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 1. INLEIDING 
 

 

1 Aanleiding voor 

 het plan 

De gemeente Buren heeft een verzoek ontvangen voor de uitbreiding van Fo-

rellenvijvers De Kamphoeve aan de Harensestraat 8a te Ommeren. Verzoeker 

is voornemens de huidige accommodatie met een drietal vijvers met een ge-

zamenlijke oppervlakte van 4500 m2 uit te breiden. 

Voorliggend plan dient om de voorgestelde ontwikkelingen mogelijk te maken. 

 

 

2. Ligging van het  

 plangebied 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied ten zuidwesten van het dorp 

Ommeren. De onderstaande kaart geeft de ligging nader weer. 

 

 

 
Ligging plangebied 

 

 

3. Geldend plan Het plangebied is gelegen binnen het Bestemmingsplan Buitengebied Buren 

2008. Het plan is door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 1 juni 2010 

gedeeltelijk goedgekeurd. De goedkeuring onthouding had geen betrekking op 

dit plangebied. Voor dit plangebied is de bestemmingsregeling inmiddels van 

toepassing. Ter plaatse van de uitbreiding hebben de gronden binnen dit be-

stemmingsplan de bestemming “Agrarisch - Komgebied” met de aanduiding 

“weidevogelgebied”. Ter plaatse van Forellenvijvers de Kamphoeve hebben de 

gronden de bestemming “Sport” met de aanduiding “visvijver”. 

De bedoeling van de bestemming Agrarisch - Komgebied is om agrarisch ge-
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bruik mogelijk te maken en de bestaande openheid van het gebied zo min 

mogelijk aan te tasten. Het gebied is mede daardoor geschikt voor weidevo-

gels. De voorliggende planwijziging is in omvang gering en de bestaande 

openheid van het gebied wordt door het nu voorgestelde recreatieve gebruik 

als visvijvers niet aangetast. 

Aan het eind van het hoofdstuk is een uittreksel van de plankaart van het Be-

stemmingsplan Buitengebied Buren 2008 opgenomen.  

 

 

4. Beleid hogere 

 overheden 

Vanuit de rijksoverheid zijn geen bijzondere beleidsaspecten van toepassing 

op het betreffende plangebied.  

Nagegaan is of in het streekplan Gelderland mogelijke belemmeringen zijn 

aangegeven voor de hier geplande uitbreiding van de visvijvers. Het plange-

bied ligt buiten, doch grenst aan het waardevol "weidevogel- en ganzenge-

bied" dat is opgenomen in het streekplan 2005 van de provincie Gelderland. 

Op onderstaand uittreksel uit de Beschermingskaart van het streekplan is het 

weidevogelgebied aangegeven. De cirkel geeft de ligging van het plangebied 

weer.  

 

 
 Uittreksel beschermingskaart  streekplan Gelderland 

  

In zoverre het streekplan daarover duidelijkheid kan verschaffen, gezien de 

grofmazigheid en de schaal van het gebruikte kaartmateriaal, ligt de bestaan-

de visvijver volgens de beleidskaart ruimtelijke structuur op de rand van de 

gronden die zijn aangeduid als waardevol landschap en waardevol open land-

schap. Het kaartje op de volgende pagina bevat een uittreksel uit de beleids-

kaart. Met een cirkel is het onderhavige plangebied aangegeven.  

Het onderhavige plangebied grenst ook aan het gebied dat is aangeduid als 

zoekruimte regionale waterberging. 

De geplande uitbreiding van de visvijvers heeft slechts beperkte gevolgen voor 

de openheid van het landschap. Bovendien worden er geen nieuwe bouwmo-

gelijkheden mogelijk gemaakt.  De geplande uitbreiding van de visvijvers wordt 
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niet als strijdig gezien met de beleidsuitgangspunten van de provincie.  

 

 

 
 Uittreksel beleidskaart ruimtelijke structuur  streekplan Gelderland 

  

 

5. Gemeentelijk  

 beleid 

Nagegaan is of de uitbreiding van Forellenvijvers de Kamphoeve passend is 

binnen de ruimtelijke beleidsuitgangspunten van de gemeente zoals die zijn 

vastgelegd in de structuurvisie 2009-2019.  

 

De forellenvijvers betreffen een dagrecreatieve functie. In de structuurvisie is 

als beleidskader (bladzijde 19) opgenomen dat de gemeente een kwalitatieve 

versterking van het bestaande recreatieve aanbod nastreeft. De aard en om-

vang van het dagrecreatiebedrijf zijn passend binnen de beleidsuitgangspun-

ten zoals vastgelegd in de structuurvisie. 
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 2. ONDERZOEK 
 

 

1. Algemeen Aan het voorliggende plan ligt een aantal onderzoeken ten grondslag, waarvan 

in dit hoofdstuk de resultaten zijn opgenomen. Achtereenvolgens worden de 

inventarisatie, de milieuaspecten, de externe veiligheid, de archeologie, de wa-

terhuishouding en de economische uitvoerbaarheid behandeld. 

 

 

2. Inventarisatie Het plangebied ligt ten zuidwesten van de kern Ommeren aan de Haren-

sestraat 8a en betreft de accommodatie van Forellenvijvers de Kamphoeve en 

de gronden ten noordwesten daarvan, waar de uitbreiding gerealiseerd zal 

worden. De huidige accommodatie van Forellenvijvers de Kamphoeve bestaat 

uit een zestal vijvers, een parkeerterrein, een kantine, een terras en een ge-

bouw waar de voorraad forellen gehouden wordt. Aan de noordoostzijde van 

het plangebied bevindt zich een burgerwoning. Ten noordwesten van deze wo-

ning bevindt zich een gebouw welke gebruikt wordt voor opslag. De gronden 

ter plaatse van de voorziene uitbreiding van Forellenvijvers de Kamphoeve 

kennen een agrarisch gebruik.  

De omliggende gronden van het plangebied kennen een agrarisch gebruik. 

Zuidwestelijk van het plangebied ligt de weg Spilbergen. Aan deze weg bevin-

den zich verschillende agrarische bedrijven.  

 

 
Luchtfoto  

 

 

3. Milieuaspecten Bodemonderzoek 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet onderzocht worden of de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geschikt is voor de te realiseren func-

tie. Met dit doel is de planlocatie onderzocht. 
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In oktober 2009 is door Verhoeven Milieutechniek b.v een verkennend bodem-

onderzoek (rapportnummer B09.3935) uitgevoerd. Uit hoofdstuk 8.3 conclusie 

en aanbeveling blijkt het volgende: 

Voor de locatie werd een hypothese gesteld van een onverdachte locatie. Op 

basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen, 

aangezien in de bodem lichte tot matige verhoogde gehalten voor enkele pa-

rameters zijn aangetoond. Het betreffen overschrijdingen van de achtergrond- 

en/of streefwaarden met uitzondering van het matig verhoogde gehalte van ba-

rium in het grondwatermonster van peilbuis PB11. In overleg met de gemeente 

is besloten geen aanvullende onderzoek uit te voeren met betrekking tot dit 

matig verhoogde gehalte barium, aangezien het zeer waarschijnlijk een ver-

hoogde achtergrondwaarde betreft. 

Opvallend is het aantreffen van een licht verhoogd gehalte voor minerale olie 

(200µg/l), welke de tussenwaarden van 325µg/l benadert. Aangezien vanuit het 

historisch onderzoek geen directe oorzaak is aan te wijzen en vanuit de huidige 

functie geen aanleiding bestaat voor het aantreffen van een verontreiniging met 

minerale olie is het grondwater uit peilbuis PB01 herbemonsterd. Na herbe-

monstering is in het grondwater uit peilbuis PB01 geen verhoogd gehalte voor 

minerale olie meer aangetoond. 

Met het uitgevoerd verkennend bodemonderzoek is, aldus Verhoeven Milieu-

techniek b.v, de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op het kadastrale 

gedeelte D 143 te Ommeren in voldoende mate vastgesteld. Vanuit milieuhygi-

enisch oogpunt bestaan er aldus geen bezwaren tegen de voorgenomen be-

stemmingsplanwijziging. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is als separate bijlage bij dit plan gevoegd. 

 

Geluidhinder 

Het voorliggende bestemmingsplan maakt geen nieuwe woningen mogelijk. 

Een onderzoek naar de geluidhinder vanwege het wegverkeer kan in het kader 

van dit bestemmingsplan achterwege blijven.  

 

Overige milieuhinder 

Het perceel waarop de uitbreiding is gepland kent een agrarisch gebruik. De 

voorziene uitbreiding van de Forellenvijvers de Kamphoeve zal geen gevolgen 

hebben voor nabij gelegen bedrijven en woningen. De nabij gelegen bedrijven 

geven ook geen zodanige hinder dat dit nadelige gevolgen heeft voor het ge-

bruik van het onderhavige perceel. 

 

Luchtkwaliteit 

Vanaf 15 november 2007 is de wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit ge-

wijzigd en is sindsdien opgenomen in hoofdstuk 5 van de Wet Milieubeheer 

(luchtkwaliteitseisen). Deze wijziging wordt ook wel kortweg de Wet Luchtkwali-

teit 2007 genoemd.  

In artikel 5.16 van de gewijzigde Wet milieubeheer is vastgelegd onder welke 

voorwaarden bestuursorganen de bevoegdheden uit lid 2 mogen uitoefenen. 

Als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan vormen de luchtkwali-

teitseisen geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid: 

− er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde; 

− een project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van een 

grenswaarde; 
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− een project draagt “niet in betekenende mate” bij aan een verslechtering 

van de luchtkwaliteit, wat inhoudt dat door het project de luchtkwaliteit met 

minder dan 1% verslechtert;  

− een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen. 

 

Het huidige en het te verwachten verkeersaanbod is zodanig laag dat er geen 

sprake van is dat de luchtkwaliteit in betekende mate zal veranderen ten gevol-

ge van de geplande ontwikkelingen. Een nader onderzoek naar de gevolgen 

voor de luchtkwaliteit is daarom niet noodzakelijk. 

 

 

4. Externe veilig- 

 heid 

Met behulp van de Risicokaart van de provincie Gelderland is bepaald of zich 

in de nabijheid van de locatie risico-objecten bevinden met mogelijke effecten 

in relatie tot de beoogde functie en de uitbreiding daarvan. Volgens de gege-

vens van de kaart zijn deze niet aanwezig. Een uittreksel van de risicokaart 

volgt hieronder. 

 

 
risicokaart plangebied                                       bron provincie Gelderland 

 

 

5. Archeologie 

 

Ruimtelijke plannen en projecten die archeologische gegevenheden in de bo-

dem kunnen aantasten moeten zo veel mogelijk rekening houden met bekende 

en te verwachten archeologische waarden. Door middel van het verdrag van 

Malta wordt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beschermd. Het 

verdrag is in 1992 tijdens de Conventie van Valletta ondertekend door twintig 

Europese staten, waaronder Nederland, en werd in 1998 met een goedkeu-

ringswet bekrachtigd. Het verdrag is op 1 september 2007 in de Nederlandse 

wetgeving (de Monumentenwet) geïmplementeerd. In feite wordt vanaf eind ja-
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ren 90 van de vorige eeuw al in de geest van het verdrag van Malta gewerkt. 

Omdat niet bekend is in hoeverre er archeologische waarden binnen het plan-

gebied in de grond zitten dient dit op basis van het verdrag van Malta onder-

zocht te worden.  

 

In februari 2010 is door ARC bv een archeologisch bureau- en inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 2009-206). Uit het bureau- en in-

ventariserend veldonderzoek blijkt dat op de onderzoekslocatie in de onder-

grond een oud oppervlak aanwezig is. Dit oude oppervlak heeft langere tijd aan 

het oppervlak gelegen, waardoor bodemvorming is opgetreden. Mogelijk heeft 

in deze tijd bewoning plaatsgevonden op de onderzoekslocatie. Een vervolg-

onderzoek is aldus ARC bv noodzakelijk om dit vast te stellen. Normaal ge-

sproken zou dit vervolgonderzoek moeten worden uitgevoerd in vorm van een 

proefsleuvenonderzoek. Gezien de aard van de werkzaamheden wordt echter 

geadviseerd om de geplande forellenvijver uit te laten graven onder archeolo-

gische begeleiding. Tijdens de graafwerkzaamheden kan dan worden bekeken 

of onder de laklaag nog intacte archeologische sporen en/of resten aanwezig 

zijn. Voor de archeologische begeleiding is een Programma van Eisen nood-

zakelijk dat voor aanvang van de werkzaamheden moet worden goedgekeurd 

door het bevoegd gezag, de gemeente Buren. De gemeente bepaalt of dit ver-

volgonderzoek daadwerkelijk moet worden uitgevoerd. Ook bepaalt zij de aard 

en omvang van het vervolgonderzoek. Op plaatsen waar in de toekomstige 

ontwikkeling niet dieper wordt gegraven dan 65 cm –mv wordt de laklaag niet 

verstoord (veiligheidsmarge 0,3 m) en is vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 

 

Het bureau- en inventariserend veldonderzoek is als separate bijlage bij dit 

plan gevoegd. 

 

 

6. Flora & fauna Sinds 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet van kracht. Door middel van deze 

wet worden een groot aantal plant- en diersoorten beschermd. Als er plannen 

zijn om bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen uit te voeren zal er gekeken moe-

ten worden of deze plannen, of onderdelen hiervan, nadelige effecten kunnen 

hebben op aanwezige of mogelijk aanwezige beschermde flora en fauna.  

 

In maart 2010 is door RPS BCC B.V. een flora en fauna onderzoek uitgevoerd 

(projectnummer NC9011900). Op basis van dit rapport adviseert RPS BCC 

B.V. dat er aanvullend veldwerk moet worden uitgevoerd naar het voorkomen 

van broedvogels en beschermde salamandersoorten. Dit veldwerk kan pas in 

het voorjaar van 2010 plaatsvinden.  

Daarnaast dienen aldus RPS BCC B.V. de in hoofdstuk 6.1.2 en 6.1.3 van het 

flora en fauna onderzoek beschreven vervolgstappen te worden genomen, in 

de vorm van een lichte en een uitgebreide toets. Deze toetsen dienen als on-

derbouwing voor een aan te vragen ontheffing.  

Als het plan zó wordt aangepast dat de watergangen in het projectgebied niet 

worden gedempt en ook anderszins niet of nauwelijks worden verstoord, ont-

staat een heel andere situatie. Negatieve effecten kunnen dan worden verme-

den. Tegen de uitvoering van het aangepaste plan bestaan dan vanuit de Flo-

ra- en faunawet waarschijnlijk geen bezwaren. Beoordeling door bevoegd ge-

zag (Dienst Regelingen) van dit alternatief en van het onderhavige rapport, zal 

hier definitief uitsluitsel over geven.  
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Het onderzoek is als separate bijlage bij dit plan gevoegd. 
 

Ten behoeve van de voorgenomen aanpassingen heeft overleg plaatsgevon-

den met het Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Om de functi-

onaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen van de heikikker, poelkikker en 

de kleine modderkruiper te waarborgen is verzoeker voornemens een brugcon-

structie, bestaande uit een betonnen plaat over de sloot te realiseren in plaats 

van de sloot te dempen. Ook is verzoeker voornemens om voorafgaand en tij-

dens de aanleg van de bruggen, de slootkant te inspecteren op heikikkers en 

poelkikkers en deze, indien aanwezig, te verplaatsen naar een ander deel van 

de sloot uit de buurt van de werkzaamheden. Het ministerie geeft aan dat in dit 

geval het toegestaan is de voorgenomen werkzaamheden zonder ontheffing uit 

te voeren, mits de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd zoals ge-

noemd in het rapport “Activiteitenplan Demping van B-watergang 100426 te 

Ommeren” d.d. 27 januari 2010, zoals door het ministerie ontvangen op 3 fe-

bruari 2010, en de aanvullende informatie d.d. 15 februari 2010. Wel dient de 

zorgplicht in acht genomen te worden. 

 

Verzoeker past zijn plannen aan overeenkomstig het besluit van het Ministerie 

van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Dientengevolge kan extra onderzoek 

achterwege blijven. 

 

 

7. Waterhuis-

 houding 

Ten behoeve van de uitbreiding van Forellenvijvers de Kamphoeve worden in 

het plangebied een drietal visvijvers aangelegd met een totale oppervlakte van 

4500 m2. Verzoeker is voornemens om B-watergang 100426 te dempen en B-

watergang 100427 te verbreden. De watergang aan de zuidwestzijde van het 

plangebied wordt doorgetrokken. Het plan beoogd meer oppervlakte water aan 

te leggen. Er behoeven geen compenserende maatregelen genomen te wor-

den. 

Ten behoeve van de voorgenomen toekomstige ontwikkelingen heeft overleg 

met het waterschap plaatsgevonden. Door het Waterschap Rivierenland is in 

een daartoe uitgebracht besluit aangegeven dat het waterschap besloten heeft 

ontheffing te verlenen van de Keur voor waterkeringen en wateren onder de in 

het besluit opgenomen voorschriften.  

 

Verzoeker past zijn plannen aan overeenkomstig het besluit van het Ministerie 

van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. B-watergang 100426 wordt overeen-

komstig het besluit niet gedempt. Voldaan kan worden aan de voorwaarden 

van het waterschap. 

 

 

8. Verkeer en

 parkeren 

 

Op dit moment maken gedurende het hoogseizoen dagelijks circa 150 mensen 

gebruik van de accommodatie. De verwachting is dat dit aantal na de uitbrei-

ding zal toenemen tot 200 mensen per dag gedurende het hoogseizoen. Voor 

de te verwachtte toename aan bezoekers zal op het terrein voorzien worden in 

voldoende gelegenheid tot parkeren.  Nu is circa 2500 m2 voor parkeerruimte 

aanwezig. Indien nodig kan dit verder op eigen terrein worden uitgebreid. Het 

bestaande wegprofiel is toereikend om te voorzien in de beperkte toename aan 

verkeersbewegingen ten gevolge van de uitbreiding van het dagrecreatiebe-

drijf. Een toename van maximaal 100 verkeersbewegingen per dag heeft geen 

significante gevolgen voor geluidhinder vanwege het wegverkeer.  
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9. Economische 

 uitvoerbaarheid 

De activiteiten worden geheel door belanghebbenden voorbereid, uitgevoerd 

en bekostigd. Voor de realisering van de beoogde activiteiten zijn aan de be-

staande infrastructuur geen aanpassingen noodzakelijk. Voor de gemeente zijn 

er geen kosten in exploitatieve zin. 
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3. PLANBESCHRIJVING 
 

 

1. Algemeen Forellenvijvers De Kamphoeve aan de Harensestraat 8a te Ommeren heeft 

meerdere vijvers die gebruikt worden voor de recreatiesport. Ten behoeve van 

de bezoekers bevindt zich aan de noordzijde een parkeerterrein. Ter hoogte van 

de vijvers bevindt zich een kantine en een bouwwerk waar de voorraad forellen 

worden opgeslagen. Ten behoeve van de bedrijfsvoering is verzoeker voorne-

mens Forellenvijvers de Kamphoeve uit te breiden met drie vijvers met een tota-

le oppervlakte van 4500m2.  

In paragraaf 2 wordt nader ingegaan op de invulling van het plan, waarna in pa-

ragraaf 3 een toelichting gegeven wordt op de bestemmingsregeling. 

 

 

2. Beschrijving Gezien de samenhang met de bestaande visvijvers worden de uitbreiding en 

bestaande accommodaties in het voorliggende bestemmingsplan tezamen ge-

regeld. Met de regeling wordt aangesloten bij de regeling zoals in het Bestem-

mingsplan Buitengebied Buren 2008.  

Ten noorden van de huidige accommodatie zullen drie vijvers gerealiseerd wor-

den: een tweetal vijvers met een oppervlakte van 625m2 en één vijver met een 

oppervlakte van 2700m2. De watergang aan de zuidwestzijde van het plange-

bied wordt doorgetrokken. Verzoeker is voornemens op deze gronden een toi-

letgebouw te realiseren. Dit toiletgebouw past binnen de regeling van het voor-

liggende bestemmingsplan. De bestaande bebouwing op het terrein blijft ge-

handhaafd.  

 

Een situatieschets van de toekomstige situatie volgt op de volgende pagina. 

 

 

3. Juridische as-

pecten 

Het bestemmingsplan is opgesteld binnen de vigeur van de nieuwe Wet ruimte-

lijk ordening (Wro) die sinds 1 juli 2008 van kracht is. Hierin is een wettelijk ver-

plichting opgenomen om bestemmingsplannen en andere ruimtelijke besluiten in 

digitale vorm vast te stellen. 

In de nieuwe Wro zijn nadere regelingen opgenomen om het betrouwbaar be-

schikbaar stellen en vergelijkbaar maken van ruimtelijke plannen en besluiten te 

bevorderen. Dit door het gebruik van standaarden voor de vormgeving, inrich-

ting en beschikbaarstelling en voor de opzet en inrichting van de regels die bij 

een bestemmingsplan worden gegeven. 

Daartoe is naast het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de Regeling standaarden 

ruimtelijke ordening (Rsro) vastgelegd, waarin standaarden worden voorge-

schreven. Het betreft het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO2008), de 

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2008) en de Standaard 

Toegankelijkheid Ruimtelijk Instrumentarium (STRI2008).  Deze standaarden 

zijn van toepassing per 1 januari 2010.  

Dit bestemmingsplan voldoet aan bovengenoemde standaarden. 

De gronden in het plangebied zijn bestemd tot “Sport”. Ten behoeve van de be-

drijfsvoering is de aanduiding “specifieke vorm van sport - sportvisserij” opge-

nomen. De bestemming is gericht op het bieden van mogelijkheden voor de be-

treffende sportvoorzieningen. Het bebouwd oppervlak van de gebouwen mag 

worden uitgebreid tot 120% van het bestaande bebouwd oppervlak van de ge-

bouwen, tot een maximum van 375 m2. Daarbij zijn tevens de goot- en bouw-

hoogte vastgelegd. 
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4. OVERLEG  
 

1. Overleg In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimte-

lijke ordening is het plan voorgelegd aan: 

 

- het Waterschap Rivierenland 

- het Ministerie landbouw, natuur en voedselkwaliteit 

 

Het betreft hier een reguliere lokale ontwikkeling. Daarom zijn de Provincie en 

VROM-Inspectie niet bij het vooroverleg betrokken. Beide organisaties wor-

den wel van de terinzagelegging van het ontwerp op de hoogte gebracht. 

 

Het Waterschap heeft besloten ontheffing te verlenen van de Keur voor wa-

terkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland onder de in het besluit 

opgenomen voorschriften.  

Het besluit van het Waterschap Rivierenland is hierachter opgenomen. 

 

Het Ministerie landbouw, natuur en voedselkwaliteit heeft aangegeven dat de 

voorgenomen aanpassingen zonder ontheffing mogen worden uitgevoerd, 

mits de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd zoals genoemd in het 

rapport “Activiteitenplan Demping van B-watergang 100426 te Ommeren” d.d. 

27 januari 2010 zoals door het ministerie ontvangen op 3 februari 2010 en de 

aanvullende informatie d.d. 15 februari 2010. 

Het besluit van het Ministerie landbouw, natuur en voedselkwaliteit is hierach-

ter opgenomen. 



 

 

BESLUIT WATERSCHAP RIVIERENLAND 



 



 



 



 



 

 
BESLUIT MINISTERIE LANDBOUW, NATUUR EN 

VOEDSELKWALITEIT 
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