiligheid.
o Op circa 700 meter ten noordnoordwesten van het plangebied ligt een
derde hogedrukaardgasleiding (N-569-84). Deze buisleiding valt onder het
Bevb en kent, volgens de EV-Signaleringskaart, een invloedsgebied (1%
letaliteitszone) van eveneens 50 meter. Het plangebied valt buiten dit
invloedsgebied en deze buisleidingen is daarmee niet relevant voor
externe veiligheid.
- Basisnetroute weg (N18, G22; afrit N822 (Eibergen) - afrit N347
(Haaksbergen)); Op circa 750 meter ten westen van het plangebied ligt de N18,
dit is een basisnetroute die valt onder het Bevt. Op basis van de Regeling
basisnet3 vindt over de N18 vervoer van brandbare gassen (GF3) plaats. Volgens
de Beleidsregels EV-beoordelingen tracébesluiten worden ook brandbare
vloeistoffen (LF1 en LF2) over de N18 vervoerd. Het plan valt buiten het
invloedsgebied (1%-letaliteitszone) van de N18, die bepaald wordt door het

Zie tabel bijlage I. Tabel Basisnet weg van de Regeling basisnet:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035000&bijlage=I&z=2016-12-01&g=2016-12-01
3
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invloedsgebied van stofcategorie GF3 van 355 meter4. Het plangebied valt hier
buiten en hiermee is de N18 niet relevant voor externe veiligheid.
Opslaginstallatie voor chloorbleekloog (Zwembad ’t Vinkennest); Op
ongeveer 390 meter ten zuidwesten van het plangebied bevindt zich een
opslaginstallatie voor chloorbleekloog (3.600 liter). Deze inrichting valt niet onder
een van de besluiten of circulaires uit het toetsingskader en is daarmee niet
relevant voor externe veiligheid.
Gasdrukmeet- en regelstation (N-202 N.V. Nederlandse Gasunie); Op
ongeveer 625 meter ten noordoosten van het plangebied bevindt zich een
gasdrukmeet- en regelstation (N-202) van de Nederlandse Gasunie, waarvan de
capaciteit niet bekend is. Deze inrichting valt onder het Activiteitenbesluit
milieubeheer en kent een veiligheidsafstand van maximaal 25 meter ten opzichte
van (beperkt) kwetsbare objecten, volgens Tabel 3.12 van dit besluit5. Het
plangebied valt hierbuiten en hiermee is deze inrichting niet relevant voor externe
veiligheid.
Opslaginstallatie voor propaan (Recreatiepark De Fontein); Op ongeveer 960
meter ten zuidwesten van de planlocatie bevindt zich Recreatiepark De Fontein.
De EV-Signaleringskaart meldt dat hier een propaantank staat met een capaciteit
van maximaal 8 m3 en meer dan 5 verladingen per jaar. Deze inrichting valt onder
het Activiteitenbesluit milieubeheer en kent een veiligheidsafstand van maximaal
25 meter ten opzichte van (beperkt) kwetsbare objecten, volgens Tabel 3.28 uit
dit besluit6. Hiermee is deze inrichting niet relevant voor externe veiligheid.
BEVI-inrichting (LPG-tankstation, Autobedrijf Berenpas/TinQ Eibergen Kiefteweg); Op ongeveer 990 meter ten zuidoosten van het plangebied bevindt
zich een LPG-tankstation (Autobedrijf Berenpas, TinQ Eibergen - Kiefteweg).
Deze inrichting valt onder de werkingssfeer van het Bevi en de Circulaire
effectafstanden LPG-tankstations (Celt) en kent een invloedsgebied van 150
meter (Bevi) en effectafstand van 160 meter (Celt). Het plangebied valt hierbuiten
en hiermee is deze inrichting niet relevant voor externe veiligheid.
Gasflessendepot (Te Koppele); Op ongeveer 1.120 meter ten zuidoosten van
het plangebied bevindt zich een gasflessendepot voor de opslag van 12.000
gasflessen (Te Koppele). Deze inrichting valt niet onder het Bevi. De planlocatie
valt buiten de vastgestelde risicoafstand (PR 10-6) van 20 meter voor deze
inrichting (conform de EV-Signaleringskaart) en is daarmee niet relevant voor
externe veiligheid.
BEVI-inrichting (LPG-tankstation, Olieveen’s oliehandel bv/Esso Eibergen);
Op ongeveer 1.250 meter ten zuidoosten van het plangebied bevindt zich een
LPG-tankstation (Olieveen’s oliehandel bv, Esso Eibergen). Deze inrichting valt
onder de werkingssfeer van het Bevi en de Circulaire effectafstanden LPGtankstations (Celt) en kent een invloedsgebied van 150 meter (Bevi) en
effectafstand van 160 meter (Celt). Het plangebied valt hierbuiten en hiermee is
deze inrichting niet relevant voor externe veiligheid.

Uit bovenstaande analyses blijkt dat in de directe omgeving van beide plangebieden
geen risicobronnen aanwezig zijn, die relevant zijn vanuit het oogpunt van externe
veiligheid. Omdat het plangebied niet binnen het invloedsgebied van een risicobron ligt,
hoeft het groepsrisico niet (beperkt) verantwoord te worden. Advies van de
veiligheidsregio ter voorbereiding op ongevallen met gevaarlijke stoffen is voor dit plan
met de beoogde woningbouw niet wettelijk verplicht.

Handleiding risicoanalyse transport (HART), versie 1.2, 11 januari 2017, RIVM
Bekijk hiervoor Tabel 3.12 van het Activiteitenbesluit milieubeheer:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&hoofdstuk=3&afdeling=3.2&paragraaf=3.2.2&artik
el=3.12&z=2021-01-01&g=2021-01-01
6
Bekijk hiervoor Tabel 3.28 van het Activiteitenbesluit milieubeheer:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&hoofdstuk=3&afdeling=3.4&paragraaf=3.4.1&artik
el=3.28&z=2021-01-01&g=2021-01-01
4
5
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Conclusie
Het onderwerp externe veiligheid vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van
deze plannen, omdat het beoogde plangebied voor woningbouw en de beoogde
bedrijfsuitbreiding niet binnen het invloedsgebied van een risicobron liggen.
Geluid, verkeer(slawaai)
Beoordelingskader
Voor de beoordeling van het onderwerp geluid gelden bij ruimtelijke besluiten de
volgende uitgangspunten:
1. voldoen aan de normen uit de Wet geluidhinder (geluidzones rondom wegen,
spoorwegen en industrieterreinen);
2. het niet belemmeren van bedrijven in de omgeving;
3. het garanderen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat;
4. voldoen aan de eisen uit gemeentelijk geluidbeleid.
Dit geluidadvies is hierop gebaseerd.
Inhoudelijke beoordeling
1: Normen Wet geluidhinder
Bij het opstellen van ruimtelijke plannen voor geluidgevoelige bestemmingen (zoals
woningen) is de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. De Wgh kent drie
geluidbronnen waarvoor geluidzones gelden:
- railverkeerslawaai;
- wegverkeerslawaai;
- industrielawaai.
Wanneer een ontwikkeling in een zone valt zoals aangegeven in de Wgh, moet
akoestisch onderzoek aantonen dat aan de grenswaarden in deze wet wordt voldaan.
Wordt niet voldaan aan deze grenswaarden, dan kunnen onder voorwaarden hogere
grenswaarden vastgesteld worden. Hierbij wordt een procedure doorlopen die aan de
eisen van de Wgh moet voldoen.
Woning of ander geluidgevoelig gebouw
Het camperterrein met sanitair gebouw is niet geluidgevoelig. De Wgh is niet van
toepassing.
2: Belemmering bedrijfsvoering
Door een ruimtelijke ontwikkeling kunnen geluidgevoelige objecten dichter naar bedrijven
toe komen. Bedrijven moeten ten aanzien van deze objecten voldoen aan geluidnormen.
Het realiseren van geluidgevoelige objecten dichter naar de bedrijven kan een beperking
voor de bedrijven betekenen. Of deze beperking ook leidt tot directe gevolgen voor de
bedrijfsvoering, dient te worden vastgesteld. In dergelijke gevallen is akoestisch nodig om
te onderzoeken welke geluidbelasting het bedrijf op het plangebied heeft. Blijkt uit het
onderzoek dat de bedrijven ook in de nieuwe situatie kunnen voldoen aan de gestelde
geluidnormen, dan is in feite voldaan aan dit punt.
Voor de beoordeling kunnen verschillende toetsingskaders van toepassing zijn:
- de geluidvoorschriften van de geldende vergunning van een bedrijf in de omgeving;
- de geluidbepalingen van het Activiteitenbesluit;
- het geluidbeleid van de gemeente;
- de handreiking industrielawaai en vergunningverlening.
Zie hiervoor het advies “milieuzonering”.
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3: Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
Afgewogen moet worden of er in en om de geluidgevoelige objecten een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat blijft gegarandeerd. Dit aspect speelt wanneer geluidgevoelige
objecten en geluid producerende objecten als bedrijven en wegen in elkaars nabijheid
worden gerealiseerd. Om hierover een goed oordeel te kunnen vormen dient te worden
bepaald wanneer sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Wanneer een
gemeente geluidbeleid heeft vastgesteld kunnen daarin geluidnormen zijn opgenomen.
Voor rail- en wegverkeerslawaai kan aansluiting worden gezocht bij de normen in de
Wgh. Ook als er sprake is van een industrieterrein in of rond een plangebied kent de
Wgh normen. Voor het overige lawaai van bedrijven kennen de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en de Handleiding Industrielawaai en
vergunningverlening regels en normen. Voor het bepalen of sprake is van een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat moeten verder ook wegen met een
maximumsnelheid van 30 km/uur worden meegenomen in de beoordeling. Deze zijn
wettelijk uitgesloten van normen op grond van de Wgh maar kunnen toch tot hoge
geluidbelastingen op de gevel leiden.
Uit vaste jurisprudentie blijkt dat bij ruimtelijke plannen verder moet worden gekeken dan
de normen uit de diverse wetten. De VNG-publicatie “bedrijven en milieuzonering” is
hiervoor een hulpmiddel. Wanneer aan de richtafstanden van deze publicatie wordt
voldaan is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Wordt niet voldaan aan
de richtafstanden dan dient de situatie akoestisch te worden bepaald en afgewogen. Bij
de afweging of een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ook in een nieuwe situatie
aanwezig blijft, moet worden betrokken:
- de aard van het plan;
- de bestaande aard van de omgeving en/of het referentieniveau van het
achtergrondgeluid;
- de verandering in geluidsbelasting die de nieuwe situatie voortbrengt;
- de geluidbelasting op de woning of het geluidsgevoelige object in de nieuwe situatie;
- cumulatie van verschillende geluidsbronnen;
- de geluidnormen die eventueel worden opgelegd aan omliggende bedrijven.
Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan gelden voor het te realiseren plan, maar
geldt ook voor de omgeving van het plan.
Zie hiervoor het advies “milieuzonering”.
Aandachtspunt:
Rondom zijn woningen. Ook als voldaan kan worden aan de richtafstanden uit de VNGpublicatie, kan het gebruik van muziekinstallaties overlast geven. Muziek is herkenbaar
en ook op grotere afstanden kan dat hinderlijk zijn. Aangezien de doelgroep “rustzoeker”
is, wordt in 1e instantie er van uit gegaan dat muziek (zowel live als versterkt) op het
terrein niet toegestaan zal worden.
4: Geluidbeleid
De gemeente heeft geen geluidbeleid. In beginsel geldt dan de VNG-publicatie.
Conclusie / advies
De Wet geluidhinder is niet van toepassing.
Luchtkwaliteit
Beoordelingskader
De Nederlandse wetgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de
Wet milieubeheer (“Wet luchtkwaliteit”). In bijlage 2 van de Wet milieubeheer staan de
grenswaarden (normen) 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. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de
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volgende besluiten en regelingen met daarin het centraal staande begrip ‘niet in
betekenende mate’7:
- Besluit en Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
- Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen);
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.
Inhoudelijke beoordeling
Binnen en rondom deze locatie is geen sprake van een feitelijke of dreigende
overschrijding van een grenswaarde8 uit bijlage 2 van de Wet milieubeheer.
Het Besluit Niet in betekenende mate (NIBM) is niet zondermeer toepasbaar, omdat de
ruimtelijke procedure voorziet in de realisatie van camperplaatsen. Bij dit soort
ontwikkelingen is bekend dat de verkeersaantrekkende werking toeneemt en het aspect
stikstofdioxide (NO2) relevant kan zijn. De verkeersaantrekkende werking van de
ontwikkeling bedraagt maximaal 50 voertuigbewegingen per dag (als op één dag voor
alle plekken campers aankomen en weggaan.). De bijdrage aan de luchtverontreiniging
is berekend met de NIBM-tool9.

Uit de berekening komt naar voren dat de bijdrage aan de luchtverontreiniging minder
bedraagt dan 1,2 µg/m3. Het Besluit nibm is van toepassing. Aanvullend onderzoek naar
de luchtkwaliteit is niet nodig.
Conclusie / advies
Het realiseren van camperplaatsen draagt niet in betekenende mate bij aan de
luchtkwaliteit. Er is geen sprake van een gevoelige bestemming. De locatie ligt bovendien
op voldoende afstand van rijks- en provinciale wegen. Er is geen sprake van feitelijke of
dreigende overschrijding van grenswaarden. Er is daarom geen aanvullend onderzoek
naar de luchtkwaliteit nodig. Het onderwerp luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor
de aangevraagde ontwikkeling.
7

Als een project ‘niet in betekenende mate’ (nibm)7 bijdraagt aan de luchtverontreiniging,
dan is geen toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit nodig. De nibm-bijdrage
komt overeen met 3% van de norm voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof of
stikstofdioxide. Dit komt neer op 1,2 µg/m3.
8
Grenswaarden zijn de wettelijke normen voor concentraties van stoffen in de lucht.
9
De NIBM-tool is een rekentool om de bijdrage van verkeertoenames aan de luchtkwaliteit
vast te stellen. De NIBM-tool bepaalt of een ontwikkeling niet in betekenende mate
bijdraagt.
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MER
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 beoordeling10 nodig is en sprake is
van een plan;
3. de activiteiten zijn opgenomen in de provinciale omgevingsverordening (in
Gelderland is daarvan geen sprake).
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. Het plan is daarom niet m.e.r.- of m.e.r.-beoordelingsplichtig. Wel
is in dit geval een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig. Daaruit moet volgen
of alsnog een m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling nodig is of niet.
Er is een aanmeldnotitie op 10 november 2021 ingediend. Op 7 december 2021 is een
aangepaste versie van de aanmeldingsnotitie ingediend. (gedateerd 7 december 2021,
uitgevoerd door V. Brus van A3 Projecten).
Wij hebben de Omgevingsdienst Achterhoek om advies gevraagd. Uit de beoordeling en
het advies van 8 december 2021 blijkt dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu te
verwachten zijn. Wij nemen het advies van de Omgevingsdienst Achterhoek over en
hebben op 22 december 2021 besloten dat een milieueffectrapport (MER) of een formele
m.e.r. beoordeling niet nodig is. Het besluit op de aanmeldnotitie wordt als bijlage bij de
aanvraag omgevingsvergunning ter inzage gelegd.
Geur industrie
Beoordelingskader
Voor de beoordeling van geurhinder van industriële bedrijven gelden de volgende kaders:
- Activiteitenbesluit milieubeheer;
- Handleiding geur van Infomil;
- geurbeleid provincie Gelderland.
Bij ruimtelijke besluitvorming gaat het erom voor geurhinder van industriële bedrijven aan
de volgende voorwaarden te voldoen:
1. het kunnen garanderen van een aanvaardbaar hinderniveau van geurhinder;
2. het niet onevenredig schaden van iemands belangen.
Hiervoor is het nodig om voldoende afstand aan te houden tussen bedrijven en
geurgevoelige objecten11.

10

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 2000-gebieden en de eventueel te treffen maatregelen om die gevolgen tegen te
gaan of te verzachten (mitigerende maatregelen).
11
Geurgevoelige objecten zijn gebouwen bestemd en geschikt voor het verblijf van
mensen, zoals woningen, kantoren en scholen.
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In dit geval is sprake van de oprichting van een bedrijf met weinig tot geen geuruitstoot.
Er is geen keuken aanwezig voor het bereiden van voedingsmiddelen. Geurgevoelige
objecten liggen buiten de voor dit bedrijf geldende richtafstand voor geur, namelijk 30
meter. Deze afstand is zelfs als er wél een keuken aanwezig zou zijn. Verder onderzoek
naar geurhinder is daarom niet nodig.
Conclusie / advies
De oprichting van het bedrijf vindt plaats op voldoende afstand van woningen en andere
geurgevoelige objecten. Die geurgevoelige objecten vormen geen belemmering voor de
voorgenomen ontwikkeling. Ook het woon- en leefklimaat is hierbij niet in het geding. Het
onderwerp geur industrie vormt geen belemmering voor de aangevraagde ontwikkeling.
Geur veehouderij
Beoordelingskader
Voor de beoordeling van geurhinder van veehouderijen gelden de volgende kaders:
- Wet geurhinder en veehouderij (voor vergunningplichtige bedrijven);
- Activiteitenbesluit milieubeheer (voor meldingsplichtige bedrijven);
- Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Berkelland.
Bij ruimtelijke besluitvorming is het volgende belangrijk:
3. het kunnen garanderen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat;
4. het niet onevenredig schaden van iemands belangen.
Hiervoor is het nodig om voldoende afstand aan te houden tussen veehouderijen en
geurgevoelige objecten12.
Geurnormen en minimumafstanden
In de gemeente Berkelland gelden voor geurgevoelige objecten de in onderstaande tabel
opgenomen geurnormen en minimumafstanden.
Ligging geurgevoelig object

Geurnorm
(geldt voor varkens,
pluimvee,
vleeskalveren, geiten
en schapen)
Binnen bebouwde kom Borculo, 3 odour units/m3
Ruurlo, Eibergen en Neede
Binnen bebouwde kom kleine
6 odour units/m3
kernen
Buiten bebouwde kom
14 odour units/m3

Minimumafstand
(geldt voor koeien,
paarden en konijnen)

Gevel-tot-gevelafstand
(geldt voor alle
veehouderijtypen)

100 meter

50 meter

75 meter

50 meter

50 meter

25 meter

Voor woningen en andere geurgevoelige objecten bij veehouderijen geldt in het
buitengebied een minimumafstand van 50 meter. Dit is inclusief woningen en andere
geurgevoelige objecten die daar op/na 19 maart 2000 geen deel meer van uitmaken. Ook
voor woningen en andere geurgevoelige objecten die op of na 19 maart 2000 zijn
gebouwd in samenhang met de beëindiging van de veehouderij geldt deze
minimumafstand van 50 meter.
Beoordeling
De aangevraagde ontwikkeling vindt plaats buiten de bebouwde kom. Er is sprake van
camperplaatsen. Dit zijn geen geurgevoelige objecten in het kader van de Wet
geurhinder en veehouderij. In die situatie hoeft geen toetsing aan de geurwetgeving
12

Geurgevoelige objecten zijn gebouwen bestemd en geschikt voor het verblijf van
mensen, zoals woningen, kantoren en scholen.
17

plaats te vinden. Wel geldt ten opzichte van omliggende veehouderijen dat er een goed
woon- en leefklimaat moet zijn.
De dichtstbijzijnde veehouderij is gelegen aan de Kuipersweg 1 te Eibergen. Dit ligt op
circa 350 meter afstand van de camperplaatsen. Het betreft een melkveehouderij. Gezien
de grote afstand, is het aannemelijk dat een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd
kan worden.
Aan de Ontinkweg 1 te Eibergen zit een agrarisch bedrijf volgens het bestemmingsplan,
maar betreft geen veehouderij. Hier zijn alleen veldschuren aanwezig, waarom geen
regels voor zijn vastgelegd in de wetgeving met betrekking tot geur.
Conclusie / advies
De camperplaatsen zijn geen gevoelig object, dus hoeft er niet getoetst te worden aan de
geurwetgeving. De voorgenomen ontwikkeling werkt niet belemmerend voor deze
veehouderijen. Ook het woon- en leefklimaat op de locatie zelf is hierbij niet in het
geding. De geur afkomstig van veehouderijen vormt geen belemmering voor de
aangevraagde ontwikkeling.
Brandweer (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland)
De Brandweer heeft een aantal opmerkingen gemaakt en deze worden als voorwaarden
in het besluit omgevingsvergunning opgenomen:
De standplaatsen dienen te voldoen aan o.a. hoofdstuk 3 van het besluit brandveilig
gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP). In dit advies betekent dit dat
de opstellingen moeten worden opgedeeld in compartimenten van maximaal 1000 m² of
clusters van maximaal vier kampeermiddelen. Tussen de compartimenten/clusters dient
minimaal 5 meter tussenruimte te zijn of een weerstand tegen brandoverslag van 30
minuten. Dit moet een eventuele brand beheersbaar houden. Tussen de
kampeermiddelen onderling is een minimale afstand van 3 meter vereist of een
weerstand tegen brandoverslag van 20 minuten. Wees terughoudend met het
beplanten/vegetatie in de tussenruimtes.
Om een beginnende brand op een juiste manier te kunnen bestrijden, moeten een aantal
voorzieningen aanwezig zijn op het terrein. Het gaat hierbij om brandbestrijdingsmiddelen
die in de vorm van draagbare brandblusmiddelen (6 kilo/liter) en die op een
aanvaardbare loopafstand van de plaats van een kampeereenheid bereikbaar en
beschikbaar zijn. Als aanvaardbare loopafstand wordt een afstand van maximaal 50
meter aangehouden volgens de “Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen” van het
NVBR. Op deze locatie zou een centrale plek bij het sanitair gebouw de voorkeur
hebben.

Natura 2000
Beoordelingskader
De verzameling van in de Europese Unie aangewezen en beschermde waardevolle
natuurgebieden staat bekend als Natura 2000. Die gebieden vallen onder de regels van
twee Europese richtlijnen: de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. De Wet
natuurbescherming is de Nederlandse vertaling van die richtlijnen in de Nederlandse
wetgeving. Ontwikkelingen zijn alleen toelaatbaar als er geen nadelige gevolgen voor
Natura 2000-gebieden zijn.
In de omgeving van de locatie Olden Eibergsedijk 14 te Eibergen bevinden zich
meerdere Natura 2000-gebieden waar sprake is van een te hoge belasting met stikstof.
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Het meest dichtstbijzijnde gelegen gebied is Buurserzand & Haaksbergerveen, op een
afstand van circa 8.100 meter van de projectlocatie.
Het aantal verkeersbewegingen neemt in de aangevraagde situatie slechts in zeer
beperkte mate toe. De ontwikkeling vindt bovendien plaats op een afstand van meer dan
acht kilometer van Natura 2000-gebieden. De toename aan stikstofdepositie is in dit
geval op basis van ervaringscijfers als verwaarloosbaar klein te beschouwen, zodat
nadelige gevolgen op Natura 2000-gebieden bij voorbaat zijn uit te sluiten.
Vanwege de afstand tot Natura 2000-gebieden zijn andere effecten dan stikstof niet te
verwachten. Het enige andere mogelijke effect op grotere afstand van een Natura 2000gebied hangt samen met (grootschalige) grondwateronttrekking of andere hydrologische
maatregelen. Daarvan is in dit geval geen sprake.
Het is in dit geval bij voorbaat duidelijk dat de aangevraagde situatie niet leidt tot
negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Een passende beoordeling13 is daarom
niet nodig.
Conclusie / advies
Negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden zijn op voorhand uit te sluiten. Er is geen
passende beoordeling volgens de Wet natuurbescherming nodig. De voorgenomen
ontwikkeling is daarom toelaatbaar. Het onderwerp Natura 2000 vormt geen
belemmering voor de aangevraagde ontwikkeling.

Bodem en archeologie
Bodem
Beoordelingskader
Bij een bestemmingsplanprocedure geldt een verplichting om te toetsen of de
bodemkwaliteit past bij de gevraagde ontwikkeling. De ODA voert een
bodeminventarisatie uit om in beeld te brengen wat de lokale bodemkwaliteit is. We
geven aan of er nog bodemonderzoek uitgevoerd moet worden of dat er maatregelen
nodig zijn om de bodemsituatie te verbeteren.
Inhoudelijke beoordeling
Om in beeld te brengen of ter plaatse van Olden Eibergsedijk 14 te Eibergen mogelijk
sprake is van een afwijkende bodemkwaliteit, heeft de ODA een inventarisatie
uitgevoerd:
- Op het perceel is een woonhuis aanwezig. Voor zover ons bekend hebben in het
verleden geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden.
- Volgens het historisch bodembestand (HBB) zou ter plaatse sprake kunnen zijn van
meerdere dempingen. Op oude luchtfoto’s (>2008) en historisch kaartmateriaal
(http://www.topotijdreis.nl/) zijn echter geen bijzonderheden of bodemverstoringen
zichtbaar.
- Op het perceel is, voor zover ons bekend, geen ondergrondse tank aanwezig
geweest.
- Op het perceel is, voor zover ons bekend, niet eerder bodemonderzoek verricht.
- Voor dit perceel is geen melding voor het toepassen of opslaan van grond bekend.

13

Bij het niet kunnen uitsluiten van negatieve gevolgen is een passende beoordeling nodig. Die

passende beoordeling gaat dieper in op de gevolgen voor Natura 2000-gebieden en de eventueel te
treffen maatregelen om die gevolgen tegen te gaan of te verzachten (mitigerende maatregelen).
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-

Het perceel heeft een lage of matige asbestkans. Bij een erfverharding of
puinhoudende grond adviseren wij altijd alert te blijven op de aanwezigheid van
asbestverdacht materiaal.

Conclusie en advies
De bodemkwaliteit ter plaatse van Olden Eibergsedijk 14 te EIbergen is niet eerder met
bodemonderzoek vastgesteld. De uitgevoerde inventarisatie geeft geen aanleiding om
een afwijkende bodemkwaliteit te verwachten. Het uitvoeren van bodemonderzoek in het
kader van de bestemmingsplanprocedure is niet nodig. De bodemkwaliteit wordt geschikt
geacht voor het gebruik als camperplaatsen (incl. sanitairgebouw) en vormt geen
belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan.
Aandachtspunten
Indien van toepassing, dienen onderstaande aspecten in acht te worden genomen:
Wanneer tijdens (graaf-)werkzaamheden waarnemingen worden gedaan die op
een bodemverontreiniging wijzen, dan moet het werk direct gestopt worden en
moet met de ODA worden overlegd.
Voor de toepassing van vrijkomende grond en bouwstoffen gelden de
voorschriften uit het Besluit bodemkwaliteit.
Bij de oprichting, verandering of beëindiging van een inrichting kan sprake zijn
van een verplichting voor een nul- of eindsituatieonderzoek.
De beoordeling hiervan vindt plaats bij het indienen van een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit of het aanvragen van een omgevingsvergunning milieu.
Archeologie
Ook is er geen archeologisch onderzoek vereist. Dit laat echter onverlet dat de algemene
wettelijke zorgplicht voor onverwachte archeologische bodemvondsten onverkort van
kracht blijft. Dit betekent dat bij onverwachtse vondsten alsnog toepassing moet worden
gegeven aan de regels van de Erfgoedwet.

Watertoets
De activiteit levert geen waterhuishoudkundige problemen op. Het vergunnen van het
kleinschalige kampeerterrein levert namelijk geen extra mogelijkheden voor verhard
oppervlak op ten opzichte van de al geldende bestemming. De watertoetstabel met
relevante en niet-relevante waterhuishoudkundige thema’s ziet er als volgt uit:

Watertoetstabel
Thema
Veiligheid

Riolering en
Afvalwaterketen

Wateroverlast
(oppervlaktewater)

Toetsvraag
1. Ligt in of binnen 20 meter vanaf het plangebied een
waterkering? (primaire waterkering, regionale
waterkering of kade)
2. Ligt het plangebied in een waterbergingsgebied of
winterbed van een rivier?
1. Is de toename van het afvalwater (DWA) groter dan
1m3/uur?
2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ?
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI of
rioolgemaal van het waterschap?
1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak
met meer dan 2500m2?
2. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak
met meer dan 500m2?
3. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand
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Relevant
Nee

Intensiteit
2

Nee

2

Nee

2

Nee
Nee

1
1

Nee

2

Nee

1

Nee

1

Oppervlaktewaterkwaliteit
Grondwateroverlast

Grondwaterkwaliteit
Inrichting en
beheer
Volksgezondheid

Natte natuur

Verdroging
Recreatie
Cultuurhistorie

verhard oppervlak?
4. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en
laag gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes?
1. Wordt vanuit het plangebied (hemel)water op
oppervlaktewater geloosd?
1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende
lagen in de ondergrond?
3. Is in het plangebied sprake van kwel?
4. Beoogt het plan dempen van perceelsloten of
andere wateren?
5. Beoogt het plan aanleg van drainage?
1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van
een drinkwateronttrekking?
1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die
in eigendom of beheer zijn bij het waterschap?
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot
doel?
1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten
uit het gemengde stelsel?
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het
plangebied die milieuhygiënische of
verdrinkingsrisico’s met zich meebrengen
(zwemmen, spelen, tuinen aan water)?
1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte
EVZ?
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED
water?
3. Bevindt het plangebied zich in beschermingszones
voor natte natuur?
4. Bevindt het plangebied zich in een Natura 2000gebied?
1. Bevindt het plangebied zich in een TOP-gebied?
1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of
gronden in beheer van het waterschap waar actief
recreatief medegebruik mogelijk wordt?
1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het
plangebied aanwezig?

Nee

1

Nee

1

Nee

1

Nee
Nee

1
1

Nee

1

Nee

1

Nee

1

Nee

2

Nee

1

Nee

1

Nee

2

Nee

2

Nee

1

Nee

1

Nee

1

Nee

2

Nee

1

Alle vragen in de watertoetstabel zijn met nee beantwoord. Er zijn dus geen
waterbelangen. Er is wel toename van het verhard oppervlak. Dit gaat om de entree van
de camperplaats (zal worden verhard met gravel of grind) en de grijswater stortplaats
(glad beton). Verder is het overige terrein gras.

Verkeer
De hoeveelheid verkeer nu en straks, bij de komst van de camper-camping, zal beperkt
zijn, ook gelet op de verwachte aankomst- en vertrektijden. Het ligt niet in de verwachting
dat hierdoor meer bermschade optreedt dan in de bestaande situatie of dat dit tot
gevaarlijke situaties zal leiden. Het zal voorkomen dat verkeer uit richting Borculo /
Haarlo zal rijden via de Ontinkweg. De aanvrager heeft aangegeven dat route-informatie
wordt aangehouden waarbij het verkeer wordt geadviseerd te rijden via de N18,
aansluiting Eibergen en dan Kiefteweg, Hortensialaan, Bronbeekstraat en Beltrumseweg.
De komst van het campingverkeer leidt naar verwachting niet tot extra vermeende
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onveilige situaties. In de afgelopen jaren zijn géén ongevallen geregistreerd op de
Ontinkweg waar voetgangers en/of fietsers bij betrokken waren.

Landschappelijke inpassing en ecologische aspecten
Landschappelijke inpassing
De gemeente is eveneens van mening dat de houtwal zo ingericht moet worden dat deze
voldoende breedte heeft met inheems struweel en ook bestaat uit deels inheemse
groenblijvers om ook in de winterdag voldoende afscherming te bieden tegen licht- en
zichtlijnen op campers etc. Hiertoe moet een landschappelijk inpassingsplan worden
opgesteld. Inmiddels is er een landschappelijk inpassingsplan met een beschrijving van
het beheer van de aan te leggen landschapselementen met beheertabellen opgesteld.
Dit is door ons goedgekeurd. De bestaande houtwal wordt verbreed en aangevuld met
struiken. De houtwal zal minimaal 6 meter (tot maximaal 10 meter) bedragen zodat
struiken de ruimte hebben om volledig uit te groeien. Het vogelbosje sluit aan op de
houtwal en zal in de mix net als de houtwal worden aangevuld met wintergroene struiken
zoals wilde liguster en hulst. Hierdoor zal ook bij de start van het recreatieseizoen (15
maart) en het eind van het recreatieseizoen (31 oktober) groen blad in die zone zitten.
Door het versterken van de huidige houtwal wordt het zich op de campers vanuit de
omgeving onttrokken. Deze landschappelijke inpassing wordt als voorwaarde in de
vergunning opgenomen.
Flora en fauna (soortenbescherming)
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 quick scan uitgevoerd door Ecochore (november
2021, rapportnummer 211475). Daaruit komt naar voren dat geen nader onderzoek nodig
is en dat geen ontheffing hoef te worden verkregen op grond van de Wet
natuurbescherming.

Economische uitvoerbaarheid
Het plan wordt uitgevoerd door aanvrager en er wordt een planschadeovereenkomst met
aanvrager gesloten. De gemeente Berkelland loopt daarom geen financieel risico.

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Inspraak
Deze aanvraag om een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het
bestemmingsplan lag van 27 mei tot en met 9 juni 2021 gedurende twee weken ter
inzage overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening. Dit is bekendgemaakt via
een kennisgeving op de gemeentelijke website (www.gemeenteberkelland.nl) en in
“Berkelbericht” van 26 mei 2021. Gedurende die termijn kon iedereen schriftelijk
zienswijzen indienen. Er zijn meerdere inspraakreacties ingediend. Deze worden in de
reactienota behandeld, welke onderdeel zal uitmaken van de omgevingsvergunning.
Vooroverleg
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moet conform artikel 3.1.1. van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) overleg worden gepleegd met de besturen van
gemeenten, waterschappen en diensten van provincie en rijk die betrokken zijn bij de
zorg voor de ruimtelijke ordening of belast met de behartiging van belangen die in het
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plan in het geding zijn. Volgens artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) geldt
die verplichting ook bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning met toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo. Een plan wordt voor zover
noodzakelijk toegestuurd aan de betreffende instanties. Hun opmerkingen worden
verwerkt. Omdat er geen provinciale belangen zijn geconstateerd en ook uit de
watertoets vloeit niet voort dat er waterschapsbelangen zijn is er voor gekozen om in het
kader van het vooroverleg deze plannen niet aan de provincie en het waterschap voor te
leggen.
Ontwerp
Het ontwerpplan ligt van 30 december 2021 tot en met 9 februari inzage in de
Publiekswinkel. Dit is bekendgemaakt op de gemeentelijke website
(www.gemeenteberkelland.nl), in “Berkelbericht” en in het Gemeenteblad van 29
december 2021. Gedurende die termijn kan iedereen zienswijzen indienen. Er zijn
wel/geen zienswijzen ingediend.
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