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1 Inleiding
1.1

Aanleiding
Op de locatie aan de Beekstraat 31 te Ommel is vakantiepark Prinsenmeer gevestigd.
Het vakantiepark is gesitueerd direct aan de Oostappense bossen en op loopafstand
van de dorpskern Ommel.
Ten behoeve van een (bedrijfseconomische) duurzame en kwalitatieve bedrijfsvoering
is de Oostappen Groep voornemens om het bestaande vakantiepark Prinsenmeer uit te
breiden en te moderniseren. Hiertoe is al in 2006, in overleg met de gemeente Asten,
een ontwikkelingsplan opgesteld waarin de strategie is bepaald voor de modernisering
en uitbreiding van het huidige vakantiepark Prinsenmeer. Hierbij is het streven om met
een gefaseerde aanpak de benodigde kwaliteitverbetering te realiseren. In april 2012
is het geactualiseerde ontwikkelingsplan ‘Geactualiseerde motivatie ontwikkelingsmogelijkheden Oostappen vakantiepark Prinsenmeer te Ommel’ besproken met de gemeente Asten. Hierop is door de gemeente Asten in principe besloten om medewerking
te verlenen aan het voorliggend initiatief.
De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het vigerend bestemmingsplan. Om de
ontwikkeling toch mogelijk te maken, is voorliggend bestemmingsplan opgesteld. Dit
bestemmingsplan voorziet in een passende juridische en planologische regeling om de
uitbreiding en modernisering van het vakantiepark Prinsenmeer mogelijk te maken.

1.2

Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Asten en is gelegen
aan de noordwestzijde van de dorpskern Ommel. De omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit bosgebied alsmede het omliggende open agrarisch landschap.
Het plangebied is strategisch gepositioneerd nabij de N279 en de naastgelegen snelweg A67.
Het initiatief is gelegen op de gronden behorend tot het bestaande vakantiepark Prinsenmeer. Het plangebied heeft hierbij een totale omvang van circa 529.030 m2. Het
vakantiepark zelf heeft een omvang van circa 501.000 m 2 en de parkeervoorzieningen
en toegangsweg aan de zuidzijde van het vakantiepark hebben een omvang van circa
28.030 m2. De westelijke en noordelijke begrenzing van het plangebied wordt gevormd
door het bosgebied ‘Oostappense Heide’. De oostelijke begrenzing wordt gevormd door
de Kranenvenweg met als zuidelijke begrenzing de Beekstraat en de A67.
De ligging en begrenzing van het plangebied is weergegeven op de nevenstaande pagina.

CroonenBuro5

1

Ontwerpbestemmingsplan Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017

1.3

Gemeente Asten

Juridische status plangebied
Beheersverordening ‘Ommel recreatiepark (Prinsenmeer) 2013’
Op 21 mei 2013 is voor het besluitgebied het vigerende bestemmingsplan de beheersverordening ‘Ommel recreatiepark (Prinsenmeer) 2013’ vastgesteld. Door de beheersregeling wordt voldaan aan de gemeentelijke actualiseringsplicht. In de beheersverordening wordt het bestaande gebruik geregeld overeenkomstig het voorgaande
bestemmingsplan.
Bestemmingsplan Recreatiecentrum Oostappen 1997
In de beheersverordening wordt verwezen naar het bestemmingsplan ‘Recreatiecentrum Oostappen 1997’. Dit bestemmingsplan is op 16 december 1997 vastgesteld
door de gemeenteraad en op 7 april 1998 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van
de provincie Noord-Brabant. De parkeerplaats en de nieuwe centrumvoorzieningen zijn
in het verleden aangelegd met een artikel 19 procedure.
Het plangebied heeft hierin de bestemming ‘Recreatiegebied’. Op grond van het vigerend bestemmingsplan zijn binnen deze bestemming 1.000 permanente en 460 nietpermanente standplaatsen toegestaan, in combinatie met maximaal 3 bedrijfswoningen. De voor ‘Recreatiegebied’ aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor overige
verblijfsrecreatieve voorzieningen, bijbehorende centrale voorzieningen, behoud en
herstel van de aanwezige houtopstand en afschermende groenvoorzieningen.
Op 7 juli 2009 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2008’ door de gemeenteraad van de gemeente Asten vastgesteld. Dit bestemmingsplan omvat het gehele buitengebied van de gemeente Asten, met uitzondering van recreatiepark Prinsenmeer.
Het vakantiepark Prinsenmeer is niet meegenomen in de actualisatie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2008’, aangezien het wenselijk was om hiervoor een
separate procedure te volgen. Hiervoor is gekozen vanwege de gedateerdheid van het
vigerend bestemmingsplan en de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied. Hierdoor is er behoefte aan een actueel bestemmingsplan voor het totale plangebied.
Het voorliggend bestemmingsplan sluit aan bij de actuele juridische en planologische
situatie en voldoet aan de vormvereisten van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012).

Bestemmingsplan ‘Recreatiecentrum Oostappen 1997’
(gemeente Asten)
CroonenBuro5
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Bestemmingsplan Asten Archeologie 2012
Op 24 juni 2013 is het bestemmingsplan Asten Archeologie 2012 vastgesteld. De Nota
Archeologiebeleid en bijbehorende beleidskaart van Asten (vastgesteld door de raad op
6 juni 2011) vormen tezamen de basis van het archeologiebeleid en fungeren als onderlegger en/of beleidsmatige onderbouwing van voorliggend bestemmingsplan.
Het merendeel van het plangebied heeft de dubbelbestemming Waarde - Geen archeologische waarde. Kleine delen van het plangebied zijn bestemd voor Waarde - Archeologie 3, zie daarvoor onderstaande afbeelding. Er geldt in deze gebieden geen archeologische onderzoeksverplichting als:
— de verstoringsdiepte kleiner is dan 0,40 meter beneden maaiveld of de oppervlakte
kleiner is dan 2.500 m²;
— de bestaande fundering wordt benut;
— aantoonbaar geen archeologische waarden aanwezig zijn;
— sprake is van onderhoud - en vervangingswerken van bijv. bestaande riolen inclusief gemalen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen.

Locaties met de waarde – archeologie 3
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Bij het plan behorende stukken
Dit bestemmingsplan bestaat uit drie delen:
— een verbeelding, waarop onder meer de bestemmingen in het plangebied zijn aangegeven;
— regels, waarin de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de op de verbeelding vermelde bestemmingen zijn opgenomen;
— en voorliggende toelichting, waarin de keuzes die in het bestemmingsplan worden
gemaakt nader gemotiveerd en verantwoord worden. Hierin staat ook beschreven
wat het vigerend beleid inhoudt en hoe bij de ontwikkeling met (milieu)planologische aspecten rekening is gehouden.
De verbeelding vormt samen met de regels het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.

1.5

Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 de huidige situatie en de voorgestane ontwikkelingen van het vakantiepark Prinsenmeer beschreven, waarna in hoofdstuk 3 het geldende beleidskader aan bod komt. In hoofdstuk 4 worden diverse milieuhygiënische en
planologische aspecten verantwoord, vervolgens wordt in hoofdstuk 5 een uiteenzetting van de inhoud van de bestemmingsregeling gegeven. Tot slot wordt in hoofdstuk 6
de financiële en maatschappelijke haalbaarheid beschreven.
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2 Planbeschrijving
2.1

Bestaande situatie
Het plangebied ligt in een landelijke en beboste omgeving met een kleinschalig agrarisch gebruik en veel paardenweides. Volgens het vigerende bestemmingsplan van
1997 zijn er 1000 vaste standplaatsen en 460 niet permanente standplaatsen toegestaan. In de Beheersverordening van 2013 is dit zelfde aantal vastgelegd.
Tevens maken een tennisbaan, parkeerterrein en centrale voorzieningen deel uit van
het plangebied. Op het totale park zijn 3 bedrijfswoningen toegestaan. Verspreid over
en rondom het terrein zijn diverse bomen, groepjes bomen en bosschages aanwezig.
Op nevenstaande pagina is de huidige situatie weergegeven ter plaatse van de voorgestane ontwikkelingen. Op het vakantiepark is vanwege de noodzaak om in te spelen
om de veranderende vraag en de bijbehorende herschikking in afwijking van de vigerende mogelijkheden een groter aantal standplaatsen aanwezig.
Het aantal werkelijk aanwezige standplaatsen is met de geleidelijke omvorming een
momentopname. Op dit moment zijn er aanwezig 1.020 vaste standplaatsen en 637
niet-permanente standplaatsen.
De bovenstaande aantallen kampeereenheden en de onderstaande gewenste toekomstige situatie is de aanleiding voor dit nieuwe bestemmingsplan.

Bestaande situatie vakantiepark Prinsenmeer (Bing Maps, 2012)
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Toekomstige situatie
De Oostappen Groep heeft om ook in de toekomst in te kunnen spelen op de snel veranderende recreatiemarkt behoefte aan veel flexibiliteit in combinatie met het maken
van een kwaliteitsslag. Hiervoor is een bedrijfsplan gemaakt dat in april 2012 geactualiseerd is. De relevante passages uit de “Geactualiseerde motivatie ontwikkelingsmogelijkheden Oostappen vakantiepark Prinsenmeer te Ommel” zijn hieronder opgenomen
om een beeld te schetsen van de gewenste toekomstige situatie. Dit is aangepast aan
de opmerkingen vanuit de raadscommissie.
De insteek van de Oostappen Groep voor een nieuw bestemmingsplan is dat zij meer
kwaliteit wil gaan bieden als het gaat om verblijfsaccommodaties.
De kwaliteit van de verblijfsaccommodaties blijft nu namelijk achter op de kwaliteit van
de centrumvoorzieningen. De Oostappen Groep wil niet zozeer meer gasten in het
hoogseizoen trekken, maar de doelgroep verbreden waardoor een groter gedeelte van
het jaar meer gasten verblijven op Prinsenmeer.
Ook wil men kunnen variëren in omvang van verblijfsrecreatie, zodat niet alleen een
gezin kan verblijven, maar ook groepen of grotere families die gezamenlijk een vakantie doorbrengen. Daarnaast wil men nieuwe activiteiten op het park mogelijk maken om
te zorgen voor herhalingsbezoeken, zoals de realisatie van kleine speeleilandjes op het
water.
De Oostappen Groep wil tevens meer flexibiliteit in het bestemmingsplan, zodat men
binnen het park flexibel kan inspelen op veranderingen in de vraag naar typen verblijfsaccommodaties. In de navolgende paragrafen wordt nader ingegaan op de gewenste ontwikkelingen.

2.2.1

Verblijfsrecreatie
De huidige verblijfsaccommodaties bestaan uit:
— toeristische kampeerplaatsen (auto, caravan/tent);
— permanente kampeermiddelen zoals:
– verhuurchalets;
– verhuurstacaravans;
– chalets;
– comforthomes;
– jaarplaatsen.
De Oostappen Groep wil hiervan het volgende wijzigen c.q. uitbreiden:
— Het aantal jaarplaatsen en de toeristische kampeerplaatsen wil men verminderen
en vervangen door comforthomes;
— De huidige verhuurstacaravans wil men vervangen door comforthomes, chalets en
mogelijk blokhutten in een meer modern segment;
— Verhuurchalets en gekoppelde verhuurchalets wil men laten functioneren als
groepsaccommodatie. Hierdoor kan men ook grotere families of andere groepen
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verblijf bieden. Hierdoor is een flexibel oppervlak per kampeermiddel nodig (tussen
30 m2 en 100 m2) bij een gemiddeld oppervlakte van 70 m2.
— Drijvende verblijfseenheden op het water.
Met deze meer kwalitatieve verblijfsrecreatieve voorzieningen kan het seizoen verlengd
worden. Ook wordt het park hiermee geschikt voor meerdere doelgroepen. De Oostappen Groep denkt daarbij aan de 50+er, families (opa, oma, kinderen en kleinkinderen), gasten die op het park verblijven vanwege een bezoek aan de regio, mensen
die uit het ziekenhuis of revalidatie komen en nog specifieke zorg nodig hebben.
Op deze manier wil men het aantal recreanten behouden en de investering in de centrale voorziening terugverdienen. Uit het bedrijfsplan is niet exact te achterhalen hoeveel standplaatsen en/of recreatieplaatsen mogelijk worden gemaakt in het nieuwe
bestemmingsplan. De gewenste ontwikkelingen zijn sterk afhankelijk van de markt, aldus de Oostappen Groep. In de praktijk betekent dit dat de Oostappen Groep flexibiliteit wil hebben in het bestemmingsplan. Om een beeld te krijgen hoe het aantal toeristenplaatsen afneemt en de bebouwing toe- of afneemt, zijn de volgende cijfers uit het
bedrijfsplan op een rijtje gezet.
— 487 jaarplaatsen, maar dit aantal neemt af;
— 833 chalets, stacaravans of comforthomes.
— Dit betekent in totaal 1.320 vaste kampeermiddelen;
De beoogde verdeling van het aantal chalets, stacaravans en comforthomes is niet
exact bekend. In het nieuwe bestemmingsplan worden ze allemaal aangemerkt als
permanente kampeereenheden. Er is vooral flexibiliteit gewenst om een aantal stacaravans nog te vervangen door de luxere comforthomes; Als de stacaravans worden vervangen door comforthomes, dan komen voor 100 stacaravans, 80 comforthomes terug.
Het aantal toeristische plaatsen voor tenten en mobiele caravans neemt af van 636 tot
416 door de omzetting van 220 toeristische plaatsen naar permanente kampeereenheden.
Deze aantallen betekenen een stijging, met 320 vaste standplaatsen en/of recreatieplaatsen ten opzichte van de 1000 vaste standplaatsen en/of recreatieplaatsen, die in
het vigerend plan toegestaan zijn. Het aantal toeristische plaatsen neemt ten opzichte
van het vigerende plan af van 460 tot 416 eenheden op dit moment. Ten opzichte van
de werkelijke aanwezige aantallen (636) is de afname nog groter.
De Oostappen Groep geeft in het bedrijfsplan aan dat het bovenstaande overzicht leidt
tot een lichte daling van het totaal aantal standplaatsen. De hoeveelheid bebouwd oppervlak zal daarbij niet afnemen, maar enigszins toenemen. Om de ondernemer flexibiliteit te bieden in de keuze van de kampeermiddelen is in het bestemmingsplan een totaal van 92.400 m² voor vaste standplaatsen en/of recreatieplaatsen, dus permanente
kampeereenheden, opgenomen. Deze oppervlakte is gebaseerd op 70 m² per stand-
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plaats, waarmee het totaal uitkomt op 1.320 vaste standplaatsen en/of recreatieplaatsen.
De Oostappen Groep verwacht in de zomermaanden een afname van de bezetting,
maar voorziet door de verlenging in het voor- en naseizoen op jaarbasis toch een stijging van het aantal recreanten van 2 tot 5%. Bij de bovengenoemde veranderingen zal
het bos waar diverse verblijfseenheden in staan niet worden aangetast.
Conclusie toekomstige ontwikkeling:
De bovenstaande geschetste ontwikkeling heeft de volgende consequenties voor het
aantal verblijfsaccommodaties. Dit worden in de toekomst naar verwachting 1.320 vaste standplaatsen en 416 niet-permanente standplaatsen. Dit zijn richtaantallen omdat
flexibiliteit gewenst is. Vandaar dat in de regels ook geen aantallen standplaatsen worden genoemd maar wel een maximale oppervlakte voor de standplaatsen.
2.2.2

Parkhotelservice
Het concept ‘parkhotelservice’ is nieuw in de recreatiewereld in Nederland. In het buitenland wordt dit principe al regelmatig toegepast. De bedoeling is dat met het concept
'parkhotelservice' in gespeeld wordt op veranderende trends op het gebied van recreatie. De groep recreanten met meer behoefte aan service groeit namelijk.
Het concept ‘parkhotelservice’ houdt in dat er verhuur vergelijkbaar met een hotel in
vrijstaande comforthomes/verhuurchalets plaatsvindt. Dit in plaats van verhuur in één
centraal hotelgebouw. Het verschil met een camping of recreatiepark is dat een parkhotelservice in dezelfde behoeften moet voorzien als een hotel. Zo is er één centrale
accommodatie, met daarin een receptie/servicepunt, een restaurant/bar, een loungeruimte en een zorgpunt. Voor de parkhotelservice is één gebied aangegeven. Het gaat
niet om een fysiek gebouw of de behoefte om ter plaatse te bouwen, maar om een
concept. De Oostappen Groep wil in dan wel in aansluiting op de bestaande centrale
voorzieningen een receptie- en cateringfunctie vervullen. Ook wil men de mogelijkheid
bieden om te ontbijten in het restaurant. Met dit concept kan meer luxe geboden worden, vergelijkbaar met een hotel. Men verwacht hiermee de bestaande doelgroep uit te
breiden met:
— gasten die een kort zakelijk verblijf willen combineren met een recreatief bezoek
aan de regio. In de regels is dit zakelijk verblijf beperkt tot 1 maand;
— oudere gasten die meer luxe willen;
— zorgbehoevende ouderen.
Op deze manier wordt ruimte geboden voor een bredere variatie in doelgroepen. De
gedachte is dat een juiste menging van verschillende doelgroepen ontstaat, zodat niet
een specifieke doelgroep geïsoleerd wordt.
De parkhotelservice sluit ook aan bij de wens van de Oostappen Groep om opvang en
begeleiding te verzorgen van mensen die tijdelijke zorg nodig hebben. Te denken valt
aan ondersteuning bij het revalideren onder begeleiding van een fysiotherapeut en de
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catering. Hierdoor wordt de Oostappen Groep in de gelegenheid gesteld om de bestaande centrale voorzieningen meer optimaal te gebruiken. Het verblijf van de zorgbehoevenden voorziet de Oostappen Groep in reguliere comforthomes of chalets op
het park.
De zorg is tijdelijk voor de revalidatie periode (met een maximum van 4 maanden per
incidentele verblijfscasus). Er mag dus geen sprake zijn van permanent verblijf op het
park voor zorg.
Normaal wordt voor de hulp in de zin van WMO 2015 uitgegaan van de plek waar de
hulpbehoevende persoon ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen. Als het
feitelijk verblijf elders is, zou het kunnen zijn dat de locatie waar men ingeschreven
staat niet doorslaggevend is. Onder feitelijk verblijf wordt dan wel verstaan de locatie
waar iemands centrale leven zich afspeelt (zie Rechtbank Utrecht op 09-12-2010 nr.
SBR 09/2443 WMO). Hierbij zijn factoren van belang zoals bijvoorbeeld de omvang van
het sociale leven ter plaatse (waar iemand zijn vrienden, familie normaal ontvangt). Als
men tijdelijk op het park gebruik maakt van revalidatie mogelijkheden omdat men thuis
geen begeleiding heeft, is hiervan nooit sprake. Op het vakantiepark zijn geen bekenden aanwezig, alleen recreanten en andere mensen die revalideren. Men is alleen tijdelijk voor de genezing op het recreatiepark. Dit is dus nooit de locatie waar men feitelijk verblijft en iemands centrale leven zich afspeelt. Door uit te gaan van alleen tijdelijke zorg op Prinsenmeer wordt voorkomen dat er een beroep wordt gedaan op de WMOvoorzieningen.
2.2.3

Kleine speeleilandjes op het water
Om de waterlijn aantrekkelijker te maken voor spelende kinderen is het gewenst om
kleine speeleilandjes met speltoestellen te realiseren. Dit kan door een meer speelse
oeverlijn (bijvoorbeeld in de vorm kleine schiereilandjes) of door het plaatsen van drijvende eilandjes. Voor een meer speelse oeverlijn kan het zijn dat de plas op sommige
plekken wat wordt verkleind of vergroot. Het gaat in dat geval om kleinschalige aanpassingen om de aantrekkelijkheid van de waterplas te vergroten. De totale oppervlakte van de plas zal hierbij gelijk blijven.
De speeleilandjes moeten nog ontworpen worden, dus de keuze van het meest geschikte materiaal is nu nog niet bekend. De mogelijkheid om de oeverlijn aan te passen is langs de gehele oever aangegeven. Momenteel is nog niet duidelijk waar de
aanpassing gaat plaatsvinden.

2.2.4

Bedrijfswoningen
Bij de voorgestane omvang van het recreatiepark is, in het kader van veiligheid, dag en
nacht en, in het kader van het zorgtoerisme, permanent toezicht noodzakelijk. Hiermee
kunnen meerdere bedrijfsleiders belast worden. Uit ervaring blijkt een behoefte aan 3
bedrijfswoningen, zoals toegestaan volgens het huidige bestemmingsplan, ook daadwerkelijk noodzakelijk. De noodzaak van deze bedrijfswoningen ontstaat onder meer
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vanuit de wens om continue ondersteuning te kunnen bieden aan de bezoekers en
vanuit overwegingen van toezicht en veiligheid en zorg.
De kavels van de bedrijfswoningen zullen circa 350 m2 groot zijn. Er is voldoende afstand tussen de centrale accommodatie en de bedrijfswoningen gelaten, zodat er geen
hinder wordt ondervonden door de parkbeheerders, die in de bedrijfswoningen komen
te wonen.
2.2.5

Flexibiliteit voorzieningen
De kwaliteitsverbetering op het park betekent voor de bebouwing dat deze geconcentreerd wordt binnen specifiek aangeduide bebouwingsvlakken voor centrale voorzieningen. Daarnaast zijn er verspreid op het vakantiepark gebouwen aanwezig voor onder andere sanitair. Ten opzichte van het vigerende plan betekent de beoogde kwaliteitsverbetering dat de toegestane hoeveelheid bebouwing zelfs met 246 m2 afneemt,
zie onderstaande berekening.
In het vigerende plan is aan bebouwing toegestaan:
bouwvlak 1:
bouwvlak 2:
bouwvlak 3:
ondersteunende bebouwing op de rest van het park:
extra toegestaan op basis van partiële herziening:
totaal:

4.912 m2
5.350 m2
600 m2
1.000 m2
240 m2
12.102 m2.

In dit nieuwe bestemmingsplan blijft de oppervlakte beperkt tot:
Centrale voorzieningen (bouwvlak) 1:
6.544 m2
Centrale voorzieningen (bouwvlak) 2:
3.612 m2
ondersteunende bebouwing op de rest van het park:
1.700 m2
totaal:
11.856 m2.
De Oostappen Groep vraagt een flexibele regeling in het bestemmingsplan ten aanzien
van de huidige voorzieningen, sanitairgebouwen, speelvoorzieningen, opslag, kantoor,
winkelfunctie, casino, zwembad en gerealiseerde nieuwe centrumvoorzieningen en extra ruimte voor een beperkte uitbreiding. Dit is geconcretiseerd door in de planregels te
werken met een oppervlakte als maximum.
Hierdoor is de ondernemer vrij om afgestemd op nieuwe vragen in de markt bebouwing
aan te passen, uit te breiden en te verplaatsen in de aangeduide gebieden als daarbij
het maximum niet overschreden wordt.
2.2.6

Parkeerplaats
De Oostappen Groep wil de nieuw gerealiseerde parkeerplaats in het bestemmingsplan
zorgvuldig vastleggen. Het doel van de parkeerplaats is om er voor te zorgen dat niet
op de rondomliggende wegenstructuur wordt geparkeerd door te voorzien in parkeervoorzieningen voor bezoekers op het eigen terrein van het vakantiepark. Daarnaast is
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op het parkeerterrein de tijdelijke opslag van caravans mogelijk. De omvang hiervan
blijft beperkt tot maximaal veertig caravans. Voor het parkeerterrein is een aangepast
inrichtingsplan opgesteld, dat is opgenomen in bijlage 5 bij de toelichting.
Het inrichtingsplan voorziet in de toepassing van een aantal platanen om op deze wijze
het terrein landschappelijk in te passen. Aan de zuidzijde van het parkeerterrein vormt
de toepassing van een beukenhaag een groene afscherming van én naar de A67 ook
wordt de caravanopslag aan het zicht onttrokken. Het toegepaste assortiment alsmede
de bijbehorende aanlegkosten zijn met een beplantingadvies nader gedetailleerd en
opgenomen in bijlage 6 van de toelichting.
In de anterieure overeenkomst is de aanleg en instandhouding van de (afschermende)
beplanting als voorwaarde opgenomen. In het onderhavige bestemmingsplan is deze
afschermende beplanting opgenomen in de functieaanduiding ‘groen’.
In de regels van het bestemmingsplan is een voorwaardelijke verplichting opgenomen
om ervoor te zorgen dat ter plaatse van de functieaanduiding ‘parkeerterrein’, het
groen conform het inrichtingsplan gerealiseerd en in stand gehouden wordt.
Op het parkeerterrein worden in totaal zes lichtmasten geplaatst. Om te bepalen op
welke wijze er voldoende lichtspreiding aanwezig is op het terrein is door Oranjewoud
BV een lichtsterkteberekening uitgevoerd. De rapportage is opgenomen als bijlage 3 bij
de toelichting. Op basis van de uitgevoerde berekeningen is voor elke armatuur de
lichtsterkte bepaald. Hierbij is geconcludeerd dat de lichtsterkte onder de normwaarden blijft van de categorie E1 ‘Natuurgebied en voldoet aan de algemene Richtlijnen
betreffende lichthinder van de NSvV. De lichtmasten zijn naar beneden gericht, waardoor lichtuitstraling naar de nabijgelegen autosnelweg beperkt wordt en het bosgebied
feitelijk donker blijft. In het laagseizoen worden maar drie van de zes lichtmasten gebruikt in de nachtperiode. Negatieve effecten op de omgeving zijn daardoor uit te sluiten.
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3 Beleidskader
3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), die op 13 maart 2012 door de minister is vastgesteld, vormt de nieuwe, overkoepelende rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2028, met een doorkijk naar 2040. In de SVIR
‘Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig’ is de inhoud van een groot
aantal beleidsstukken, waaronder de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit en diverse planologische kernbeslissingen, opgenomen.
Het rijksbeleid richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland
en het behartigen van de nationale belangen, zoals de hoofdnetwerken voor personenen goederenvervoer, energie, natuur, waterveiligheid, milieukwaliteit en bescherming
van het werelderfgoed. Het beleid met betrekking tot verstedelijking, groene ruimte en
landschap laat het Rijk, onder het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’, over
aan provincies en gemeenten. Gemeenten krijgen daarbij de ruimte voor kleinschalige
natuurlijke groei en voor het bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van
mensen. Alleen in de stedelijke regio’s rond de mainports Amsterdam en Rotterdam
maakt het Rijk afspraken met decentrale overheden over de programmering van verstedelijking. Overige sturing op verstedelijking, zoals afspraken over binnenstedelijk
bouwen, rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering, laat het Rijk los. Er is
enkel nog sprake van een ‘ladder’ voor duurzame verstedelijking (gebaseerd op de
‘SER-ladder’), die zal worden vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. In het mobiliteitsbeleid komt de gebruiker centraal te staan en wordt de samenhang tussen de
verschillende modaliteiten en tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit versterkt.
Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland, doormiddel van een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur
met elkaar verbindt. Om dit doel te bereiken, werkt het Rijk samen met andere overheden. In de SVIR zijn ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028 geformuleerd.
In totaal zijn 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd, die bijdragen aan het realiseren van de drie hoofddoelen. Het betreft onder meer het borgen van ruimte voor
de hoofdnetwerken (weg, spoor, vaarwegen, energievoorziening, buisleidingen), het
verbeteren van de milieukwaliteit, ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling, ruimte voor behoud van
unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten, ruimte voor een nationaal netwerk
voor natuur en ruimte voor militaire terreinen en activiteiten.
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3.1.2

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
In de realisatieparagraaf van de SVIR zijn per nationaal belang de instrumenten uitgewerkt die hiervoor worden ingezet. Eén van de belangrijkste instrumenten is het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), waarvan een gedeelte gelijktijdig met de
SVIR in werking is getreden. In het Barro zijn regels opgenomen ter bescherming van
de nationale belangen. De regels van het Barro moeten in acht worden genomen bij
het opstellen van provinciale ruimtelijke verordeningen, bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen.

3.1.3

Conclusie
Het voorliggend bestemmingsplan is gericht op een modernisering en uitbreiding van
een bestaand vakantiepark met flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden die nodig
zijn voor de continuïteit. Het planvoornemen is niet van invloed op de opgenomen nationale belangen. Aanvullende maatregelen hoeven niet getroffen te worden.

3.2

Provinciaal beleid

3.2.1

Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014
Op 19 maart 2014 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014 in werking getreden.
Deze structuurvisie is een actualisatie van de visie die in 2010 werd vastgesteld. Belangrijke beleidswijzigingen hebben betrekking op de realisatie van natuur en de transitie naar zorgvuldige veehouderij in Brabant. De structuurvisie is opgebouwd uit twee
delen (A en B) en een uitwerking.
Deel A bevat de hoofdlijnen van het beleid. Hierin heeft de provincie haar belangen gedefinieerd en ruimtelijke keuzes gemaakt. Deze belangen en keuzes zijn gebaseerd op
trends en ontwikkelingen. Ook beschrijft de provincie vanuit welke filosofie ze haar
doelen wil bereiken. Die is: ‘samenwerken aan kwaliteit’. De provincie realiseert haar
doelen op vier manieren: door regionaal samen te werken, te ontwikkelen, te beschermen en te stimuleren.
In deel B beschrijft de provincie vier ruimtelijke structuren: de groenblauwe structuur,
het landelijk gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur. Voor iedere structuur
formuleert de provincie ambities en beleid. Per beleidsdoel is aangegeven welke instrumenten de provincie inzet om haar doelen te bereiken.
De provincie heeft geen aparte ruimtelijke visie op het landschap ontwikkeld, maar
geeft haar visie op het landschap vorm in de 'uitwerking gebiedspaspoorten'. Daarin
beschrijft de provincie welke landschapskenmerken zij op regionaal niveau van belang
vindt en hoe deze kunnen worden versterkt. Er zijn ook deelstructuurvisies opgesteld
voor specifieke onderwerpen.
De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie Noord-Brabant en
vormt de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet
ruimtelijke ordening biedt. Eén van deze instrumenten is de provinciale verordening.
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In de Verordening ruimte zijn de kaderstellende elementen uit de SVRO vertaald in
concrete regels die van toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen.
Vanuit provinciaal perspectief zijn op de structurenkaart gebieden aangegeven waar de
provincie ruimte en kansen ziet om de agrarische productiestructuur te verduurzamen
en te versterken. Op de ‘Structurenkaart’ van de Structuurvisie is het plangebied aangeduid als ‘gemengd landelijk gebied’, behorend tot de Peelstreek van Mill tot Someren. Dit is een jonge ontginning met een modern en grootschalig landschap met een
sterke positie voor intensieve veehouderij en glastuinbouw. Het is een open gebied,
omgeven door grote natuurgebieden waarvan enkele Natura2000 gebieden. Midden in
het gebied liggen enkele grote bosgebieden en landgoederen.
Het gemengd landelijk gebied wordt beschouwd als een veelzijdige gebruiksruimte.
Ontwikkelingen zoals wonen, werken, (historische) landgoederen, recreatie en toerisme, passen qua aard, schaal en functie bij de omgeving en houden rekening met de
omgevingskwaliteiten.
Het voorliggend bestemmingsplan voorziet in een versterking van de bestaande recreatieve functie van het vakantiepark Prinsenmeer, middels de modernisering en uitbreiding binnen het bestaande plangebied. Het voorliggend initiatief sluit daarom aan op
de doelstellingen uit de structuurvisie ruimtelijke ordening.
3.2.2

Verordening Ruimte 2014
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgelegd hoe de bevoegdheden op het gebied
van ruimtelijke ordening zijn verdeeld tussen rijk, provincies en gemeenten. De provincie kan door middel van een planologische verordening regels formuleren waarmee
gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening moeten houden. De provincie Noord-Brabant heeft hiertoe de Verordening ruimte 2014 opgesteld. Provinciale
Staten van Noord-Brabant hebben op 7 februari 2014 de Verordening ruimte 2014
vastgesteld, op 19 maart 2014 is deze in werking getreden. Provinciale Staten van
Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 10 juli 2015 de Verordening ruimte
2014 opnieuw vastgesteld. De gewijzigde verordening is op 15 juli 2015 in werking getreden en op 1 januari 2017 geconsolideerd.
Op de kaarten behorende bij de Verordening ruimte is het vakantiepark Prinsenmeer
gelegen binnen de structuur ‘gemengd landelijk gebied’ met de aanduidingen, ‘aardkundig waardevol gebied’ en ‘beperkingen veehouderij’.
Gemengd landelijk gebied
In de Structuurvisie RO heeft de provincie haar visie neergelegd voor het gemengd landelijk gebied. In het landelijk gebied stimuleert de provincie het mengen van functies
voor een sterke plattelandseconomie. Hierbij is vooral de ontwikkeling van landbouw
van belang, naast andere vormen van bedrijvigheid, natuur, landschap, recreatie en
wonen.
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Aardkundig waardevol gebied
Het noordelijk gedeelte van het bestemmingsplangebied is gelegen in het relatief kleine aardkundig waardevolle gebied van de Oostappensche Heide en Astensche Aa. Het
omvat het beekdal van de Astensche Aa in het noorden en het bos- en duingebied van
de Oostappensche Heide in het zuiden.
Een bestemmingsplan dat is gelegen in een aardkundig waardevol gebied strekt mede
tot behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de aardkundige waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden en stelt regels ter bescherming van de aardkundige waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden. Tot dit doel zijn in de
onderhavige bestemming de gronden, behorend tot het aardkundig waardevol gebied,
opgenomen in de gebiedsaanduiding ‘aardkundig waardevol gebied’.
Beperkingen veehouderij
Voor gebieden rondom kernen en natuur gelden beperkingen voor de veehouderij,
daarvoor is de aanduiding Beperkingen veehouderij opgenomen. Deze aanduiding is
verder voor de voorgestane ontwikkeling van het recreatiepark niet van belang.

Uitsnede Verordening Ruimte 2014

Verder zijn de onderdelen met betrekking tot 'Bevordering ruimtelijke kwaliteit' en 'Afwijkende regels voor recreatieve bedrijven' van belang. In de overige artikelen zijn geen
relevante regels opgenomen met betrekking tot de voorgestane ontwikkeling van het
plangebied.
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Op basis van deze onderdelen van de verordening geldt dat een bestemmingsplan dat
is gelegen in gemengd landelijk gebied, kan voorzien in uitbreiding van een bestaande
niet - agrarische functie, mits de toelichting van het bestemmingsplan op dat gebied
een verantwoording bevat waarbij blijkt dat:
— de beoogde uitbreiding in redelijke verhouding staat tot de bestaande omvang
en/of bestaande aantallen bezoekers/overnachtingen;
— overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 4.6 tweede lid (uitbreiding bedrijven in kern landelijk gebied) indien vestiging van het bedrijf vanwege de aard
van de activiteiten op een bedrijventerrein in de rede ligt;
— de beoogde uitbreiding in redelijke verhouding staat tot de op grond van artikel 3.1
vereiste zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit.
Aan de voorgaande voorwaarden wordt voldaan doordat de voorgenomen ontwikkeling
ter plaatse noodzakelijk is in het kader van een (bedrijfseconomische) duurzame en
kwalitatieve bedrijfsvoering. Het planvoornemen voorziet in een modernisering van het
bestaande vakantiepark, in combinatie met een (beperkte) interne uitbreiding van het
aantal vaste standplaatsen, binnen het vigerend bestemmingsvlak ‘Recreatiegebied’
behorend tot het bestemmingsplan ‘Recreatiecentrum Oostappen 1997’.
Met de beoogde kwaliteitslag wordt voorzien in de benodigde ruimtebehoefte door
zorgvuldig ruimtegebruik, waardoor eveneens de gunstige verhouding tussen bruto en
netto ruimtebeslag wordt bevorderd. Hierbij neemt het bebouwingspercentage beperkt
toe ten opzichte van de bestaande situatie. De overige relevante milieuhygiënische en
planologische aspecten worden in hoofdstuk 4 nader behandeld.
Bevordering van ruimtelijke kwaliteit
Dit bestemmingplan betreft een actualisatie van een bestaande recreatiebestemming.
Er is geen sprake van een uitbreiding van de oppervlakte van het vakantiepark Prinsenmeer. De veranderingen bestaan uit een kwaliteitsverbetering op het reeds lang
aanwezige bestaande park.
Voor het beantwoorden van de vraag of voor het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit zoals aangegeven in de verordening een landschapsinvesteringsbijdrage nodig is,
vatten we de beoogde veranderingen op het park hier in het kort samen Op het park
wordt ieder jaar geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering om aan te blijven sluiten op de
vraag in de markt. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de beplanting op het park
heeft de Bosgroep een groenbeheersplan geschreven (zie bijlage).
Zoals aangegeven is de toegestane hoeveelheid bebouwing in het nieuwe bestemmingsplan afgenomen met 246 m2 ten opzichte van het vigerende plan. Er heeft in het
verleden namelijk een concentratie van de gebouwde voorzieningen plaats gevonden
voor het realiseren van een kwaliteitsverbetering. Hierbij zijn ook enkele oude gebouwen gesaneerd.
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In het vigerende bestemmingsplan en de beheersverordening 2013 zijn 1000 permanente kampeermiddelen toegestaan. Dit betekent dat 320 permanente kampeermiddelen en 20 drijvende recreatiewoningen extra zijn toegestaan in het nieuwe plan. Het
aantal toeristische plaatsen neemt af met 43, zoals ook toegelicht bij de planbeschrijving.
Voor deze toename van vierkante meters permanente kampeermiddelen ontstaat de
vraag of een landschapsinvesteringsbijdrage nodig is. De gemeente Asten heeft in de
structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap aangegeven uit te gaan van
maatwerk.
Er is voor gekozen om dit maatwerk te leveren in overleg met een taxateur, vanwege de
complexiteit van het bepalen van de effecten van de ontwikkelingen op de
(grond)waarde van het vakantiepark. Deze taxateur geeft aan dat als deze investeringen en bijbehorende omvorming van toeristische naar meer permanente kampeermiddelen niet plaatsvinden, de waarde van het park in de toekomst sterk zal afnemen.
De vraag naar toeristisch kamperen in mobiele kampeermiddelen neemt zodanig structureel af, dat als er geen rekening gehouden wordt met deze landelijke trend er uiteindelijk een negatieve exploitatie zal ontstaat. Niet omvormen zal de grondwaarde dus
negatief beïnvloeden. De inschatting is dat met de ingezette ontwikkeling zoals geregeld in deze actualisatie van het bestemmingsplan de grondwaarde neutraal blijft.
Op dit moment zien we vanuit de adviespraktijk dat veel gemeenten voor interne ontwikkelingen op bestaande recreatiebedrijven een landschapsinvesteringsbijdrage niet
nodig achten als er gewerkt wordt aan een kwaliteitsverbetering op het park. Dit is
momenteel ook voorgesteld vanuit bijvoorbeeld de gemeenten in Midden Brabant bij
het Regionaal Ruimtelijk Overleg met de provincie. De Verordening ruimte geeft deze
beleidsruimte, mits het goed gemotiveerd is.
3.2.3

Conclusie
Kort samengevat past de voorgestane ontwikkeling van het plangebied binnen het provinciale beleid, zoals vervat in de Verordening ruimte. Voor de veranderingen op het
vakantiepark is maatwerk nodig. Uit dit maatwerk blijkt dat er bij deze interne omvorming geen basis is voor een landschapsinvesteringsbijdrage, omdat het noodzakelijke
investeringen zijn voor het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het park.
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3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1

Structuurvisie ‘De Avance’
In de structuurvisie ‘De Avance’, vastgesteld door de gemeenteraad op 22 februari
2006, is voor de gemeente Asten de toekomstvisie voor de komende 10 tot 15 jaar
vastgelegd. De structuurvisie ‘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 (DRS).
In het 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 het 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. Op de
structuurkaart valt het plangebied onder de bestaande recreatievoorzieningen. Hier is
het streven gericht op het behoud en kwalitatief verbeteren van het huidige recreatieve
gebruik.
Conclusie
Voorstaand initiatief bestaat uit de modernisering van een bestaande en hoogwaardige
toeristisch-recreatieve ontwikkeling in de vorm van een vakantiepark gericht op rust,
ruimte en groen. Het voorliggend initiatief sluit daarom aan bij de Toekomstvisie ‘De
Avance’.

3.3.2

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 lokale 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, waaronder het
voorliggend initiatief. De Gemeente Asten vindt het vakantiepark Prinsenmeer van
groot belang voor het toeristisch-recreatieve aanbod van de gemeente. De economische spin-off voor de gemeente ( o.a. de middenstand) is groot. Het vakantiepark moet
daarom kunnen inspelen op nieuwe kansen en mogelijkheden in de markt om zo de
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continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen. De gewenste vernieuwingen vragen
om een planologische inbedding en vertaling. Het vigerend bestemmingsplan geeft
hiertoe onvoldoende mogelijkheden.
Conclusie
Voorstaand initiatief sluit aan bij het geformuleerde beleid in het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2007-2010. Het onderhavige bestemmingsplan is een direct gevolg van de wens van de gemeente Asten en de Oostappen Groep om een specifiek aangepast bestemmingsplan op te stellen.

3.4

Conclusie
Recreatie en toerisme worden door Rijk, provincie en gemeente gezien als activiteiten
die niet alleen grote groeipotentie hebben, maar tevens als functie passen in het landelijk gebied. De voorgenomen ontwikkeling voor het bestaande vakantiepark Prinsenmeer past in het beleid om zorg te dragen voor een duurzaam economisch perspectief
voor het landelijk gebied. Het plangebied is gelegen in een regio met grote potentie
voor toerisme en recreatie in een groene setting. Met het voorliggend initiatief wordt
ingespeeld op de vraag naar nieuwe vormen van openlucht- en verblijfsrecreatie en
aanpassing van het huidige toeristisch recreatieve aanbod (onder andere modernisering). Tevens wordt het aanbod aan accommodaties in de regio op peil gebracht.
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4 Planologische verantwoording
Als onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing is het verplicht om inzicht te bieden in
de relevante planologische en milieuhygiënische aspecten. In dit hoofdstuk is een verantwoording voor deze aspecten opgenomen.

4.1

Bodem
Voor elke functiewijziging, al dan niet naar een gevoelige functie, dient een verkennend
onderzoek te worden verricht naar de bodem- en grondwaterkwaliteit. De bodem moet
geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik. Aangezien de bestemming niet wijzigt is
voor dit bestemmingsplan geen specifiek bodemonderzoek nodig. Indien in de toekomst een omgevingsvergunning aangevraagd wordt om te bouwen, of bestaande bebouwing uit te breiden, dient er op dat moment een gericht bodemonderzoek uitgevoerd te worden.
Conclusie
Vanuit het oogpunt van bodemkwaliteit bestaan geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied.

4.2

Geluid
Conform de Wet geluidhinder (Wgh) dient een akoestisch onderzoek te worden verricht
indien er sprake is van het projecteren van nieuwe geluidsgevoelige bebouwing binnen
een geluidzone wegverkeerslawaai en/of spoorweglawaai. Het voorliggend initiatief is
gelegen in de nabijheid van de rijksweg A67, de Kranenvenweg en de Beekstraat. Het
plangebied is gelegen binnen de geluidszones van deze wegen.
Een recreatiewoning of camping is volgens de Wet geluidhinder echter geen geluidgevoelige functie. De geluidgevoelige bebouwing bestaat in het voorliggend geval uit de
bestaande bedrijfswoningen en recreatieverblijven waarvoor in het verleden al een
akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is verricht. Naar aanleiding van dat onderzoek is aan de zuidzijde van het bestemmingsplan, nabij de Beekstraat, een geluidswal gerealiseerd en is voor de beheerderwoning en de standplaatsen aan de rand
van het vakantiepark een Verzoek Hogere Waarde aangevraagd en verleend.
Deze geluidswal is in het voorliggend bestemmingsplan vastgelegd middels de functieaanduiding ‘geluidswal’. De gronden behorend tot de functieaanduiding ‘geluidswal’
zijn bestemd voor een geluidwerende voorziening in de vorm van een geluidsscherm
en/of geluidswal. In voorliggend bestemmingsplan worden geen nieuwe standplaatsen
of andere geluidsgevoelige functies gerealiseerd aan de randen van het vakantiepark.
Op grond van de Wet geluidhinder hoeft daarom voor het bestemmingsplan geen
akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai te worden verricht.
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In het kader van de actualisatie van milieuvergunning is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat het geluid vanuit de inrichting voldoet aan de normwaarden bij beëindiging van de jetski-activiteiten. Doordat het akoestisch onderzoek een aparte procedure volgt, maakt het geen onderdeel uit van voorliggend bestemmingsplan.
Conclusie
Er zijn geen akoestische belemmeringen voor het bestemmingsplan aan de orde.

4.3

Luchtkwaliteit
Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, ook wel bekend
als de ‘Wet luchtkwaliteit’) bevat de regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. In de
Wet milieubeheer zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen voor diverse verontreinigende
stoffen, waaronder stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). In artikel 5.16 van de Wet
milieubeheer is vastgelegd in welke gevallen de luchtkwaliteitseisen geen belemmering
vormen voor een nieuwe ontwikkeling. Dit is het geval wanneer:
— een ontwikkeling niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit;
— ten gevolge van een ontwikkeling de concentraties van de betreffende stoffen verbeteren of ten minste gelijk blijven;
— een ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentraties van de
betreffende stoffen in de buitenlucht;
— een ontwikkeling past binnen een vastgesteld programma (zoals het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit).
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)’. 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. Er is volgens deze regeling geen onderzoek
nodig voor ‘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’.
Het voorgestane initiatief is een modernisering en uitbreiding van een bestaand recreatiepark en 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 daarom niet te worden uitgevoerd.
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Tevens is de gemeente Asten aangesloten bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) ter verbetering van de luchtkwaliteit ten behoeve van de volksgezondheid. Het NSL, dat van kracht is sinds 1 augustus 2009, bevat een pakket aan
maatregelen waarmee overal in Nederland tijdig wordt voldaan aan de Europese
grenswaarden. Daarbij is rekening gehouden met de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen waarover binnen de looptijd van het NSL een besluit wordt genomen. Het NSL
heeft een looptijd van 5 jaar en is in 2014 verlengd tot 1 januari 2017. In 2016 is het
NSL nogmaals verlengd tot aan de inwerkingtreding van de omgevingswet.
De gemeente Asten, samen met de Limburgse gemeente Nederweert, is hierbij opgenomen als pilotgebied waarbinnen de toepassingsmogelijkheden van een gebiedsgerichte aanpak, met betrekking tot fijnstof overschrijdingen, wordt onderzocht. Bij deze
aanpak nemen niet alleen knelpuntbedrijven maatregelen, maar verlagen ook andere
fijn stofbronnen in een gebied de uitstoot waardoor er een totale verlaging van de achtergrondconcentratie fijn stof ontstaat.
Ten behoeve van de monitoring worden berekeningen uitgevoerd met de Monitoringstool. Indien uit de monitoring blijkt dat de doelstellingen van het NSL niet worden gehaald, kunnen extra maatregelen worden getroffen. Ter plaatse is een maximale achtergrondconcentratie fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) van maximaal 40 microgram/m3 toegestaan met maximaal 35 overschrijdingsdagen. Uit de berekening is naar
voren gekomen dat de achtergrondconcentratie fijnstof en stikstofdioxide ter plaatse
van het vakantiepark Prinsenmeer, evenals de directe omgeving, minder dan 35 microgram/m3 bedraagt met minder dan 35 overschrijdingsdagen.
Middels het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen overschrijding van
de luchtkwaliteitsnormen te verwachten is. Bovendien zijn de ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt in het voorliggend bestemmingsplan niet de maatgevende gevoelige objecten met betrekking tot het aspect fijnstof en stikstofdioxide. Daarom zijn er
geen belemmeringen met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit.
Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling is niet in strijd met het bepaalde in de Wet milieubeheer.
Er bestaan voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen.

4.4

Hinderlijke bedrijvigheid
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 in het plangebied mogelijk worden gemaakt, dient de invloed op de omgeving inzichtelijk te worden gemaakt.
De toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan globaal worden beoordeeld met behulp van
de methodiek van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (uitgave 2009). In de-
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ze brochure is een bedrijvenlijst opgenomen die informatie geeft over de milieukenmerken van typen bedrijven.
Vervolgens wordt in de lijst op basis van een aantal factoren een indicatie gegeven van
de afstanden tussen bedrijfstypen en een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype, waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening kunnen houden. Deze afstand is gebaseerd op de grootste indicatieve afstand. De lijst is algemeen
geaccepteerd als uitgangspunt bij het opstellen van ruimtelijke plannen.
Naast het omgevingstype 'rustige woonwijk' wordt het omgevingstype 'gemengd gebied'
onderscheiden. Een gemengd gebied is een gebied met een matig tot sterke functiemenging. Gebieden die direct langs de hoofdontsluiting liggen behoren eveneens tot
het omgevingstype 'gemengd gebied'. De locatie en de directe omgeving behoren tot
het omgevingstype ‘gemengd gebied’.
4.4.1

Niet–agrarische bedrijvigheid / functies
Plukon
Ten oosten van het vakantiepark Prinsenmeer is op het perceel aan het Ommelse bos
5 Plukon gevestigd. Op basis van de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ behoort deze bedrijfsvoering tot milieucategorie 3.2. Hierbij geldt een milieuzone van 50
meter voor de huidige toegestane activiteiten op basis van geur en geluid. Het plangebied is gelegen op circa 300 meter van deze bedrijvigheid. Daarom ondervindt het
voorliggend initiatief geen hinder van deze bedrijvigheid.
Handboogvereniging S.C.Centaur
Ten zuiden van het vakantiepark Prinsenmeer is op het perceel aan de Beekstraat
handboogvereniging S.C.Centaur gevestigd. Op basis van de VNG-publicatie ‘Bedrijven
en milieuzonering’ behoort deze bedrijfsvoering tot milieucategorie 2. Hierbij geldt een
milieuzone van 10 meter voor de huidige toegestane activiteiten op basis van geur en
geluid. Het vakantiepark is gelegen op circa 45 meter van deze sportvereniging. Daarom ondervindt het voorliggend initiatief geen hinder van deze activiteiten.

4.4.2

Agrarische bedrijvigheid
Oostappensedijk 12, 16, 28 en 40
Ten noorden van het vakantiepark Prinsenmeer zijn aan de Oostappensedijk diverse intensieve veehouderijen gelegen. Intensieve veehouderij vormt een bron van geurbelasting op de omgeving. Op basis van de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ behoort deze bedrijfsvoering tot milieucategorie 4.1. Hierbij geldt een milieuzone van 100
meter. Het vakantiepark is gelegen op minimaal 250 meter van deze bedrijvigheid.
Daarom ondervindt het voorliggend initiatief geen hinder van deze activiteiten.

4.4.3

Planvoornemen
Op de bedrijvenlijst in de VNG-handreiking behoren kampeerterreinen, vakantiecentra
en dergelijke (met keuken) tot milieucategorie 3.1. Voor activiteiten in deze categorie
geldt een indicatieve afstand van 10 meter voor het aspect geur en 30 meter voor het
aspect geluid tot hindergevoelig objecten in een ‘gemengd gebied’.
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SBI-2008

Nr

Gemeente Asten

Omschrijving

Afstanden in meters

1993

Geur

Stof

Geluid

Gevaar

GR.

Cat

10

0

30

10

30

3.1

10

0

200

0

200

4.2

0

0

30

0

30

3.1

0
0

0
0

10
10

0
0

10
10

2
2

Afstand

552

553,552

9233

9321

926

931

1

926
9272.1

931
92009

B

Kampeerterreinen,
vakantiecentra
e.d. (met keuken)
Recreatiecentra,
vaste kermis e.d.
Zwembad
overdekt
Bowlingcentra
Amusementshal

Richtafstanden (verkleind met één afstandsstap door de ligging in gemengd gebied)

De richtafstanden voor activiteiten die plaatsvinden binnen de grenzen van het vakantiepark, zoals een bowlingbaan, amusementshal en een overdekt zwembad zijn gelijk
of kleiner dan de richtafstanden die gehanteerd worden voor de categorie ‘kampeerterreinen, vakantiecentra e.d. (met keuken)’, daardoor is deze categorie leidend voor het
bepalen van de richtafstand. De categorie ‘recreatiecentra, vaste kermis e.d.’ is niet
van toepassing, doordat er geen vaste kermis plaatsvindt op het vakantiepark en er
geen sprake is van een recreatiecentrum maar van een vakantiepark met bijbehorende
voorzieningen. Binnen een zone van 30 meter zijn geen hindergevoelige objecten gelegen. De dichtstbijzijnde woonfunctie ligt op een afstand van circa 100 meter.
4.4.4

Conclusie
In en in de directe omgeving van het plangebied is geen (agrarische) bedrijvigheid
aanwezig die hinder veroorzaakt. De voorgenomen ontwikkeling in het plangebied betreft de modernisering en uitbreiding van het vakantiepark Prinsenmeer, zodat ook
geen hinderlijke activiteiten worden toegevoegd.

4.5

Externe veiligheid
Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet
bij de activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het
voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport.
Het gaat daarbij om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Risicobronnen kunnen worden onderscheiden in risicovolle
inrichtingen en transport van gevaarlijke stoffen (over weg, spoor en water en door
buisleidingen). Om voldoende ruimte te scheppen tussen een risicobron en personen
of objecten die risico lopen (kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten) moeten vaak
afstanden in acht worden genomen. Ook ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in
de personendichtheid kunnen om onderzoek vragen.
In 2008 heeft de gemeente Asten een Beleidsvisie Externe veiligheid opgesteld. Het
gemeentelijke beleid ten aanzien van externe veiligheid is gericht op het beperken van
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de risico’s, die de burgers in Asten lopen als gevolg van risicovolle activiteiten, met als
doel een veiliger woon- en werkklimaat. De wettelijke normen zijn daarbij de minimale
basis. Door middel van strategische uitgangspunten, uitgewerkt in een gebiedsgerichte
benadering, wordt gestreefd naar een hoger ambitieniveau.
In de beleidsvisie is recreatiepark Prinsenmeer aangemerkt als gebiedstype 1 "risicoluw gebied" vanwege de aanwezigheid van een propaantank en semi-permanente
bewoning. Op gezette tijden verblijven er meer dan 10.000 mensen. Om deze reden
heeft de gemeente er voor gekozen om dit terrein ook als risicoluw gebied te beschouwen. Concreet betekent dit dat de risico’s zoveel mogelijk worden gereduceerd.
Rijksweg A67 wordt aangemerkt als gebiedstype 3 "intensief gebied". Het invloedsgebied van deze transportas (aan weerszijden 200 meter) is per definitie aangewezen als
intensief gebied. Dit is gedaan omdat deze autosnelweg significant grotere risico’s
kent, dan de overige wegen in de gemeente. Vanuit het gezichtspunt van Externe veiligheid kan in het invloedsgebied worden uitgegaan van maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor beperkt kwetsbare objecten en risicovolle inrichtingen (met inachtneming van de grenswaarde). De aanduiding 'specifieke vorm van recreatie- parkhotelservice' met een mogelijk gebruik voor zorgbehoevende ouderen is buiten deze zone
gehouden.
Uit een inventarisatie van de risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat de onderstaande
risicobronnen voor het plangebied relevant kunnen zijn. Hierna wordt het risico bepaald
en de consequenties hiervan voor het ruimtelijk besluit.
4.5.1

Risicovolle inrichtingen
In het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen’ (Bevi) worden risicovolle inrichtingen benoemd. Ook wordt daarin voor bepaalde gevallen aangegeven welke afstanden (voor
het plaatsgebonden risico) moeten worden aangehouden, of in welk gebied (voor het
groepsrisico) nader onderzoek moet worden gedaan. Het plangebied ligt niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen. Ten oosten van het bestemmingsplangebied,
gelegen aan het Ommelse bos 5, is een pluimveeslachterij gevestigd waarbij twee ammoniakkoelinstallaties aanwezig zijn, welke onder de reikwijdte van het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi) vallen.
Ammoniakkoelinstallatie A
Het betreft een installatie met een omvang van 1.900 kg en een uitpandige ammoniakleiding met diameter >DN50 en <DN80. Voor deze ammoniakinstallatie geldt een
plaatsgebonden risicoafstand voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (PR-1006) van 45 meter. Gezien de aard en omvang van deze installatie is er in het Bevi geen
nadere veiligheidsafstand opgenomen met betrekking tot een verantwoording van het
groepsrisico.
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Ammoniakkoelinstallatie C
Het betreft een installatie met een omvang van 5.200 kg en een uitpandige ammoniakleiding met diameter >DN50 en <DN80. Voor deze ammoniakinstallatie geldt een
plaatsgebonden risicoafstand voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (PR-1006) van 75 meter. Voor ammoniakinstallaties van een dergelijke omvang geldt een indicatieve veiligheidsafstand van 260 meter met betrekking tot een verantwoording van
het groepsrisico.
Conclusie
De invloedsgebieden van de beide ammoniakkoelinstallaties liggen niet over het plangebied. Het bestemmingsplangebied is gelegen op een grotere afstand van de ammoniakinstallaties dan 260 meter. De aanwezigheid van deze installaties is daarom niet
relevant voor het initiatief. Daarnaast ligt het initiatief buiten de invloedszones van overige risicovolle inrichtingen, transportroutes en van overige leidingen.
4.5.2

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de A67
In het Bevt zijn de Basisnetten voor weg, spoor en water geïmplementeerd in de wetgeving met betrekking tot externe veiligheid. Het Bevt regelt - in combinatie met de Regeling basisnet - enerzijds een risicoplafond voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en
bevat anderzijds regels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van deze transportassen. Het Bevt bepaalt onder andere dat bij ontwikkelingen binnen 200 meter van
een transportroute voor gevaarlijke stoffen in bepaalde gevallen een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico nodig is (Bevt artikel 8). Bij ontwikkelingen buiten de
200 meter, maar binnen het invloedsgebied, moet worden ingegaan op de mogelijkheden voor bestrijding/beperking van de omvang van een ramp en op de mogelijkheden
voor zelfredzaamheid. Het invloedsgebied van een transportroute varieert, afhankelijk
van de stofcategorieën die worden getransporteerd, van 40 tot meer dan 4.000 meter.
Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen
over de A67. Deze rijksweg is een hoofdtransportroute voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen met betrekking tot brandbare en toxische vloeistoffen en gassen en vormt tevens een internationale verbindingsweg. Het vakantiepark Prinsenmeer is in de directe
nabijheid van de A67 gelegen, waarbij een plaatsgebonden risicocontour, tevens veiligheidszone, van 32 meter van toepassing is.
Concreet betekent dit dat er geen nieuwe kwetsbare objecten in de veiligheidszone zijn
toegestaan, en alleen in uitzonderingsgevallen beperkt kwetsbare objecten mogen
worden gerealiseerd. Tevens wordt op een afstand van circa 139 meter, vanuit het hart
van de rijksweg A67, het verblijf van personen op het vakantiepark mogelijk gemaakt.
Uit een korte berekening met RBMII blijkt dat de plaatsgebonden risicocontour 10-8 op
168 meter van het hart van de snelweg ligt.
Het beperkte deel van het plangebied dat ligt binnen de 10-8 betreft in de huidige situatie circa 10 stacaravans. In het bestemmingsplan worden deze aangemerkt als permanente kampeereenheden. Uit de risicoberekeningen ten behoeve van het Basisnet
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blijkt dat groepsrisico van de A67 ter hoogte van het plangebied onder 0,1 maal de orientatiewaarde ligt.
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – parkhotelservice’ worden verblijfaccommodaties met gebruiksmogelijkheden voor tijdelijke zorg en revalidatie mogelijk gemaakt. Om ervoor te zorgen dat mensen, die minder zelfredzaam zijn,
niet verblijven in de invloedsfeer van 200 m vanaf het hart van de snelweg (de invloedsfeer van gecomprimeerd brandbaar gas), is de gebiedsaanduiding begrensd op 230
meter ten opzichte van het hart van de snelweg. Hieruit volgt dat voor de A67 geen
sprake is van toename van het groepsrisico of overschrijding van de oriëntatiewaarde.
4.5.3

Overig
QRA Propaantank
Op het terrein van het recreatiepark is een propaantank aanwezig van 18 m³. De propaantank valt formeel onder het Bevi, waardoor het opstellen van een kwantitatieve risico analyse (QRA) noodzakelijk is. Ook is er een gasflessenopslag aanwezig, deze valt
niet onder het Bevi.
Antea Group heeft in opdracht van Ooststappen Groep een QRA met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten van Prinsenmeer uitgevoerd. De resultaten van deze berekening zijn
als volgt:
Het plaatsgebonden risico 10-6/jaar overlapt de rand van het perceel van Kraneven
Holding B.V. Dit betreft een recreatieterrein en is in het Bevi gedefinieerd als een
kwetsbaar object. De risicocontour overlapt echter enkel de groenzone aan de buitenrand van het recreatieterrein. Het berekende groepsrisico overschrijdt de oriëntatiewaarde niet. Er worden hiermee voldaan aan het Bevi/Revi. Zie onderstaande afbeelding, de rode contour betreft de PR 10-6/jaar. De QRA is tevens als bijlage bij de toelichting opgenomen

Plaatsgebonden risicocontour Propaantank

Brandrisico Bosgebied de Oostappense Heide
Het bosgebied bestaat uit overwegend brandbare begroeiing (naaldhout en voor een
klein deel loofhout). Om inzicht te krijgen in de risico’s wordt gebruik gemaakt van de
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landelijke Risico Index Natuurbranden (RIN). Er is een RIN uitgevoerd op 29 augustus
2014. Naar aanleiding van deze RIN adviseert de veiligheidsregio de beheersmaatregelen welke hieruit voortvloeien nader uit te Iaten werken. De beheersmaatregelen richten zich met name op het beheersbaar houden van een natuurbrand. Het is daarbij belangrijk de risico's vanuit een natuurbrand ten opzichte van het recreatiegebied zo beperkt mogelijk te houden. Maatregelen waaraan o.a. gedacht kan worden is, goede bereikbaarheid van de bosgebieden, voldoende en doeltreffende bluswatervoorzieningen,
uitdunnen en herbebossing met loofhout aan de rand bosgebied en het begin van het
recreatiepark. Het is daarbij belangrijk om de beheersmaatregelen te borgen in het bestemmingsplan of een privaatrechtelijke overeenkomst. Om het risico bosbrand te
verminderen worden de volgende maatregelen getroffen:
- In een zone van 15 meter vanaf het bosgebied de Oostappense Heide worden verminderd zelfredzamen uitgesloten;
- De bosrand aan de westzijde van het plangebied is recent een strook vrijgemaakt van
beplanting om brandoverslag te voorkomen;
- Door de brandweer van Asten is 20 september 2012 een calamiteitenplan opgesteld.
Jaarlijks worden alle bluswatervoorzieningen gecontroleerd door de brandweer.
Chloorbleektank
Binnen de planlocatie is eveneens een chloorbleekloogtank van 1.450 liter aanwezig,
bestemd voor het chloreren van het zwembadwater. Voor een dergelijke installatie zijn
geen generieke risicoafstanden beschikbaar.
4.5.4

Conclusie
Vanuit het oogpunt van externe veiligheid bestaan geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied.

4.6

Kabels en leidingen
In en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig die een belemmering vormen voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.7

Waterhuishouding
Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is de opstelling van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie tot de watertoets. 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. In het kader hiervan is door Croonen Adviseurs in juli 2012 navolgende watertoets opgesteld.

4.7.1

Beleid en regelgeving
Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Aa en Maas. De doelen van het
waterschap voor de periode van 2016 tot 2021 staan beschreven in het waterbeheerplan “Werken met water voor nu en later” en zijn gericht op een veilig en bewoonbaar
beheergebied, voldoende water, schoon water en natuurlijk en recreatief water. Bij
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ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder ver- en nieuwbouwplannen, hanteert het waterschap een aantal uitgangspunten ten aanzien van het duurzaam omgaan met water,
die van belang zijn als vertrekpunt van het overleg tussen initiatiefnemer en waterbeheerder. De desbetreffende uitgangspunten zijn hieronder weergegeven:
- Wateroverlastvrij bestemmen
- water als kans
- Scheiding van vuil en schoon (hemel)water
- meervoudig ruimtegebruik
- Doorlopen van de afwegingsstappen
- voorkomen van vervuiling
- Hydrologisch neutraal ontwikkelen
- waterschapsbelangen
Het Waterschap is verantwoordelijk voor het waterkeringenbeheer, het waterbeheer en
het transporteren en zuiveren van afvalwater. In aansluiting op het landelijke beleid
hanteert het Waterschap het beleid dat bij nieuwe plannen onderzocht dient te worden
hoe omgegaan wordt met het schone hemelwater. Hierbij worden de afwegingsstappen
‘hergebruik - infiltratie - buffering - afvoer’ doorlopen, waarbij het Waterschap bij alle inen uitbreidingsplannen adviseert en toetst op hydrologische effecten. Het uitgangspunt
is om ontwikkelingen hydrologisch neutraal uit te voren. Kortom, het initiatief mag niet
leiden tot een verandering in de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse en in de directe omgeving. Daarnaast is het streven om het schone en het verontreinigde water
zoveel mogelijk te scheiden.
Het beleid van de gemeente Asten voor wat betreft de waterhuishouding sluit aan op
het landelijke en provinciale beleid. Tot dit doel is mede het gemeentelijk rioleringsplan
Asten 2013 – 2017 opgesteld.
Het belangrijkste uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen geen belemmering mogen
vormen voor het vasthouden, bergen en afvoeren van water in het deelstroomgebied.
Daarnaast is het van belang dat bij inpassing wordt voorkomen dat afwenteling op andere delen van het deelstroomgebied plaatsvindt. Nieuwe rioolstelsels van enige omvang dienen als gescheiden te worden uitgevoerd. Verder dient bij nieuwe ontwikkelingen hemelwater, afkomstig van ‘schoon’ afvoerend oppervlak, waar mogelijk, geïnfiltreerd te worden. Voor de hierna beschreven onderzoekslocatie zijn de informatie en
maatregelen vanuit het waterbeheerplan “Werken met water, voor nu en later” en het
gemeentelijk rioleringsplan Asten 2013 – 2017 gebruikt bij het opstellen van de waterparagraaf.
4.7.2

Locatiestudie
Het planvoornemen is gelegen aan de noordwestzijde van de dorpskern Ommel en behoort tot het stroomgebied van de Beekerloop. De Aa verzorgt de regionale afwatering
voor een groot gebied, waarbij het westelijk gelegen gebied ‘Diesdonk’ fungeert als natuurlijk overstromingsgebied bij hoge afvoeren. Het plangebied wordt aan de noordwestzijde begrensd door de Oostappense bossen, behorend tot het Nartuurnetwerk
Brabant evenals de groenblauwe mantel, en zijn beschermde waterhuishoudkundige
gebieden. Aan de oost- en zuidzijde wordt het plangebied begrensd door een Awatergang, genaamd de Kranenvenloop. Deze watergang is niet gelegen binnen de
grenzen van het plangebied en heeft op de leggerkaart van Waterschap Aa en Maas
aan beiden zijden een beschermingszone van 5 meter.
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De planlocatie ligt op een maaiveldniveau variërend van 25 m + NAP in de west- en
noordzijde van het plangebied tot 23.5 m + NAP in de zuidwestzijde van het plangebied
(www.ahn.nl). In het plangebied is dus sprake van een hoogteverschil van ca. 1.5 meter. Ook de grondwaterstand varieert in het plangebied. De gemiddeld hoogste grondwaterstand in het hoger gelegen deel van het plangebied (noord- westzijde) is gelegen
op ca. 23.5 m + NAP. De gemiddeld laagste grondwaterstand in het lager gelegen deel
van het plangebied (zuid- oostzijde) is gelegen op ca. 22.9 m + NAP. De gemiddeld
laagste grondwaterstand in het hoger gelegen deel van het plangebied (noord- westzijde) is gelegen op ca. 23 m + NAP. De gemiddeld laagste grondwaterstand in het lager
gelegen deel van het plangebied (zuid- oostzijde) is gelegen op ca. 22.1 m + NAP (Wateratlas Brabant).
De bodemsamenstelling van het terrein bestaat globaal uit leemarm en zeer fijn tot
matig fijn zand, daarom is uitgegaan van een theoretische k-waarde van 1.0 m/dag.
Deze gronden aan de westzijde van het plangebied zijn geclassificeerd als een duinvaaggrond en aan de oostzijde als veldpodzolgrond (www.bodemdata.nl). Tot slot is op
basis van de infiltratiekansenkaart van het gemeentelijk rioleringsplan Asten (de omgeving van) het plangebied te kenmerken als een gebied welke zeer geschikt is voor infiltratie.
Om een indicatie te geven van de benodigde berging is de verhouding tussen het verhard oppervlak in de huidige en de toekomstige situatie weergegeven. Hierbij dient het
te projecteren watersysteem de neerslag adequaat op te kunnen vangen in een situatie, die naar verwachting éénmaal per 10 jaar voorkomt. Eveneens dient bij een neerslagsituatie van éénmaal per 100 jaar geen wateroverlast te ontstaan op eigen terrein
of bij derden.
Bestaande situatie
aantal
oppervlakte
(stuks)
(m²)
Bebouwing

Toekomstige situatie
aantal
oppervlakte
(stuks)
(m²)

Standplaatsen*
permanent

1.020

71.400

1.320

637

44.590

417

29.190

1.657

115.990

1.737

121.590

centrumgebouw

1

5.355

1

6.426

casino

1

1.055

1

1.266

detailhandel

3

137

3

164

sanitair

4

775

4

930

trafo

3

41

3

49

overige

8

2.077

8

2.492

20

9.440

20

11.328

beheerderwoning

1

155

1

155

bedrijfswoning

2

510

2

510

niet-permanent
totaal

92.400

Voorzieningen**

totaal
Bedrijfswoningen***
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totaal

Verharding

Water

3

665

3

665

centrale parkeervoorziening
(parkeerplaats en caravanstalling)

n.v.t.

24.850

n.v.t.

24.850

interne verkeersstructuur

n.v.t.

72.400

n.v.t.

72.400

totaal

n.v.t.

97.250

n.v.t.

97.250

centrale waterplas

n.v.t.

71.890

n.v.t.

71.890

n.v.t.

233.795

n.v.t.

226.307

Onverhard terrein overige
Plangebied

529.030

*

aanname verhard oppervlak voor één standplaats, 70 m²

**

aanname voorzieningen gebaseerd op parkoverzicht (Novares Architecten, 19-04-2012) met een indicatie toename van het verhard oppervlak van 20% voor de toekomstige situatie
aanname bedrijfswoningen, gebaseerd op parkoverzicht (Novares Architecten, 19-04-2012)

***

4.7.3

529.030

Conclusie en aanbevelingen
De voorgestane ontwikkeling van het plangebied zal naar verwachting een toename
van het verhard oppervlak van circa 7.488 m2 (233.795 – 226.307) tot gevolg hebben.
Om het voorliggend planvoornemen te realiseren, dient onderzocht te worden of de
buffering van hemelwater tot de mogelijkheden behoort.
Met behulp van de rekenregel uit de Algemene Regel, behorend bij de Keuren van de
drie Brabantse waterschappen, kan de vereiste compensatie voor een specifieke locatie berekend worden.
Voor een toename van het verhard oppervlak tussen de 2.000 m 2 en 10.000 m2 kan
de vereiste compensatie berekend worden door de toename van het verhard oppervlak
(m2) te vermenigvuldigen met een waterschijf van 60 mm (0,06 m). Daaruit volgt de
omvang van de vereiste compensatie in kubieke meters (m 3). De kaart Algemene regel
afvoer regenwater door verhard oppervlak 2015 geeft vervolgens aan of voor een specifieke locatie met minder compensatie volstaan kan worden. Deze kaart is gebaseerd
op een combinatie van locatiespecifieke bodemkundige en hydrologische omstandigheden.
De rekenregel luidt dus als volgt:
‘Benodigde compensatie (in m3) = toename verhard oppervlak (in m2) x gevoeligheidsfactor x 0,06 (in m)’

Op basis van de bovenstaande berekening dient een waterbergingsvoorziening met
een inhoud van circa 450 m3 (7.488 m2 x 1 x 0,06 m) gerealiseerd te worden.
Aangezien het Waterschap rechtstreekse (onvertraagde) afvoer naar het oppervlaktewater niet toestaat, dient op basis van de berekening een bergingsvoorziening met een
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inhoud van 450 m3 gerealiseerd te worden voor een neerslagsituatie die eens in de
honderd jaar voorkomt.
Hierbij wordt geadviseerd om de om de benodigde berging, gezien de aard en omvang
van het plangebied, door middel van een bovengrondse infiltratievoorziening te realiseren. Het hemelwater wordt opgevangen waarnaar deze (vertraagd) kan infiltreren in de
ondergrond of vertraagd wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater binnen het plangebied. De uiteindelijke situering en maatvoering wordt in een later stadium, in overleg
met het Waterschap en de gemeente Asten, nader bepaald.
Ten behoeve van de waterkwaliteit zal de voorgestelde ontwikkeling bij de aanleg geen
gebruik maken van uitloogbare materialen, waardoor de uitspoeling van vervuilende
stoffen via de bodem naar het oppervlaktewater voorkomen wordt. De aansluiting op
het gemeentelijk rioolsysteem zal gerealiseerd worden met een gescheiden rioleringsysteem voor hemel- en vuilwater. Aan de hand van de bovenstaande maatregelen
wordt voldaan aan de benodigde waterberging binnen het plangebied, zonder afwenteling naar het omliggend gebied te creëren.
Chalets zijn niet aangesloten op de hemelwaterafvoer. Het afstromend hemelwater
wordt volledig geïnfiltreerd in de bodem ter plaatse.
Middels de Digitale Watertoets is het voorliggend initiatief al bekend bij het Waterschap Aa en Maas. Hieruit is geconcludeerd dat op deze ontwikkeling de standaard watertoetsprocedure van toepassing is. De bovenstaande conclusies en bevindingen worden daarom in het kader van de bestemmingsplanprocedure bij het Waterschap Aa en
Maas neergelegd voor een wateradvies. Na het verstrekken van het wateradvies wordt
de waterparagraaf, indien noodzakelijk, aangepast en definitief gemaakt.

4.8

Archeologie
Op grond van de Monumentenwet dient de gemeente bij bestemmingsplannen rekening te houden met archeologische (verwachtings)waarden. De wet schrijft niet voor in
welke mate met archeologie rekening dient te worden gehouden. De gemeente heeft
wat dit betreft beleidsvrijheid en kan het archeologische belang afwegen ten opzichte
van andere belangen, de belangen van de burger en van de gemeente.
De gemeente Asten heeft besloten, mede gezien de nieuwe regelgeving, een eigen gemeentelijk archeologiebeleid te formuleren. In de Nota archeologiebeleid Asten worden
de beleidsuitgangspunten en hun achtergronden beschreven. Deze nota is door de
gemeenteraad van Asten vastgesteld op 6 juni 2011 en in werking getreden op 25 juli
2011. Met dit beleid, aangevuld met een aantal implementatiedocumenten, is de gemeente Asten in staat om op verantwoorde wijze een archeologiebeleid te implementeren dat een juiste balans weet te vinden tussen een goede omgang met het archeologisch erfgoed en andere maatschappelijke belangen die bij planontwikkelingen moeten
worden gewogen.
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Op 24 juni 2013 is het bestemmingsplan Asten Archeologie 2012 vastgesteld. De archeologische Nota en de beleidskaart van Asten (vastgesteld door de raad op 6 juni
2011) vormen tezamen de basis van het archeologiebeleid en fungeren als onderlegger en/of beleidsmatige onderbouwing van voorliggend bestemmingsplan.
Het merendeel van het plangebied heeft de dubbelbestemming Waarde - Geen archeologische waarde. Kleine delen van het plangebied zijn bestemd voor Waarde - Archeologie 3, zie daarvoor onderstaande afbeelding.

Locaties met waarde-archeologie 3

Er geldt in deze gebieden geen archeologische onderzoeksverplichting als:
— vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders en/of parkeergarages; of gebouwen tot maximaal 2,5 meter uit de bestaande fundering worden opgericht;
— een bouwwerk dat geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt;
— een bouwwerk waarvan de oppervlakte kleiner is dan 2.500 m² of minder diep reikt
dan 0,4 meter beneden maaiveld;
— bebouwing welke nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte van 3 meter;
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— gronden die reeds verstoord zijn op een diepte van meer dan 0,4 meter beneden
maaiveld. gronden waarvan op basis van eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat er geen behoudenswaardige archeologica is aangetroffen.
In het bestemmingsplan is de regeling van het bestemmingsplan voor archeologie opgenomen.

4.9

Cultuurhistorie
Op 1 januari 2012 is de wet Modernisering monumentenzorg (Momo) in werking getreden. Een belangrijke doelstelling van de Modernisering van de Monumentenzorg is het
versterken van de koppeling tussen erfgoed en ruimte. In het kader van de Momo dient
in de toelichting van elk bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing beschreven te
worden op welke wijze met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en
in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.
Middels de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant zijn de
cultuurhistorische waarden van het plangebied onderzocht. De Provincie NoordBrabant heeft in december 2010 de Cultuurhistorische Waardenkaart herzien, welke
sinds augustus 2012 volledig digitaal raadpleegbaar is. Op de Cultuurhistorische
Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant is de Kranenvenweg opgenomen als
een ‘lijn van redelijk hoge waarde’. Hier vinden echter geen wijzigingen plaats.

4.9.1

Conclusie
Er is geen aanleiding te veronderstellen dat er bij de voorgenomen ontwikkeling van
het plangebied archeologische of cultuurhistorische waarden worden aangetast.

4.10

Flora en fauna
Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming(Wnb) van kracht geworden. Deze
vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en
Faunawet. Provincies bepalen voor hun grondgebied wat wel en niet mag in de natuur.
Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid is dan
alleen nog verantwoordelijk voor de ontheffingsaanvragen en de gedragscodes. De wet
kent twee sporen, namelijk een gebiedsgericht en een soortgericht spoor.
De Wnb richt zich op de bescherming van:
1. Natura 2000-gebieden;
2. Soorten van de Vogelrichtlijn;
3. Soorten van de Habitatrichtlijn;
4. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).
Het NatuurNetwerk Nederland is niet verankerd in de Wet natuurbescherming, maar is
opgenomen in het Provinciaal beleid.

4.10.1 Gebiedsbescherming
Ten westen en ten noorden van het vakantiepark Prinsenmeer ligt het bosgebied ‘Oostappense Heide. Dit gebied is opgenomen in het Natuurnetwerk Brabant. Een bestem-
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mingsplan dat is gelegen buiten het Natuurnetwerk Brabant en dat leidt tot een aantasting van de ecologische waarden en kenmerken van het Natuurnetwerk Brabant,
strekt ertoe dat de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende, negatieve effecten worden gecompenseerd waarbij wordt voldaan aan de regels op
het gebied van het compenseren van verlies van ecologische waarden en kenmerken.
(Verordening Ruimte 2014, artikel 5).
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een modernisering en uitbreiding van het bestaande vakantiepark Prinsenmeer. Hiertoe wordt het vigerend bestemmingsplan 'Recreatiecentrum Oostappen 1997' gemoderniseerd, geactualiseerd en uitgebreid met
het parkeerterrein dat eerder via artikel 19 is mogelijk gemaakt. Het voorliggend initiatief voorziet niet in een functiewijziging en is daarom niet van invloed op het Natuurnetwerk Brabant buiten de bestemmingsplangrens. De op het park aanwezige waardevolle houtopstanden zijn ondanks het feit dat ze niet tot het Natuurnetwerk Brabant
behoren wel planologisch beschermd als waardevolle houtopstand.
4.10.2 Soortbescherming
In Wet natuurbescherming is de soortbeschermingsregeling uit de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn volledig geïmplementeerd. In verband met de uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen dient rekening te worden gehouden met soortbescherming en
vooral de aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied.
Voor beheergerichte (onderdelen van) bestemmingsplannen, met geen of slechts geringe ontwikkelingsmogelijkheden, kan in het algemeen gesteld worden dat de uitvoerbaarheid niet ter discussie zal staan. Zelfs indien beschermde soorten aanwezig zijn
mag worden aangenomen dat deze bij een voortzetting van het bestaande grondgebruik niet in hun voortbestaan zullen worden bedreigd.
Anders ligt het voor (onderdelen van) bestemmingsplannen die een wijziging van het
grondgebruik inhouden of bijvoorbeeld het slopen dan wel oprichten van nieuwe bebouwing en/of infrastructuur. Hiervoor dient een uitvoerbaarheidtoets flora en fauna te
worden uitgevoerd. Het bestemmingsplan ‘Oostappen vakantiepark Prinsenmeer’ is
grotendeels conserverend van aard. De bestaande bestemmingen, bebouwing en functies in het gebied worden gehandhaafd en slechts beperkt uitgebreid binnen het huidige recreatiepark. Deze actualisatie is dan ook niet van invloed op de soortenbescherming.

4.11

Verkeer en infrastructuur
Verkeer
Ten behoeve van het voorliggend initiatief wordt de bestaande inritconstructie, aan de
Beekstraat gehandhaafd en ten behoeve van een correcte en snelle afwikkeling van
het verkeer opnieuw gedimensioneerd. Vanuit verkeersveiligheid heeft dit de voorkeur,
aangezien de bestaande verkeersstructuur hierdoor blijft behouden. Hiertoe zijn in het
recente verleden de onderstaande maatregelen toegepast. Door deze maatregelen
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wordt ook op wisseldagen eventuele drukte zo veel mogelijk gereguleerd om eventuele
hinder in de omgeving tot een minimum te beperken.
Maatregelen
— De realisatie van een bredere opstelstrook,
— Verbetering van de bewegwijzering van en naar het vakantiepark;
— De mogelijkheid bieden om thuis, via de internetpagina van het vakantiepark, de
benodigde formulieren in te vullen en te betalen;
— De ingebruikname van een nieuw pasjessysteem. Met dit pasjessysteem krijgen recreanten direct toegang tot het park zodat ze eenvoudig zelf kunnen parkeren bij de
eigen verblijven. Alleen gasten die nog niet betaald hebben, parkeren op de centrale parkeerplaats of de hiervoor gemaakte opstelstrook.
— Via een vooraf toegestuurd apparaatje (Peachers) worden de gasten individueel opgeroepen om naar de receptie te komen om de formaliteiten af te handelen.
— Het inzetten van verkeersregelaars op intensieve wisseldagen.
Om inzicht te bieden in de voorgenomen ontwikkeling is de verkeersgeneratie nader
verantwoord middels de toepassing van de ASVV 2012. Hierin wordt gebruik gemaakt
van de meest actuele normen, zoals toegepast in publicatie 317 ‘kencijfers parkeren
en verkeersgeneratie’. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
— Het plangebied ligt in het ‘buitengebied’.
— De verkeersgeneratie bedraagt 4 voertuigbewegingen per 10 standplaatsen
— Het planvoornemen voorziet in een toename van het aantal standplaatsen van circa
277 stuks (1.737-1.460).
Op basis van deze uitgangspunten is het extra aantal motorvoertuigen bepaald op circa
111 voertuigbewegingen. De maximale toename van het verkeer van bewoners/bezoekers is voor het omliggende wegennet relatief gering. Vanwege het aspect
verkeer zijn daarom geen belemmeringen te verwachten voor de voorgestane ontwikkeling van het plangebied.
Parkeervoorzieningen
Wanneer door de gemeente medewerking wordt verleend aan een nieuwe ruimtelijke
ontwikkeling, worden de parkeernormen uit de Nota Parkeernormen 2016 van de gemeente Asten opgelegd. De gemeente Asten streeft ernaar om de parkeervraag zoveel
mogelijk op eigen terrein op te vangen. Daarnaast wordt het ook geaccepteerd wanneer de parkeerbehoefte zelfstandig wordt opgelost. Dit betekent dat het parkeren niet
per definitie op de kavel zelf hoeft te worden opgelost, maar dat ook kan worden gekeken naar alternatieve locaties, waarbij samenwerking met andere grondbezitters mogelijk is.
Het planvoornemen voorziet in een uitbreiding van 1.460 naar 1.737 standplaatsen.
Dit betreft een toename van circa 277 standplaatsen. Daarom dienen in de toekomstige situatie parkeervoorzieningen aanwezig te zijn voor in totaal 1.737 standplaatsen.
De te hanteren parkeernorm voor kampeerterreinen, conform de ASVV en Nota par-
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keernormen 2016, bedraagt gemiddeld 1,2 parkeerplaatsen per standplaats, waarbij
de totale parkeerbehoefte circa 2.085 parkeerplaatsen bedraagt.
Voor verblijfsrecreanten is parkeerruimte voorhanden nabij de kampeerplaatsen zelf,
waarbij er per recreatieve verblijfseenheid (kampeermiddel, stacaravan) tenminste 1
parkeerplaats op het terrein c.q. binnen de bestemming ‘Recreatie’ aanwezig is.
Dit betekent dat er 1.737 parkeerplaatsen bij de kampeereenheden zelf aanwezig zijn.
Ten zuiden van het vakantiepark, nabij de A67, is bovendien een ruim parkeerterrein
aanwezig waar de overige parkeerbehoefte van de verblijfsrecreanten, evenals van bezoekers en eigen personeel wordt opgevangen. Dit parkeerterrein heeft een omvang
van circa 652 parkeerplaatsen waarmee de parkeerbehoefte volledig op eigen terrein
wordt opgevangen. In totaal zijn er derhalve 2.389 parkeerplaatsen (1.737 + 652)
aanwezig.
Dit betekent dat er een positieve parkeerbalans aanwezig is voor het vakantiepark. Er
zijn 304 parkeerplaatsen (2.389 pp - 2.085 pp) extra aanwezig ten behoeve van bezoekers en recreanten. Geconcludeerd kan worden dat de aanwezige parkeerplaatsen
ruimschoots voldoen aan de vastgestelde parkeernormen, zonder een onevenredige
parkeerdruk op het omringende gebied te creëren.
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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.

5.1

Bestemmingen
Bestemming ‘Recreatie’
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 en door middel van een aanduiding op de verbeelding
aangegeven. Het gaat hier om aanduidingen voor de locaties voor de centrale voorzieningen, de recreatieplas met een aparte aanduiding voor de ‘parkhotelservice’. Ook
een aantal aanvullende voorzieningen zijn aangeduid zoals een afschermende groenvoorziening, een geluidwal, de parkeerplaats en het opslagterrein voor caravans. In de
regels is de maximale oppervlakte bebouwing per deelgebied evenals de bouwhoogte
aangegeven. Tevens zijn er nadere bouw- en gebruiksregels opgenomen. De groene
uitstraling van de camping is zoveel mogelijk vastgelegd in het bestemmingsplan. Dit is
gebeurd door de aanduiding ‘waardevolle houtopstanden’ met daaraan gekoppeld een
omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde,
en van werkzaamheden. Ook is een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor het
instandhouden van het groen op de parkeerplaats. Het gedeelte van het park dat als
aardkundig waardevol wordt aangemerkt is opgenomen in een gebiedsaanduiding
(‘aardkundig waardevol gebied’). Aan deze gebiedsaanduiding is een omgevingsvergunningstelsel gekoppeld dat voorziet in de bescherming van de betreffende waarden.
Dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie 3’
De dubbelbestemming ‘Archeologie 3’ is gelegd op die delen van het plangebied, waar
sprake is van middelhoge archeologische verwachtingswaarde. De archeologische
waarden worden beschermd door een rapportageverplichting in geval van bouwen en
door een omgevingsvergunningstelsel voor werken, geen bouwwerken zijnde, en voor
werkzaamheden dieper dan 40 cm en vanaf een oppervlakte van 2.500 m2.
Dubbelbestemming ‘Waarde Geen archeologische waarde’
De voor 'Waarde–Geen archeologische waarde' aangewezen gronden zijn, behalve voor
de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de op of in deze gronden aanwezige en of te verwachten archeologische
monumenten. Voor de gebieden met de bestemming 'Waarde - geen archeologische
waarde' gelden geen nadere regels ten behoeve van de bescherming van archeologische monumenten.
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Dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterlopen
Het waterschap moet in staat worden gesteld onderhoud te verrichten aan de in het
plangebied gelegen A-watergang. Dit onderhoud vindt veelal plaats vanaf de oevers
langs dergelijke watergangen. De bereikbaarheid van de watergangen ten behoeve van
het noodzakelijk onderhoud dient gewaarborgd te blijven. Dit wordt bereikt door het
toekennen van de dubbelbestemming Waterstaat - Waterlopen, waarin bouwbeperkingen aan de betreffende gronden zijn toegekend ter waarborging van de bereikbaarheid
van de onderhoudsstroken langs de watergangen.
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6 Uitvoeringsparagraaf/ procedure
In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van de ruimtelijke ontwikkeling aangetoond. De
ontwikkeling 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 en Grexwet

6.1.1

Uitvoerbaarheid
De kosten die gemaakt worden bij de uitvoering van de ontwikkeling zijn voor rekening
van de initiatiefnemer. De ontwikkeling heeft voor de gemeente geen negatieve financiële gevolgen. Het bestemmingsplan is hiermee financieel uitvoerbaar.

6.1.2

Kostenverhaal
Wanneer met een bestemmingsplan een bouwplan, zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1
Besluit ruimtelijke ordening, mogelijk wordt gemaakt, dient conform artikel 6.12 Wet
ruimtelijke ordening een exploitatieplan te worden opgesteld. Deze eis geldt niet indien
het kostenverhaal anderszins is verzekerd.
Aangezien in voorliggend geval het kostenverhaal is vastgelegd door middel van een
anterieure overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer, kan de vaststelling van
een exploitatieplan achterwege blijven.

6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017’ is conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in vooroverleg gezonden naar de
betreffende instanties. Ook heeft het plan in overeenstemming met de gemeentelijke inspraakverordening de inspraakprocedure doorlopen, waarbij de mogelijkheid is geboden
om reacties in te dienen. Er heeft ook communicatie met de buurt en de dorpsraad van
Ommel plaatsgevonden. De aanpak van dit communicatietraject is in goed overleg met
de gemeente uitgevoerd. De beantwoording van de vooroverleg- en inspraakreacties zijn
als bijlage bij de toelichting opgenomen.
Na vooroverleg en inspraak zal het plan de procedure van artikel 3.8 en verder van de
Wet ruimtelijke ordening doorlopen. De resultaten van deze procedures zullen te zijner
tijd in deze toelichting worden opgenomen.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

De Oostappengroep bestaat uit 9 recreatieparken. Voor alle parken staan begrippen
als kwaliteit, gastvrijheid, kindvriendelijkheid en een compleet vakantieaanbod centraal. Dit
alles wil de Oostappengroep aanbieden in een groene, natuurlijke omgeving. Een groene
natuurlijke omgeving zorgt voor rust. Mensen komen er dan ook voor hun rust of om te
genieten van een welverdiende vakantie.
Momenteel wordt door de Oostappengroep hard gewerkt om de kwaliteit van het
recreatiepark ‘Het Prinsenmeer’ te Asten-Ommel te verhogen en te waarborgen.
Het verbeteren van de groene leefomgeving op het park vormt daarin een belangrijk
onderdeel.
In dat kader is aan Bosgroep Zuid Nederland gevraagd een Groenbeheerplan op te
stellen voor het aanwezige Bos, de huidige singel en de nieuwe parkeerplaats.

1.2

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt op regionaal en lokaal niveau aangegeven waar ‘Het
Prinsenmeer’ zich bevindt en wat het voor gebied is middels beschrijving van het bos, de
singel, de parkeerplaats, de bodem, de waterhuishouding en de PNV.
Hoofdstuk 3 vormt kort de visie m.b.t. de genoemde groenelementen. Aan de hand
hiervan wordt in hoofdstuk 4 beschreven welke knelpunten zich momenteel voordoen. In
hoofdstuk 5 zijn de maatregelen beschreven die genomen moeten worden teneinde de
knelpunten op te lossen. Hoofdstuk 6 betreft een korte samenvatting van het
geconcludeerde voorts weergegeven in een maatregelentabel.
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2

Gebiedsbeschrijving

2.1

Ligging

Recreatiepark ‘Het Prinsenmeer’ ligt ten noorden van Asten en zuiden van
Helmond. Het park is bijna volledig omsloten door bestaand bos. Aan de zuidzijde de
snelweg A67 en in het oosten liggen landbouwgronden. (zie figuur 1)

Recreatiepark
‘Het Prinsenmeer’

\

Figuur 1 Ligging van recreatiepark ‘Het Prinsenmeer’

©Topografische dienst Emmen, 2003

De totale oppervlakte van het recreatiepark bedraagt bijna 50 hectare. Binnen dit gebied
zijn verschillende recreatieve voorzieningen en landschapselementen aanwezig. Zo is er een
parkeerplaats, een buiten- en een binnenzwembad, kampeerplaatsen, een stuk bos en een
singel. Dit groenbeheerplan heeft betrekking op het bos, de singel en de beplanting op de
nieuwe parkeerplaats.
2.2

Bos

In het noordelijke gedeelte van park ligt ca. 8,5 ha bos. Het bos bestaat voornamelijk
uit grove dennen, Corsicaanse dennen en zeedennen. Daarnaast komen veelvuldig
loofsoorten voor als inlandse eik, berk en Amerikaanse eik. Douglas, els, Amerikaanse
vogelkers en robinia komen sporadisch voor. Er is geen struiklaag aanwezig vanwege de
aanwezige staanplaatsen voor caravans.
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2.3

Singel

Aan de oostkant van het park ligt een singel. Deze dient als afscherming tussen de
camping en de Kranenvenweg. Deze singel bestaat uit de boomsoorten inlandse eik en
berk. Tevens staan er verschillende struiksoorten als gewone vlier, lijsterbes, rode
kornoelje en eenstijlige meidoorn. De vlieren zijn weinig vitaal omdat deze te lijden hebben
onder de schaduwdruk van de bomen. De andere struiken hebben hier in mindere mate last
van.
2.4

Parkeerplaats

In 2004 is door Bosgroep Zuid Nederland een beplantingsplan geschreven voor de
nieuw aangelegde parkeerplaats. Om het beheer integraal te kunnen aansturen is het
betreffende plan in bijlage 2 opgenomen. De benodigde maatregelen zijn wel apart
opgenomen in de maatregelentabel in paragraaf 6.4.
2.5

Bodem en waterhuishouding

Het gebied bestaat uit een duinvaaggrond. Deze grond bestaat uit leemarme en zwak
lemig fijn zand. De grondwatertrap is VII, wat inhoudt dat de gemiddeld hoogste
grondwaterstand dieper ligt dan 80 cm beneden maaiveld en de gemiddeld laagste
grondwaterstand dieper ligt dan 120 cm beneden maaiveld. Dit betekend dat voor
beplanting het grondwater onbereikbaar is voor de wortels. Vochtlevering geschiedt dan
ook via de regen.
2.6

PNV

De PNV (potentieel natuurlijke vegetatie) die bij deze grond hoort, is het zogenaamde
Berken-Zomereikenbos. De Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV) is de
plantengemeenschap die zich op een bepaalde locatie en op lange termijn, zonder
menselijk ingrijpen, zal ontwikkelen (Van der Werf,1991). In het Berken-Zomereikenbos
domineert van nature de zomereik met (ruwe) berk. De struiklaag is normaal gesproken
slechts spaarzaam ontwikkeld en bestaat hoofdzakelijk uit vuilboom en lijsterbes. Soorten
die niet tot de PNV behoren, maar zich wel thuis voelen op deze arme zandbodems, zijn de
grove den, Corsicaanse den, Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers.
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3

Visie/doelstellingen

Recreatiepark ‘Het Prinsenmeer’ heeft ten aanzien van het groen op het park de
volgende visie/doelstellingen:
3.1

Veiligheid en functionaliteit

Het park dient gastvrij en kindvriendelijk te zijn. Veiligheid is daarbij van cruciaal
belang. Veiligheid vormt dan ook het belangrijkste uitgangspunt voor het beheer van het
aanwezige groen op het park.
3.2

Belevingswaarden

Een grote meerwaarde van het recreatiepark is de ligging in het groen. Ook aan de
belevingswaarde van het groen op het park zelf dient veel aandacht te worden besteed.
3.3

Natuurwaarden

Het groen op het park dient goed te passen bij het aanwezige groen in de omgeving.
Daarbij dient de vegetatie zo veel als mogelijk aan te sluiten op de Potentieel Natuurlijke
Vegetatie (PNV).
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4

Knelpunten

4.1

Bos

4.1.1 Veiligheid/functionaliteit

Van het aanwezige bos is het kronendak volledig gesloten. Dit heeft tot gevolg dat
de hier aanwezige recreatieve verblijfplaatsen volledig overschaduwd worden. Dit leidt weer
tot lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en veel bladafval. Voor de bestaande
voorzieningen en de recreanten die hier gebruik van maken heeft dit nadelige
consequenties. Door de dichte stand hebben de aanwezige bomen tevens een kleine kroon
ontwikkeld. Hierdoor zijn bomen minder vitaal. Slechte vitaliteit lijdt uiteindelijk tot sterfte
en daarmee de kans op omvallen. Ook dode takken in kronen kunnen plotseling afbreken
en vallen. Vallend hout kan leiden tot materiële en/of lichamelijke schade. Veel bomen
vormen in de huidige toestand dus een potentiële bedreiging voor de veiligheid.
4.1.2 Belevingswaarden

De grove- en Corsicaanse dennen opstanden hebben bijna overal een kroonsluiting
van 100%. Dit heeft geleidt tot het ontbreken van een struiketage. Door het gebrek aan
menging en struiken heeft het bos een eentonig en op sommige plaatsen donker karakter.
4.1.3 Natuurwaarden

De huidige natuurwaarden zijn gering. Dit komt voornamelijk door het aandeel
uitheemse boomsoorten. Dit zijn soorten die hier niet van nature thuishoren. Hierdoor zijn
er ook weinig organismen die aan deze boomsoorten gebonden zijn. Het is dus ook qua
organismen een natuurarm bos. Daarnaast heeft het bos weinig structuur. Hoe meer
structuur in de vorm van licht en verschillende etages aan beplanting, hoe hoger de
natuurwaarden van een bos.
4.2

Singel

4.2.1 Veiligheid/functionaliteit

De singel heeft als voornaamste functie het afschermen van het park van de
openbare weg. Op een aantal plekken begint de singel steeds transparanter te raken.
Hierdoor ontstaan er doorkijkmogelijkheden die in verband met de privacy niet gewenst
zijn.
4.2.2 Belevingswaarden

Met name de aanwezige vlierstruiken hebben te lijden onder de schaduwdruk van de
aanwezige bomen. De vlieren zijn daardoor een stuk minder vitaal. De afstervende struiken
doen afbreuk aan de belevingswaarde van de singel.

4.2.3 Natuurwaarden

De struiklaag is op sommige stukken behoorlijk open. Een dichtere singel biedt meer
schuilgelegenheid voor tal van flora en fauna.
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4.3

Parkeerplaats

Zie bijlage 2.
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5

Beheermaatregelen

5.1

Bos

Om meer licht en lucht te creëren dient het bos gedund te worden. Daarbij dienen de
sterkste of vitaalste bomen te worden vrijgesteld ten koste van de zwakkere. Het voordeel
is dat de bomen die vrijgesteld worden meer ruimte krijgen. Hierdoor zullen de boom ook
meer in de dikte gaan groeien en zich steviger vestigen.
Dood takhout in de kronen komt met name in de oudere bomen voor. Dit betreft dan met
name de inlandse eiken en de Amerikaanse eiken. Deze bomen moeten daarom met
regelmaat gecontroleerd worden en indien nodig worden gesnoeid.
Ook bomen met stamschade moeten in de gaten worden gehouden omdat schimmels en
ziekten hierdoor de boom binnendringen en hem zodanig kunnen verzwakken dat hij
afsterft of omwaait. Zodra een boom veel stamschade heeft is omzagen de enige optie om
de veiligheid te waarborgen. Om het bos gevarieerder te maken worden de minst
voorkomende soorten zoveel mogelijk vrijgesteld. Dat wil zeggen dat in de opstanden met
veel grove- en Corsicaanse dennen de berk, inlandse eik en zeedennen worden vrijgesteld
en in de opstanden met veel eik en berk de grove- en Corsicaanse dennen.
Naast afwisseling in boomsoorten zijn ook markante bomen een belangrijke factor voor de
belevingswaarde. In allerlei opzichten kan een boom als markant gezien worden, zo zijn er
bomen die een stuk groter zijn dan de rest van de opstand, bomen met een bijzondere
groeivorm of soorten die maar sporadisch voorkomen op het recreatiepark. Zulke bomen
worden vrijgesteld om hun markante waarde extra op te laten vallen. Aanwezige markante
soorten zijn: Amerikaanse eik, Zeeden, Amerikaanse vogelkers en robinia.
Ook opvallend zijn de grote Amerikaanse vogelkersen. Deze soort wordt ook wel de
bospest genoemd. Dit komt door de makkelijke natuurlijke verspreiding en de hoge
concurrentiekracht waardoor deze soort andere beplanting volledig kan verdringen. In de
meeste bossen worden ze daarom dan ook bestreden.
De exemplaren op het park zien ze er erg mooi uit en geven de afwisseling in het bos een
extra dimensie. Door het intensieve beheer op het park krijgt de Amerikaanse vogelkers
weinig kans zich te verjongen en zullen genoemde problemen zich dus ook niet snel
voordoen. Daarom is er voor gekozen deze soort hier te handhaven. Aanwezige exemplaren
dienen daarom vrijgesteld worden. Verder is het moeilijk om hoge(re) natuurwaarden te
realiseren. Wanneer je hier namelijk je uitheemse soorten gaat bestrijden gaat de nu
aanwezige variatie in boomsoorten verloren. Amerikaanse eik, robinia, Corsicaanse- en
zeeden zijn namelijk geen inheemse soorten.

5.2

Singel

Voor het behoud en versterking van de functie van de singel is het van belang dat de
aanwezige bomen geen gesloten kronendak kunnen vormen. Dit heeft namelijk tot gevolg
dat de aanwezige struiken slecht groeien en uiteindelijk afsterven. En deel van de bomen
dient dan ook verwijderd te worden. De aanwezige jongere inlandse eiken dienen daarbij
gespaard en vrijgesteld te worden. Daarnaast dienen de transparante stukken dicht geplant
te worden. Dit dient te gebeuren met inheemse besdragende struiksoorten. Hierdoor
ontstaan meer schuil- en foerageermogelijkheden voor insecten, vogels en kleine
zoogdieren. Ook de belevingswaarde neemt hierdoor toe. Soorten die gebruikt kunnen
worden zijn gewone vlier, lijsterbes en rode kornoelje. Deze soorten bloeien in het voorjaar.
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5.3

Parkeerplaats

Zie bijlage 2
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6

Samenvatting maatregelen

Hieronder worden per aandachtspunt de beheermaatregelen kort opgesomd.
In de kruistabel is per maatregel aangegeven welke aandachtspunten eraan gerelateerd
zijn.
6.1

Veiligheid
 Vellen van dode bomen, ter voorkoming dat ze omvallen of waaien.
 Verwijderen van dood hout uit de kronen.
 Dunnen van het bos
 Het betreft hier (met name) de grove- en Corsicaanse dennen opstanden.
 Om menging te verbeteren.
 Ter verhoging van de vitaliteit en stabiliteit van de blijvende bomen.
 Om meer licht en lucht op de bodem te krijgen.
 Controleren van bomen op stamschade; indien aanwezig, nagaan of:
 De schade overgroeid wordt, zo ja, geen directe maatregel nodig.
 De boom verminderde vitaliteit vertoont, zo ja, de boom in de gaten houden of hij
verder verzwakt en risico’s gaat opleveren.
 Aanplant (hoge) beukenhagen op het nieuwe parkeerterrein om overlast op de
rijksweg te voorkomen. Controle op het aanslaan van de beplanting. Bij
aanhoudende droogte water geven.

6.2

Belevingswaarde
 Mengsoorten vrijstellen, ter verhoging van de afwisseling in boomsoorten.
 Markante bomen vrijstellen.
 Het betreft hier de soorten zeeden, Amerikaanse vogelkers, robinia, Amerikaanse
eik (dikker dan 50 cm), een aantal grotere Corsicaanse dennen en inlandse eiken
en de grote Amerikaanse vogelkersen.
 In de singel (waar nodig) aanplant van lijsterbes, gewone vlier en rode kornoelje.
 Controle op het aanslaan van de aanplant.
 In de singel inlandse eik en berk uit de boomlaag verwijderen, ter stimulering van de
lichtval op de bodem. Jonge eiken vrijstellen.

6.3

Natuurwaarde
 Mengsoorten vrijstellen, ter verhoging van de afwisseling in boomsoorten.
 Met andere woorden, in de naaldopstanden de loofsoorten vrijstellen en in de
loofopstanden juist de naaldsoorten vrijstellen.
 Jongere bomen vrijstellen, ter verhoging van de afwisseling in leeftijd.
 Het betreft hier de soorten inlandse eik, berk en grove den.
 Waar eerder Amerikaanse eik is afgezet, hiervan de uitlopers opnieuw afzetten.

‘Het Prinsenmeer’ Groenbeheerplan 2007
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6.4

Maatregelenoverzicht

Maatregel

Veiligheid

Belevingswaarde

X

X

Natuurwaarde

Bos
Dunning t.b.v. menging, vitaliteit,
stabiliteit en lichtval op de bodem
(1x per 8 jaar)
Jonge(re) bomen vrijstellen
(1x per 8 jaar)

X

Vrijstellen markante bomen
(1x per 8 jaar)

X

Verwijderen dode bomen
(jaarlijks)

X

Verwijderen dood hout uit kronen
(jaarlijks)

X

Controle op stamschade
(jaarlijks)

X

Verwijderen beschadigde bomen
(jaarlijks)

X

Verwijderen opslag Amerikaanse
eik(1x per 8 jaar)

X

X

Singel
Verwijderen bomen uit singel
(eenmalig)

X

X

Aanplant struiken
(eenmalig)

X

X

x

X

Parkeerplaats
Aanplant beplanting conform
beplantingsplan (najaar 2007)

x

Jaarlijks onderhoud (scheren)
hagen (beuk en liguster)

x

1e twee jaar bosplantsoen bij
droogte water geven (o.a. mantels
en hagen)
1e vier jaar laanplantsoen bij
droogte water geven
Tabel 1 Maatregelen opgesplitst naar aandachtspunten
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Bijlage 1

Beheerkaart
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Bijlage 2

Beplantingsplan parkeerplaats
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Bijlage 2

Groenbeheerkaart

Beheerkaart recreatiepark Prinsenmeer
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Bijlage 3

Lichtberekening

Parkeerplaats Prinsenmeer

LICHTBEREKENING

Opdrachtgever: Oostappen Groep
Project nr.: 251446
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Parkeerplaats Prinsenmeer / Stuklijst armaturen
6 Stuk

HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5 LRB
In de
305/2x80W-TC-L EVG 305A5
armaturenkatalogus
Artikelnr.: LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
vindt u een afbeelding
Lichtstroom armatuur: 13000 lm
van het armatuur.
Armatuurvermogen: 164.0 W
Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 36 68 93 100 51
Uitrusting: 2 x TC-L 80W (Correctiefactor 1.000).
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Buitendecor 1 / Armaturen (coördinatenlijst)
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
13000 lm, 164.0 W, 1 x 2 x TC-L 80W (Correctiefactor 1.000).

1

6

3

2

5

4

Positie [m]

Nr.

Rotatie [°]
Y
0.0

1

X
142.597

Y
95.715

Z
9.000

X
0.0

Z
94.9

2

201.827

100.789

9.000

0.0

0.0

94.9

3

145.399

25.765

9.000

0.0

0.0

92.5

4

204.884

28.375

9.000

0.0

0.0

92.5

5

264.368

30.984

9.000

0.0

0.0

92.5

6

57.106

25.633

9.000

0.0

0.0

-45.0
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Buitendecor 1 / Straatwaarderingsvelden (coördinatenlijst)
134.29 m

1

59.18

4.94
0.00

173.58

311.10 m

Schaal 1 : 2225
Pseudo-waarderingsveldlijst
Nr.
1

Type
Straatwaarderingsveld 1

Positie [m]
X
Y
Z
173.579 59.177 0.000

Grootte [m]
L
B
272.276 104.442

Perspectief [°]

Raster

90.0

10 x 3
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Buitendecor 1 / Lichtsterkteberekeningspunten (coördinatenlijst)
134.29 m

0.00

4

6

8

3

7

2

5

1

68.60

96.80

123.10

153.00

182.90

216.90

249.50

284.50 311.10 m

12.40
3.70

Schaal 1 : 2225
Lijst van de lichtsterkteberekeningspunten
Nr.

Type

1

Lichtsterkte berekeningspunt 1

Positie [m]
X
Y
68.600
3.700

2

Lichtsterkte berekeningspunt 2

96.800

5.400

1.700

3

Lichtsterkte berekeningspunt 3

123.100

6.700

1.700

4

Lichtsterkte berekeningspunt 4

153.000

8.700

1.700

Z
1.700
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Buitendecor 1 / Lichtsterkteberekeningspunten (coördinatenlijst)
Lijst van de lichtsterkteberekeningspunten
Nr.

Type

Positie [m]

5

Lichtsterkte berekeningspunt 5

X
182.900

Y
10.100

Z
1.700

6

Lichtsterkte berekeningspunt 6

216.900

10.400

1.700

7

Lichtsterkte berekeningspunt 7

249.500

12.400

1.700

8

Lichtsterkte berekeningspunt 8

284.500

13.100

1.700
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Buitendecor 1 / Berekeningsvlakken (resultatenoverzicht)
134.29 m

1

59.22

4.94
0.00

173.68

311.10 m

Schaal 1 : 2225
Lijst berekeningsvlakken
Nr.
1

Type

Type

Raster

Egem
[lx]

Es
[lx]

Emax
[lx]

Es /
Egem

Es /
Emax

Berekeningsvlak
Parkeerplaats

loodrecht

128 x 128

1.21

0.00

15

0.002

0.000
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Buitendecor 1 / 3D Rendering
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Buitendecor 1 / Rendering onjuiste kleuren
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Buitendecor 1 / Berekeningsvlak Parkeerplaats / Isolijnen (E, loodrecht)

2

6

2 4

6

2
2

2 6

2 6

2

6 2

91.73
83.75

2

73.56
59.14
52.22
43.58
35.70
28.59

2

2

2
2 8
82
4

4
8 2
2
8 2

6 2
2
8 82

6 2

8 2

2

2

105.34 m

2

4

18.02
11.10
0.00

0.00

44.32

69.69

95.37

125.34

155.31

185.29

212.72

246.31

272.28 m

Waarden in Lux, Schaal 1 : 1947
Positie van het vlak in het
buitendecor:
Gemarkeerd punt:
(305.058 m, 25.302 m, 0.000 m)

Raster: 128 x 128 Punten
Egem [lx]
1.21

Es [lx]
0.00

Emax [lx]
15

Es / Egem
0.002

Es / Emax
0.000
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Buitendecor 1 / Straatwaarderingsveld 1 / Isolijnen (L)
104.44 m
92.35
83.75
73.56

0.04
0.02
0.06

0.04

59.10
52.22
43.58
35.70
28.59
18.02
11.10

0.02

0.00
0.00

44.32

69.69

95.37

125.34

155.31

185.29

213.02

246.31

272.28 m

Waarden in Candela/m², Schaal 1 : 1947
Positie van het vlak in het
buitendecor:
Gemarkeerd punt:
(32.782 m, 13.358 m, 0.000 m)

Raster: 10 x 3 Punten
Positie van de waarnemer: (168.920 m, -46.642 m, 1.500 m)
Perspectief: 90.0 °
Bestrating: R3, q0: 0.070
Lgem [cd/m²]
0.02

U0
0.00

Ul
0.35

Lv [cd/m²]
0.00
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Buitendecor 1 / Lichtsterkte berekeningspunt 1 / Samenvatting

Positie: (68.600 m, 3.700 m, 1.700 m)
Mogelijke storingsbronnen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Armatuur
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5

Positie [m]
X
Y
142.597

Lichtuitstraling
Z

Lichtsterkte
[cd]

95.715 9.000

Lichtuitstraling 1

133

201.827 100.789 9.000

Lichtuitstraling 1

112

145.399

25.765 9.000

Lichtuitstraling 1

112

204.884

28.375 9.000

Lichtuitstraling 1

45

264.368

30.984 9.000

Lichtuitstraling 1

28

57.106

25.633 9.000

Lichtuitstraling 1

734

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
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omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Operator
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Buitendecor 1 / Lichtsterkte berekeningspunt 2 / Samenvatting

Positie: (96.800 m, 5.400 m, 1.700 m)
Mogelijke storingsbronnen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Armatuur
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5

Positie [m]
X
Y
142.597

Lichtuitstraling
Z

Lichtsterkte
[cd]

95.715 9.000

Lichtuitstraling 1

124

201.827 100.789 9.000

Lichtuitstraling 1

117

145.399

25.765 9.000

Lichtuitstraling 1

234

204.884

28.375 9.000

Lichtuitstraling 1

61

264.368

30.984 9.000

Lichtuitstraling 1

34

57.106

25.633 9.000

Lichtuitstraling 1

270

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd.
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afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Buitendecor 1 / Lichtsterkte berekeningspunt 3 / Samenvatting

Positie: (123.100 m, 6.700 m, 1.700 m)
Mogelijke storingsbronnen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Armatuur
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5

Positie [m]
X
Y
142.597

Lichtuitstraling
Z

Lichtsterkte
[cd]

95.715 9.000

Lichtuitstraling 1

121

201.827 100.789 9.000

Lichtuitstraling 1

129

145.399

25.765 9.000

Lichtuitstraling 1

577

204.884

28.375 9.000

Lichtuitstraling 1

97

264.368

30.984 9.000

Lichtuitstraling 1

42

57.106

25.633 9.000

Lichtuitstraling 1

174

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Buitendecor 1 / Lichtsterkte berekeningspunt 4 / Samenvatting

Positie: (153.000 m, 8.700 m, 1.700 m)
Mogelijke storingsbronnen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Armatuur
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5

Positie [m]
X
Y
142.597

Lichtuitstraling
Z

Lichtsterkte
[cd]

95.715 9.000

Lichtuitstraling 1

136

201.827 100.789 9.000

Lichtuitstraling 1

125

145.399

25.765 9.000

Lichtuitstraling 1

1095

204.884

28.375 9.000

Lichtuitstraling 1

201

264.368

30.984 9.000

Lichtuitstraling 1

57

57.106

25.633 9.000

Lichtuitstraling 1

140

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Buitendecor 1 / Lichtsterkte berekeningspunt 5 / Samenvatting

Positie: (182.900 m, 10.100 m, 1.700 m)
Mogelijke storingsbronnen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Armatuur
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5

Positie [m]
X
Y
142.597

Lichtuitstraling
Z

Lichtsterkte
[cd]

95.715 9.000

Lichtuitstraling 1

0

201.827 100.789 9.000

Lichtuitstraling 1

117

145.399

25.765 9.000

Lichtuitstraling 1

301

204.884

28.375 9.000

Lichtuitstraling 1

591

264.368

30.984 9.000

Lichtuitstraling 1

94

57.106

25.633 9.000

Lichtuitstraling 1

123

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Buitendecor 1 / Lichtsterkte berekeningspunt 6 / Samenvatting

Positie: (216.900 m, 10.400 m, 1.700 m)
Mogelijke storingsbronnen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Armatuur
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5

Positie [m]
X
Y
142.597

Lichtuitstraling
Z

Lichtsterkte
[cd]

95.715 9.000

Lichtuitstraling 1

119

201.827 100.789 9.000

Lichtuitstraling 1

140

145.399

25.765 9.000

Lichtuitstraling 1

108

204.884

28.375 9.000

Lichtuitstraling 1

888

264.368

30.984 9.000

Lichtuitstraling 1

241

57.106

25.633 9.000

Lichtuitstraling 1

107

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Buitendecor 1 / Lichtsterkte berekeningspunt 7 / Samenvatting

Positie: (249.500 m, 12.400 m, 1.700 m)
Mogelijke storingsbronnen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Armatuur
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5

Positie [m]
X
Y
142.597

Lichtuitstraling
Z

Lichtsterkte
[cd]

95.715 9.000

Lichtuitstraling 1

107

201.827 100.789 9.000

Lichtuitstraling 1

130

145.399

25.765 9.000

Lichtuitstraling 1

61

204.884

28.375 9.000

Lichtuitstraling 1

232

264.368

30.984 9.000

Lichtuitstraling 1

811

57.106

25.633 9.000

Lichtuitstraling 1

96

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Buitendecor 1 / Lichtsterkte berekeningspunt 8 / Samenvatting

Positie: (284.500 m, 13.100 m, 1.700 m)
Mogelijke storingsbronnen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Armatuur
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5

Positie [m]
X
Y
142.597

Lichtuitstraling
Z

Lichtsterkte
[cd]

95.715 9.000

Lichtuitstraling 1

101

201.827 100.789 9.000

Lichtuitstraling 1

114

145.399

25.765 9.000

Lichtuitstraling 1

42

204.884

28.375 9.000

Lichtuitstraling 1

93

264.368

30.984 9.000

Lichtuitstraling 1

588

57.106

25.633 9.000

Lichtuitstraling 1

86

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Toetsing

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Conclusie
Conclusie:
Voor elke armatuur is de waarde van de lichtsterkte bepaald op 8 posities langs de rijksweg A67. Deze
posities worden in de bovenstaande berekening weergegeven als verticale lichtsterkte berekeningspunten.
De berekende waarde van de posities langs de rijksweg A67 worden de gestelde waarde van 2.500 cd niet
overschrijden. Hierdoor kunnen we concluderen dat de lichtsterkte (cd) op de rijksweg onder de
normwaarden blijven en voldoen aan de algemene Richtlijnen betreffende lichthinder van de NSvV.

Er wordt dan ook voldaan aan de op aan na laatste categorie voor eventuele verblindingseffecten wat
aangeeft dat sprake is van minimale effecten. Ook de natuur in het naastgelegen bosgebied ligt feitelijk in
een gebied dat gewoon donker blijft waardoor er nauwelijks tot geen effecten zijn op deze natuur door het
plaatsen van de genoemde lantaarnpalen.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Bijlage 4

Watertoets

datum
30-6-2014
dossiercode 20140630-38-9231
UITGANGSPUNTEN NOTITIE

Het plan ligt binnen een gebied waar de kans op inundatie vanuit het oppervlaktewater groter is dan eens in de 100 jaar
Op basis van de huidige situatie en het klimaat is indicatief berekend waar de kans op inundatie vanuit het oppervlaktewater
groter is dan eens in de 100 jaar. Als een locatie in zo'n gebied ligt, wordt door het waterschap in de nader bekeken of er
inderdaad sprake is van inundatie. Als dit het geval is, is bouwen in deze gebieden alleen onder bepaalde voorwaarden
toegestaan.
Er dient contact met het waterschap te worden opgenomen. Bouwen binnen deze gebieden is alleen onder bepaalde
voorwaarden toegestaan, omdat de kans op wateroverlast extra groot is. Bouwen mag, mits er voldoende hoog wordt gebouwd
en de ruimte die aan het watersysteem wordt ontnomen wordt gecompenseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de
klimaatsituatie in 2050.

Het geborgen water wordt vertraagd afgevoerd op een leggerwatergang of een ander oppervlaktewater
Als er sprake is van afvoer naar een nabijgelegen leggerwatergang / overig oppervlaktewater, mag deze alleen vertraagd
plaatsvinden. Hierbij mag de afvoernorm (afvoercoëfficiënt) die voor de locatie geldt niet worden overschreden, om
overbelasting van het watersysteem te voorkomen.
Het water uit een bergingsvoorziening kan via een uitstroomvoorziening (bijvoorbeeld een pijp) vertraagd worden afgevoerd
naar oppervlaktewater. Bij de HNO-tool kan via de (afvoercoëfficiënt)enkaart de lokaal geldende maximale afvoernorm worden
bepaald. De waterafvoer vanuit de bergingsvoorziening mag deze norm niet overschrijden. Voor een uitstroomvoorziening in het
talud van een A-categorie-watergang dient een watervergunning te worden.

Wordt in het ontwerp van het watersysteem uitgegaan van het principe 'schoonhouden, scheiden, zuiveren'?
Conform de Waterwet is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm
dan ook te lozen in oppervlaktewateren.
Verontreinigingen worden zoveel mogelijk voorkomen en aangepakt bij de bron (trits 'schoonhouden, scheiden, zuiveren`). Het
waterschap adviseert geen uitlogende bouwstoffen toe te passen die via het afstromend hemelwater het oppervlaktewater
kunnen vervuilen

Bij alle relevante bestemmingen in de planregels dient rekening te worden gehouden met water en
waterhuishoudkundige voorzieningen.
Met het opnemen van water en waterhuishoudkundige voorzieningen in de verschillende relevante bestemmingsomschrijvingen,
kan water op allerlei manieren in een plangebied worden toegepast.

Om de flexibiliteit van de toepassing van water in een bestemmingsplan zo groot mogelijk te houden adviseert het waterschap
'water- en waterhuishoudkundige voorzieningen' in de verschillende relevante bestemmingsomschrijvingen op te nemen.
Hiermee kan onnodige vertraging van projecten worden voorkomen. Mogelijk noodzakelijke aanvullende ruimtelijke
planprocedures hoeven immers niet te worden gevoerd, als voldoende rekening is gehouden met water in het
bestemmingsplan. Voor overige ruimtelijke plannen dient een soortgelijke systematiek te worden gevolgd.
Categorie-A-watergangen dienen te worden aangegeven op de verbeelding
Alle catergorie-A-watergangen dienen te worden aangegeven op de verbeelding.
Bij het invoeren van de plangegevens is gebleken dat u over een of meerdere wateronderwerpen contact dient op te nemen met
het waterschap. Wij verzoeken u het ruimtelijke plan met de bijbehorende aanbiedingsbrief aan ons door te mailen
[watertoets@aaenmaas.nl].
In de uitgangspuntennotitie zijn uw antwoorden op de watervragen vastgelegd. Wij beschikken over een afschrift van deze
antwoordenlijst. Deze zullen wij ook bij de watertoetsing gebruiken.
Wij zien uw e-mail met belangstelling tegemoet!
Team Watertoets, Waterschap Aa en Maas

Tot slot
Is er sprake van een indirecte lozing in het kader van de wet Milieubeheer?
Indirecte lozingen vallen met de inwerkingtreding van de Waterwet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor bedoelde procedures
verkregen moeten worden.
Voor het aanvragen van of informatie over een watervergunning dient u contact op te nemen met ons waterwetloket.
E-mail: [waterwetloket@aaenmaas.nl]
Tel.: (073) 615 83 33 (tussen 9.00-12.00u en 13.00-16.00u)
Wij wensen u succes met de verdere ruimtelijke planvorming!
Team Watertoets, Waterschap Aa en Maas

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over dit watertoetspakket? Laat het ons per mail weten [watertoets@aaenmaas.nl].
Voor dringende vragen zijn wij te bereiken onder telefoonnummer
(073) 615 68 51
Ligging plangebied

Waterschap Aa en Maas streeft ernaar om correcte en actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te bieden. Aan het
beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Waterschap Aa en Maas aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie
beschikbaar wordt gesteld.
De WaterToets 2014

Uitgangspunten watertoets waterschap Aa en Maas
Bij ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder ver- en nieuwbouwplannen, hanteert het waterschap een aantal
uitgangspunten ten aanzien van het duurzaam omgaan met water, die van belang zijn als vertrekpunt van
het overleg tussen initiatiefnemer en waterbeheerder. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient de
initiatiefnemer hier invulling aan te geven:
1. Wateroverlastvrij bestemmen
Bij de locatiekeuze voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met de
norm uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In eerste instantie zal bij de locatiekeuze van
een ontwikkeling gezocht moeten worden naar een plek ‘die hoog en droog genoeg’ is. Mocht dit
echter niet mogelijk of wenselijk zijn, dan zal in de compenserende of mitigerende sfeer gezocht
moeten worden naar maatregelen die het gewenste beschermingsniveau tegen wateroverlast helpen
realiseren. Liever nog dan mitigeren of compenseren, wordt bij voorkeur gebouwd op locaties die als
gevolg van hun ligging nú al voldoen aan de NBW-norm voor de toekomstige functie.
2. Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater
Het streefbeeld is het afvoeren van het vuile water via de riolering en het binnen het plangebied
verwerken van het schone hemelwater. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse kan een
compromis gesloten worden, waarbij de minimale inzet (in bestaand bebouwd gebied) is om het vuile
en het schone water gescheiden aan te bieden op het (reeds aanwezige) gemengde rioolstelsel. Het
waterschap zal echter niet akkoord gaan met de aanleg van nieuwe gemengde rioolstelsels.
3. Doorlopen van de afwegingsstappen: “hergebruik - infiltratie - buffering -afvoer”
In aansluiting op het landelijke beleid (NW4, WB21) hanteert het waterschap het beleid dat bij nieuwe
plannen altijd onderzocht dient te worden hoe omgegaan kan worden met het schone hemelwater.
Hierbij worden de afwegingsstappen “hergebruik - infiltratie - buffering - afvoer” (afgeleid van de trits
“vasthouden - bergen - afvoeren”) doorlopen. Hergebruik van hemelwater wordt voornamelijk
overwogen bij grootschalige voorzieningen als scholen, kantoorgebouwen ed. Voor particuliere
woningen wordt dit, ook gezien de landelijke ervaringen met grijswatersystemen, niet gestimuleerd.
Binnen grondwaterbeschermingsgebieden kunnen door de grondwaterbeheerder (provincie)
aanvullende kwalitatieve eisen gesteld worden in de Provinciale Milieu Verordening. Ook kan een
vergunning nodig zijn van de grondwaterbeheerder.
4. Hydrologisch neutraal ontwikkelen
Nieuwe ontwikkelingen dienen te voldoen aan het principe van hydrologisch neutraal ontwikkelen,
waarbij de hydrologische situatie minimaal gelijk moet blijven aan de uitgangssituatie. Hierbij mag de
natuurlijke GHG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand) niet verlaagd worden en mag bijvoorbeeld bij
transformatie van landelijk naar bebouwd gebied de oorspronkelijke landelijke afvoer in de normale
situatie niet overschreden worden. Het waterpeil sluit aan bij optimale grondwaterstanden en in
poldergebieden worden seizoensfluctuaties toegestaan.
5. Water als kans
”Water” wordt door stedenbouwkundigen bij inrichtingsvraagstukken vaak benaderd als een probleem
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(“er moet ook ruimte voor water gecreëerd worden, en m zijn duur”). Dat is erg jammer, want “water”
kan ook een meerwaarde geven aan het plan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de
belevingswaarde van water. Zo is ‘wonen aan het water’ erg gewild, een mooie waterpartij met
bijbehorend groen wordt door vele inwoners gewaardeerd etc.
6. Meervoudig ruimtegebruik
“Er moet ruimte voor water gecreëerd worden, en m2 zijn duur”. Maar door bij de inrichting van een
plangebied ruimte voor twee of meer doeleinden te gebruiken, is het “verlies” van m2 als gevolg van
de toegenomen ruimtevraag vanuit water te beperken. Zo is het in bepaalde gevallen mogelijk om het

flauwe talud ook te gebruiken als onderhoudsstrook. Flauwe taluds geven veel ruimte voor buffering
van water, maar zijn ook te gebruiken voor recreatieve doeleinden (een fietspad dat af en toe niet te
gebruiken is).
7. Voorkomen van vervuiling
Bij de inrichting, het bouwen en het beheer van gebieden wordt het milieu belast. Vanuit zijn
wettelijke taak ten aanzien van het waterkwaliteitsbeheer streeft het waterschap ernaar om nieuwe
bronnen van verontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen. Deze bronaanpak is ook verwoord in het
Emissiebeheersplan. Het waterschap besteedt hier reeds aandacht aan in de fase van de watertoets,
zodat dit aspect als randvoorwaarde kan worden meegenomen in het verdere ontwerpproces.
8. Waterschapsbelangen
Er zijn ‘waterschapsbelangen’ met een ruimtelijke component. Dit betreft het volgende:
a)
ruimteclaims voor waterberging
b)
ruimteclaims voor de aanleg van natte EVZ’s en beekherstel
c)
aanwezigheid en ligging watersysteem
d)
aanwezigheid en ligging waterkeringen
e)
aanwezigheid en ligging van infrastructuur en ruimteclaims tbv de afvalwaterketen in
beheer van het waterschap.
Indien deze belangen een rol spelen in het ruimtelijke plan dan zou hieraan in de toelichting, de
voorschriften en de plankaart aandacht besteed moeten worden.
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Beplantingsadvies voor de parkeerplaats van recreatiepark Oostappen
Toedracht
Door recreatiepark Oostappen is aan Bosgroep Zuid Nederland gevraagd het beplantingsadvies
dat zij een twee jaar geleden heeft geschreven voor de aan te leggen parkeerplaats van
recreatiepark Oostappen opnieuw onder de aandacht te nemen en dit plan, qua groenfunctie, op
te waarderen. Opdrachtgever is recreatiepark Oostappen.
Opdracht
De opdracht luidt een nieuw advies te schrijven, inclusief begroting en ontwerp, waarbij de
volgende kernpunten in acht genomen moeten worden:
A. Opwaardering groen tav bestaand plan;
B.

Landschappelijke inpassing;

C. Onderhoud- en gebruikvriendelijkheid;
D. Veiligheid/overlast.
Uitgangsituatie

Situering
De aan te leggen parkeerplaats ligt in de gemeente Asten ten zuiden van recreatiepark
Oostappen. In het zuiden wordt de parkeerplaats begrensd door de Rijksweg A67. In het oosten
en westen ligt het omsloten door bestaand opgaand bos. Zie de bijgevoegde overzichtskaart.

Inrichting
De ruimtelijk indeling van de parkeerplaats is reeds vastgelegd in het ontwerp van PS-Survey. Dit
ontwerp vormt tevens de basis voor dit beplantingsplan. Het ontwerp gaat uit van een volledig
geasfalteerd parkeerterrein dat in een dakprofiel wordt gelegd en een grote heeft van 26463 m2
(ca 2,64 ha). Het terrein is reeds over de gehele oppervlakte voorzien van een halfverharding. Op
de parkeerplaats worden een 6-tal lichtmasten geplaatst. Voor de afwatering wordt er aan de
noord- en zuidzijde een infiltratiesloot gegraven die moet zorgen voor de afvoer van het
regenwater dat van de parkeerplaats spoelt bij regenbuien.
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Kernpunten beplantingsplan

Opwaardering bestaand plan
Tijdens het overleg met de heer Van Kol zijn de randvoorwaarden waaraan het nieuwe
beplantingsplan moet voldoen zoveel mogelijk besproken. De nadruk ligt op de wens om het
terrein van meer groen te voorzien dan in het eerste plan het geval was.

Landschappelijke inpassing
Om een zo goed mogelijke natuurlijke en landschappelijke inpassing te maken is er bij het advies
rekening gehouden met de beplanting die in de directe omgeving van de parkeerplaats voorkomt
en met de PNV (Potentiële Natuurlijke Vegetatie) die bij de hier aanwezige bodem hoort.
De bodem bestaat uit een droge leemarme fijnzandige veldpodzol. Het bostype dat hierbij hoort
is het droge Berken –Zomereikenbos. Hierin domineert in de boomlaag de zomereik met
daarnaast ruwe berk. In veel gevallen heeft er aanplant van grove den plaats gevonden. De
struiklaag is gering met hoogstens wat lijsterbes en sporkehout.
Deze soorten komen overeen met de vegetatie die in de directie omgeving wordt aangetroffen.
Aan de oostzijde bestaat het bos uit een gemengd eikenbos en aan de westkant bestaat het bos
uit voornamelijk grove dennen.
In de struiklaag in het bos worden lijsterbes, vlier, sporkehout en Amerikaanse vogelkers
aangetroffen.

Onderhoud- en gebruikvriendelijkheid
Het is de bedoeling zo min mogelijk onderhoud aan het terrein te hebben. Met het advies is
daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden. Aan de gebruiksvriendelijkheid wordt tegemoet
gekomen door o.a. op het terrein overzicht en schaduw te creëren. Schaduw is van belang omdat
juist in het voorjaar en de zomer de parkeerplaats het meest gebruik wordt.

Veiligheid/overlast
Het verkeer op de Rijksweg A67 dient geen hinder te ondervinden van verlichting afkomstig van
het parkeerterrein. Met de plaatsing en afstelling van de te plaatsen lichtmasten is daarmee
rekening gehouden. Een tweede aspect om lichthinder, van met name autolichten, te voorkomen
vormt de aanplant van een groenstrook op de grens van het parkeerterrein en de Rijksweg.
Een andere aspect omtrent de veiligheid is het behouden van het visueel overzicht over het
parkeerterrein. Daarom is er bewust gekozen om geen struikvormers in het centrale deel van de
parkeerplaats te plaatsen, maar deze alleen langs de randen te zetten.
Ook is de plantsoenkeuze mede gebaseerd op het feit dat het gekozen assortiment bestaat uit
soorten die weinig “overlast” veroorzaken.
Advies/visie
Met het advies is zoveel mogelijk rekening gehouden met het combineren van voornoemde
kernpunten.
De opwaardering ten aanzien van het “oude” plan uit zich met name in het feit dat er in dit
ontwerp gekozen is om ook in de parkeervakken bomen aan te planten. Er is dus met grotere
aantallen bomen gewerkt waardoor het aandeel groen flink is toegenomen. Ook heeft er
opwaardering plaatsgevonden In het kader van de landschappelijke inpassing door plantsoen te
kiezen dat beter bij de groeiplaats hoort en dat ook in de omgeving is terug te vinden.
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Oost- en westrand
langs de oost- en westrand van het parkeerterrein komt een mantelvegetatie bestaande uit
inheemse struiksoorten als meidoorn, schleedoorn, hondsroos, Gelderse roos, krent, brem en
kamperfoelie. Zodoende wordt de “harde” grens tussen het parkeerterrein en het omringende bos
doorbroken en wordt een natuurlijke overgang gecreëerd. Een neveneffect van deze (doornige)
mantel is dat gebruikers van het parkeerterrein niet snel het omliggende bos in zullen wandelen
om daar eventueel voor overlast te kunnen gaan zorgen. Door de aanleg van deze mantel vindt
dus een natuurlijke begeleiding plaats in de richting van de uitgang van het parkeerterrein.
Tevens herbergen deze mantelvegetaties een hoge natuurwaarde doordat ze zeer in trek zijn bij
vlinders, bijtjes en andere insecten die op hun beurt weer meer vogels aantrekken.

Noord- en zuidrand
Aan de zuidrand, parallel aan de Rijksweg A67, dient een groenstrook te komen die lichthinder
van koplampen vanaf het parkeerterrein richting rijksweg dient te voorkomen. Belangrijk is dus
dat het om een dichte vegetatie gaat die het liefst ook in de winter een dichte structuur behoud.
Ook van belang is dat het aanleggen van deze groenstrook niet ten koste gaat van het aantal
parkeervakken die aan de zuidzijde van het parkeerterrein gepland zijn. Daarnaast komt de
strook te liggen tussen de nieuw te graven infiltratiesloot en het parkeerterrein. Het plantsoen
moet dus wel enigszins tegen periodieke wateroverlast kunnen. Door deze aspecten te
combineren met een soortenkeuze die bij de omgeving past is er voor gekozen om hier een
beukenhaag (Fagus sylvatica) te planten. Het blad van de beuk sterft in de winter wel af maar
blijft grotendeels aan de takken zitten. Daarnaast kun je makkelijk sturen in de hoogte van de
haag en neemt deze in de breedte niet veel plaats in waardoor er niet ingeboet hoeft te worden
op het aantal parkeerplekken. De haag dient wel minstens 1 maal per jaar te worden geschoren.
Aan de noordrand wordt tussen de parkeervakken en de hier gelegen infiltratiesloot een ook een
haag aangeplant om de parkeervakken af te bakenen waardoor wordt voorkomen dat auto’s
buiten de parkeervakken gaan parkeren. Deze haag zal bestaan uit Liguster ovalifolium, ook wel
haagliguster genoemd. Ook aan deze struik blijft het blad in een normale winter gedeeltelijk
zitten. Ook deze haag dient geschoren te worden.

Parkeerstroken
Om meer groen in het centrale deel van de parkeerplaats te brengen, is er voor gekozen om
opgaand plantsoen te kiezen. Hierdoor blijft het overzicht over de parkeerplaats behouden
waardoor het minder aantrekkelijk wordt voor kwaadwillenden. Tevens wordt er door het planten
van opgaand plantsoen schaduw gecreëerd zodat auto’s niet in de volle zon hoeven te staan. Bij
de situering van de bomen in de parkeervakken is er zodanig rekening gehouden met de te
plaatsen lichtmasten dat er zomin mogelijk verstoring van de lichtinval vanuit de lichtmasten
plaatsvindt.
Gezien de arme grond waarop de parkeerplaats is gesitueerd is het verstandig om een boomsoort
te kiezen die het op deze gronden goed doet. Daarbij valt de keuze voor het opgaand plantsoen
op de zomer eik (quercus robur). Dit is een inheemse loofboomsoort die uitstekend past in het
omringende bos en landschap en een goede, maar wel gestage, groei vertoont. De eik wordt ook
veel wordt gebruikt in laan en wegbeplantingen. Het is een boom met een groot
aanpassingsvermogen. Als eiken de ruimte krijgen, zoals in het plan het geval is, kunnen ze zeer
oud worden en uitgroeien tot fantastisch mooie markante bomen. Ze vormen een grote volle
kroon waardoor ze een grote schaduwwerking hebben. Hiertoe worden laanbomen geplant (mt
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10-12). Daarbij dient elke boom voorzien te worden van een boompaal en bijbehorende
boomband. Tevens zal er een bescherming moeten worden geplaatst om schade van auto’s aan
de bomen te voorkomen. Om te voorkomen dat na verloop van tijd de wortels de verharding gaan
opdrukken kan ervoor gekozen worden om de bomen in een ruime koker te planten die ca. een
halve meter in de grond geplaatst wordt. Hierdoor worden de wortels geforceerd om eerst de
diepte in te gaan. Door deze koker ook een halve meter boven maaiveld te plaatsen wordt
verkomen dat bomen autorijschade ondervinden.
De keuze voor andere boomsoorten zal al snel leiden tot minder vitale bomen met een matige
groei en een ijle kroon. Daardoor zullen ze ook eerder vatbaar zijn voor ziektes waardoor ze
minder oud zullen worden.
Aangezien het inrichtingsplan van PS-survey er van uitgaat de parkeerplaats geheel te voorzien
van een gesloten asfaltverharding, is het plaatsen van bomen hier alleen mogelijk als er genoeg
ruimte onder en rondom de boom wordt gecreëerd ten behoeve van de lucht- en
watervoorziening. Hoe meer beluchtings- en wateringsruimte een boom krijgt hoe beter en
gezonder hij opgroeit. Het voorstel is dan ook het gedeelte van de parkeerstroken rondom de
bomen niet te asfalteren maar van grastegels te voorzien. Dit zijn tegels voorzien van (grote)
gaten waar gras in kan groeien en waardoor lucht en water in de ondergrond kunnen
doordringen. Een positief effect van het gebruik van deze tegels is tevens dat het aanplanten van
bomen niet ten koste gaat van het aantal geplande parkeervakken en dat de parkeerplaats een
nog groenere uitstraling krijgt door het gras wat erin groeit. Het “nadeel” is dat het gras moet
worden gemaaid. Daarbij kan opgemerkt worden dat bij een intensief gebruik het gras niet erg
weelderig zal zijn. Indien er wordt gekozen om niet met grastegels te werken zal er ter plaatse
van de boom in het asfalt minimaal 1m2 (boomspiegel) uitgespaard moeten worden.
Kosten plaatsen grastegels per m2
Maat 40cm x 60cm (en 12 cm dik) €2,52 p/st

Prijs p/m2: € 10,50

Aanschaf en aanbrengen 5 cm zand op halfverharding

Prijs p/m2: € 0,50

Plaatsing tegels op zandbed (incl. vullen van gaten met grond)

Prijs p/m2: € 8,74

Totaal aanschaf en plaatsing grastegels p/m2 :

€ 19,74

Op de (half)ronde kopse kanten van de parkeerstroken die niet in gebruik worden genomen als
parkeerhaven wordt klimop (hedera helix) ingeplant. Deze plant doet goed dienst als
bodembedekker waardoor onkruid na verloop van tijd geen kans meer krijgt. Tevens versterkt
deze plant het natuurlijke aanzicht van de parkeerplaats. Ook wordt voorgesteld in de kopse
kanten van de parkeerstroken vuilnisbakken te plaatsen. Deze zullen uiteraard ook regelmatig
geleegd moeten worden.

Inrit
Gevraagd was in dit advies ook de inrit te bekijken. De inrit wordt voorzien van een rijbaan en een
trottoir voor voetgangers. Aan beide kanten is de inrit reeds begrensd door plantsoen.
Ons advies is op dit stuk geen plantsoen in te planten omdat dit stuk in feite als een trechter
fungeert en dus een hoge intensiviteit kent. Hierdoor is het plantsoen extra kwetsbaar is voor
beschadigingen en vernielingen.
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Waar wel aandacht aan moet worden besteed is dat bij de geplande werkzaamheden de inlandse
eik die ter hoogte van de ingang van het parkeerterrein staat, gespaard moet worden. Deze boom
zal in de toekomst meer en meer een markante plek innemen en daarmee als visitekaartje gaan
fungeren.
Algemene opmerking: rekening moet worden gehouden met het feit dat het strooien van zout,
om gladheid op het parkeerterrein te bestrijden, schadelijk is voor het plantsoen.
Uitwerking
Het ontwerp en de daarbij behorende begroting zijn uitgewerkt in een tweetal opties:
Optie 1) betreft een ontwerp gebaseerd op het kadastrale eigendom van recreatiepark Oostappen.
Optie 2) betreft een uitgebreidere variant dan optie 1. Bij optie 2 is de strook betrokken die is
gelegen tussen het parkeerterrein en het aan de westkant gelegen boscomplex. Deze strook is in
eigendom van de gemeente Asten. Deze optie wordt aangereikt omdat er juist aan deze zijde van
het parkeerterrein voor is gekozen om een overgangszone naar het naastgelegen boscomplex te
creëren middels het aanplanten van een mantelvegetatie. Het niet beplanten van deze strook zou
tot gevolg kunnen hebben dat bezoekers makkelijker toegang tot het naastgelegen boscomplex
krijgen, wat niet gewenst is. Tevens zal een “kale” strook de belevingswaarde van deze
overgangszone niet ten goede komen. Een voordeel van het wel beplanten van de strook is dat de
mantel in omvang, en daarmee in haar functie als buffer tussen bos en parkeerplaats, toeneemt.
Dat geldt ook voor de natuurwaarden die de mantel herbergt. Om de toegang tot het
boscomplex te behouden wordt er aan de zuidkant, ter hoogte van het bestaande bospad, een
ingang gecreëerd. Zodoende wordt via de parkeerplaats ten allen tijde toegang tot het bos
behouden.
Begroting optie 1

Omschrijving

Aantal

Eenheid

Eenheidsprijs

Totaal

BTW (19%)

Beukenhaag (295 m1)
aanschaf veren , incl. Inboet (120+)

1.350 stuks

€

4,70

€

6.345,00

laden, lossen en inkuilen veren

1.200 stuks

€

0,26

€

312,00

€

59,28

150 stuks

€

1,65

€

247,50

€

47,03

1.200 stuks

€

1,58

€

1.896,00

€

360,24

74 stuks

€

5,90

€

436,60

€

82,95

74 stuks

€

3,50

€

259,00

€

49,21

inboet veren, planten
Planten veren
Aanschaf palen <= 1,25 m boven maaiveld,

€ 1.205,55

incl. schoorpalen
Plaatsen palen <= 1,25 m boven maaiveld,
incl. schoorpalen
Draad, 2 draden op palen

295 m1

€

0,56

€

165,20

€

31,39

Draad, plaatsen 2 draden op palen

295 m1

€

0,24

€

70,80

€

13,45

aanschaf veren , incl. Inboet (120+)

850 stuks

€

4,70

€

3.995,00

€

759,05

laden, lossen en inkuilen veren

750 stuks

€

0,26

€

195,00

€

37,05

inboet veren, planten

100 stuks

€

1,65

€

165,00

€

31,35

Planten veren

750 stuks

€

1,58

€

1.185,00

€

225,15

47 stuks

€

5,90

€

277,30

€

52,69

47 stuks

€

3,50

€

164,50

€

31,26

Ligusterhaag (185 m1)

Aanschaf palen <= 1,25 m boven maaiveld,
incl. schoorpalen
Plaatsen palen <= 1,25 m boven maaiveld,
incl. schoorpalen
Draad, 2 draden op palen

185 m1

€

0,56

€

103,60

€

19,68

Draad, plaatsen 2 draden op palen

185 m1

€

0,24

€

44,40

€

8,44
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Laanbomen
Aanschaf en leggen grastegels (incl.

875 m2

€

19,74

€ 17.272,50

€ 3.281,78

€

19,80

€

693,00

€

131,67
7,98

aanbrengen zand voor leggen)
aanschaf bomen 10-12 cm, veredeld (zonder

35 stuks

kluit)
loss. kuilen+laden, bomen zonder kluit

35 stuks

€

1,20

€

42,00

€

kroonsnoei bomen bij aanleg

35 stuks

€

0,68

€

23,80

€

4,52

plantg. boren + uitzetten 70 x 70

35 stuks

€

1,90

€

66,50

€

12,64

planten bomen 8m, in plantgat 70x70

35 stuks

€

5,90

€

206,50

€

39,24

aanschaf boompalen

70 stuks

€

1,90

€

133,00

€

25,27

aanschaf boomband

70 stuks

€

0,30

€

21,00

€

3,99

aanschaf boomkorf

35 stuks

30,60

€

1.071,00

€

203,49

aanbr. boompalen /band, 2 boompalen per

35 stuks

€

7,30

€

255,50

€

48,55

700 stuks

€

0,48

€

336,00

€

63,84

625 stuks

€

0,04

€

25,00

€

4,75

14 are

€

4,30

€

60,20

€

11,44

625 stuks

€

0,42

€

262,50

€

49,88

inboet bosplantsoen, planten

75 stuks

€

0,46

€

34,50

€

6,56

zaaien machinaal grassen en kruiden,

14 are

€

3,87

€

54,18

€

10,29

4,2 kg

€

7,00

€

29,40

€

5,59

1.550 stuks

€

0,48

€

744,00

€

141,36

1.350 stuks

€

0,04

€

54,00

€

10,26

13 are

€

4,30

€

55,90

€

10,62

1.350 stuks

€

0,42

€

567,00

€

107,73

200 stuks

€

0,46

€

92,00

€

17,48

13 are

€

3,87

€

50,31

€

9,56

€

7,00

€

27,30

€

5,19

€

boom

Mantel (1350 m2)
2-3 Jr. bosplantsoen, lengte 60-90 cm, incl.
inboet
lossen, kuilen + laden bosplantsoen
Bodembewerking
bosplantsoen bewerkte grond > 1000m2,
handkr 1,5m in rij

werkbreedte 1-2 m
zaaigoed

Hedera helix (1330 m2)
2-3 Jr. bosplantsoen, lengte 60-90 cm, incl.
inboet
lossen, kuilen + laden bosplantsoen
Bodembewerking
bosplantsoen bewerkte grond > 1000m2,
handkr 1,5m in rij
inboet bosplantsoen, planten
zaaien machinaal grassen en kruiden,
werkbreedte 1-2 m
zaaigoed

A (Subtotaal Bouwsom)
Staartkosten (uitvoering door derden)
Winst en risico van A
B
Directiebehoeften van B
C
Onvoorzien van C
D
Opstellen internplan van D
Maken van het bestek van D
Toezicht en directie van D

3,9 kg

€ 38.038,99

€ 7.227,41

15%

€

5.705,85

1%

€

57,06

€

10,84

2%

€

114,12

€

21,68

5%

€

285,29

€

54,21

3%

€

171,18

€

32,52

8%

€

456,47

€

86,73

E
BTW 19% (Totaal)

€ 44.828,95

Totaal inrichtingsplan

€ 53.346,45

€ 1.084,11

€ 8.517,50
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Begroting optie 2
Omschrijving

Aantal

Eenheid

Eenheidsprijs

Totaal

BTW (19%)

Beukenhaag (310 m1)
aanschaf veren , incl. Inboet (120+)

1.450 stuks

€

4,70 €

6.815,00 €

1.294,85

laden, lossen en inkuilen veren

1.250 stuks

€

0,26 €

325,00 €

61,75

200 stuks

€

1,65 €

330,00 €

62,70

1.250 stuks

€

1,58 €

1.975,00 €

375,25

78 stuks

€

5,90 €

460,20 €

87,44

3,50 €

273,00 €

51,87

inboet veren, planten
Planten veren
Aanschaf palen <= 1,25 m boven maaiveld,
incl. schoorpalen
Plaatsen palen <= 1,25 m boven maaiveld,

78 stuks

€

incl. schoorpalen
Draad, 2 draden op palen

310 m1

€

0,56 €

173,60 €

32,98

Draad, plaatsen 2 draden op palen

310 m1

€

0,24 €

74,40 €

14,14

aanschaf veren , incl. Inboet (120+)

850 stuks

€

4,70 €

3.995,00 €

759,05

laden, lossen en inkuilen veren

750 stuks

€

0,26 €

195,00 €

37,05

inboet veren, planten

100 stuks

€

1,65 €

165,00 €

31,35

Planten veren

750 stuks

€

1,58 €

1.185,00 €

225,15

47 stuks

€

5,90 €

277,30 €

52,69

47 stuks

€

3,50 €

164,50 €

31,26

Ligusterhaag (185 m1)

Aanschaf palen <= 1,25 m boven maaiveld,
incl. schoorpalen
Plaatsen palen <= 1,25 m boven maaiveld,
incl. schoorpalen
Draad, 2 draden op palen

185 m1

€

0,56 €

103,60 €

19,68

Draad, plaatsen 2 draden op palen

185 m1

€

0,24 €

44,40 €

8,44

875 m2

€

19,74 €

17.272,50 €

3.281,78

35 stuks

€

19,80 €

693,00 €

131,67

loss. kuilen+laden, bomen zonder kluit

35 stuks

€

1,20 €

42,00 €

7,98

kroonsnoei bomen bij aanleg

35 stuks

€

0,68 €

23,80 €

4,52

plantg. boren + uitzetten 70 x 70

35 stuks

€

1,90 €

66,50 €

12,64

planten bomen 8m, in plantgat 70x70

35 stuks

€

5,90 €

206,50 €

39,24

aanschaf boompalen

70 stuks

€

1,90 €

133,00 €

25,27

aanschaf boomband

70 stuks

€

0,30 €

21,00 €

3,99

aanschaf boomkorf

35 stuks

€

30,60 €

1.071,00 €

203,49

aanbr. boompalen /band, 2 boompalen per

35 stuks

€

7,30 €

255,50 €

48,55

1050 stuks

€

0,48 €

504,00 €

95,76

925 stuks

€

0,04 €

37,00 €

7,03

20 are

€

4,30 €

86,00 €

16,34

925 stuks

€

0,42 €

388,50 €

73,82

125 stuks

€

0,46 €

57,50 €

10,93

20 are

€

3,87 €

77,40 €

14,71

6,0 kg

€

7,00 €

42,00 €

7,98

1.550 stuks

€

0,48 €

744,00 €

141,36

Laanbomen
Aanschaf en leggen grastegels (incl.
aanbrengen zand voor leggen)
aanschaf bomen 10-12 cm, veredeld (zonder
kluit)

boom

Mantel (2025 m2)
2-3 Jr. bosplantsoen, lengte 60-90 cm, incl.
inboet
lossen, kuilen + laden bosplantsoen
Bodembewerking
bosplantsoen bewerkte grond > 1000m2,
handkr 1,5m in rij
inboet bosplantsoen, planten
zaaien machinaal grassen en kruiden,
werkbreedte 1-2 m
zaaigoed

Hedera helix (1330 m2)
2-3 Jr. bosplantsoen, lengte 60-90 cm, incl.
inboet

8

lossen, kuilen + laden bosplantsoen
Bodembewerking
bosplantsoen bewerkte grond > 1000m2,

1.350 stuks

€

0,04 €

54,00 €

13 are

€

4,30 €

55,90 €

10,26
10,62

1.350 stuks

€

0,42 €

567,00 €

107,73

200 stuks

€

0,46 €

92,00 €

17,48

13 are

€

3,87 €

50,31 €

9,56

€

7,00 €

27,30 €

5,19

€

39.123,71 €

7.433,50

15%

€

5.868,56 €

1.115,03

1%

€

58,69 €

11,15

2%

€

117,37 €

22,30

5%

€

293,43 €

55,75

3%

€

176,06 €

33,45

8%

€

469,48 €

89,20

handkr 1,5m in rij
inboet bosplantsoen, planten
zaaien machinaal grassen en kruiden,
werkbreedte 1-2 m
zaaigoed

A (Subtotaal Bouwsom)
Staartkosten (uitvoering door derden)
Winst en risico van A
B
Directiebehoeften van B
C
Onvoorzien van C
D
Opstellen internplan van D
Maken van het bestek van D
Toezicht en directie van D

3,9 kg

E
BTW 19% (Totaal)

€

Totaal inrichtingsplan

€

46.107,29
€

8.760,39

54.867,68
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Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)
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projectnummer 0251446.00
6 april 2017 revisie 1.0
Oostappen Groep

1

Inleiding
Ter plaatse van het recreatiepark Prinsenmeer te Asten geldt het bestemmingsplan: Ommel recreatiepark Prinsenmeer, vastgesteld 2013-05-21, NL.IMRO.0743.BVO2013001-VS01. Ooststappen Groep is voornemens dit bestemmingsplan van het recreatiepark Prinsenmeer te Asten laten
wijzigen.
Het recreatiepark Prinsenmeer (hierna Prinsenmeer) beschikt over een bovengrondse opslagtank
(groter dan 13 m3 met een doorzet groter dan 600 m3/jaar) ten behoeve van de propaan opslag.
Hierdoor valt het bedrijf onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Dit betekent dat
ten behoeve van de voorgenomen bestemminsplan wijziging een kwantitatieve risicoanalyse
(QRA) moet worden opgesteld. Antea Group heeft deze QRA in opdracht van Ooststappen groep
uitgevoerd en opgenomen in onderliggend rapport.
Deze QRA heeft tot doel de risico's van de bedrijfsactiviteiten voor de omgeving te bepalen. In
het Bevi en de daaraan gekoppelde Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) is aangegeven
op welke wijze de risico’s moeten worden berekend, met welk softwareprogramma en wat een
acceptabele grootte van deze risico’s is (normstelling Bevi). Deze risico's worden aangeduid als
externe veiligheidsrisico's.
Leeswijzer
In dit rapport beschrijft hoofdstuk 2 de externeveiligheidssituatie en het bijbehorende toetsingskader. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten. De kwantitatieve risicoanalyse van de bedrijfsactiviteiten is in hoofdstuk 4 beschreven. De toetsing aan de normstelling
staat in hoofdstuk 5 en de conclusies van de toetsing zijn weergegeven in hoofdstuk 6.
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2

Wettelijk kader Externe Veiligheid
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op
beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Voor inrichtingen is het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) het relevante beleidskader, voor buisleidingen is dit
het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het beleid voor transportmodaliteiten staat in
het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel
beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt.
Plaatsgebonden risico (PR)
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden
weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaar-contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10 -6/jaar-contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde.
Groepsrisico (GR)
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt
met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting
bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit.
Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand
waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt
weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de
fN-curve.

Figuur 2.1: Weergave plaatsgebonden risicocontouren, invloedsgebied en groepsrisicografiek met oriëntatiewaarde voor
transport
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Verantwoordingsplicht
In het Bevi, het Bevb en het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico
opgenomen. Bij deze verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de
toename en ligging van het groepsrisico te onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft
het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. Bij de verantwoording van het groepsrisico dient het bevoegd gezag advies in te winnen
bij de veiligheidsregio. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient naast de rekenkundige hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van een kwantitatieve
risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten, zoals
hieronder weergegeven.

Figuur 2.2: Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico

2.1

Berekeningswijze
Welke ongewenste gebeurtenissen voor de risicoanalyse moeten worden gehanteerd zijn vastgelegd in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi (HRB). De meest recente versie van deze handleiding betreft versie 3.3 van 1 juli 2015: deze handleiding is gebruikt in dit onderzoek. In deze
handleiding is een hoofdstuk 12 opgenomen, handelend over propaan opslagen groter dan 50
m3. Hoewel de propaanopslag op Recreatiepark Prinssenmeer kleiner is dan 50 m3, is grotendeels
aangesloten bij de modellering zoals in dit hoofdstuk behandeld.
De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met de meest recente versie van het voorgeschreven programma SAFETI-NL, versie 6.54.314.
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3
3.1

Uitgangspunten
Algemene gegevens
Prinsenmeer is een recreatiepark gelegen aan de Beekstraat 31 te Asten.
In de directe omgeving van Prinsenmeer bevinden zich enkele andere recreatie terreinen, bos,
agrarisch gebied en ten zuidoosten bevindt zich Ommel. De dichtstbijzijnde woonwijk bevindt
zich op zo’n 100 meter van Prinsenmeer.

Figuur 3.1

3.2

De locatie van Prinsenmeer te Asten

Activiteiten met gevaarlijke stoffen
Prinsenmeer gebruikt de inrichting aan de Beekstraat 31 als recreatiepark. Op het terrein bevindt
zich een propaantank (18 m3) deze wordt middels een tankwagen 115 maal per jaar gevuld.
De ligging van de locaties met gevaarlijke stoffen is aangegeven in figuur 3.2.
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Propaantank en opstelplaats tankwagen

Figuur 3.2

3.3

De locatie met betrekking tot de op en overslag bij Prinsenmeer te Asten.

Mogelijke gevaren van buiten de inrichting
In de directe omgeving van Prinsenmeer bevinden zich geen bedrijven die domino-effecten kunnen veroorzaken binnen de inrichting van Prinsenmeer.
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4
4.1

Kwantitatieve risicoanalyse
Selectie relevante activiteiten
De kwantitatieve risicoanalyse betreft het berekenen van de risico's die kunnen ontstaan als gevolg van het aanvoeren, opslaan en afvoeren van gevaarlijke stoffen. De wijze waarop een dergelijke analyse moet worden uitgevoerd is beschreven in de HRB (Handleiding Risicoberekeningen
Bevi).
Normaliter wordt voor de QRA een subselectie1 toegepast, door uit diverse procesinstallaties en
activiteiten die onderdelen te selecteren die bepalend zijn voor het risico buiten de terreingrenzen. In deze specifieke situatie is dit niet aan de orde. Het blijkt dat alleen de opslag en gebruik
van propaan en de verlading zijn aangewezen. De propaantank is gelegen aan de erfgrens van het
terrein van Prinsenmeer en geeft bij een ongeval effecten buiten de erfgrens. In dit kader dient
deze situatie meegenomen te worden in de QRA.

4.2

Propaanopslag en verlading
De propaanopslagtank van 18 m3 is bovengronds en dicht bij de erfgrens van het terrein gelegen.
Op basis hiervan kan worden verwacht dat effecten van ongevallen met propaan reiken tot buiten de erfgrens. Om deze reden wordt de propaanopslag en verlading vanuit de tankwagen meegenomen in de QRA, waarbij de methodiek van hoofdstuk 122 uit de HRB als leidraad is gehanteerd. Met betrekking tot BLEVE’s wordt de gedeeltelijke tankvulling (33%, 66%) niet overgenomen omdat deze methodiek formeel niet van toepassing is.
De risico's die in de QRA van propaan opslagvoorzieningen volgens de HRB aan de orde moeten
komen, zijn uitgewerkt in de volgende type scenario's:
1. Tankauto
a) Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud;
b) Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting.
2. Verlading
a) Breuk pomp – doorstroombegrenzer sluit;
b) Breuk pomp – doorstroombegrenzer sluit niet;
c) Lekkage pomp;
d) Breuk losslang – doorstroombegrenzer sluit;
e) Breuk losslang – doorstroombegrenzer sluit niet;
f) Lekkage losslang;
g) Warme BLEVE door brand tijdens verlading, vulgraad 100%;
h) Warme BLEVE door brand in de omgeving, vulgraad 100%;
i) Koude BLEVE door externe beschadiging, vulgraad 100%;
3. Reservoir
a) Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud;
b) Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 minuten in een continue en constante stroom;
c) Continu vrijkomen van de inhoud uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm.
. zie HRB-onderdeel ‘Brzo inrichtingen als bedoeld in artikel 2 onder a Bevi – Subselectie.’

1

2.

Hoofdstuk 12 geldt specifiek voor propaanreservoirs van meer dan 50 m3. Bij Prinsenmeer is sprake van een tank van
18 m3 die formeel niet valt onder dit hoofdstuk. Desondanks zijn voor deze tank de relevante scenario’s beschouwd.
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Het optreden van een koude BLEVE wordt niet reëel geacht, aangezien de tankwagen op het terrein van Prinsenmeer staat waar een lage maximum snelheid (15 km/uur) geldt. De tankwagen
zal voor verlading achteruit insteken op het terrein van Prinsenmeer via de poort nabij de propaan tank, hierdoor is de tank afgeschermd van de doorgaande weg.
Hiermee komt scenario 2 i te vervallen.
Bovendien geeft de methodiek op pagina 154 versie 3.3, module C het volgende aan:
De BLEVE-frequentie bij brand in de omgeving is afhankelijk van de vul-graad. Voor de
scenario’s B.2, B.3 en B.4 gelden respectievelijk vervolg-kansen van 19% (vulgraad
100%), 46% (vulgraad 67%) en 73% (vulgraad 33%). Deze scenario’s mogen buiten beschouwing worden gelaten wanneer het om een vergunningsplichtige inrichting gaat en
de afstanden vanaf de opstelplaats van de tankauto tot ontvlambare objecten en gebouwen voldoen aan de afstanden uit de PGS 19 (ongeacht het aantal verladingen);
Aangezien aan deze voorwaarden wordt voldaan in de situatie bij Prinsenmeer kan ook de
Warme BLEVE door brand in de omgeving buiten beschouwing gelaten worden. De afstanden tot
de opstelplaats van de tankwagen voldoen aan PGS19 (conform opgave OK Gas), hierdoor kan de
kans op een BLEVE door brand in de omgeving worden verwaarloosd.
Bij het uitwerken van de scenario’s is uitgegaan van uitgangspunten aangeleverd door Prinsenmeer, deze uitgangspunten zijn:
 De levering van het propaan middels een tankwagen van 60 m3 (met maximaal 48 m3 propaan gevuld);
 De levering van propaan vindt 115 maal per jaar plaats;
 De maximale doorzet aan propaan per jaar is 1000 m3.
Gebruik is gemaakt van een verbeterde losslang.

4.3

Tankauto
In de HRB zijn voor de tankauto twee scenario’s gedefinieerd. Deze scenario’s worden weergegeven in tabel 4.1. De frequentie die aan deze scenario’s gekoppeld is, bestaat uit een basisfaalfrequentie, deze is gegeven per jaar, welke middels de tijdsfractie fa wordt gecorrigeerd voor de totale tijdsduur per jaar dat een tankauto binnen de inrichting aanwezig is.
Tabel 4.1

Scenario's voor de tankauto met reservoir onder druk

Scenario

Basisfaalfrequentie (per jaar)

T.1 Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud

5,0 × 10-7 × fa

T.2 Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting

5,0 × 10-7 × fa

De tijdsfractie fa waarmee de basisfaalfrequentie wordt gecorrigeerd dient berekent te worden
door middel van vergelijking 4.1

𝑓𝑎 =

(𝑎 ×𝑡𝑣 )+𝑡𝑠

(4.1)

8766
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Waarbij:
a
= aantal verladingen per jaar;
tv
= de tijdsduur van een verlading (verlading + extra tijd voor aan en afkoppelen), welke
wordt gegeven in uren verlading;
ts
= de tijdsduur van eventuele stalling van de tankwagen, in uren per jaar.
Voor Prinsenmeer resulteert dit in de scenario’s zoals beschreven in tabel 4.2.
Tabel 4.2

4.4

Scenario’s tankauto

Grootheid

waarde

a (per jaar)

115

tv (uur per verlading)

0,8

ts (uur per jaar)

0

fa

0,010362

Scenario

Frequentie (per jaar)

T.1 Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud

5,18 × 10-9

T.2 Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting

5,18 × 10-9

Verlading
In de methodiek zijn voor de verlading scenario’s gedefinieerd waarbij zowel de verladingspomp
als het verladingsmiddel (laad-/losarm of laad-/losslang) worden beschouwd. Binnen de inrichting van Prinsenmeer wordt propaan verladen door middel van (verbeterde) laad-/losslangen.
In tabel 4.3 worden de voor de verlading relevante scenario’s beschreven. De frequenties die
voor de scenario’s gehanteerd dienen te worden bestaan uit een basisfaalfrequentie, gegeven
per jaar, welke gecorrigeerd worden met de tijdsfractie waarin verladen wordt (zuivere verladingstijd) en de kans dat de doorstroombegrenzer faalt.
Tabel 4.3

Scenario's voor verlading van de tankauto onder druk

Scenario

Basisfaalfrequentie (per jaar)

Pomp
P.1 Breuk pomp – doorstroombegrenzer sluit

fv × (1 – fd) × 1,0 × 10-4

P.2 Breuk pomp – doorstroombegrenzer sluit niet

fv × fd × 1,0 × 10-4

P.3 Lekkage Pomp

fv × 4,4 × 10-3

Laad-/losslangen
L.1 Breuk losslang – doorstroombegrenzer sluit

a x tv x (1-fd) x 4,0 x 10-7

L.2 Breuk losslang – doorstroombegrenzer sluit niet

a x tv x fd x 4,0 x 10-7

L.3 lekkage losslang

a x tv x 4,0 x 10-5

De tijdsfractie waarmee de basisfaalfrequentie wordt gecorrigeerd dient berekent te worden
door middel van vergelijking 4.2.
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𝐹𝑣 =

𝑎 ×𝑡𝑣

(4.2)

8766

Waarbij:
fv
= tijdsfractie
a
= aantal verladingen per jaar
tv = de tijdsduur van een verlading, in uren per verlading.
De kans dat de doorstroombegrenzer faalt (fd) is 0,12 (worst-case uitgangspunt). Voor Prinsenmeer resulteert dit in de fracties, verladingen en frequenties zoals weergeven in tabel 4.4.
Tabel 4.4

Scenario’s tankauto

Grootheid

waarde

a (per jaar)

115

tv (uur per verlading)

0,28

fv

0,003803

Fd

0,12

Scenario

Frequentie (per jaar)

Pomp
P.1 Breuk pomp – doorstroombegrenzer sluit

3,35 × 10-7

P.2 Breuk pomp – doorstroombegrenzer sluit niet

4,56 × 10-8

P.3 Lekkage Pomp

1,67 × 10-5

Laad-/losslangen

4.5

L.1 Breuk losslang – doorstroombegrenzer sluit

3,20 × 10-5

L.2 Breuk losslang – doorstroombegrenzer sluit niet

4,36 × 10-5

L.3 lekkage losslang

3,63 × 10-6

Dominoscenario’s
Afhankelijk van de omgeving bestaat de kans dat een BLEVE plaatsvindt ten gevolge van interne
domino-effecten. Hierbij kunnen drie verschillende oorzaken onderscheiden worden, namelijk:
1) Brand tijdens verlading;
2) Brand in de omgeving;
3) Externe beschadiging.
Zoals eerder vermeld worden oorzaken 2 en 3 niet meegenomen voor de situatie van Prinsenbeek. In tabel 4.5 zijn de relevante scenario’s weergegeven.
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Tabel 4.5

Scenario's domino-effecten tankauto tijdens verlading

BLEVE-scenario

Basisfaalrequentie (per jaar)

Warme BLEVE door brand tijdens verlading
a × tv x 5,8 × 10-10

B.1 Vulgraad 100%

De voor het recreatiepark van toepassing zijnde dominoscenario’s worden weergegeven in tabel
4.6. De frequenties van toepassing op de scenario’s bestaan uit een basisfaalfrequentie die vervolgens gecorrigeerd wordt voor de vulgraad, tijdsduur van de verlading en aantal verladingen
per jaar.
Tabel 4.6

Scenario’s tankauto (zonder hittewerende coating)

Grootheid

waarde

a (verladingen per jaar)

115

tv (uur per verlading)

0,8

Scenario

Frequentie (per jaar)

Warme BLEVE door brand tijdens verlading
5,27 × 10-8

B.1 Vulgraad 100%

4.6

Reservoir
In tabel 4.7 worden de voor het opslagreservoir gedefinieerde scenario’s weergegeven. In de modellering dient uitgegaan te worden van een reservoir met een maximaal toegestane vulgraad.
Voor Prinsenmeer betekent dit dat uitgegaan wordt van een reservoir met 18 m3 propaan. BLEVE
scenario’s zijn beschouwd en niet reëel geacht aan de hand van interne afstanden (PGS19).
Tabel 4.7

Scenario's voor het propaanreservoir onder druk

Scenario

4.7

Basisfaalfrequentie (per jaar)

R.1

Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud

5 × 10-7

R.2

Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 minuten in een continue en constante stroom

5 × 10-7

R.3

Continu vrijkomen van de inhoud uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm

1 × 10-5

Leidingen
Voor leidingen binnen de propaaninstallatie zijn twee scenario’s gedefinieerd. Deze scenario’s
zijn opgenomen in tabel 4.8. Deze scenario’s zijn van toepassing voor zowel gasleidingen als
vloeistofleidingen.
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Tabel 4.8

Scenario’s afleverleidingen

Scenario

4.7.1

Basisfaalfrequentie
(per m per jaar)

A.1 Breuk van de leiding

1,00 × 10-6

A.2 Lek met een effectieve diameter van 10% van de nominale diameter
(maximaal 50 mm)

5,00 × 10-6

Afnameleiding
De propaantank is voorzien van afnameleidingen aan zowel de gaszijde als de vloeistofzijde. Op
basis van de geschatte effecten is de afnameleiding aan de gaszijde niet meegenomen in de risicoberekeningen. De vloeistofafnameleiding tussen de propaantank en de verdamper is wel beschouwd in deze QRA.
De vloeistofleiding naar de verdampers is uitgerust met een doorstroombegrenzer en een additionele snel-afsluiter (zie figuur 4.1). Deze beveiligingen zijn meegenomen in de modellering:
De kans dat de doorstroombegrenzer faalt (fd) is 0,12 (worst-case uitgangspunt).
De HRB geeft aan dat een snel-afsluiter een faalkans van 0,001 heeft per aanspraak voor Brzo bedrijven wanneer aan inspecties en controle van systemen wordt voldaan. Omdat het hier niet een
Brzo bedrijf betreft, is gekozen voor een 10 maal hogere faalkans (fsa) van 0,01, uitgaande van
een mindere mate van inspectie dan in het geval van een Brzo bedrijf.

Figuur 4.1 Schematische weergave van het propaan reservoir met leidingen en verdampers.

De faalkansen van de scenario’s in tabel 4.8 zijn hierdoor aangepast zoals weergegeven in tabel
4.9.
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Tabel 4.9

Scenario’s vloeistof afnameleiding

Scenario

Basisfaalfrequentie
(per m per jaar)

Frequentie
(per m per jaar)

A.1a Breuk van de leiding (beveiliging
werkt)

(1 – fsa) x (1 – fd) × 1,0 × 10-6

8,71 × 10-7

A.1b Breuk van de leiding (doorstroombegrenzer sluit)

Fsa x (1 – fd) × 1,0 × 10-6

8,80 × 10-9

A.1c Breuk van de leiding (snel-afsluiter
sluit)

(1 – fsa) x fd × 1,0 × 10-6

1,19 × 10-7

A.1d Breuk van de leiding (beveiliging
faalt)

fsa x fd × 1,0 × 10-6

1,20 × 10-9

A.2 Lek met een effectieve diameter van
10% van de nominale diameter
(maximaal 50 mm)

5,00 × 10-6

5,00 × 10-6

Deze leiding is beschouwd aan de hand van de scenario’s uit tabel 4.9, in is als lijnbron ingevoerd
in SAFETI-NL.
Gebruikte uitgangspunten in de modellering zijn:
-

4.7.2

Diameter van de leiding is 2 inch;
Lengte van de leiding ca. 15 meter;
In het geval van inwerking treden van beveiliging vindt 5 seconde uitstroming vanuit de
tank plaats (debiet: 8,73 kg/s). dit uitstoomvolume plus de leidinginhoud komt vrij.

Afleverleiding
De afleverleidingen (leiding tussen opslag en bijv. chalets) hebben een dermate beperkt diameter
en druk, dat bij falen geen effect ontstaat dat buiten de inrichting komt. Derhalve zijn deze niet
nader meegenomen in de risicoberekeningen.

4.8

Verdamper
Onderdeel van de propaaninstallatie zijn twee (propaangestookte) verdampers waarin vloeibaar
propaan van fase wisselt en als gas wordt afgevoerd richting de chalets. Deze verdampers hebben een vloeistofvolume van 22,4 liter propaan. De verdamper dient enkel voor het feit om in de
koudere periode de propaantank voldoende op druk te houden, slechts een van de verdampers is
doorgaans in gebruik.
In de methodiek voor propaaninsluitsystemen welke als basis is gehanteerd voor deze QRA zijn
geen scenario’s opgenomen die gehanteerd dienen te worden wanneer een verdamper deel uitmaakt van de propaaninstallatie. De HRB stelt dat indien het systeem substantieel afwijkt van het
systeem beschreven in Hoofdstuk 12 van de HRB onderzocht dient te worden of onderdelen
moeten worden toegevoegd. Aangezien de verdamper tot 22,4 liter vloeibaar propaan kan bevatten is deze opgenomen in de QRA. Binnen de QRA is de verdamper beschouwd als zijnde een procesvat. De verdamper is als procesvat beschouwd omdat in de verdamper een faseverandering
plaatsvindt (vloeistof tot gas), volgens de HRB dienen vaten waarin een verandering plaatsvindt
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beschouwd te worden als procesvat. De scenario’s die voor de verdamper zijn gebruikt zijn opgenomen in tabel 4.10. hierbij is wederom uitgegaan van het in werking treden van de beveiliging in
de leiding waardoor toestroming wordt gestopt. In het geval dat de beveiliging effectief is vindt 5
seconde uitstroming vanuit de tank plaats (debiet: 8,73 kg/s) dit uitstoomvolume plus de leidinginhoud en de inhoud van de verdamper komt vrij. Omdat het instantaan vrijkomen van de gehele
inhoud on-proportioneel wordt overschat, wanneer de toestroming vanuit de tank gedurende
1800 seconde en de inhoud van de verdamper instantaan vrijkomen, is dit anders gemodelleerd.
Het kleine volume van de verdamper 11,5 kg is verwaarloosbaar t.o.v. de toestroom van 8,73
kg/s vanuit de tank, om deze reden is het instantaan falen van de verdamper waarbij de beveiliging faalt als een continue uitstroom van 8,73 kg/s gedurende 1800 seconde gemodelleerd. Bij
het ingrijpen van het beveiligingssysteem is wel uitgegaan van instaan falen van de verdamper
plus de 5 seconde toestroom vanuit de tank, dit is een worst-case aanname.
Zoals eerder vermeld wordt doorgaans slechts een van beide verdampers gebruikt. Alleen bij een
temperatuur beneden -5 ⁰C wordt gedurende korte periode (gemiddeld 4 uur) op deze dagen gebruik gemaakt van de twee verdampers gelijktijdig. In de QRA is het gebruik van beide verdampers gemodelleerd (worst-case).
Tabel 4.10 Scenario’s vloeistof afnameleiding
Scenario

Basisfaalfrequentie
(per jaar)

Frequentie
(per jaar)

V.1a Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud van
het procesvat (beveiliging werkt)

(1 – fsa) x (1 – fd) × 5,0 × 10-6

4,36 × 10-6

V.1b Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud van
het procesvat (doorstroombegrenzer sluit)

Fsa x (1 – fd) × 5,0 × 10-6

4,40 × 10-8

V.1c Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud van
het procesvat (snel-afsluiter sluit)

(1 – fsa) x fd × 5,0 × 10-6

5,94 × 10-7

V.1d Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud van
het procesvat (beveiliging faalt)

fsa x fd × 5,0 × 10-6

6,00 × 10-9

V.2 Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 min. in
een continue en constante stroom 1

5,00 × 10-6

5,00 × 10-6

V.3 Continu vrijkomen van de inhoud uit een gat met
een effectieve diameter van 10 mm

1,00 × 10-4

1,00 × 10-4

1

Wanneer het volume van 22,4 liter in 10 minuten uitstroomt komt 0,019 kg/s vrij. Het beveiligingssysteem
zal dit lek niet detecteren en niet ingeschakeld worden. Om deze reden is dit scenario gemodelleerd als een
scenario, met een debiet gelijk aan het vrijkomen van de inhoud van de verdamper in 10 minuten, dat ongeveer 18 minuten duurt (op basis van tankinhoud en uitstroomdebiet).

4.9

Run Row’s
De verdamper wordt in de maanden mei tot en met augustus niet gebruikt doordat de temperatuur dan hoog genoeg is om voldoende gas vanuit de gasfase aan het reservoir te onttrekken. Om
deze reden is de verdamper in een kwart van het jaar niet opgenomen. Hiertoe is een model inclusief en exclusief de verdamper gebruikt. De verdeling over de run row’s is hieronder weergegeven
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Tabel 4.11 Verdeling over run row’s

4.10

Run row

Factor

Dag (verdamper in gebruik)

0,33

Nacht (verdamper in gebruik)

0,42

Dag (verdamper niet gebruikt)

0,11

Nacht (verdamper niet gebruikt)

0,14

Populatie
Voor het vaststellen van het groepsrisico worden volgens methodiek alleen de aanwezigen personen buiten de inrichting meegenomen. Personen binnen de inrichting mogen voor de berekening
van het groepsrisico niet worden niet meegenomen.
Bij het vaststellen van de populatie binnen het invloedsgebied van de propaaninstallatie dient bevolking buiten de inrichting die zich binnen de 10-8-plaatsgebondenrisicocontour bevindt gedetailleerd ingevoerd te worden. In het gebied tussen de PR-10-8-contour en het effectgebied kan
volstaan worden met een globale bepaling op basis van gebiedskenmerken en kentallen.
Het invloedsgebied voor de beschouwde installatie heeft een straal van circa 305 meter vanaf de
bron. Deze afstand wordt bereikt door het BLEVE scenario door brand bij de verlading en tankauto instantaan. Binnen het effect gebied is alleen het recreatiegebied van Kraneven Holding B.V.
gelegen. Kraneven Holding B.V. heeft een vergunning voor ten hoogste 225 kampeerplaatsen en
een bedrijfswoning. Uitgegaan is daarom van 226 woningen met 2,4 personen per woning met
een aanwezigheid van 100% gedurende de nacht en dag.

4.11

Modellering
Rekenpakket
De scenario’s en bijbehorende faalfrequenties zoals beschreven in hoofdstuk 4 zijn gemodelleerd
in het rekenprogramma SAFETI-NL versie 6.54.
Ruwheidslengte en weerstation
Er is een ruwheidslengte van 0,3 m als uitgangspunt gebruikt. Voor de berekeningen is voor de
verdeling van weersklassen weerstation Eindhoven aangehouden.
Ontstekingsbronnen
Naast de populatie zijn geen ontstekingsbronnen gemodelleerd. Dit is een worst case benadering
waarbij de gaswolk bij maximale omvang ontbrand.
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5

Resultaten

5.1

Plaatsgebonden risico
Het berekende plaatsgebonden risico is weergegeven in figuur 5.1.

Figuur 5.1

Plaatsgebondenrisicocontouren van Prinsenmeer.

De berekende 10-5/jr-plaatsgebondenrisicocontour ligt op eigen terrein en deels op de openbare
weg. De 10-6/jr-plaatsgebondenrisicocontour ligt daarnaast deels over de buitenrand van het oostelijk gelegen perceel. Dat perceel is in het bestemmingsplan buitengebied (dat thans in procedure is) bestemd voor verblijfsrecreatie (camping) en in gebruik door Kraneven Holding B.V.
Toetsing plaatsgebonden risico contour:
Het Bevi geeft als één van de definities van een kwetsbaar object:
 “Kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen
gedurende meerdere aaneengesloten dagen”
Deze definitie moet worden gelezen in samenhang met artikel 4, lid 2 onderdeel b van de Revi.
Hierin staat aangegeven:


2. In afwijking van het eerste lid wordt aan de grens- en richtwaarden, bedoeld in het eerste
lid, voldaan, onderscheidenlijk zoveel mogelijk voldaan, op:
b. de grens van het gebied dat bestemd is voor het verblijf van personen, indien het desbetreffende object een sportterrein of een kampeer- of ander recreatieterrein bestemd voor
het verblijf van personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen is.
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Wanneer wordt ingezoomd op de 10-6/jaar contour (zie figuur 5.2) blijkt dat deze juist de buitenrand (de groenzone ten behoeve van landschappelijke inpassing) van het park raakt, maar niet
het gebied waar de bestemming verblijfsrecreatie geeffectueerd wordt. Hierdoor wordt voldaan
aan het gestelde in het Bevi/de Revi.

Figuur 5.2

zoom in op 10-6/jaar plaatsgebondenrisicocontour van Prinsenmeer.
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5.2

Groepsrisico

Het berekende groepsrisico is weergegeven in figuur 5.3.

Figuur 5.3: Groepsrisico van Prinsenmeer. De blauwe lijn geeft het berekende groepsrisico weer, de bruine lijn is de
oriëntatiewaarde.

Het berekende groepsrisico overschrijdt de oriëntatiewaarde niet en het maximum aantal slachtoffers bedraagt 60 personen.
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6

Conclusie
Antea Group heeft in opdracht van Ooststappen Groep een QRA met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Prinsenmeer uitgevoerd. Het toetsingskader is beschreven in het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi).
De resultaten van deze berekening zijn als volgt:
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico 10-6/jaar overlapt de rand van het perceel van Kraneven Holding B.V.
Dit betreft een recreatie terrein en is in het Bevi gedefinieerd als een kwetsbaar object. De risicocontour overlapt echter enkel de groenzone aan de buitenrand van het recreatieterrein. Als de
definitie van een kwetsbaarobject in het Bevi in samenhang met artikel 4 lid 2 onderdeel b van de
Revi wordt gelezen blijk dat wordt voldaan aan het gestelde in het Bevi/de Revi.
Groepsrisico
Het berekende groepsrisico overschrijdt de oriëntatiewaarde niet.
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Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
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thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en
onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en
overheden. Als Antea Group zetten we deze
expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog
voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de
oplossingen van de toekomst. Al meer dan
60 jaar.
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Nota van inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan ‘Ommel Recreatiepark Prinsenmeer’
Vooroverlegreacties
1. IVN Asten-Someren
C. Vos namens IVN Asten-Someren
Vooroverlegreactie

Standpunt gemeente

► Inspreker zet vraagtekens bij
betrouwbaarheid van afmetingen op
schetsen en kaarten.

► Dit wordt ter kennisgeving
aangenomen.

► Inspreker geeft aan bezorgd te zijn
over de uitbreiding van het aantal
standplaatsen in het als EHS
aangewezen bosgebied. De bomen in
dit bos zouden (meer) ruimte en
bescherming moeten krijgen.

► Binnen het plangebied is geen EHSbos aanwezig. Het door de inspreker
bedoelde bosgebied is echter wel als
waardevolle houtopstand aangewezen
en wordt als zodanig planologisch
beschermd.

► IVN Asten-Someren maakt zich
zorgen over de intensiviteit van het
recreatief medegebruik in het EHS-bos
ten zuiden van het plangebied.
Inspreker vreest daarnaast dat dit
bosgebied haar toegankelijkheid zal
verliezen ten gevolge van het
aanbrengen van mantelvegetatie op
het zandpad ten oosten van het
parkeerterrein.

► In verband met de aanwezigheid
van o.a. een faunatunnel is besloten
het recreatief medegebruik ten zuiden
van het EHS-bos niet in het
bestemmingsplan op te nemen.
Daarnaast dient opgemerkt te worden
dat de landschappelijke inpassing van
het parkeerterrein inmiddels is
gerealiseerd. Het door de inspreker
bedoelde EHS-bos is nog steeds
toegankelijk via het zandpad ten
oosten van het parkeerterrein.

► Inspreker is van mening dat de
landschappelijke inpassing van het
parkeerterrein onvoldoende is en meer
ruimte dient te krijgen om te groeien.

► De landschappelijke inpassing van
het parkeerterrein is gerealiseerd
conform de afspraken tussen
gemeente en Oostappen Groep. De
aanleg en instandhouding van deze
inpassing is planologisch geregeld
middels een voorwaardelijke
verplichting.

► Inspreker pleit voor het vastleggen
van afspraken/toezeggingen met
betrekking tot de landschappelijke
inpassing van het parkeerterrein in
een anterieure overeenkomst.

► Voorafgaand aan de
bestemmingsplanprocedure heeft de
gemeente Asten een anterieure
overeenkomst met de Ooststappen
Groep gesloten. Hierin zijn onder
andere afspraken gemaakt over de
landschappelijke inpassing van het
parkeerterrein.

Gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan


N.v.t.
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2. Provincie Noord-Brabant
N. van Rooij namens Provincie Noord-Brabant
Vooroverlegreactie

Standpunt gemeente

► Inspreker adviseert de in het kader
van externe veiligheid uitgevoerde
RBMII-berekening (berekening
plaatsgebonden risicocontour A67) in
de bijlage op te nemen.

► De RBMII-berekening is een korte
berekening die is uitgevoerd in het
kader van een offertevraag.
CroonenBuro5 beschikt niet over de
verdere berekening. Daarom zijn
alleen kort de conclusies van de
berekening in de toelichting vermeld.

► Inspreker adviseert daarnaast voor
de aanduidingen ‘opslag’ en
‘parkeerterrein’ aan te geven dat de
gronden ter plaatse uitsluitend
bedoeld zijn voor respectievelijk de
opslag van caravans en
parkeervoorzieningen.

► De wijziging is doorgevoerd in de
planregels, zie artikel 3.1, lid h en i.

Gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan




In de planregels is opgenomen dat de gronden ter plaatse van de
aanduiding ‘opslag’ uitsluitend zijn bedoeld voor groenvoorzieningen,
parkeervoorzieningen en de opslag van caravans.
In de planregels is opgenomen dat de gronden ter plaatse van de
aanduiding ‘parkeerterrein’ uitsluitend zijn bedoeld voor groenvoorzieningen
en parkeervoorzieningen.

3. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
L.M. Pacilly namens Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Vooroverlegreactie

Standpunt gemeente

► Inspreker stelt dat de lichtsterkte
van de lichtmasten op het
parkeerterrein van Prinsenmeer niet
voldoet aan de algemene Richtlijnen
van de NSSV. De waarden voor wat
betreft verblindingseffecten sluiten
volgens de inspreker niet aan
kwalificatie van het parkeerterrein als
natuurgebied (E1).

► De waarden voor de zone ‘E1
natuurgebied’ betreffen maximaal 2
lux en 2.500 cd. De lichtmasten op
het terrein voldoen aan deze waarden
en de algemene richtlijnen van de
NSSV. Zie hiervoor ook pagina 23 en
24 van de lichtberekening (bijlage 3
bij de toelichting).

► Inspreker merkt op dat er in de
uitgevoerde lichtsterkteberekening
geen uitspraken worden gedaan over
het gebruik van de lichtmasten in de
nachtperiode (23:00-07:00u) en
verzoekt hier nader aandacht aan te
besteden. Inspreker merkt tot slot op
dat het de voorkeur heeft de
lichtmasten van de autosnelweg af te
laten stralen.

► In het hoogseizoen wordt in de
nachtperiode gebruik gemaakt van
alle zes de lichtmasten op het
parkeerterrein. In het laagseizoen
wordt gebruik gemaakt van drie
lichtmasten. De lichtmasten zijn naar
beneden gericht, waardoor de
lichtuitstraling richting de
autosnelweg beperkt wordt.

Gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan
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In paragraaf 2.2.6 van de toelichting is een passage opgenomen over het
gebruik van de lichtmasten in de nachtperiode.

4. Waterschap Aa en Maas
R. Mol namens Waterschap Aa en Maas
Vooroverlegreactie

Standpunt gemeente

► Inspreker vraagt zich af of de Awatergang ten zuiden en oosten van
het recreatiepark tot het plangebied
behoort. Wanneer dit het geval is,
dient deze als water bestemd te
worden.

► De A-watergang ten zuiden en
oosten van het recreatiepark behoort
niet tot het plangebied. Dit in
tegenstelling tot een gedeelte van de
oevers.

► Inspreker adviseert ten noorden en
westen van de A-watergang een
onderhoudsstrook van 5 meter op te
nemen.

► In het ontwerpbestemmingsplan is
voor de oevers die binnen het
plangebied vallen een
onderhoudsstrook van 5 meter
opgenomen.

► In het kader van ‘hydrologisch
neutraal ontwikkelen’ is in paragraaf
4.7.2 van de toelichting een tabel met
de bestaande en toekomstige situatie
opgenomen. De inspreker vraagt zich
af of de parkeerplaats en opslag van
caravans ten zuiden van het
recreatiepark hier onderdeel van
uitmaken en verzoekt om dit verder te
verduidelijken.

► De parkeerplaats en opslag van
caravans vallen onder het kopje
‘centrale parkeervoorziening’. In het
ontwerpbestemmingsplan is dit verder
verduidelijkt.

Gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan



In het ontwerpbestemmingsplan is voor de oevers die binnen het
plangebied vallen een onderhoudsstrook van 5 meter opgenomen.
In paragraaf 4.7.2 van de toelichting is verduidelijkt wat onder het kopje
‘centrale parkeervoorzieningen’ wordt verstaan.

5. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
P.P. van Bergen namens Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Vooroverlegreactie

Standpunt gemeente

► Inspreker geeft aan dat het
belangrijk is de beheersbaarheid van
incidenten en de zelfredzaamheid van
personen te bevorderen. In dit kader
adviseert de inspreker verschillende
maatregelen te nemen. Zo dient te
worden voorkomen dat verminderd
zelfredzamen binnen de
invloedsgebieden van risicobronnen
verblijven en is het van belang dat er
op het park voldoende
bluswatervoorzieningen aanwezig zijn.

► De beantwoording van de
vooroverlegreactie van de
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is
te vinden op pagina 6, 7 en 8.
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De beantwoording van de vooroverlegreactie van de Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost is te vinden op pagina 6, 7 en 8.

6. Provincie Noord-Brabant
P.M.A. van Beek, namens Cluster Ruimte Provincie Noord-Brabant
Vooroverlegreactie

Standpunt gemeente

► Inspreker merkt op dat in het
voorontwerpbestemmingsplan twee
losse bestemmingsvlakken zijn
opgenomen: een voor het
recreatiepark en een voor het
parkeerterrein. Inspreker adviseert
een relatie tussen beide
bestemmingsvlakken te leggen door
middel van een koppelteken. Op deze
manier ontstaat één bouwperceel en
wordt voorkomen dat er strijd ontstaat
met artikel 3.1 van de Verordening
Ruimte 2014.

► Beantwoording wordt nog
afgestemd met CroonenBuro5 en
Juridische Kwaliteitszorg.

► Inspreker geeft aan in te kunnen
stemmen met de in het
bestemmingsplan opgenomen
kwaliteitsverbetering van het
landschap. Inspreker mist echter
zekerstelling dat deze
kwaliteitsverbetering ook gerealiseerd
en duurzaam in stand gehouden zal
worden. Tot slot wordt opgemerkt dat
het opvallend is dat de in de
toelichting genoemde anterieure
overeenkomst, niet in het
bestemmingsplan is opgenomen.

► De door de inspreker bedoelde
landschappelijke kwaliteitsverbetering
(inpassing parkeerterrein) is inmiddels
gerealiseerd conform de anterieure
overeenkomst. In het
ontwerpbestemmingsplan is de aanleg
en instandhouding van deze inpassing
planologisch geregeld. Hiertoe is in de
planregels een voorwaardelijke
verplichting opgenomen.

► Inspreker geeft aan dat het plan in
strijd is met de Verordening ruimte
2014 voor wat betreft de onderdelen
die zelfstandige bewoning van
bedrijfsgebouwen, solitaire
recreatiewoningen en andere niet voor
bewoning bestemde gebouwen
mogelijk maken.

► De inspreker doelt in haar reactie
op de in het voorontwerp opgenomen
regelingen ten behoeve van de
huisvesting van arbeidsmigranten.
Inmiddels is in overleg met de
provincie en de Oostappen Groep
besloten de huisvesting van
arbeidsmigranten uit het
bestemmingsplan te halen en via een
tijdelijke omgevingsvergunning te
regelen.

Gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan


In de planregels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen ten
behoeve van de landschappelijke inpassing van het parkeerterrein.
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Inspraakreacties
1. Kranenvenweg 10
L.J.A. Henselmans namens Landgoed Kraneven
Inspraakreactie

Standpunt gemeente

► Inspreker geeft aan dat de
ontwikkelingen bij Prinsenmeer voor
te veel overlast zullen gaan zorgen.
Vooral door overmatig geluid,
verkeersdrukte en personendruk.

► In het kader van de actualisering
van de milieuvergunning is een
akoestisch onderzoek uitgevoerd.
Conclusie van dit onderzoek is dat bij
het beëindigen van de jetskiactiviteiten voldaan kan worden aan
de geluidsnormen. Om tegemoet te
komen aan de inspraakreactie, zijn de
jetski-activiteiten uit het
bestemmingsplan gehaald.
► Ten aanzien van de overige
opmerkingen wordt Prinsenmeer
geadviseerd om hierover met
regelmaat gesprekken te voeren en
waar mogelijk overlast terug te
dringen.

Gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan


De jetski-activiteiten zijn uit het bestemmingsplan gehaald.

2. Diverse inwoners uit Ommel
Inspraakreactie

Standpunt gemeente

► Insprekers geven aan dat het
toestaan van jetski’s voor een
geluidsprobleem zal zorgen.

► In het kader van de actualisering
van de milieuvergunning is een
akoestisch onderzoek uitgevoerd.
Conclusie van dit onderzoek is dat bij
het beëindigen van de jetskiactiviteiten voldaan kan worden aan
de geluidsnormen. Om tegemoet te
komen aan de inspraakreactie, zijn de
jetski-activiteiten uit het
bestemmingsplan gehaald.

Gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan


De jetski-activiteiten zijn uit het bestemmingsplan gehaald.
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Beantwoording vooroverlegreactie Veiligheidsregio BrabantZuidoost
Advies VRBZO op basis van Besluit externe veiligheid transportroutes
Op basis van het Bevt adviseren wij vanuit de mogelijkheden tot bestrijdbaarheid
en zelfredzaamheid:
a) sluit verminderd zelfredzamen uit in de invloedsgebieden van de A67;
b) realiseer centraal afsluitbare ventilatie in de bouwwerken op het terrein
binnen het invloedsgebied van het toxisch scenario weg;
c) communiceer door toepassing van risico-communicatie over de risico’s van
de A67 aan de gebruikers van het plangebied die op hen van toepassing
zijn;
d) de BHV-organisatie dient geïnstrueerd te zijn over de aanwezige risico’s
van de A67 ten opzichte van het plangebied en zij dient geoefend te zijn
op dezen;
e) ter bestrijding van het voorkomen van een warme Bleve op de snelweg is
minimaal 3000 liter water per minuut noodzakelijk.
Beantwoording
a) Het is belangrijk te signaleren dat de bestemming is gericht op alle typen
gebruikers, en niet speciaal gericht is op een groep verminderd
zelfredzamen. Het invloedsgebied van de A67 heeft een breedte van 4km,
en de gemeente heeft niet als beleid om beperkt zelfredzamen binnen
deze afstand uit te sluiten. In het onderhavige plan is binnen het
invloedsgebied van een Bleve een verschuiving van functies doorgevoerd.
Op de verbeelding is het invloedsgebied van de A67 verplaatst van 200
meter naar 230 meter vanaf het hart van de weg, door middel van het
verplaatsen van de functieaanduiding ’parkhotelservice’.
b) Voor zover mechanische ventilatiesystemen aanwezig zijn in de ruimtes
waar mensen binnen verblijven, kan dit systeem via de stoppenkast
uitgeschakeld worden. De exploitant zal hiervoor instructies opstellen.
c) Binnen de inrichting zal het calamiteitenplan worden uitgebreid met een
paragraaf waarin is aangeven hoe gehandeld moet worden in geval van
(dreigend) incident met gevaarlijke stoffen.
d) Zie c.
e) Wij merken op dat het binnen het Nederlandse externe veiligheidsbeleid
uitgangspunt is dat op wegen geen warme Bleve’s optreden. Wij merken
tevens op dat een dergelijke maatregel niet in een bestemmingsplan
verankerd kan worden.
Advies VRBZO op basis van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
In ons advies van 2014 hebben wij enkele maatregelen integraal geadviseerd in
lijn met de Wabo. In onze ogen leveren deze maatregelen een bijdrage aan de
mogelijkheden tot beheersbaarheid en bestrijdbaarheid. Er vinden veranderingen
in het plangebied plaats die van invloed zijn op de mogelijkheden tot
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. Onderstaande beheersmaatregelen kunnen
worden overwogen vanuit brandveiligheidsoogpunt:
a) interpen van de propaantank of voorzieningen treffen zodat de effecten
van een BLEVE/flare ten opzichte van het recreatiepark worden beperkt.
Daarnaast dient te worden voorkomen dat de propaantank kan worden
aangestraald vanuit externe branden;
b) laat voor de propaantank een kwantitatieve risico analyse (QRA) opstellen
door de vergunninghouder. Deze berekening maakt de risico’s ten opzichte
van de omgeving inzichtelijk (advies: neem ook bezoekers binnen de
inrichting mee);
c) ter bevordering van tijdige ontvluchting is het noodzakelijk om
rookmelders aan te laten brengen in de caravans/chalets in minimaal de

6

verkeersruimte(n)/laatste vertrek dat grenst aan de buitendeur (indien er
een WBDBO van 20 minuten is of 3 meter afstand aanwezig is tussen
kampeermiddelen onderling);
d) laat een plan van aanpak opstellen door de vergunninghouder voor de
bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid, met als doel: voldoen aan de
beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening VRBZO.
e) verklaar de handreiking brandveiligheid kampeerterreinen van toepassing
op kampeermiddelen waar wordt geslapen en verbleven waarop het
bouwbesluit niet van toepassing is (publiek- of privaatrechtelijke borging).
Beantwoording
a) Het tankpark is uitgevoerd conform de PGS, het is daarmee warme-Bleve
vrij uitgevoerd. Wij merken op dat de tank het gas onttrekt in de gasfase.
Het interpen zou betekenen dat dit proces onmogelijk wordt.
b) Er is een QRA opgesteld voor de 18 m³ propaantank op recreatiepark
Prinsenmeer. Het plaatsgebonden risico 10-6/jaar overlapt de rand van
het perceel van Kraneven Holding B.V. Dit betreft een recreatieterrein en
is in het Bevi gedefinieerd als een kwetsbaar object. De risico-contour
overlapt echter enkel de groenzone aan de buitenrand van het
recreatieterrein. Als de definitie van een kwetsbaarobject in het Bevi in
samenhang met artikel 4 lid 2 onderdeel b van de Revi wordt gelezen blijk
dat wordt voldaan aan het gestelde in het Bevi/de Revi. Ook overschrijdt
het berekende groepsrisico de oriëntatiewaarde niet. Er zijn daardoor geen
aanvullende maatregelen noodzakelijk.
c) Alle eigen verblijfseenheden worden voorzien van een rookmelder. Op de
jaarplaatsen die nog niet in eigendom zijn, wordt gestimuleerd dat de
eigenaren zelf ook een rookmelder plaatsen. Daarnaast merken wij op dat
wij niet bevoegd zijn om dergelijke eisen op te nemen in een
bestemmingsplan.
d) Door de brandweer van Asten is 20 september 2012 een calamiteitenplan
opgesteld. Jaarlijks worden alle bluswatervoorzieningen gecontroleerd door
de brandweer.
e) In het kader van brandveiligheid worden alle eenheden op een
brandveilige afstand van elkaar geplaatst, zoals verwoord in de
handreiking brandveiligheid kampeerterreinen. Alle eigen
verblijfseenheden staan op 5 m. Voor alle jaarplaatsen worden, zodra de
mogelijkheden zich voordoen, de privé verblijfseenheden ook zodanig
herschikt dat de afstand tussen te handhaven verblijfseenheden minimaal
3m wordt en waar verplaatsing mogelijk is de eenheden meteen op 5 m
geplaatst worden.
Advies VRBZO op basis van Wet Veiligheidsregio’s artikel 25
Het nabij gelegen bosgebied bestaat voornamelijk uit naaldhout en is al lange tijd
niet meer onderhouden. Omdat het bosgebied tegen het plangebied aanligt is dit
een reden om een bosbrand met als gevolg brandoverslag naar de camping als
risico mee te wegen. De volgende maatregelen kunnen een bijdrage leveren aan
een zo veilig mogelijke omgeving:
a) breng de beheersmaatregelen voor het risico natuurbrand voortkomend uit
de “Risico inventarisatie index (RIN)” nader ten uitvoering (dit kan door
borging van de maatregelen in het bestemmingsplan of privaatrechtelijke
overeenkomst(en));
b) sluit verminderd zelfredzamen binnen een afstand van minimaal 15 meter
van de bosrand uit;
c) laat rookmelders aanbrengen in minimaal de verkeersruimte(n)/laatste
vertrek dat grenst aan de buitendeur van de eerste rij caravans/chalets bij
de bosrand en indien er een WBDBO van 20 minuten is of 3 meter afstand
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geldt tussen kampeermiddelen onderling ter bevordering van de tijdige
ontvluchting;
d) communiceer door middel van risico-communicatie over de risico’s aan de
gebruikers van het plangebied die op hen van toepassing zijn (integraal
bekeken);
e) de BHV-organisatie dient goed geïnstrueerd te zijn over de aanwezige
risico’s binnen het plangebied, daarnaast is het voornaam geoefend te zijn
op dezen.
Beantwoording
a) Aan de bosrand aan de westzijde van het plangebied is recent een strook
vrijgemaakt van beplanting om brandoverslag te voorkomen.
b) Verminderd zelfredzamen worden in een zone van 15 meter rondom het
natuurgebied uitgesloten, door middel van het verplaatsen van de
functieaanduiding ’parkhotelservice’.
c) Alle eenheden beschikken over een rookmelder.
d) Risico-communicatie is onderdeel van het calamiteitenplan van
recreatiepark Prinsenmeer.
e) De BHV-organisatie wordt goed geïnstrueerd over de aanwezige risico’s.
De aanwezige risico’s worden ook benoemd in het calamiteitenplan.
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