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1 Inleiding
1.1

Aanleiding
De familie Beijers exploiteert zo’n 25 jaar de (mini-)camping De Peel aan de Behelp 13
te Heusden (gemeente Asten). Het bedrijf is uitgegroeid tot een kleinschalig recreatiebedrijf. De familie Beijers is voornemens de huidige minicamping uit te breiden van 25
naar 60 kampeerplaatsen, een indoorspeelboerderij met horecaplein, nieuwe stacaravans/lodges en een opslagloods. Ten behoeve van deze ontwikkeling is door de het bureau Van Nuland & Partners een bedrijfsplan opgesteld d.d. 23 mei 2010. In het bedrijfsplan is de opzet van de camping De Peel en de kaders waarbinnen deze ontwikkeling tot stand moet komen geschetst.
In het voortraject is reeds overleg geweest met gemeente over het initiatief. Het college
van Burgemeester en Wethouders heeft in haar vergadering van 12 oktober 2010 besloten in principe medewerking te verlenen aan het planologisch regelen van de camping met 50 standplaatsen en de oprichting van een indoor speelboerderij.
Aanleiding voor dit bestemmingsplan vormt dus de voorgenomen herinrichting en uitbreiding van de activiteiten en bebouwing op de huidige minicamping De Peel. Deze
ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. In overleg met de gemeente is er voor gekozen om een bestemmingsplan op te stellen op grond waarvan
de beoogde invulling planologisch juridisch mogelijk wordt.

1.2

Plangebied
Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Asten, aan de Behelp 13, ten
zuiden van de kern Heusden. In de figuren op de vorige bladzijde is de ligging en omvang van het plangebied aangegeven. Het plangebied heeft een omvang van circa
2 ha.

1.3

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de huidige en de toekomstige situatie beschreven. Het beleidskader dat van toepassing is op de locatie en het initiatief is opgenomen in hoofdstuk 3.
De milieuhygiënische en planologische aspecten komen in hoofdstuk 4 aan de orde.
De juridische planopzet van het initiatief wordt in hoofdstuk 5 besproken. In hoofdstuk
6 wordt inzicht geboden in de financiële haalbaarheid en (te) doorlopen procedure. In
hoofdstuk 7 is een overzicht opgenomen van de bronnen die gebruikt zijn bij de totstandkoming van dit plan.
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2 Huidige en toekomstige situatie
2.1

Huidige situatie
Het plangebied en de omgeving
Camping De Peel is een kleinschalige camping gelegen aan de zuidwestzijde van de
kern Heusden. Het bedrijf ligt op korte afstand van een aantal recreatieve voorzieningen (golfbaan, visvijvers, manege) en niet ver van het natuurgebied De Groote Peel.

Recreatieve voorzieningen in de omgeving

Het lint Behelp heeft een gevarieerd karakter. Er is een menging aanwezig van wonen
en bedrijvigheid. Veel boerderijen zijn omgebouwd tot woningen. Verder zijn er een
tweetal agrarische bedrijven; een akkerbouwbedrijf aan de Behelp 9 en een paardenhouderij aan de Behelp 13a. Het plangebied is gelegen aan de Behelp 13 te Heusden,
in de gemeente Asten. Het plangebied ligt aan de Behelp 13 en betreft een minicamping. Aan de west- en oostzijde grenst het terrein aan de percelen van de buren. Deze
percelen zijn in agrarisch gebruik. Ten westen van het plangebied is een paardenhouderij gelegen. Ten oosten van het plangebied een voormalige intensieve veehouderij en
daarnaast een agrarisch bedrijf (akkerbouwbedrijf). Aan de zuidoostzijde ligt een bosperceel. Ook aan de zuidzijde ligt agrarisch gebied.
Camping De Peel
De familie Beijers exploiteert zo’n 25 jaar (mini-)camping De Peel. Op het terrein zijn
een aantal kampeervelden aanwezig met 25 kampeerplaatsen, sanitaire voorzieningen, speeltuin, sportveldje, een geiten- en kippenhok en enkele opslag schuren en
loodsen.
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Het bedrijf is oorspronkelijk opgezet als neventak bij een varkenshouderij. De minicamping bestond eind jaren ’80 uit een klein veldje met toiletgebouwtje. Vanaf de jaren
’90 is de camping, mede door de verhoogde belangstelling’ gefaseerd, zowel kwalitatief
als kwantitatief uitgebreid en uitgegroeid tot een kleinschalig recreatiebedrijf met drie
activiteiten: camping, dagarrangementen en catering. Het varkensbedrijf is in 2003 gestopt en de bijbehorende stallen zijn grotendeels gesloopt. In 2005 is begonnen met
de groepsactiviteiten. Daarnaast is sinds 2007 gestart met een kleinschalige catering.
Het bedrijf heeft daarmee in de huidige situatie drie activiteiten:
— Camping de Peel;
— Dagarrangementen Peelexpress;
— Catering Frietexpress.

Impressie huidige situatie camping De Peel

De verblijfsaccommodatie van de Camping De Peel bestaat op dit moment uit 25
standplaatsen, waarvan 21 kampeerplaatsen. Op de overige vier plaatsen staan respectievelijk een lodge, een chalet en twee stacaravans die alle toeristisch verhuurd
worden. De overige campingvoorzieningen bestaan uit een gedateerd sanitairgebouw,
een speeltuin, een zwembad en een recreatieruimte (230 m2).
Naast het kamperen worden onder de naam ‘Peelexpress’ dagarrangementen verzorgd. Het betreft hier onder andere een rondrittreintje, meermansfietsen, GPStochten, boerengolf, klootschieten en een roofvogelshow.
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Door de groeiende vraag naar buffetten en barbecues is het bedrijf tevens een kleinschalige cateringservice gestart. Hiervoor is een tweetal frietwagens aanwezig alsmede
een professionele keuken in de bestaande bebouwing.

Impressie aanwezige faciliteiten
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Toekomstige situatie camping De Peel
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Toekomstige situatie
Bebouwing en recreatieve eenheden
De initiatiefnemer is voornemens de huidige minicamping uit te breiden met een indoorspeelboerderij met horecaplein, nieuwe lodges/stacaravans en een opslagloods
van 402,5 m². Tevens zal het terrein opnieuw worden ingedeeld. Op deze wijze zal een
goede uitgangspositie voor de verschillende taken van het bedrijf ontstaan voor de
komende jaren. De camping zal gericht zijn op het aanbieden van een op rust, ruimte
en groen gericht verblijf. In het figuur op bladzijde 6 is de nieuwe ruimtelijke structuur
van de locatie te zien.

Schetsontwerp toekomstige situatie

Op de camping zal een gedifferentieerd aanbod aan kampeermogelijkheden worden
geboden. In de nieuwe situatie zal het aantal kampeerplaatsen van 25 naar 60 worden
uitgebreid. Deze kampeerplaatsen op het terrein zullen worden verplaatst naar waar
het huidige sportveld is (zuidoosthoek van het terrein). Dit is noodzakelijk om een
nieuwe entree van de camping te creëren (met receptiegebouw van 30 m2) alsmede
een nieuw parkeerterrein voor 72 parkeerplaatsen.
Daarnaast zullen er zeven verhuureenheden in de vorm van zogenaamde lodges (27
m² per lodge) geplaatst worden die zowel individueel als groepsgewijs verhuurd kunnen
worden. Ten behoeve van driegeneratie-uitjes worden op de kopse kanten van de drie
kampeervelden een drietal stacaravans geplaatst. Het huidige chalet zal verdwijnen.
Mogelijk in de verdere toekomst zal het totale aantal lodges/stacaravans wordt uitgebreid van 10 naar maximaal 15.
De huidige sanitaire voorzieningen en de recreatieruimte krijgt een opknapbeurt, zodat
zij weer voldoen aan de eisen van de tijd. Aan de recreatieruimte wordt een serre van
92 m² gebouwd. Daarmee krijgt de recreatieruimte een totale oppervlakte van 322 m2.
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Het gebruik van de horecavoorzieningen op de camping en bij de indoor speelboerderij
is uitsluitend toegestaan voor gasten van deze voorzieningen.
Speerpunt van de toekomstige exploitatie vormt de verbouwing en uitbreiding van de
bestaande loods. Daarin wordt een speelboerderij gevestigd, gericht op kinderen van 2
tot 12 jaar. Er komen specifieke activiteiten/ruimtes voor de kinderen en een knutselruimte, een springkussendisco en spookhuis. Buiten is er daarnaast een kinderboerderij, speeltoetsellen en trampolines en skelterbaan.
De indoorspeeltuin wordt ondergebracht in een nieuwe loods en de bestaande materialenloods. De loods krijgt een totale oppervlakte van 800 m2. Mogelijk in de verdere toekomst zal de oppervlakte worden vergroot naar 900 m2. De goot- en bouwhoogte bedragen respectievelijk 5 m en 7 m. De horeca van de speelboerderij wordt ondergebracht in deze loods. Aansluitend is tevens een terras gepland, dat ook toegankelijk is
voor campinggasten.
Omdat door de bouw van de speelboerderij de machine- en materialenopslag verdwijnt
wordt hiervoor een nieuwe loods (17,5 bij 23 meter, 402,5 m2, goothoogte 5 m en
bouwhoogte 7 m) gebouwd. Naast de opslag van materialen en machines kunnen hier
ook de skelters en de rondrittreintjes droog worden gestald.
De maatvoering van de nieuw te bouwen loodsen past binnen de schaal en maatvoering van de bedrijfsbebouwing van bedrijven in de omgeving van de camping.
De overige bestaande bebouwing wordt niet uitgebreid.

Toekomstige situatie bebouwing
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Ruimtelijke kwaliteit van het camping terrein
Een belangrijke voorwaarde voor ontwikkelingen in het buitengebied is dat het initiatief
moet bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Als vanzelfsprekend heeft
ook de camping daar vanuit bedrijfsmatig oogpunt zelf belang bij.
Het terrein van de camping behoud zijn huidige omvang en zal niet worden vergroot. De
begrenzing van het campingterrein blijft daarmee gelijk aan de huidige begrenzing. Deze begrenzing komt nagenoeg overeen met de begrenzing van het oude bouwvlak van
het voormalige agrarische bedrijf.
De bebouwing en de voorzieningen zijn en zullen allemaal opgericht worden binnen de
grenzen van het oude agrarische bouwvlak. Ten opzichte van het oude agrarische bedrijf is sprake van een duidelijke afname van zowel de feitelijk aanwezige bedrijfsbebouwing mede door de sloop van de oude varkensschuren alsmede door de afname
van de planologische mogelijkheden voor bedrijfsbebouwing uit het oude bestemmingsplan. Op grond van de huidige agrarische bestemming kan immers ca. 10.000
m² aan stallen gebouwd worden. De nieuwe recreatieve bestemming staat slechts
maximaal 2.200 m² aan bebouwing toe. Juridisch/planologisch is hier dus sprake van
ontstening van het buitengebied. De bestemmingsplanwijziging moet op zich gezien
worden als een kwaliteitsverbetering.
Ten aanzien van de nieuw op te richten bebouwing is er voor gekozen deze zo dicht
mogelijk tegen de bestaande bebouwing aan te realiseren (zie ook vorige paragraaf),
met inachtneming van de voorwaarden van een goede bedrijfsvoering van het recreatieve bedrijf. Hiermee is er ten aanzien van de te realiseren bebouwing sprake van
zorgvuldig ruimtegebruik op deze locatie.
Op het huidige terrein zijn geen specifieke landschappelijke en/of natuurwaarden
aanwezig. Bij de herinrichting van het terrein zullen dan ook geen landschaps- of natuurwaarden worden aangetast. In de huidige situatie wordt het overgrote deel van het
terrein omgeven door een houtsingel daarnaast is er sprake van een groene invulling
van het terrein, de parkeerplaatsen en de kampeervelden die worden afgeschermd
door middel van hagen en andere opgaande beplanting. Deze bestaande groenstructuren op het terrein blijven gehandhaafd. Ten behoeve van de landschappelijke inpassing
van de camping is door het bureau Houtman + Sander landschapsarchitectuur een
schetsontwerp voor de nieuwe inrichting opgesteld (d.d. april 2011). Hierbij is uitgegaan van het koesteren van de groene uitstraling van de camping en een verbetering
van de groenstructuur. In de huidige situatie is de camping aan de oost, noord en westzijde reeds singelbeplanting aanwezig. In de toekomstige situatie zal ook aan de zuidzijde een landschappelijke inpassing van de camping plaatsvinden door middel van
een 6 meter brede singel met inheemse soorten (zie bijlage 5) . Het schetsontwerp is
als bijlage 4 bij de toelichting opgenomen.
Hiermee draagt het initiatief voor de camping bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het
buitengebied.
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Toekomstige situatie beplanting

Impressie nieuwe beplanting
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3 Beleidskader
Voor de ontwikkeling en het plangebied zijn verschillende beleidsstukken relevant.
Hierna zijn de belangrijkste bevindingen uit het beleid beschreven en is aangegeven
hoe de ontwikkeling van het plangebied hierop inspeelt.

3.1

Provinciaal en regionaal beleid

3.1.1

Structuurvisie ruimtelijke ordening
Op de structurenkaart van de Structuurvisie maakt het plangebied deel uit van een groter gebied dat is aangeduid als ‘Gemengd landelijk gebied’ en ‘accentgebied agrarische ontwikkeling’.

heusden

Uitsnede structurenkaart structuurvisie ruimtelijke ordening

In de gemengde plattelandseconomie is naast ruimte voor de land- en tuinbouw ook
ruimte voor de ontwikkeling van niet-agrarische functies, zoals toerisme, recreatie,
kleinschalige bedrijvigheid, zorgfuncties etcetera. Dit kan door verbreding van agrarische activiteiten maar ook als zelfstandige functie, met name op vrijkomende locaties.
Rondom steden, dorpen en natuur is er in de meeste gevallen feitelijk sprake van een
gemengde plattelandseconomie.
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In de gebieden rondom steden en dorpen is daarbij meer ruimte voor de ontwikkeling
van functies die zich richten op de inwoners van die kernen, in de gebieden rondom de
groenblauwe structuur is de ontwikkeling van functies meer afgestemd op het ondernemen in een groene omgeving en de versterking van natuur- en landschapswaarden.
Binnen het accentgebied agrarische ontwikkeling geldt het beleid zoals hiervoor beschreven. In aanvulling daarop wil de provincie optimale ontwikkelingsmogelijkheden
bieden voor het verbeteren van de agrarische productiestructuur. De landbouw levert
met de verduurzaming van de productie een goede kwaliteit van water, bodem, lucht
en natuur en een (vernieuwd) robuust landschap. De maat en schaal van de omgeving
en de draagkracht van het gebied inclusief aspecten van volksgezondheid, zijn sturend
voor de groei van agrarische activiteiten.
Recreatieve ontwikkelingen, met name op bestaande locaties (bijvoorbeeld vrijkomende agrarische bedrijfslocaties) zijn wel mogelijk, als hierdoor ook een bijdrage wordt geleverd aan de versterking van natuur, water en landschap.
Voor heel Noord-Brabant zijn gebiedspaspoorten opgesteld. In de gebiedspaspoorten is
aangegeven welke landschapskenmerken bepalend zijn voor de kwaliteit van een gebied of een landschapstype. Daarnaast zijn de provinciale ambities weergegeven voor
de ontwikkeling van de landschapskwaliteit. Nieuwe ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe en gebiedseigen kwaliteiten.
Het plangebied ligt in De Peelrand, op een zogenaamde ‘Oude zandontginning’. De
Peelrand is een overwegend oud en gevarieerd zandlandschap met een kralensnoer
van agrarische nederzettingen, akkercomplexen, weilanden en bossen. Tussen de dorpen liggen vaak oude bebouwingslinten, van waaruit het gebied is ontgonnen. In het
gebied komen peelrandontginningen voor die grenzen aan de Peelkern, en oude zandontginningen.
De ambitie voor De Peelrand is het versterken van het kleinschalig en afwisselend karakter van het landschap. Dit kan, conform het gebiedspaspoort, door ruimte te geven
aan verbreding van de landbouw, recreatie, landgoedontwikkeling en andere vormen
van wonen binnen de oude zandontginningen en met name in agrarische bebouwingslinten in combinatie met investeringen in het kleinschalige karakter van het landschap.
3.1.2

Verordening Ruimte
De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening is nader uitgewerkt in de Verordening ruimte.
De Verordening ruimte is één van de uitvoeringsinstrumenten voor de provincie NoordBrabant om de doelen uit de SVRO te realiseren. In de Verordening ruimte zijn kaderstellende elementen uit het provinciaal beleid vertaalt in regels die van toepassing zijn
op gemeentelijke bestemmingsplannen.
Provinciale Staten hebben op 17 december 2010 de Verordening Ruimte vastgesteld.
De Verordening ruimte is op 1 maart 2011 in werking getreden.
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In de Verordening ruimte is opgenomen dat een bestemmingsplan dat voorziet in een
ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied bij moet dragen aan de zorg
voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. In het bijzonder gaat
het daarbij om zorgvuldig ruimtegebruik. Dit houdt in dat een ontwikkeling plaatsvindt
op een locatie waarop in het geldende bestemmingsplan het bouwen van gebouwen
toegestaan is. Daarnaast moet rekening worden gehouden met water, bodem, archeologie, cultuurhistorie, en ecologische, aardkundige en landschappelijke waarden en
moet de omvang van de ontwikkeling passen in zijn omgeving (artikel 2.1).
Het terrein van de camping behoud zijn huidige omvang en zal niet worden vergroot. De
begrenzing van het campingterrein blijft daarmee gelijk aan de huidige begrenzing. Deze begrenzing komt nagenoeg overeen met de begrenzing van het oude bouwvlak van
het voormalige agrarische bedrijf.
De bebouwing en de voorzieningen zijn en zullen allemaal opgericht worden binnen de
grenzen van het oude agrarische bouwvlak. Ten opzichte van het oude agrarische bedrijf is sprake van een duidelijke afname van zowel de feitelijk aanwezige bedrijfsbebouwing mede door de sloop van de oude varkensschuren alsmede door de afname
van de planologische mogelijkheden voor bedrijfsbebouwing uit het oude bestemmingsplan. Op grond van de huidige agrarische bestemming kan immers ca. 10.000
m² aan stallen gebouwd worden. De nieuwe recreatieve bestemming staat slechts
maximaal 2.200 m² aan bebouwing toe. Juridisch/planologisch is hier dus sprake van
ontstening van het buitengebied. De bestemmingsplanwijziging moet op zich gezien
worden als een kwaliteitsverbetering.
Ten aanzien van de nieuw op te richten bebouwing is er voor gekozen deze zo dicht
mogelijk tegen de bestaande bebouwing aan te realiseren, met inachtneming van de
voorwaarden van een goede bedrijfsvoering van het recreatieve bedrijf. Hiermee is er
ten aanzien van de te realiseren bebouwing sprake van zorgvuldig ruimtegebruik op
deze locatie.
Op het huidige terrein zijn geen specifieke landschappelijke en/of natuurwaarden
aanwezig. Bij de herinrichting van het terrein zullen dan ook geen landschaps- of natuurwaarden worden aangetast. In de huidige situatie wordt het overgrote deel van het
terrein omgeven door een houtsingel daarnaast is er sprake van een groene invulling
van het terrein, de parkeerplaatsen en de kampeervelden die worden afgeschermd
door middel van hagen en andere opgaande beplanting. Deze bestaande groenstructuren op het terrein blijven gehandhaafd. Ten behoeve van de landschappelijke inpassing
van de camping is door het bureau Houtman + Sander landschapsarchitectuur een
schetsontwerp voor de nieuwe inrichting opgesteld (d.d. april 2011). Hierbij is uitgegaan van het koesteren van de groene uitstraling van de camping en een verbetering
van de groenstructuur. In de huidige situatie is de camping aan de oost, noord en westzijde reeds singelbeplanting aanwezig. In de toekomstige situatie zal ook aan de zuidzijde een landschappelijke inpassing van de camping plaatsvinden door middel van
een 6 meter brede singel met inheemse soorten (zie bijlage 5) . Het schetsontwerp is
als bijlage 4 bij de toelichting opgenomen.
Hiermee draagt het initiatief voor de camping bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het
buitengebied.
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Het plangebied ligt buiten stedelijk gebied en ligt niet in de ecologische hoofdstructuur
of een gebied dat waterhuishoudkundig van belang is (artikelen uit de hoofdstukken 3,
4 en 5). Het plangebied ligt buiten de groenblauwe mantel, een Nationaal Landschap
of aardkundig of cultuurhistorisch waardevolle gebieden. Wat betreft landschap, aardkunde en cultuurhistorie zijn geen aanduidingen opgenomen (artikelen uit de hoofdstukken 6 en 7). Het plangebied ligt niet in een gebied voor glastuinbouw of glasboomteelt (artikelen uit hoofdstuk 10).
Het plangebied is gelegen binnen agrarisch gebied. Binnen agrarisch gebied is omschakeling naar niet-agrarische bedrijvigheid op een VAB-locatie (zoals het plangebied)
onder voorwaarden (artikel 11.6 verordening ruimte) mogelijk. In de verordening ruimte
is geen specifiek beleid opgenomen voor verblijfsrecreatieterreinen. Voor de overige
aspecten in de verordening ruimte is geen aanduiding voor het plangebied opgenomen.

Verordening Ruimte; ligging agrarische gebied (gele arcering) ten opzichte van het plangebied (rode cirkel).

Met de toekomstige opzet van de Camping De Peel zal geen grootschalige voorziening
ontstaan zoals is opgenomen in artikel 11.6 van de Verordening Ruimte van de Provincie Noord-Brabant.
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Verordening ruimte; ligging EHS ten opzichte van het plangebied (rode cirkel).

Conclusie
Het initiatief aan de Behelp 13 bestaat uit de herinrichting van een bestaande camping
en uitbreiding van de bedrijfsbebouwing binnen het bestaande terrein op een vrijkomende agrarische bedrijfslocatie. Het initiatief dient te voldoen aan de voorwaarden
voor niet-agrarische ontwikkelingen uit de verordening ruimte. Het initiatief sluit aan bij
het beleid van de provincie dat agrarische bedrijven zonder realistisch toekomstperspectief beëindigd worden en worden vervangen door andere functies. In de Verordening Ruimte is geen specifiek beleid opgenomen voor verblijfsrecreatieterreinen.
3.1.3

Reconstructieplan De Peel
Het reconstructieplan De Peel is, na vaststelling door de provincie en goedkeuring door
het rijk, in 2005 in werking getreden. Onderdelen van een reconstructieplan zijn met
toepassing van artikel 27 van de Reconstructiewet aangewezen voor (directe) planologische doorwerking. Op 27 juni 2008 hebben Provinciale Staten de ontwerpen correctieve herziening reconstructieplannen, de Nota van zienswijze en de Nota van wijziging
vastgesteld. Na goedkeuring door de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselkwaliteit en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn ontwerp en nota van wijziging in één document samengevoegd en aan de Reconstructiecommissies en anderen ter beschikking gesteld.
Het reconstructieplan streeft er naar de problemen in het landelijke gebied structureel
en op een samenhangende manier aan te pakken. Het plangebied is gelegen binnen
het reconstructiegebied De Peel. In het reconstructieplan hebben de partners gekozen
voor een offensieve toeristisch-recreatieve paragraaf. In het plan zijn 11 strategieën
geformuleerd om de doelstellingen op het gebied van recreatie en toerisme te realiseren.
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Het initiatief aan de Behelp 13 past uitstekend binnen enkele van deze strategieën
(behoud van de positie in de verblijfsrecreatieve markt, versterking plattelands- en
agrotoerisme, ontwikkeling als samenhangend gebied).
Een belangrijk onderwerp daarbij is de zonering van de conflicterende functies intensieve veehouderij en natuur, landschap, recreatie en wonen. De integrale zonering
geeft inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve veehouderijen in extensiverings-, verwevings- en landbouwontwikkelingsgebieden. Deze zonering heeft een
rechtstreekse doorwerking in het bestemmingsplan. De locatie van de Camping De
Peel ligt binnen verwevingsgebied. Deze zone biedt ontwikkelingsruimte aan zowel recreatie, landbouw als natuur en landschap.

Uitsnede kaart reconstructieplan De Peel
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Conclusie
Het initiatief sluit aan bij reconstructieplan De Peel. Het reconstructieplan levert geen
belemmering op voor het initiatief.

3.2

Gemeentelijk beleid

3.2.1

Toekomstvisie ‘De Avance’
In ‘De Avance’, vastgesteld door de gemeenteraad op 21 februari 2006, is voor de gemeente Asten een toekomstvisie voor de komende 10 tot 15 jaar vastgelegd. ‘De
Avance’ is zowel een richtinggevend kader als een toetsingskader waarin gewenste en
ongewenste ontwikkelingen in de toekomst beschreven zijn.
De ruimtelijke vertaling van de visie is gemaakt door middel van een Duurzaam Ruimtelijk Structuurbeeld. In dit DRS wordt een passend antwoord gegeven op de groeiende
vraag naar ruimte, die voortvloeit uit zowel de lokale ruimtebehoefte als de toenemende druk vanuit de regio op het gebied van wonen, werken en recreatie. In de DRS wordt
uitgegaan van twee kaartbeelden: de structuurkaart waarin bestaande kwaliteiten van
de gemeente zijn weergegeven en een strategiekaart waarin op basis van de geanalyseerde structuur keuzes en ontwikkelingen voor de toekomst zichtbaar gemaakt zijn.
Deze beide kaartbeelden zijn gecombineerd tot een Ruimtelijk Model, waarin de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende decennia weergegeven zijn.

Uitsnede: Structurenkaart toekomstvisie

Op de structuurkaart valt het plangebied onder het half gesloten agrarisch landschap.
Hier is het streven gericht op het behoud van het agrarisch gebruik. Nabij kwetsbare
gebieden, zoals Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, natuurmonumenten, RNLE’s, GHS
en de AHS-landschap, dient echter extensivering van de landbouw plaats te vinden.
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Op de strategiekaart is de omgeving van het plangebied aangeduid als zoekgebied voor
hoogwaardig toeristisch-recreatieve ontwikkeling en als zoekgebied voor een kleinschalige recreatieve poort. Dit houdt in dat hier een toeristische poort wordt gecreëerd. Verder wordt de huidige pitch en puttbaan uitgebreid.
De planning is om een 18-holes golfbaan aan te leggen ten noorden van de Witte Bergen, in combinatie met natuurontwikkeling langs de Eeuwselse Loop. Dit gebied wordt
verder een extensief knooppunt voor dagjesmensen en fietsers die de Peel en de Peelspiegel willen gaan ontdekken.
Conclusie
Voorstaand initiatief bestaat uit een hoogwaardige toeristisch-recreatieve ontwikkeling
in de vorm van een camping gericht op rust, ruimte en groen. Daarnaast wordt een
transferium gerealiseerd dat dienst zal doen als de gewenste kleinschalige recreatieve
poort. Het initiatief sluit zeer goed aan bij de Toekomstvisie ‘De Avance’.
3.2.2

Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2007-2010
In juni 2007 is door de Gemeente Asten het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2007-2010 opgesteld. De Gemeente Asten wil met het Uitvoeringsprogramma
een stimulerend beleid voeren dat gericht is op ontwikkelingskansen van de sector. Dat
betekent dat de gemeente, in overleg met de sector, wil stimuleren dat er geïnvesteerd
wordt in de kwaliteitsverbetering en verbreding van het toeristisch aanbod. Het gaat
om selectieve groei en niet meer van hetzelfde.
Samenwerking met en tussen toeristische ondernemers is wenselijk en wordt gestimuleerd onder meer door het Toeristisch Huis Asten. De gemeente ondersteunt het Toeristisch Huis om het locale netwerk van initiatieven te laten functioneren.
In het Uitvoeringsprogramma worden verschillende projecten van diverse bedrijven genoemd die bijdragen aan de toeristische ontwikkeling van de Gemeente Asten. Voorliggend initiatief aan de Behelp 13 is één van deze projecten. De oprichting van een indoor speelboerderij is niet benoemd in dit beleidsstuk, maar is een goede aanvulling op
het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod binnen de gemeente. Een dergelijke
ontwikkeling past bovendien in het recreatief ontwikkelingsgebied.
Conclusie
Voorstaand initiatief sluit aan bij het geformuleerde beleid in het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2007-2010.

3.2.3

Gebiedsvisie Witte Bergen (oktober 2008)
Sinds 2004 wordt in de nabijheid van De Witte Bergen gewerkt aan plannen voor de
realisatie van een 18-holes golfbaan. Deze nieuwe golfbaan wordt gekoppeld aan de
bestaande 9–holes golfbaan langs de Gezandebaan. Later zijn daar de realisatie van
de Ecologische Verbindingszone Eeuwselse Loop en het aanleggen van een waterbergingslocatie aan toegevoegd.
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Het plangebied is gelegen in de directe nabijheid van de EHS/GHS. Voor ruimtelijke
ontwikkelingen in de nabijheid van deze gebieden dient op basis van een integrale gebiedsvisie onderzocht te worden of de EHS in het gebied ondanks een geringe aantasting in zijn geheel in kwaliteit en omvang op vooruit gaat, conform de landelijke EHSSaldobenadering en EHS-spelregels.
Daarnaast is het gebied de Witte Bergen door de gemeente Asten aangeduid als ‘Intensief recreatief gebied’. In dergelijk gebied wordt ruimte geboden voor productvernieuwing en kwaliteitsverbetering van bestaande toeristisch-recreatieve bedrijven.
Nieuwvestiging van kleinschalige intensieve en extensieve bedrijven (zoals speeltuin,
dierenpark, kinderboerderij en een museum) is in dit gebied ook mogelijk. In het gebied
bevinden zich reeds een aantal bestaande toeristisch-recreatieve bedrijven, maar er
dient ook ruimte te zijn voor een aantal nieuwe toeristisch-recreatieve ontwikkelingen
en tenslotte dienen een aantal bestaande knelpunten te worden aangepakt, waarvoor
een integrale aanpak vereist is. In het gebied spelen diverse recreatieve ontwikkelingen. Dit betreft naast de golfbaan ’t Woold, ook de camping aan de Behelp 13, een
bed-en-breakfastvoorziening, een groepsaccommodatie, een mincamping en enige extensieve recreatie. Daarnaast worden in het gebied een ‘natte’ en een ‘droge’ ecologische verbindingszone aangelegd.

Integraal streefbeeld plangebied De Witte Bergen en omgeving.

Conclusie
Voorstaand initiatief sluit aan bij het geformuleerde beleid in de Gebiedsvisie Witte Bergen (2008).
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Gemeente Asten

Vigerend bestemmingsplan
Het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Asten is vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juli 2009.
Op plankaart 1 van het bestemmingsplan buitengebied heeft het plangebied de (gebieds)bestemming ‘Agrarisch - Landschappelijke waarden’ en de aanduiding ‘cultuurhistorisch waardevolle akkers en kampontginningen’. Voor het voormalige agrarische
bedrijf is een agrarisch bouwvlak opgenomen met de nadere aanduiding ‘minicamping.

Uitsnede plankaart 1 ‘bestemmingen’, bestemmingsplan buitengebied 2008

Daarnaast is op plankaart 2 de gebiedsaanduiding ‘Verwevingsgebied’ en de aanduiding ‘Recreatief ontwikkelingsgebied’ opgenomen.
Het ‘recreatief ontwikkelingsgebied’ betreft gebieden waar reeds veel toeristisch aanbod bestaat en waar verdere toeristische ontwikkeling mogelijk is (ten zuidwesten van
de kern Heusden). Er wordt in dit gebied ruimte geboden voor verdere kwaliteitsverbetering, productvernieuwing en kwaliteitsuitbreiding van bestaande bedrijven. Daarnaast
is in deze gebieden ‘planologische’ ruimte voor nieuwvestiging van kleinschalige intensieve en extensieve recreatieve voorzieningen.
Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming te wijzigen in de bestemming ‘Recreatie’, maar het voorliggende plan past niet binnen de voorwaarden
van die wijzigingsbevoegdheid. Ten behoeve van deze ruimtelijke ontwikkeling is daarom voorliggend bestemmingsplan opgesteld.
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Uitsnede plankaart 2 ‘ontwikkelingen en belemmeringen’, bestemmingsplan buitengebied 2008

3.2.5

Structuurvisie bebouwingsconcentraties (maart 2011)
Deze visie biedt de mogelijkheden voor ‘rode’ ontwikkelingen in bebouwingsconcentraties die strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan. De locatie Behelp 13 is gelegen binnen de bebouwingsconcentratie Behelp. De visie voor de Behelp is onder andere gericht op het omschakelen van agrarische bedrijven naar verblijfsrecreatie, maar
biedt ook mogelijkheden voor dagrecreatie. Camping De Peel past binnen deze structuurvisie.
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4 Milieuhygiënische en planologische
verantwoording
4.1

Bodem
Voordat een initiatief kan worden uitgevoerd moet aangetoond zijn dat bodem en
grondwater vrij zijn van verontreinigingen. Voor dit initiatief zullen er nieuwbouw van
een aantal loodsen, een receptie en lodges plaatsvinden.
Historisch bodemonderzoek
Voor dit initiatief is een historisch bureauonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid
van bodemverontreinigingen. Op basis van de informatie verkregen uit het vooronderzoek wordt als hypothese gesteld dat er binnen het plangebied geen bodemverontreiniging te verwachten is en dat de locatie derhalve onverdacht is voor de aanwezigheid
van bodemverontreiniging. Het historisch bodemonderzoek is als bijlage 7 opgenomen.
Tevens is voor de locatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het verkennend bodemonderzoek is als bijlage 8 opgenomen. Hierin zijn de volgende conclusies
en aanbevelingen opgenomen.
Verkennend bodemonderzoek
Resultaten
Zintuiglijk zijn plaatselijk sporen baksteen (boorpunt 7), volledig puin (boorpunt 4 en
10) en asfaltbrokken (boorpunt 10) waargenomen in de bovengrond, respectievelijk op
de bodem. Als gevolg van het aantreffen van asfaltbrokken in de puinverhardingslaag
ter plaatse van boorpunt 10, is de onderliggende bodem separaat onderzocht.
In de zintuiglijk schone bovengrond ter plaatse van de bovengrondse dieseltank is geen
verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten. In de plaatselijk sporen baksteenhoudende bovengrond (MM2) is een licht verhoogd gehalte aan kobalt gedetecteerd.
In de zintuiglijk schone ondergrond van de vaste bodem (MM3) is eveneens een licht
verhoogd gehalte aan kobalt gemeten. Een mogelijke (punt-)bron voor het licht verhoogde gehalte aan kobalt in boven- en ondergrond ontbreekt. De verhoging is marginaal en waarschijnlijk historisch van aard.
In de zintuiglijk schone bovengrond van overig terrein zuid (MM4) zijn licht verhoogde
gehaltes aan kobalt, som PAK en som PCB's aangetoond. Een mogelijke (punt-)bron
ontbreekt voor de marginale verhogingen. In de zintuiglijk schone bovengrond van overig terrein noord (MM5) zijn geen verhogingen gemeten aan onderzochte parameters.
Ter plaatse van de vaste bodem onder de puin-asfaltlaag (boorpunt 10, monster 10.1)
zijn lichte verhogingen aan cadmium, som PCB’s en minerale olie gedetecteerd. De verhogingen zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de bovenliggende puin en asfaltresten.
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In het grondwater ter plaatse van Pb1 zijn licht verhoogde gehaltes aan barium, zink,
naftaleen en 1,1-dichlooretheen gedetecteerd. De verhogingen aan barium en zink zijn
toe te schrijven aan natuurlijk verhoogde achtergrondwaardes. Voor de verhogingen
aan naftaleen en 1,1-dichlooretheen bestaat op basis van het uitgevoerde onderzoek
geen verklaring.
Conclusie en advies
De resultaten van het onderzoek stemmen niet geheel overeen met de hypothese. De
resultaten vormen echter geen aanleiding tot aanpassing van de onderzoeksstrategie.
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen verontreinigingen aangetoond die aanleiding vormen voor het uitvoeren van nader of aanvullend bodemonderzoek.
De bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vormt, ons inziens, geen belemmering voor de geplande wijziging van het bestemmingsplan en de oprichting van
een horecaplein, speelboerderij en loods.
De eventueel bij werkzaamheden vrijkomende grond is op of buiten het onderzoeksterrein herbruikbaar. Indien vrijkomende grond van de locatie afgevoerd dient te worden,
dient men rekening te houden met de regels van het vigerende Besluit Bodemkwaliteit.

4.2

Geluid
Conform de Wet geluidhinder heeft iedere (spoor)weg een onderzoekszone waarbinnen
een akoestisch onderzoek dient te worden verricht indien de bouw van geluidgevoelige
bebouwing mogelijk wordt gemaakt. Uitzonderingen hierop zijn wegen waarvoor een
30 km-zone geldt en wegen die als woonerf zijn aangeduid. Hiervan is in voorliggend
geval geen sprake. In het plangebied is sprake van realisatie van zeven lodges, welke
als geluidgevoelige objecten worden beschouwd.
Verder worden er in het plangebied geen nieuwe geluidgevoelige objecten gerealiseerd.
Om deze reden is in januari 2011 door Croonen Adviseurs een akoestisch onderzoek
uitgevoerd (zie bijlage 3). Het rapport dat op basis van dit onderzoek is opgesteld en is
als separate bijlage aan voorliggend plan toegevoegd. Hierna is de conclusie uit het
rapport weergegeven.
Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat vanwege de Behelp, de 48 dB-contour
op een waarneemhoogte van 1,5 meter is gelegen op een afstand van maximaal 11
meter uit de as van de weg bij een verkeersintensiteit van 500 motorvoertuigen per
etmaal. De toekomstige geluidgevoelige bebouwing (lodges) worden geprojecteerd op
een afstand groter dan 11 meter uit de as van de weg.
Vanwege de Behelp voldoet de te projecteren geluidgevoelige bebouwing daarmee aan
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, waardoor er geen akoestische belemmeringen
zijn voor de realisatie van de lodges op minicamping De Peel te Heusden.
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Luchtkwaliteit
In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer is de regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit vastgelegd. In artikel 5.16 is vastgelegd dat bestuursorganen bevoegdheden, zoals het vaststellen van een bestemmingsplan of het nemen van een projectbesluit, mogen uitoefenen wanneer sprake is van één van de volgende gevallen:
a Er is geen sprake van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden.
b De concentratie van de desbetreffende stoffen in de buitenlucht verbetert of blijft
ten minste gelijk.
c Het plan draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van de desbetreffende stoffen in de buitenlucht.
d De ontwikkeling is opgenomen in een vastgesteld programma, zoals het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Een nadere uitwerking van de regelgeving met betrekking tot het begrip ‘niet in betekenende mate’ is vastgelegd in het ‘Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ en de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’. Voor ontwikkelingen die ‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan de luchtverontreiniging hoeft niet te worden getoetst aan de grenswaarden. In de Regeling zijn categorieën van gevallen benoemd die in ieder geval als ‘niet in betekenende mate’ worden aangemerkt en waarvoor toetsing aan de grenswaarden dus zonder meer achterwege kan blijven.
De realisatie van de nieuwe bebouwing op de camping valt niet onder één van de betreffende categorieën. Gezien de toekomstige inrichting en de verwachte verkeerstoename ligt de toename van desbetreffende stoffen ver beneden de drempels van één
van deze categorieën (bijvoorbeeld woningbouwlocaties, indien een dergelijke locatie,
in geval van één ontsluitingsweg, netto niet meer dan 1.500 nieuwe woningen omvat,
dan wel, in geval van twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling,
netto niet meer dan 3.000 woningen omvat). Een specifiek luchtkwaliteitonderzoek
hoeft derhalve niet te worden uitgevoerd. Uit het oogpunt van luchtkwaliteit worden
geen belemmeringen ondervonden.

4.4

Bedrijven en milieuzonering
Er dient een noodzakelijke ruimtelijke scheiding te worden aangebracht tussen milieubelastende en milieugevoelige functies ter bescherming en/of vergroting van de leefkwaliteit. De milieuhinder van bedrijven dient te worden geanalyseerd op hun invloed
op mogelijke ontwikkelingen. Indien milieubelastende functies op de onderzoekslocatie
mogelijk worden gemaakt, dient de invloed op de omgeving inzichtelijk te worden gemaakt. De camping zelf is geen milieubelastende functie.
Ten westen van de camping aan de Behelp 13a ligt een paardenhouderij. Aan de Sengersbroekweg 2, ten zuiden van de camping, is een intensieve veehouderij gelegen. De
geur vanuit deze veehouderijen zou van invloed kunnen zijn op het leefklimaat ter
plaatse van de camping.
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Ten opzichte van deze paardenhouderij geldt (formeel gezien) een risicoafstand van
maximaal 50 m. De afstand tussen de paardenhouderij en de camping is meer dan 50
m.
Aan de Sengersbroekweg 2 is een intensieve veehouderij gelegen. Om te kunnen bepalen of het bedrijf aan de Sengersbroekweg 2 vanuit milieuwetgeving geen belemmering
vormt voor de camping en vica versa is een berekening uitgevoerd met het programma
V-stacks (zie bijlage 6).
Hierbij is op grond van de huidige milieuvergunning van het bedrijf aan de Sengersbroekweg 2, voor de locatie van de camping de geurbelasting bepaald. Uit de berekening blijkt dat de huidige geurbelasting op de camping (punt 1 en 2) ruim binnen de
geurnorm valt. Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat ruimschoots wordt
voldaan aan de normen voor geurbelasting op grond van de Geurwet, en dat de bestemmingswijziging geen beperkingen zal opleveren voor het bedrijf aan de Sengersbroekweg 2.
Aan de Behelp 9 is nog een agrarisch bedrijf (akkerbouwbedrijf) gevestigd. Ten opzichte van dit bedrijf geldt (formeel gezien) een risicoafstand van maximaal 50 m. De afstand tussen dit bedrijf en de camping is bijna 100 m.

4.5

Externe veiligheid
Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet
bij de activiteit betrokken personen. Daartoe zijn ‘kwetsbare objecten’ en ‘beperkt
kwetsbare objecten’ omschreven. Het gaat enerzijds om de risico’s verbonden aan ‘risicovolle inrichtingen’, waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, opgeslagen of
gebruikt en anderzijds om het ‘vervoer van gevaarlijke stoffen’ via wegen, spoorwegen,
waterwegen en buisleidingen. Ter bescherming van kwetsbare en beperkt kwetsbare
objecten (tot de in de wetgeving aangegeven risiconiveaus) moet er een bepaalde afstand aanwezig zijn ten opzichte van risicobronnen.
Uit de Risicokaart van de Provincie Noord-Brabant blijkt binnen het plangebied en in de
omgeving daarvan geen risicovolle inrichtingen, wegen of leidingen liggen, die een belemmering vormen voor de voorgestane ontwikkeling van het plangebied.

Uitsnede omgeving plangebied Risicokaart Provincie Noord-Brabant (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2010)
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Waterhuishouding
Algemeen
In deze paragraaf wordt verwoord hoe er in het plan met de aspecten water en ruimte
rekening wordt gehouden, in relatie tot enerzijds het waterbeleid en anderzijds de waterhuishouding.
Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Aa en Maas. Het beleid van Waterschap Aa en Maas (zoals voornamelijk geformuleerd in het Waterbeheerplan 20102015) is gericht op het beschermen tegen overstromingen, het zuiveren van afvalwater
en het zorgen voor de kwaliteit van oppervlaktewater en voor het waterpeil.
Nieuwe ontwikkelingen dienen ‘waterneutraal’ plaats te vinden. Ingrepen mogen in
principe geen veranderingen in aan het watersysteem teweeg brengen. Het waterschap
stimuleert het afkoppelen van verharde oppervlakken van de riolering ten behoeve van
een duurzaam watersysteem en een efficiëntere waterketen. Hiermee kan de toevoer
van hemelwater aan de grond zo veel mogelijk doorgang vinden en wordt het hemelwater niet versneld afgevoerd. Ook wordt het schone water op deze wijze niet vermengd
met het vervuilde water. In principe wordt er afgekoppeld door infiltratie, tenzij uit de
watertoets blijkt dat dit ongewenst of onmogelijk is en er dus afgekoppeld moet worden
naar oppervlaktewater.
Waterhuishoudkundige situatie
Het plangebied maakt onderdeel uit van het stroomgebied van de Aa. De Aa is een regionale laaglandrivier die ontspringt in Limburg en bij ’s-Hertogenbosch uitstroomt in
de Dieze en vervolgens in de Maas. Het plangebied ligt hoog in het stroomgebied, oftewel dicht bij het punt waar de Aa ontspringt. Een deel van het regenwater dat dus in
het plangebied valt, komt uiteindelijk terecht in de Maas. In natte tijden wordt het watersysteem van de Aa belast met een hoge piekafvoeren vanuit veel waterlopen. Hierdoor kan op verschillende plaatsen in het stroomgebied wateroverlast optreden.
Het plangebied ligt in de Centrale Slenk. Deze ligging bepaalt in grote mate de geohydrologische omgeving van het plangebied. De Centrale Slenk is ontstaan door tektonische bewegingen. Ten oosten van het plangebied uit zich dit door aanwezigheid van de
Peelrandbreuk. Deze breuk ligt ter hoogte van Neerkant en Meijel. Oostelijk van deze
breuk bevindt zich de Peelhorst. De Centrale Slenk is een dalingsgebied dat is opgevuld door verschillende afzettingen. Deze afzettingen bepalen de geohydrologie. Op regionaal niveau is het geohydrologisch systeem als volgt:
— Vanaf het maaiveld is er een deklaag van ongeveer 15 meter dik (formatie van Nuenen) waarin zich de freatische grondwaterstand bevindt.
— Onder de deklaag bevindt zich het eerste watervoerende pakket (formaties van
Veghel en Sterksel) met een dikte van ongeveer 60 meter.
— Het eerste watervoerende pakket wordt gescheiden van het tweede watervoerende
pakket door een 50 meter dikker opeenvolging van kleihoudende afzettingen.
— Het tweede watervoerende pakket heeft een dikte van ongeveer 150 meter Formatie van Kedichem, Tegelen).
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Het totale plangebied van voorliggend initiatief heeft een oppervlakte van circa 2 hectare, is deels verhard en bevindt zich op een maaiveldniveau van circa 25,6 m boven
NAP. Momenteel infiltreert het hemelwater voor het overgrote deel rechtstreeks in de
bodem (het deel van het plangebied dat in agrarisch gebruik is). Daarnaast is er een
deel van het plangebied dat verhard is (op het bestaande bouwvlak; de bestaande
agrarische schuren en erfverharding). Het hemelwater van dit verharde oppervlak
wordt afgevoerd op de omliggende gronden en infiltreert in de bodem.
Volgens gegevens van de provincie Noord-Brabant, afkomstig van de Wateratlas, ligt de
gemiddelde hoogste grondwaterstand voor het plangebied op circa 110 cm beneden
maaiveld.
Het toepassen van een (oppervlakkige) bergingsvoorziening past goed bij de eigenschappen van de ondergrond. Het bodemtype ter plaatse van het plangebied bestaat
uit leemarm en zwak lemig fijn zand en wordt geclassificeerd als Veldpodzolgronden.
Dergelijke bodems zijn geschikt voor infiltratie. Dit kan ook tot de mogelijkheden behoren. Momenteel infiltreert het hemelwater rechtstreeks in de bodem. Langs de Behelp
en ten zuiden van het plangebied ligt een ondiepe sloot. Aan de zuidzijde van het plangebied ligt een watergang welke uiteindelijk uitkomt op de Aa. Deze watergang valt onder de legger van het waterschap. De Keur van het waterschap schrijft voor deze watergangen aan beide zijden een obstakelvrije zone van 5 meter voor het onderhoud en
beheer. In voorliggend geval is de watergang bereikbaar aan de zuidzijde van de watergang voor onderhoud en beheer. Dit is ook in het kader van het indienen van de watervergunning met het waterschap opgenomen. De nota van vooroverleg is als bijlage bij
het bestemmingsplan opgenomen.
Ten zuiden van het plangebied ligt de Eeuwelse loop.
Invloed van de voorgenomen ontwikkeling
Aan de hand van de beleidsuitgangspunten van het waterschap wordt hierna beschreven hoe bij de voorgenomen ontwikkeling wordt omgegaan met de waterhuishouding
binnen het plangebied.
Wateroverlastvrij bestemmen
In het plangebied wordt geen wateroverlast vanuit oppervlaktewater verwacht.
Hydrologisch neutraal ontwikkelen
Er wordt bebouwing gesloopt maar er zal ook bebouwing worden gerealiseerd waardoor
als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling het verharde oppervlak binnen het plangebied zal toenemen.
De verharding in het plangebied extra zal worden aangelegd in de vorm van de lodges,
de receptie, een oprit, bestrating en parkeerplaatsen (halfverharding)en terrassen met
een oppervlakte van circa 2800 m², waarvan 2000 m² verhard en 800 m² semiverhard.
Door middel van de HNO-tool van waterschap Aa en Maas (zie bijlage 1) is berekend
wat in de nieuwe situatie de benodigde hemelwaterberging is bij twee extreme neerslagomstandigheden: eens in de 10 jaar (T=10) en eens in de 100 jaar (T=100).
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Voor T=10 is een berging berekend van 122 m³, voor T=100 is dit 166 m³. De parameters die gebruikt zijn voor deze berekening en de uitkomsten ervan zijn in de bijlage bij
voorliggende toelichting opgenomen.
Het waterschap vereist een berging van hemelwater in een T=10 situatie. De bergingsvoorziening van 122 m³ kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden onder de nieuw aan te
leggen verharding. Daarnaast kan er ook voor worden gekozen het water (tijdelijk) op te
vangen in de wadi (verlaagd onverhard oppervlak). De exacte ligging en uitvoering van
de bergingsvoorziening wordt na overleg met het waterschap en de gemeente bepaald.
Voorkomen van vervuiling
Om verontreiniging van grondwater te voorkomen worden enkel duurzame (nietuitlogende of gecoate) materialen toegepast. Tevens wordt aangeraden om terughoudend te zijn met bestrijdingsmiddelen en strooizout.
Gescheiden houden van schoon en vuil water
Door het vuilwater af te voeren naar het gemeentelijk rioolstelsel en het hemelwater
vast te houden in het plangebied zullen beide waterstromen gescheiden blijven
Doorlopen van de afwegingsstappen: ‘hergebruik – infiltratie – buffering – afvoer’
Hergebruik van hemelwater is in het plangebied geen geschikte oplossing. De bodem is
echter geschikt voor infiltratie, zodat gekozen wordt voor een bergingsvoorziening om
het hemelwater (tijdelijk) te bergen.
Buffering is geen optie, vanwege de afwezigheid van oppervlaktewater. Afvoer van hemelwater vindt alleen plaats wanneer de bergingsvoorziening de hoeveelheid water tijdelijk niet aan kan.
Overleg met de waterbeheerder(s)
In het kader van vooroverleg wordt de waterparagraaf beoordeeld door het waterschap.
Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling heeft ten opzichte van de huidige situatie een toename
van circa 2800 m² (semi-)verhard oppervlak (waarvan een deel halfverharding van de
parkeerplaats) tot gevolg. Volgens richtlijnen van het waterschap dient binnen het
plangebied een bergingsvoorziening van 122 m³ te worden gerealiseerd. De exacte ligging en uitvoering van de bergingsvoorziening wordt na overleg met het waterschap en
de gemeente bepaald. Het afvalwater wordt, gescheiden van het hemelwater, afgevoerd via het bestaande rioleringsstelsel.

4.7

Archeologie
Archeologische (verwachtings)waarden dienen op grond van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz, 1 september 2007) te worden meegewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. Doel van de Wet op de archeologische monumentenzorg is namelijk 'bescherming van aanwezige en te verwachten archeologische
waarden door het reguleren van bodemverstorende activiteiten'.
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Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met
zowel de bekende archeologische waarden als de te verwachten archeologische waarden.
De gemeente Asten heeft medio 2011 haar archeologiebeleid vastgesteld. Op de archeologische beleidskaart is het plangebied gelegen in het gebied met beleidscategorie 5. Dit betreft landschappelijke eenheden met een middelhoge kans op het aantreffen van archeologische waarden en bestrijkt de gehele bewoningsgeschiedenis. De beleidsdoelstelling voor deze categorie is archeologisch vooronderzoek om de archeologische verwachting nader te specificeren, maar dan alleen bij grootschalige ruimtelijke
ontwikkelingen en bodemingrepen. Dit wordt juridisch-planologisch verankerd via het
bestemmingsplan (vergunningsplichtige ingrepen en onderzoekseisen). Hiervoor geldt
een vrijstellingsciterium tot een maximum ontgravingsdiepte van 40 cm beneden het
maaiveld. Bij een grotere ontgravingsdiepte dient de gemeentelijke afweging gemaakt
te worden of een begeleiding door amateurarcheologen noodzakelijk wordt geacht.
Een onderzoeksplicht geldt bij een omvang van het verstoringsoppervlak van meer dan
2.500 m2 en ontgraving dieper dan 40 cm. Advies dient in dat geval ingewonnen te
worden bij een senior archeoloog over de aard van het uit te voeren onderzoek.
Binnen het plangebied zal het verstoringsoppervlak niet toenemen met meer dan 2500
m2. Derhalve geldt voor de voorgestane ontwikkeling geen onderzoeksplicht.

Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Asten

4.8

Cultuurhistorie
Plangebied is gelegen in het cultuurhistorisch waardevol gebied De Peelrand (bron: cultuurhistorische waardenkaart 2010, provincie Noord-Brabant). De Peelrand bestaat uit
een ring van middeleeuwse dorpen op enige afstand van het voormalige veengebied
van De Peel. Deze oude dorpen worden gekenmerkt door akkercomplexen, schaarse
groenlanden en voormalige heidevelden.
De heidevelden zijn in de negentiende en twintigste eeuw ontgonnen en grotendeels
omgezet in landbouwgrond, waardoor er een waardevol mozaïek is ontstaan van oude
en jonge ontginningen.
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In het vigerend bestemmingsplan is de aanduiding ‘cultuurhistorisch waardevolle akkers en kampontginningen’. Deze waarden zijn echter in het plangebied niet aanwezig
en worden niet aangetast door de realisatie van de nieuwe bebouwing en herinrichting
van het bestaande terrein.

4.9

Flora en fauna
In ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, is in het kader van de uitvoerbaarheid inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden. Er
dient te worden aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. Ten behoeve hiervan is door
Croonen Adviseurs een quickscan uitgevoerd, waarin eventuele strijdigheden van de
voorgenomen ingreep met de Flora- en faunawet en/of de Natuurbeschermingswet
1998 zijn opgenomen en is bepaalt of de aanvraag van een ontheffing noodzakelijk is.
In deze quickscan (zie bijlage 2) is de volgende conclusie opgenomen.
Beschermde natuurgebieden
Er zijn geen natuurgebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura
2000, Beschermde Natuurmonumenten of wetlands) in de directe omgeving van het
plangebied aanwezig.
Op ongeveer 450m ten westen en zuiden van de planlocatie liggen gebieden die zijn
aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur. Het plangebied zelf maakt geen deel uit
van de EHS.
De werkzaamheden vinden op kleine schaal binnen de perceelsgrenzen plaats. De
voorgenomen plannen zullen daarom geen negatieve invloed hebben op de in de buurt
aanwezige EHS-gebieden.
Voor wat betreft de EHS is er alleen bij directe aantasting sprake van een compensatieverplichting. Van directe aantasting is geen sprake, want er bevindt zich geen EHS
binnen het plangebied.
Er is geen noodzaak voor een voortoets of een compensatieplan.
Beschermde soorten
Tabel 1-soorten
Op basis van de beschikbare literatuurgegevens en het veldbezoek kan worden vastgesteld dat het terrein een potentiële habitat biedt voor enkele licht beschermde soorten (tabel 1-soorten). De herinrichting van de camping zal naar verwachting leiden tot
een beperkt verlies van leefgebied van enkele soorten van tabel 1 van de Flora- en
faunawet.
Dit heeft geen invloed op de gunstige staat van instandhouding van deze soorten, omdat er voldoende leefgebied aanwezig blijft en het relatief algemene soorten betreft.
Voor deze soorten geldt dan ook een vrijstelling. Een ontheffing Flora- en faunawet is
derhalve niet noodzakelijk. De zorgplicht blijft wel gelden.
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Tabel 2 en 3-soorten
In onderstaande tabel zijn de strikter beschermde soorten en/of soortgroepen opgenomen die mogelijkerwijs in het plangebied konden voorkomen. Daarbij zijn tevens de
mogelijke effecten van de voorgenomen ingreep aangegeven en de eventuele noodzaak voor een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet.
Tabel 1: Voorkomen van en effecten op beschermde soorten in het plangebied en de noodzaak voor ontheffing.

Soortgroep/soort
Vogels
Zoogdieren
(grondgebonden)
Vleermuizen
Amfibieën
Reptielen
Flora

Ingreep
verstorend
Nee
Nee

Nader
onderzoek
Nee
Nee

Ontheffing
noodzakelijk?
N.v.t.
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee

N.v.t.
Nee
Nee
Nee

Bijzonderheden/opmerkingen

Samenvattende conclusie
Beschermde planten- en diersoorten zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen en
worden ook niet verwacht. Nader onderzoek naar specifieke soorten/soortgroepen is
dan ook niet noodzakelijk.
Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden
door eventuele kap- en sloopwerkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (halverwege maart tot en met halverwege augustus) indien concreet broedgevallen aanwezig
zijn. Op deze wijze zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde.
Eveneens dient men de zorgplicht in acht te nemen.
De voorgenomen plannen zijn niet in strijd met de Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet 1998 en derhalve uitvoerbaar.

4.10

Landschapswaarden
Op het huidige terrein zijn geen specifieke landschappelijke en/of natuurwaarden
aanwezig. Bij de herinrichting van het terrein zullen dan ook geen landschaps- of natuurwaarden worden aangetast. In de huidige situatie wordt het overgrote deel van het
terrein omgeven door een houtsingel daarnaast is er sprake van een groene invulling
van het terrein, de parkeerplaatsen en de kampeervelden die worden afgeschermd
door middel van hagen en andere opgaande beplanting. Deze bestaande groenstructuren op het terrein blijven gehandhaafd. Ten behoeve van de landschappelijke inpassing
van de camping is door het bureau Houtman + Sander landschapsarchitectuur een
schetsontwerp voor de nieuwe inrichting opgesteld (d.d. april 2010).
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Hierbij is uitgegaan van het koesteren van de groene uitstraling van de camping en een
verbetering van de groenstructuur.
Zoals hiervoor vermeld is in de huidige situatie de camping aan de oost, noord en
westzijde reeds singelbeplanting aanwezig. In de toekomstige situatie zal ook aan de
zuidzijde een landschappelijke inpassing van de camping plaatsvinden door middel van
een 6 meter brede singel met inheemse soorten (zie bijlage 5) . Het schetsontwerp is
als bijlage 4 bij de toelichting opgenomen.

4.11

Verkeer en infrastructuur
Verkeer
In de huidige situatie is door de gemeente Asten aangegeven dat de etmaalintensiteit
voor de Behelp minder dan 50 motorvoertuigen per etmaal bedraagt. Uitgaande van
een gemiddelde werkdag, leidt de extra bebouwing op de camping tot een beperkte
toename van aantal voertuigbewegingen. De bestaande ontsluiting kan deze toename
echter verwerken.
Parkeervoorzieningen
Uitgangspunt is dat er geen auto’s bij de kampeerplaatsen zelf aanwezig zijn. Er zal
een centrale parkeervoorzieningen worden gerealiseerd. Het parkeren ten behoeve van
de camping vindt geheel op eigen terrein plaats. Bij de ingang/receptie wordt een parkeerterrein gerealiseerd voor de bezoekers van de indoorspeeltuin en de camping. In
totaal gaat het om 72 parkeerplaatsen.

Parkeervoorzieningen
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5 Planopzet
Het onderhavige bestemmingsplan heeft tot doel een juridisch-planologische regeling
te scheppen voor het bouwen en het gebruik van gronden en gebouwen binnen het
plangebied. In dit hoofdstuk is een toelichting op de systematiek en de inhoud van de
verschillende toegekende bestemmingen van het bestemmingsplan gegeven.
Het gehele plangebied heeft de bestemming ‘Recreatie’ gekregen, conform de systematiek voor dergelijke recreatieve voorzieningen in het bestemmingsplan buitengebied. In de bestemmingsomschrijving van de bestemming zijn de diverse recreatieve
voorzieningen nader benoemd. In de regels is de maximale oppervlakte bedrijfsbebouwing en de goot- en bouwhoogte aangegeven. Hierbij is reeds rekening gehouden met
de gewenste flexibiliteit naar de toekomst toe. Tevens zijn de nadere bouw- en gebruiksregels opgenomen. Het bestemmingsvlak is ingetekend op basis van de tekening
met de toekomstige situatie van het perceel. Er is een specifiek bouwvlak opgenomen
voor de bebouwing op het perceel, de stacaravans/lodges en de bedrijfswoning.
De bestemming is mede gericht is op behoud van de van de bestaande bosschages/houtopstanden verzekerd. Tevens is in het aanlegvergunningenstelsel opgenomen
dat het vellen/rooien van houtgewas alleen is toegestaan als dit 100% wordt gecompenseerd op het terrein.
Dit bestemmingsplan voldoet aan de RO-standaarden. Daarnaast is inhoudelijk zo veel
mogelijk aangesloten bij het vigerende bestemmingsplan voor het buitengebied van de
gemeente Asten.
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6 Uitvoeringsparagraaf
In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van dit bestemmingsplan aangetoond. Een bestemmingsplan moet zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht haalbaar zijn.
Er wordt daarom een korte financiële toelichting gegeven en daarnaast worden de
doorlopen procedures weergegeven.

6.1

Economische uitvoerbaarheid
De kosten voor zowel de aangewezen projectprocedure, als de kosten voor de realisering van het project zelf, zijn volledig voor rekening van de initiatiefnemer. Tussen de
initiatiefnemer en de gemeente zijn afspraken gemaakt over de grondexploitatie, het
kostenverhaal en de financiële bijdrage aan het Fonds Ruimtelijke Kwaliteit. Dit is
vastgelegd in een anterieure overeenkomst. De gemeente Asten hoeft geen gelden te
reserveren.

6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Vooroverleg
Ten behoeve van het proces van bestemmingsplan heeft vooroverleg plaatsvinden met
onder andere het waterschap en de provincie. De resultaten van dit vooroverleg zijn in
voorliggend bestemmingsplan verwerkt. De nota vooroverleg is opgenomen als bijlage
9.
Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Heusden Behelp 13 (Camping De Peel) 2011’ heeft
overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening van 10 februari 2012 tot en
met 22 maart voor een ieder ter inzage gelegen, waarbij de mogelijkheid is geboden
om zienswijzen in te dienen. Er zijn gedurende deze periode geen zienswijzen ingediend.
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