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1. Inleiding 
 
 
1.1. Planontwikkeling 
 
Aanleiding tot het archeologisch onderzoek vormt de voorgenomen ontwikkeling van recreatiepark 
“De Rooye Asch” aan de Grintweg en Haveltweg ten zuidoosten van Handel (Gemeente Gemert-
Bakel). De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 27 hectare. Ten behoeve van de 
planontwikkeling dient een bestemmingsplanwijziging te worden doorgevoerd.  
 

 
 
Afbeelding 1. Ligging van het onderzoeksgebied (rode stip) in Nederland. 
 
 
1.2 Archeologisch onderzoek 
 
Als gevolg van de te voorziene bodemingrepen (bouw- en graafwerkzaamheden) zullen mogelijk 
archeologisch relevante horizonten worden verstoord. Op basis van het vigerende landelijke 
(Monumentenwet 1988 en de KNA 3.2) en gemeentelijke beleid zal daarom een verantwoorde 
afweging moeten worden gemaakt van de in het geding zijnde archeologische belangen.  
 
In 2009 is voor de Gemeente Gemert-Bakel een Archeologische Beleidskaart opgesteld (Vestigia, 
2009). Deze kaart is beleidsmatig verankerd in de ‘Archeologieverordening Gemeente Gemert-Bakel 
2009’, die op 28 januari 2010 door het gemeentebestuur is vastgesteld. Op de Archeologische 
Beleidskaart wordt ter plaatse van het oostelijke deel van het onderzoeksgebied een rode zone, 
categorie 4, aangeduid. Dit betreft een gebied met een hoge archeologische verwachting. Hier geldt 
een archeologische onderzoeksplicht bij bodemingrepen met een grotere oppervlakte dan 500 
vierkante meter en tot op een grotere diepte dan 40 centimeter beneden het maaiveld. Deze zone wordt 
binnen het Bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied’, herzien in oktober 2011, aangeduid met 
een ‘dubbelbestemming archeologie’.  
 
Ter plaatse van het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied wordt een witte zone, categorie 7, 
aangeduid. Dit betreft een gebied zonder archeologische verwachting. Hier gelden geen 
archeologische verplichtingen.  
 
Ter plaatse van het overige deel van het onderzoeksgebied wordt op de Archeologische Beleidskaart 
een gele zone, categorie 6, aangeduid. Dit betreft een gebied met een lage archeologische verwachting. 
Binnen deze zone is archeologisch onderzoek niet verplicht, tenzij er een M.E.R.-plicht geldt, of het 
project onder de tracéwet valt.  
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Door de Gemeente Gemert-Bakel is besloten dat in het kader van het opstellen van het 
bestemmingsplan eerst een Archeologisch Bureauonderzoek en een (verkennend) Inventariserend 
Veldonderzoek door middel van Grondboringen (IVO-Overig) moet worden uitgevoerd, als eerste stap 
in de Archeologische Monumentenzorg-cyclus (AMZ-cyclus). In 2008 is door SOB Research ten 
behoeve van het plangebied reeds een Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd (van Wilgen, 
2008). Vervolgens is door SOB Research in 2008 een Inventariserend Veldonderzoek door middel van 
Grondboringen, verkennend, uitgevoerd (Ras, 2009). De toenmalige onderzoeksgegevens zijn in het 
kader van het huidige onderzoek geactualiseerd, en waar nodig, bijgewerkt.  
 
 
1.3 Opdrachtverlening 
 
Op basis van het door SOB Research opgestelde plan van aanpak (Aanvraag “Actualisatie 
Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen 
‘Bestemmingsplan de Rooye Asch’, Handel, Gemeente Gemert-Bakel”, d.d. 9 februari 2012) heeft 
Wind Mee Ontwikkelingsmaatschappij B.V. aan SOB Research opdracht verleend om deze 
actualisatie van het archeologisch onderzoek uit te voeren.  
 

 
 
Afbeelding 2. Ligging van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Topografische Kaart. 
Schaal 1: 25.000. Bron: Topografische Dienst; Emmen: 1995. 
 
 
1.4 Doel van het onderzoek 
 
Het doel van het Archeologische Bureauonderzoek en van het verkennende IVO-Overig was om 
inzicht te verwerven in de kans op de aanwezigheid van archeologische waarden binnen (delen van) 
het plangebied. Het onderzoeksgebied van het IVO-Overig was kleiner dan het plangebied, omdat ter 
plaatse van het noordoostelijke deel geen inrichtingswerkzaamheden zouden worden uitgevoerd. De 
oppervlakte van het onderzoeksgebied bedroeg 22.5 hectare.    
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Het onderzoek was gericht op de volgende aandachtspunten: 
 
• De geologie en de landschapsgeschiedenis ter plaatse van het onderzoeksgebied, in relatie tot de 

bewoningsmogelijkheden in het verleden; 
• De intactheid van de bodem ter plaatse van het onderzoeksgebied 
• De kans op de aanwezigheid van archeologische waarden ter plaatse van het onderzoeksgebied:  
• De mate waarin mogelijk aanwezige archeologische en cultuurhistorische waarden door de uit te 

voeren inrichtings- en bouwwerkzaamheden met aantasting kunnen worden bedreigd. 
 
 
1.5 Fasering    
 
Na de opdrachtverlening is een begin gemaakt met het onderzoek. In drie uitvoeringsfasen is naar de 
eindrapportage toegewerkt. Tijdens de eerste fase werd gewerkt aan de voorbereiding en de planning 
van het onderzoek en is het Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn diverse archieven 
geraadpleegd om al aanwezige archeologische, historische en geologische informatie zoveel mogelijk 
te kunnen benutten. Vervolgens is het booronderzoek uitgevoerd en zijn boorgegevens geanalyseerd. 
Deze boringen werden uitgevoerd op 26, 27, 28 en 29 augustus 2008 en op 26 en 27 november 2008.  
 

 
 
Afbeelding 3. Ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Kadastrale Kaart. 
Schaal 1: 6.000. ©Topografische Dienst Kadaster, Emmen [2007]. 
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Tenslotte is, op basis van de verkregen gegevens, een overzicht samengesteld van de aangetroffen 
archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden. De verkregen gegevens, de daaraan 
verbonden conclusies, alsmede de op basis hiervan tot stand gekomen adviezen zijn uitgewerkt in het 
in 2009 uitgebrachte eindrapport.  
Deze gegevens zijn nu opnieuw tegen het licht gehouden en gerelateerd aan de inmiddels gewijzigde 
regelgeving.  
 
 
1.6 Onderzoeksteam 
 
Het onderzoeksteam van SOB Research bestond uit: 
 
I. S. J. Beckers  veldwerk 
F. M. J. Delporte coördinatie veldwerk, veldwerk, gegevensverwerking  
F. A. van Meurs projectcoördinatie, archiefonderzoek, digitale grafische uitwerking 
J. Ras   rapportage 
L. R. van Wilgen archiefonderzoek, digitale grafische uitwerking en rapportage 
J. W. van Zessen coördinatie veldwerk, veldwerk, gegevensverwerking 
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2. Onderzoekssysteem: gehanteerde methoden en technieken 
 
 
2.1 Archeologisch Bureauonderzoek 
 
Het doel van het Archeologisch Bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van 
bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen een omschreven 
gebied, om daarmee te komen tot een gespecificeerde, archeologische verwachting. Het resultaat is 
een standaard- of deelrapport met een gespecificeerde archeologische verwachting, op basis waarvan 
een beslissing genomen kan worden ten aanzien van (eventueel) vervolgonderzoek. Het rapport bevat, 
waar mogelijk, gegevens over aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering 
en (relatieve) kwaliteit van archeologische waarden en aardwetenschappelijke eigenschappen.  
 
Het Archeologisch Bureauonderzoek is uitgevoerd en/of geactualiseerd conform de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie, versie 3.2, protocol 4002 Bureauonderzoek. In het kader van het 
Archeologisch Bureauonderzoek zijn diverse archieven geraadpleegd. Dit onderzoek heeft tot doel 
gebruik te maken van de in deze archieven beschikbare of alsnog destilleerbare informatie over de 
landschaps- en bewoningsgeschiedenis van het gebied. Onder meer zijn daarbij de archieven van 
TNO-NITG, de Topografische Dienst en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Archis2) 
geraadpleegd. Daarnaast werd er over het onderzoeksgebied en de directe omgeving nadere 
archeologische en historische informatie vergaard uit meerdere bronnen.  
  
 
2.2 Archeologisch Verwachtingsmodel 
 
Op basis van de tijdens het Archeologisch Bureauonderzoek verworven informatie over de huidige 
situatie, de aardwetenschappelijke en historische gegevens en de bekende archeologische en 
ondergrondse bouwhistorische waarden, vindt een proces plaats van analyse en interpretatie ten 
behoeve van het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting. Op basis van het 
Archeologisch Bureauonderzoek werd een Archeologisch Verwachtingsmodel opgesteld. Hierbij gaat 
het vooral om een gespecificeerde verwachting ten aanzien van de mogelijk aanwezige archeologische 
vondstcomplexen (mogelijke aard, gaafheid en ouderdom) in relatie met de geologische ondergrond 
(mogelijke diepteligging en context).  
 
 
2.3 Veldonderzoek 
 
2.3.1 Booronderzoek 
 
In 2008 is ter plaatse van het onderzoeksgebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Ten 
grondslag aan deze keuze lag het gegeven dat relevante archeologische niveaus mogelijk door 
sediment zijn afgedekt, waardoor het opsporen van archeologische vindplaatsen door middel van een 
oppervlaktekartering niet mogelijk was. De uitvoering van grondboringen was daarom in dit geval de 
minst destructieve methode, waarmee met voldoende betrouwbaarheid de kans op de aan- of 
afwezigheid van archeologische waarden kon worden aangetoond.  
 
Door middel van boringen kan de mate van intactheid van het geologisch profiel worden bepaald en 
kan inzicht worden verkregen in de geologische opbouw van een gebied. Dit is vooral van belang 
omdat de bewoningsmogelijkheden in Nederland tot de Romeinse tijd volledig afhankelijk waren van 
de landschappelijke situatie. Ook voor wat betreft de Romeinse tijd en de Middeleeuwen is er, 
ondanks de toegenomen mogelijkheden om door middel van bedijking, afdamming of kanalisering het 
landschap vorm te geven, nog steeds sprake van een sterke relatie tussen het natuurlijke landschap en 
de mogelijkheden tot bewoning.  
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Soms kan de stratigrafie, de aard, de dikte, de omvang en de ouderdom van de archeologisch 
interessante grondlagen aan de hand van de boringen globaal worden bepaald en verder in kaart 
worden gebracht. Soms kunnen ook direct al archeologische indicatoren worden getraceerd. 
Indicatoren voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen zijn onder meer de aanwezigheid 
van houtskool, verbrand bot, aardewerkfragmenten, potgruis, vuursteen, puin of verstoorde 
grondlagen.  
 
2.3.2 Oppervlaktekartering 
 
Bij een oppervlaktekartering wordt een terrein onderzocht op de aanwezigheid van archeologische 
vondsten aan het oppervlak. In gebieden waar archeologisch belangrijke lagen relatief dicht aan het 
oppervlak liggen (er is dan geen sprake van omvangrijke sedimentvorming op deze lagen) kan het 
uitvoeren van een oppervlaktekartering zinvol zijn. Vooral vers geploegde akkers lenen zich voor deze 
onderzoeksmethodiek. Het grootste deel van het onderzoeksgebied was bebouwd, of bestond uit 
grasland en verharding. De uitvoering van een oppervlaktekartering was dus, vanwege het ontbreken 
van vondstzichtbaarheid, grotendeels zinloos. Daar waar wel de kans op vondstzichtbaarheid bestond 
is, als aanvulling op het verkennende booronderzoek, een oppervlaktekartering uitgevoerd. 
 
 
2.4 Rapportage 
 
Na het onderzoek zijn de onderzoeksgegevens uitgewerkt en geanalyseerd. Ter afronding van het 
Archeologisch Bureauonderzoek en het Inventariserend Veldonderzoek is het nu voorliggende 
eindrapport samengesteld. De rapportage is in overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie, versie 3.2, protocol 4002 Bureauonderzoek en de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie, versie 3.2, protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek. 
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3. Archeologisch Bureauonderzoek 
 
 
3.1 Geologische, geomorfologische en bodemkundige gegevens 
 
Voor een analyse van de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw van het 
onderzoeksgebied en de directe omgeving is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 
 
- Anon.: Bodemkaart van Nederland schaal 1: 50.000, Toelichting bij kaartblad 51 Oost 

Eindhoven, Stichting voor Bodemkartering (Stiboka); Wageningen: 1981 
 
- Bisschops, J. H.: Toelichtingen bij de Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Blad 

Eindhoven Oost (51O), Rijks Geologische Dienst (RGD); Haarlem: tweede druk 1982 
 
- Rijks Geologische Dienst (RGD): Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Blad 

Eindhoven Oost (51O); Haarlem: tweede druk 1982 
 
- Stichting voor Bodemkartering (Stiboka): De Bodemkaart van Nederland schaal 1: 50.000, 

Blad 51 Oost Eindhoven; Wageningen: 1981 
 
- Stichting voor Bodemkartering (Stiboka)/Rijks Geologische Dienst (RGD): Geomorfologische 

Kaart van Nederland, Blad 51 Eindhoven; Wageningen/Haarlem: 1977 
 
- TNO/ NITG: Geologische Overzichtskaart van Nederland 1: 600.000 
 
- Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie: Gemeentelijke Erfgoedkaart voor het grondgebied 
 van de Gemeente Gemert-Bakel; Amersfoort: 2009  
 
Een nadeel bij het gebruik is de relatieve grofschaligheid van deze kaarten; de informatie is niet 
bedoeld en ook niet bruikbaar voor een beoordeling op perceelniveau. Wel bieden de kaarten kaders 
voor een globale inschatting van de geologische en paleogeografische situatie.  
 
Het gebied waarin ook het onderzoeksgebied is gelegen, maakt deel uit van een kantelende zone, 
gelegen aan de noordflank van het Brabants Massief, met het dalende Noordzeebekken ten westen 
ervan. Vanaf het Carboon wordt het gebied doorsneden door een stelsel van zuidoost-noordwest 
gerichte breuken, die het gebied in lage en hoge schollen, slenken en horsten, verdelen. De 
belangrijkste slenk is de zogenaamde Centrale Slenk. De Peelrandbreuk, die bij Meijel in Noord-
Limburg begint en via Bakel door de kern van Gemert naar Heesch verloopt, scheidt deze slenk van de 
oostelijk ervan gelegen Peelhorst. Een ten oosten van de Peelrandbreuk verlopende breuklijn werd 
aanvankelijk de storing van Uden-Volkel genoemd. Deze breuk verloopt over Handel. Op basis van de 
jongste onderzoeksresultaten wordt deze breuklijn de ‘Storing van Handel-West’ genoemd. Deze 
storing vormt de westelijke begrenzing van de ‘Horst van Handel’, waarvan de net ten oosten van 
Odiliapeel verlopende ‘Storing van Handel-Oost’ de oostelijke begrenzing vormt. De ‘Storing van 
Handel-Oost’ vormt de westelijke begrenzing van een slenk, waarvan de oostelijke begrenzing wordt 
gevormd door de Storing van Milheeze. 
 
De oudste pleistocene afzettingen bestaan uit de door de Rijn aangevoerde afzettingen van de 
Formatie van Tegelen. Het betreft klei- en zandlagen afgewisseld met grove grindhoudende zanden. 
Op de Formatie van Tegelen kunnen deels door de Maas aangevoerde fijne zanden met een wisselend 
kleigehalte en kleilagen zijn afgezet, maar deze sedimenten van de Kedichem Formatie kunnen op de 
Peelhorst ook ontbreken.  
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Gedurende het begin van het Midden-Pleistoceen werden in het gebied van de Centrale Slenk door de 
Rijn afzettingen van matig fijne en grindhoudende, grove zanden met ingesloten kleilagen 
gedeponeerd. Op de Peelhorst ontbreken deze afzettingen van de Formatie van Sterksel geheel. Nadat 
de Rijn door een opleving van de tektoniek in het Nederrijn-gebied tot een meer noordelijke loop werd 
gedwongen, stroomde de Maas alleen door de Centrale Slenk naar het noorden en zette hierin de 
grindhoudende grove zanden van de Formatie van Veghel af. De oudste van deze Veghel-Maas 
sedimenten dateren uit het Laat-Cromerien. Geleidelijk verlegde de Maas zijn stroombed naar het 
oosten en gleed, mede onder invloed van de opheffing en kanteling van de Peelhorst als gevolg van in 
het gebied optredende tektonische activiteiten, over de Peelhorst steeds verder naar het oosten af tot in 
de Slenk van Venlo. Hiermee kwam er een einde aan de sedimentatie door de grote rivieren in het 
gebied. Op de Peelhorst is alleen het onderste gedeelte van de Formatie van Veghel bewaard gebleven, 
bestaande uit een 5 à 10 meter dik pakket grindhoudend, grof zand. 
 
Het ten westen van de Peelhorst gelegen gebied van de Centrale Slenk werd vanaf het Elsterien 
geleidelijk opgevuld met sedimenten van lokale oorsprong. De sedimentatie tijdens de glacialen 
(Elsterien, Saalien en Weichselien) vond buiten de invloedssfeer van de grote rivieren plaats door 
wind en smeltwater in een periglaciaal landschap met een veelal slechts spaarzame begroeiing. De 
periglaciale afzettingen uit de drie glacialen Elsterien, Saalien en Weichselien, in de vorm van 
fijnzandige sedimenten, afgewisseld met leemlagen en lokale veen- en kleilagen, worden voor het 
kaartblad Eindhoven Oost (51O) samengevat onder de naam ‘Nuenen Groep’. Voor deze samenvatting 
onder de benaming ‘Nuenen Groep’ is gekozen, omdat een stratigrafische onderverdeling van de 
afzettingen, ook op basis van onderzoek van de zware mineraleninhoud, niet of maar moeilijk kan 
worden gemaakt. 
 
Gedurende de eindfase van de laatste IJstijd, het Weichselien, werden in het gebied dekzanden 
afgezet. Deze door de wind afgezette sedimenten worden op het kaartblad Eindhoven Oost (51O) 
eveneens tot de ‘Nuenen Groep’ gerekend. Op andere kaartbladen worden deze afzettingen tot de 
Formatie van Twente gerekend. Sinds 2003 worden de dekzanden tot het Laagpakket van Wierden van 
de Formatie van Boxtel gerekend (De Mulder et al., 2003). Het zwak golvende oppervlak van deze 
dekzanden bepaalt ook nu nog in grote lijnen het morfologische karakter van het landschap. 
 
In de middenfase van het Weichselien, het Pleniglaciaal, heerste er een toendraklimaat, gekenmerkt 
door lange, strenge en sneeuwrijke winters en korte en droge zomers. Door opdooi in de zomer 
werden de door de wind en rivieren aangevoerde zanden, mede doordat de ondergrond permanent 
bevroren was, voor een belangrijk deel weer verspoeld. Deze verspoelde sedimenten zijn opgebouwd 
uit lagen van lemige, zeer fijne en leemarme, matig fijne zanden, waar tussen fijnzandige leemlagen, 
de zogenaamde lössleem of Brabantse leem, zijn afgezet.  Tevens is gedurende deze fase van de ijstijd 
veen gevormd. Door vorstinwerking is de top van deze pleniglaciale afzettingen vaak sterk 
verwrongen (als gevolg van kryoturbatie). 
 
Tegen het eind van het Pleniglaciaal werd het klimaat droger. Door de wind werd fijn zand afgezet, 
dat als een deken over grote delen van het landschap kwam te liggen. Deze afzettingen van Oud 
Dekzand worden gekenmerkt door een duidelijke gelaagdheid van meer en minder lemige bandjes.  
 
Gedurende de beginfase van het Laat-Weichselien ging de eolische sedimentatie door. Tijdens de 
eerste warme periode, het Bølling Interstadiaal (circa 10.400 - 10.000 voor Chr.) werd deze 
sedimentatie onderbroken en vond er enige bodemvorming plaats. In de daarop volgende koude 
periode, het Oude Dryas Stadiaal (circa 10.000 - 9.800 voor Chr.), werd wederom door de wind veel 
zand verplaatst. Deze zandafzettingen, het Jong Dekzand I, zijn beter gesorteerd, minder duidelijk 
gelaagd en bevatten minder leem dan het Oud Dekzand.  
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In het warmere Allerød Interstadiaal (circa 9.800 - 9.000 voor Chr.) vond weer bodemvorming plaats.  
Plaatselijk werd in het gebied de Laag van Usselo gevormd, een horizont die als een grijs gebleekte 
laag met houtskoolresten kan worden herkend. Tijdens het Jonge Dryas Stadiaal (circa 9.000 - 8.330 
voor Chr.) was het klimaat weer kouder en vonden er opnieuw verstuivingen plaats. De wat grovere en 
minder leem bevattende zandafzettingen uit deze tijd worden Jong Dekzand II genoemd. 
 
Tijdens het Holoceen, met name na de Middeleeuwen, traden in de drogere delen van het 
dekzandgebied uitgebreide verstuivingen op. Het verstoven materiaal wordt tot de Formatie van 
Kootwijk (naar De Mulder et al., 2003: Laagpakket van Kootwijk van de Formatie van Boxtel) 
gerekend. Ten (zuid)westen van Handel ligt een zone met stuifzand op de Formatie van Veghel. 
Gedurende het Holoceen vond in de lagere delen van het dekzandgebied met een gebrekkige 
waterafvoer vorming van veen plaats (Formatie van Griendtsveen, naar Mulder et al., 2003: Formatie 
van Nieuwkoop). In de dalen ontstond ook veen en werd materiaal afgezet (beekafzettingen). Door 
menselijk ingrijpen, met name door ontbossing en het afplaggen van heidevelden, trad afspoeling op 
en werd op het veen lutumhoudend zand afgezet. Beide laatste afzettingen behoren tot de Formatie 
van Singraven (naar Mulder et al., 2003: Laagpakket van Singraven van Formatie van Boxtel).  
 

 
 
Afbeelding 4. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de 
Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Blad Eindhoven Oost (51O). Schaal: 1: 25.000. 
 
Het grootste deel van het onderzoeksgebied ligt ter plaatse van een zone die op blad Eindhoven Oost 
(51O) van de Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000 wordt aangeduid met de code Vg, met gele 
driehoekjes (zie Afbeelding 4). Dat betekent dat hier dekzand dunner dan 2 meter (Laagpakket van 
Wierden van de Formatie van Boxtel) op Afzettingen van de Formatie van Beegden aanwezig is.  
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Langs de zuidelijke rand van het onderzoeksgebied, in een lijn oplopend aan de oostzijde tot ongeveer 
in het midden van het onderzoeksgebied, maakt het onderzoeksgebied deel uit van een zone met 
dekzand dunner dan 2 meter (Laagpakket van Wierden van Formatie van Boxtel) op fluvioperiglaciale 
afzettingen van de Formatie van Boxtel, bestaande uit zand met een zeker gehalte aan plantenresten en 
leem-, klei- en veenbrokjes (code Nu4, blauwe stippels en gele driehoekjes). Ten oosten en ten westen 
van het onderzoeksgebied wordt de ligging van een niet in het terrein zichtbare breuklijn aangeduid 
(zwarte, verticale lijn).  
 

 
 
Afbeelding 5. De globale positie van het onderzoeksgebied (rode pijl), geprojecteerd op een uitsnede van profiel B-B’ van 
Blad Eindhoven Oost (51O) van de Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000. Dit profiel verloopt op circa 1 kilometer ten 
zuiden van het onderzoeksgebied, dat op circa 500 meter ten oosten van de westelijke breuklijn van de duidelijk zichtbare 
‘Horst van Handel’ ligt. Schaal horizontaal 1: 500.000/verticaal 1: 500. 
 
Op basis van de Geologische Overzichtskaart van Nederland 1: 600.000 (TNO/NITG, 2003, niet in dit 
rapport afgebeeld) kunnen binnen het onderzoeksgebied een tweetal zones worden onderscheiden. Het 
betreft een zone met code Be4, met rivierzand en -grind (Formatie van Beegden), veelal met een 
zanddek (Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel). Deze zone komt overeen met de zone 
met code Vg op de Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Blad Eindhoven Oost (51O).  
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Een tweede zone met code Bx6, die overeenkomt met de zone met code Nu4 op de Geologische Kaart 
van Nederland 1: 50.000, Blad Eindhoven Oost (51O), betreft periglaciale afzettingen (leem en zand) 
(Formatie van Boxtel) met een zanddek (Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel).  
 

 
 
Afbeelding 6. De ligging van het onderzoeksgebied (groen omkaderd), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de 
Geomorfologische Kaart van Nederland, Blad 51 Eindhoven. Schaal 1: 25.000.  
 
Relevante Legenda:  
 
4F1 = Plateau-achtige horst met rivierafzettingen aan de oppervlakte 
4F2 = Plateau-achtige horst met rivierafzettingen en dekzand aan de oppervlakte 
3K14 = dekzandrug al dan niet met oud- bouwlanddek 
3L22 =  Lage storthopen met ijzerkuilen en/of grind-, zand- en kleigaten  
 
Op de Geomorfologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Blad 51 Eindhoven (zie Afbeelding 6) wordt 
ter plaatse van vrijwel het gehele onderzoeksgebied een zone weergegeven die wordt gekarakteriseerd 
als een Plateau-achtige horst, met in de westelijke helft rivierafzettingen aan de oppervlakte 
(hoofdcode 4F1) en in de oostelijke helft dekzand aan de oppervlakte (hoofdcode 4F2). Ter plaatse 
van een zone in het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied wordt de flank van een dekzandrug 
al dan niet met oud-bouwlanddek weergegeven (code 3K14/ 4P2).  
 
Op de Bodemkaart van Nederland schaal 1: 50.000, Blad 51 Oost Eindhoven (zie Afbeelding 7) wordt 
ter plaatse van het onderzoeksgebied een zone weergegeven waar humuspodzolgronden in de vorm 
van veldpodzolgronden aanwezig zijn. In het westelijke deel en in een smalle strook langs de 
zuidelijke begrenzing van het onderzoeksgebied bestaan deze gronden uit grof zand (code Hn30). In 
het overige deel van het onderzoeksgebied bestaan deze gronden uit leemarm en zwak lemig fijn zand 
(code Hn21).  
 
Op de Archeologische Beleidskaar van de gemeente Gemert-Bakel (Kaart 1, Historisch landschap, 
2010) wordt ter plaatse van het meest oostelijke deel van het onderzoeksgebied een noord-zuid 
verlopende breuk weergegeven (geel gekartelde lijn: Terrasrand, slecht tot niet zichtbaar). 
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De grondwatertrap in het westelijke deel en in een smalle strook langs de zuidelijke begrenzing van 
het onderzoeksgebied bedraagt V, met een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) op minder dan 
40 centimeter beneden maaiveld en een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) dieper dan 120 
centimeter beneden maaiveld. Ter plaatse van het overige deel van het onderzoeksgebied is de 
grondwatertrap VI, met een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) tussen 40 en 80 centimeter 
beneden maaiveld en een  gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) dieper dan 120 centimeter 
beneden maaiveld.  
 

 
 
Afbeelding 7. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de 
Bodemkaart van Nederland, Blad 51 Oost Eindhoven. Schaal 1: 25.000.  
 
Relevante legenda:  
 
Hn30 = veldpodzolgronden, grof zand 
Hn21 = veldpodzolgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand 
 
 
3.2 Archeologische gegevens 
 
Voor een overzicht van reeds bestaande kennis ten aanzien van archeologische vindplaatsen binnen en 
in de directe omgeving van het onderzoeksgebied werden de archieven van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) en de Gemeentelijke Erfgoedkaart voor het grondgebied van de Gemeente 
Gemert-Bakel (Vestigia, 2009) geraadpleegd. Tevens is er met betrekking tot archeologische vondsten 
in en in de directe omgeving van het onderzoeksgebied informatie ingewonnen bij de heer J. Timmers 
van de Heemkundekring De Kommanderij Gemert. 
 
In 2009 werd een Archeologische Beleidskaart voor de Gemeente Gemert-Bakel opgesteld (Vestigia, 
2009). Deze kaart is beleidsmatig verankerd in de ‘Archeologieverordening Gemeente Gemert-Bakel 
2009’, die op 28 januari 2010 door de Gemeenteraad van de Gemeente Gemert-Bakel werd 
vastgesteld.. Op de Archeologische Beleidskaart (Kaart 3, Archeologische Beleidskaart, 2010) wordt 
ter plaatse van het oostelijke deel van het onderzoeksgebied een rode zone, categorie 4, weergegeven 
(zie Afbeelding 8). Dit betreft een gebied met een hoge archeologische verwachting. Hier geldt een 
archeologische onderzoeksplicht bij bodemingrepen binnen een grotere oppervlakte dan 500 vierkante 
meter en tot op een grotere diepte dan 40 centimeter beneden het maaiveld. Deze zone wordt binnen 
het Bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied’, herzien in oktober 2011, aangeduid met een 
‘dubbelbestemming archeologie’.  
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Ter plaatse van het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied wordt een witte zone, categorie 7, 
weergegeven. Dit betreft een gebied zonder archeologische verwachting. Hier gelden geen 
archeologische verplichtingen.  
 
Ter plaatse van het overige deel van het onderzoeksgebied wordt op de Archeologische Beleidskaart 
een gele zone, categorie 6, weergegeven. Dit betreft een gebied met een lage archeologische 
verwachting. Binnen deze zone is archeologisch onderzoek niet verplicht, tenzij er een M.E.R.-plicht 
geldt, of het project onder de tracéwet valt.  
  

 
 
Afbeelding 8. De ligging van het onderzoeksgebied (blauw omkaderd), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de 
Archeologische Beleidskaart voor de Gemeente Gemert-Bakel (Kaart 3, 2010). Schaal 1: 20.000.  
 
Relevante legenda: 
 
rode zone, categorie 4: een gebied met een hoge archeologische verwachting. Hier geldt een archeologische onderzoeksplicht 
bij bodemingrepen binnen een grotere oppervlakte dan 500 vierkante meter en tot op een grotere diepte dan 40 centimeter 
beneden het maaiveld.  
 
witte zone, categorie 7: een gebied zonder archeologische verwachting. Hier gelden geen archeologische verplichtingen.  
 
gele zone, categorie 6: een gebied met een lage archeologische verwachting. Binnen deze zone is archeologisch onderzoek 
niet verplicht, tenzij er een M.E.R.-plicht geldt, of het project onder de tracéwet valt. 
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Ten behoeve van de vergunningverlening voor de voorgenomen planvorming in het onderzoeksgebied 
is in 2008 door SOB Research een Archeologisch Bureauonderzoek en een (verkennend) 
Inventariserend Veldonderzoek door middel van Grondboringen uitgevoerd (zie Afbeelding 9, geel 
omkaderde zone, genummerd ‘3’). Dit betreft Onderzoeksmelding nr. 28.900 en 30.547 (van Wilgens, 
2008, en Ras, 2009). De onderzoeksgegevens van beide onderzoeken zijn in het kader van het huidige 
onderzoek geactualiseerd.  
 
Het meest oostelijke deel van het onderzoeksgebied maakt deel uit van een zone die in 2006 door 
RAAP Archeologisch Adviesbureau door middel van alleen een Archeologisch Bureauonderzoek 
werd onderzocht (zie Afbeelding 9, groen omkaderde zone, genummerd ‘4’). Dit betreft 
Onderzoeksmelding nr. 19.371 (Ellenkamp, 2006).  Het (deel)plangebied De Fuik sluit in het oosten 
op het huidige plangebied aan en omvat ook een klein deel van de oostelijke helft van het huidige 
plangebied. RAAP concludeerde: ”hoewel het gebied eerst recent ontgonnen is, het niet uit te sluiten 
dat het gebied voor de Middeleeuwen een menselijk gebruik heeft gekend, waarvan de sporen nu niet 
of nauwelijks meer herkenbaar zijn. In het plangebied is een uitgesproken goed ontwaterde 
dekzandrug aanwezig geweest. Hoewel de rug vanwege de hogere ligging waarschijnlijk minder 
interessant was voor de landbouw, kunnen vanwege de hogere ligging mogelijk resten van grafvelden 
en losse vondsten uit de landbouwers periode worden aangetroffen”. RAAP beval aan om in de 
onbebouwde delen van de zone waar mogelijk resten uit de ‘landbouwers periode’ kunnen worden 
aangetroffen, een beperkt archeologisch onderzoek in de vorm van een oppervlaktekartering uit te 
voeren. Voor de bebouwde delen werd geen archeologisch onderzoek aanbevolen (Ellenkamp, 2006, 
17).   
 
 

 
 
Afbeelding 9. De ligging van in Archis2 geregistreerde onderzoeksmeldingen (groen, geel en blauw omkaderd, en 
genummerd) ten opzichte van het onderzoeksgebied (rood omkaderd). Bron: Archis2.  
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In de omgeving van het onderzoeksgebied werden ook archeologische onderzoeken uitgevoerd. Dit 
betreffen archeologische bureauonderzoeken en booronderzoeken. Dit betreffen: 
 
1. Pastoor Castelijnstraat 13; een verkennend Inventariserend Veldonderzoek door middel van 
Grondboringen, uitgevoerd door BAAC in 2008 (Onderzoeksmelding nr. 32.308). Hier werd 
vervolgens door BAAC in 2009 een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven 
uitgevoerd. Hierbij werden geen archeologische vindplaatsen aangetroffen (Onderzoeksmelding nr. 
34.097).   
 
2. Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Grondboringen, verkennend, uitgevoerd door 
ArcheoPro in 2010. De bodem bleek tot in de C-horizont verstoord te zijn. Er werd een 
Archeologische Begeleiding aanbevolen om eventueel dieper liggende sporen te documenteren 
(Onderzoeksmelding nr. 40.863).   
 
De overige, op nog grotere afstand van het onderzoeksgebied gelegen archeologische 
onderzoeksmeldingen zijn buiten beschouwing gelaten.  
 
Ter plaatse van het onderzoeksgebied worden op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) van de 
Provincie Noord-Brabant geen terreinen met een archeologische waarde weergegeven. In de directe 
omgeving liggen ook geen AMK-terreinen (zie Afbeelding 10). De overige, op grotere afstand van het 
onderzoeksgebied gelegen archeologische monumenten zijn buiten beschouwing gelaten.  
 

 
 
Afbeelding 10. De ligging van in Archis2 geregistreerde terreinen die op de Archeologische Monumentenkaart van de 
Provincie Noord-Brabant zijn weergegeven, en de ligging van in Archis2 geregistreerde waarnemingen (geel gemarkeerd, 
genummerd) en vondstmeldingen (blauw gemarkeerd), ten opzichte van het onderzoeksgebied (rood omkaderd). Bron: 
Archis2. De door de heer J. Timmers van de Heemkundekring De Kommanderij Gemert vermelde vondstlocaties, die niet in 
ARCHIS2 zijn opgenomen, zijn met een blauwe stip (genummerd ‘1’ en ‘2’) gemarkeerd.  
 
 
Er zijn geen waarnemingen of vondstmeldingen bekend die direct betrekking hebben op het 
onderzoeksgebied. Wel zijn in de omgeving van het onderzoeksgebied archeologische waarnemingen 
bekend (zie Afbeelding 10). 
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Waarneming nr. 425.803: Dit betreft het door BAAC in 2009 uitgevoerde Inventariserend 
Veldonderzoek door middel van Proefsleuven. Hierbij werden geen archeologische vindplaatsen 
aangetroffen.   
  
Door de heer J. Timmers van de Heemkundekring De Kommanderij Gemert werden nog een tweetal 
vondstlocaties vermeld die niet in ARCHIS2 zijn opgenomen. Het betreft de vondst in 1987, op circa 
200 meter ten westen van het huidige onderzoeksgebied, van een vuurstenen kling uit het Laat-
Paleolithicum (lengte 9 cm; breedte 3.5 centimeter), met retouches aan de zijkant en aan de punt 
(coördinaat 178.150/ 398.600, zie Afbeelding 10, blauw, ‘1’). Op de andere locatie, op circa 500 meter 
ten noordwesten van het huidige onderzoeksgebied, zijn in 1987 resten van vuurstenen werktuigen uit 
het Mesolithicum en aardewerkfragmenten uit de Late Middeleeuwen aangetroffen (coördinaat 
177.820/ 398.910, zie Afbeelding 10, blauw, ‘2’). 
 
 
3.3 Historische gegevens 
 
Het onderzoeksgebied ligt ten zuidoosten van de bebouwde kom van Handel. In het kader van de 
analyse van historisch kaartmateriaal werden het Kadastrale Minuutplan uit 1811 -  1832 en de 
Topografische Kaart uit 1838–1857, 1897, 1953, 1963, 1973, 1984 en 1990 geraadpleegd.  
 
In 1368 werd te Handel een kapel vermeld, gewijd aan Maria. Deze kapel werd mogelijk gesticht door 
de Duitse Orde, die in en om Handel een aantal hoeven exploiteerden. In 1459 werd de kapel door de 
Duitse Orde verheven tot rectoraat. Als gevolg van bedrijvigheid rond de hoeven en een grote 
populariteit van de Maria-devotie ontstond er bij de kapel een kleine kern van voornamelijk agrarische 
bebouwing. Direct rond de kapel en aangrenzende bebouwing , die zich concentreert op de huidige 
Lieve Vrouwenstraat, lagen omwalde akkers (de Handelse Kampen). In de 17de en 18de eeuw was 
Handel een bekend bedevaartsoord. In de 19de eeuw werd de Handelse Kapel tot parochiekerk 
verheven. Vanaf circa 1875 werden de omliggende woeste gronden met naaldbomen beplant.  
 
 

 
 
Afbeelding 11. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Kadastrale 
Minuutkaart uit 1811 – 1832. Bron: www.watwaswaar.nl.  
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De ontginning van de woeste Peelgronden ten oosten van Handel volgde vanaf het begin van de 20ste 
eeuw. De net ten zuidoosten van het onderzoeksgebied gelegen ontginningsboerderij ‘De Diepert’ (een 
M.I.P-monument) dateert van rond 1900. De ontginningen volgden een rationeel, rechthoekig 
verkavelingsplan.  
 
Op de Kadastrale Minuutkaart van 1811-1832 (zie Afbeelding 11) wordt in het onderzoeksgebied geen 
bebouwing weergegeven. Wel wordt het onderzoeksgebied door een karrenpad doorsneden. Op de 
Topografische Kaart uit 1838 - 1857 (niet in dit rapport afgebeeld) is de situatie onveranderd. Het 
onderzoeksgebied bleef tot circa 1960 onbebouwd (zie Afbeelding 12, 13 en 14). Het 
onderzoeksgebied bestond uit heide en bos en werd door een tweetal wegen doorkruist. 
 
 

 
 
Afbeelding 12. De ligging van het onderzoeksgebied (blauw omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de 
Topografische Kaart uit 1897. Bron: www.watwaswaar.nl. 
 
Tussen 1953 en 1963 werd spaarzame bebouwing gerealiseerd ter plaatse van het centraal noordelijke 
en het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied (zie Afbeelding 14). Op de Topografische Kaart 
uit 1973 (zie Afbeelding 15) is te zien dat deze bebouwing was uitgebreid, en dat er een 
kampeerterrein binnen het onderzoeksgebied was aangelegd. Dit kampeerterrein werd vanaf 1973 
verder uitgebreid (zie Afbeelding 16). Het groeide uit tot een recreatiepark. Het recreatiepark bestaat 
uit huisjes met tuintjes, kampeervelden, een aantal ‘hallen’ voor activiteiten, een speelterrein en een 
kinderboerderij. De in het westen op het plangebied aansluitende ‘Rooije Plas’ is ontstaan bij 
zandwinning in de 50’er jaren van de vorige eeuw.  
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Afbeelding 13. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de 
Topografische Kaart uit 1953. Bron: www.watwaswaar.nl. 
 
 
 

 
 
Afbeelding 14. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de 
Topografische Kaart uit 1963. Bron: www.watwaswaar.nl. 
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Afbeelding 15. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de 
Topografische Kaart uit 1973. Bron: www.watwaswaar.nl. 
 

 
 
Afbeelding 16. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de 
Topografische Kaart uit 1984. Bron: www.watwaswaar.nl. 
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3.4 Luchtfoto’s 
 
In het kader van het onderzoek werd één luchtfoto geraadpleegd. Dit betrof: 
 
-  Luchtfoto ROBAS    Opnamedatum 1989, Fotonummer 51124 
 
Op de luchtfoto (zie Afbeelding 17) zijn geen aanwijzingen te zien die op de aanwezigheid van 
archeologische sporen ter plaatse van het onderzoeksgebied kunnen duiden. Wel is op de foto goed te 
zien dat, met uitzondering van enkele percelen aan de westzijde van het onderzoeksgebied, het 
grootste deel van het onderzoeksgebied in gebruik is voor recreatieve voorzieningen, in de vorm van 
een camping, voor een deel met permanente staanplaatsen. Dit gedeelte van het onderzoeksgebied is 
soms dicht, soms ook minder dicht, bebost. 
 

 
 
Afbeelding 17. Het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van een luchtfoto uit 1989. 
 
 
3.5 Actueel Hoogtebestand Nederland  
 
Tijdens het onderzoek werd het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) geraadpleegd. De rode, 
oranje en gele zones betreffen hoger gelegen gedeelten. De groene en blauwe zones betreffen lager 
gelegen gedeelten. Op basis van de AHN (zie Afbeelding 18) kan worden geconcludeerd dat het 
onderzoeksgebied in hoogteligging ten opzichte van het NAP van west naar oost oploopt. Ter plaatse 
van het oostelijke deel van het onderzoeksgebied ligt een oranje/oranjerode zone. Hier ligt het 
maaiveld op een hoogte van 22.5 tot 22.8 meter +NAP. Dit betreft een hoogliggende dekzandrug. 
Direct ten westen van deze dekzandrug ligt het maaiveld op een hoogte van 22.0 tot 22.2 meter +NAP. 
Ter plaatse van het westelijke deel van het onderzoeksgebied liggen twee rechthoekige, dieper 
liggende percelen. Hier ligt het maaiveld op een hoogte tussen 21.4 en 21.5 meter +NAP. 
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Waarschijnlijk heeft hier een ontgronding plaatsgevonden. De posities van deze percelen, en de 
dekzandrug, zijn op Afbeelding 19 weergegeven.  
 

 
 
Afbeelding 18. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN). Bron: www.ahn.nl.   
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Afbeelding 19. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN). De positie van zones waar ontgrondingen hebben plaatsgevonden is blauw omkaderd. De 
ligging van een hoger liggende dekzandrug is oranje omkaderd. Bron: www.ahn.nl.   
 
 
3.6 Archeologisch verwachtingsmodel 
 
Op basis van de beschikbare geologische, archeologische en historische gegevens kan worden 
ingeschat dat er binnen een deel van het onderzoeksgebied archeologische vindplaatsen kunnen 
worden aangetroffen. Op basis van geologische archiefgegevens bevindt zich ter plaatse van het 
onderzoeksgebied dekzand van het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel. Het hoger 
gelegen oostelijke deel van het onderzoeksgebied ligt op (een uitloper van) een dekzandrug. 
 
Ter plaatse van het oonderzoeksgebied kunnen archeologische sporen uit de Prehistorie (Laat-
Paleolithicum, Mesolithicum, Neolithicum, Bronstijd en IJzertijd) tot en met de Nieuwe Tijd worden 
verwacht. Op basis van historische gegevens kan worden aangenomen dat het onderzoeksgebied in 
ieder geval vanaf 1811 tot het midden van de twintigste eeuw onbebouwd was.   
 
In het dekzand van de Formatie van Boxtel kan mogelijk een Allerødlaag (podzolhorizont) worden 
verwacht. Deze laag betreft een bodemvorming uit het Allerød-interstadiaal (10.000-9.000 voor Chr.) 
en kan worden herkend als een veen- of leemlaag of een humeus zandpakket met een dikte van enkele 
centimeters. Hierboven is Jong Dekzand II  afgezet.  
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Archeologische waarden uit het Laat-Paleolithicum kunnen op, in of onder de Allerødlaag worden 
verwacht. Dit betreft vondsten uit de eindfase van het Weichselien. Tijdens de eraan voorafgaande 
koude periode was ons land waarschijnlijk onbewoonbaar. Gedurende de warmere fase van het 
Bølling-interstadiaal (circa 12.000 voor Chr.) verschenen rendierjagers van de Hamburgcultuur. 
Overblijfselen van de Hamburgcultuur worden meestal op of in de oudere dekzandafzettingen 
aangetroffen. Soms zijn ze, tijdens de op de Bøllingperiode volgende koude fase, onder jonger 
dekzand verdwenen. In de Allerødperiode (circa 10.800 voor Chr.) waren jagers van de 
Tjongercultuur actief. Op de Allerødperiode volgde nog een laatste koude fase. Uit deze tijd (circa 
10.000 voor Chr.) kunnen resten van de Ahrensburgcultuur worden verwacht.  
In (de top van) het boven de Allerødlaag gelegen dekzand kunnen archeologische resten vanaf de 
laatpaleolithische Ahrensburgcultuur (circa 10.000 voor Chr.) tot en met de Nieuwe Tijd worden 
verwacht. De kans op de  aanwezigheid van sporen uit de Nieuwe Tijd kan als laag worden ingeschat.  
 
Voor wat betreft mogelijke aanwezige archeologische resten kan het gaan om diverse complextypen 
als vuursteenvindplaatsen, nederzettingsterreinen, activiteitenzones, grafheuvels, grafvelden of 
begravingen, een cultusplaats of heiligdom, sporen van vuursteenbewerking, metaalbewerking of 
pottenbakkerij en infrastructuur, maar ook om sporen van grondbewerking (akkerlaag, ploegsporen, 
moestuin). De omvang van de mogelijk aan te treffen archeologische sporen is op dit moment nog niet 
bekend. Archeologische vindplaatsen kunnen herkend worden aan de hand van de aanwezigheid van 
archeologische of landschappelijke correlaten, zoals een cultuurlaag of een akkerlaag, paalkuilen, 
haardplaatsen, waterput(ten) of waterkuilen, greppels, omheiningen, aardewerkfragmenten, houtskool, 
verbrande zaden en vruchten, vuurstenen werktuigen en vuursteenafval, natuurstenen werktuigen, 
(verbrand) menselijk en dierlijk botmateriaal, enzovoorts.  
 
Ter plaatse van twee ontgronde percelen, in het westelijke deel van het onderzoeksgebied, is de bodem 
gedeeltelijk afgegraven. Dat betekent dat de bovenste 0.5 tot 0.7 meter van het profiel hier verdwenen 
is. De kans op de aanwezigheid van intacte archeologische vindplaatsen is hier klein. Wel kan een 
mogelijk aanwezige Allerødlaag hier nog aanwezig zijn. Hier bestaat dan ook nog wel een kans op de 
aanwezigheid van archeologische resten uit het Paleolithicum. Te verwachten is dat ter plaatse van de 
camping/recreatievoorziening bij aanlegwerkzaamheden, de bouw van huisjes en voorzieningen, het 
aanbrengen van beplanting en dergelijke bodemverstoringen hebben plaatsgevonden. In welke mate, 
waar en tot op welke diepte hier bodemverstoring heeft plaatsgevonden, is niet bekend. De 
aanwezigheid van een ontwikkeld podzolprofiel kan als indicatief voor een (min of meer) intacte top 
van het dekzand (Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel) worden beschouwd. 
 
De mogelijke vondstdiepten kunnen op basis van het Archeologisch Bureauonderzoek niet 
gedetailleerd worden vastgesteld, maar intacte archeologische sporen kunnen in de top van het 
dekzand, op het akkerland in het zuidwestelijke deel van het plangebied direct onder de bouwvoor, 
voor de rest van het plangebied onder de aanwezige laag bosstrooisel of grasbedekking, worden 
verwacht. Onbekend is de invloed die post-depositionele processen op het (mogelijk) aanwezige 
bodemarchief hebben gehad. 
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4. Resultaten veldonderzoek 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Het onderzoeksgebied ligt ten zuidoosten van de bebouwde kom van Handel, direct ten oosten van 
‘De Rooije Plas’, en wordt in het noorden door de Haveltweg en in het westen door de Grintweg 
begrensd. Het onderzoeksgebied was ten tijde van de uitvoering van het veldonderzoek in gebruik als 
grasland, akkerland en als camping (zie Afbeelding 20). Het maaiveld lag op een hoogte tussen circa 
21.40 meter +NAP en 23.05 meter +NAP. De hoogste maaiveldwaarden werden in het oostelijke deel 
van het onderzoeksgebied gemeten. De laagste maaiveldwaarden werden in het westelijke deel van het 
onderzoeksgebied bereikt.    
 
 

 
 
Afbeelding 20. Ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Kadastrale 
Kaart.  
 
Oranje: camping 
Groen: grasland 
Geel: akkerland 
 
Schaal 1: 10.000. ©Topografische Dienst Kadaster, Emmen [2007]. 
 
 
 
4.2 Resultaten oppervlaktekartering  
 
Binnen het onderzoeksgebied kon een beperkte oppervlaktekartering worden uitgevoerd. Er werd 
alleen gekarteerd waar braakliggend akkerland lag (zie Afbeelding 21, de groene zone). Hier was 
sprake van vondstzichtbaarheid. Tijdens de oppervlaktekartering werden geen relevante 
archeologische vondsten gedaan, dit kan grotendeels worden verklaard door de hier in het recente 
verleden uitgevoerde ontgronding. 
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Afbeelding 21. Ter plaatse van de groene zone kon een oppervlaktekartering worden uitgevoerd. Geprojecteerd op een 
uitsnede van de Kadastrale kaart. Schaal 1: 10.000. ©Topografische Dienst Kadaster, Emmen [2008].  
 
  
4.3 Booronderzoek  
 
Binnen het onderzoeksgebied zijn de verkennende boringen uitgevoerd in een grid waarbij de 
maximale afstand tussen de boringen 50 meter bedroeg. Ter plaatse van het noordoostelijke deel van 
het plangebied werden in 2008 geen grondboringen uitgevoerd, omdat hier, op basis van de 
planvorming, geen bodemverstorende activiteiten werden voorzien. Er werd geboord in een grid van 
50 bij 40 meter. In totaal werden tijdens het IVO-Overig 128 boringen uitgevoerd. Het booronderzoek 
vond in twee fasen plaats. Eerst werden de Boringen nr.: 1 tot en met 103 uitgevoerd. Vervolgens 
werd het booronderzoek ter plaatse van het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied uitgevoerd. 
Dit betreffen de Boringen nr.: 103 tot en met 128. Er is geboord met een Edelmanboor met een 
diameter van 12 centimeter, tot op een variabele diepte tussen 0.7 meter en 1.6 meter beneden het 
maaiveld. De locatie van de boringen is ingemeten met gebruikmaking van een gps-systeem 
(GeoExplorer CE/Geo XT). De maximale afwijking die hiermee kan ontstaan voor wat betreft de 
plaatsbepaling van de boorcoördinaten bedraagt +/- 1.0 meter. De bijbehorende hoogteliggingen van 
het maaiveld werden ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP) bepaald met behulp van 
het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, zie Bijlage 4). 
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4.4 Geologische opbouw 
 
Op basis van de boorgegevens kan worden gesteld dat ter plaatse van het onderzoeksgebied twee 
geologische profielen voorkomen: 
 
- dekzand van de Formatie van Boxtel op rivierafzettingen van de Formatie van Beegden (zie 
 Afbeelding 23, geel gemarkeerde boringen) 
 
- dagzomende rivierafzettingen van de Formatie van Beegden (zie Afbeelding 23, blauw 
 gemarkeerde boringen) 
 
Het dekzand bestaat uit fijn, enigszins lemig zand dat door de wind is aangevoerd (eolisch). De 
rivierafzettingen van de Formatie van Beegden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van grind 
en grof zand. Dit materiaal is door de Maas afgezet. Globaal kan worden aangenomen dat het dekzand 
in het Weichsel (circa 80.000 BP – 8.800 voor Chr.) is afgezet. De rivierafzettingen van de Formatie 
van Beegden zijn ruim daarvoor, in het begin van de eerste fase van het Holstein/ de Saale-ijstijd 
ontstaan (respectievelijk circa 300.000 – 250.000 jaar en 250.000 – 120.000 jaar geleden). 
Bodemkundig gezien betreft het hier veldpodzol-bodems. 
 
In 36 boringen, verspreid over het onderzoeksgebied, was er sprake van de aanwezigheid van een 
podzolprofiel, of een restant daarvan. Deze boringen liggen verspreid binnen het onderzoeksgebied, 
met uitzondering van twee ontgronde zones ter plaatse van het meest westelijke deel van het 
onderzoeksgebied. In een aantal boringen werd een verstoord bodemprofiel aangetroffen. Dit kan 
verband houden met de aanleg van de camping in de twintigste eeuw. De boringen waar werd 
geconstateerd dat de bodem dieper dan 0.35 meter beneden het maaiveld was verstoord (dieper dan 
een mogelijk aanwezige bouwvoor), zijn op Afbeelding 22 met een groene ‘S’ gemarkeerd. Het betreft 
hier boringen waar weliswaar in sommige gevallen nog wel een (restant van een) B-horizont werd 
aangetroffen, maar waar toch mag worden aangenomen dat de hierop gelegen A-horizont verstoord is. 
Dit zeker ook in vergelijking met de in de directe omgeving aangetroffen intacte profielen (zie 
Afbeelding 23 tot en met 32).   
 
Ter plaatse van twee zones in het westelijke deel van het onderzoeksgebied hebben in het recente 
verleden ontgrondingen plaatsgevonden. Hier werd de bovenzijde van het profiel niet meer 
aangetroffen en werd ook geen podzolprofiel aangetroffen. Het maaiveld lag hier ook beduidend lager 
(minimaal 0.5 meter) dan het maaiveld ter plaatse van het overige deel van het onderzoeksgebied. Het 
profiel is hier onttopt, de bovenste 50 centimeter ontbreekt. Dat houdt in dat hier de A-horizont, de B-
horizont en de bovenzijde van de C-horizont grotendeels niet meer intact aanwezig zijn. Overigens 
betrof het ook hier van oorsprong een profiel van dekzand van de Formatie van Boxtel op rivierzand 
van de Formatie van Beegden.  
 
 
4.5 Toetsing Archeologisch Verwachtingsmodel 
 
Op basis van de resultaten van het booronderzoek kan worden gesteld dat het eerder opgestelde 
Archeologische Verwachtingsmodel enige verfijning behoeft. Ter plaatse van het onderzoeksgebied 
werden immers naast het verwachte dagzomende dekzand van de Formatie van Boxtel, met voor een 
deel een aanwezige podzolhorizont, ook ten dele dagzomende rivierafzettingen van de Formatie van 
Beegden aangetroffen. Dit doet overigens niets af aan de archeologische verwachting. Ter plaatse van 
het westelijke deel van het onderzoeksgebied werd de aanwezigheid van twee ontgronde zones 
aangetoond. Omdat er hier ook geen sporen van een Allerød-horizont werden aangetroffen, kan voor 
wat betreft beide ontgronde zones worden aangenomen dat de kans op de aanwezigheid van intacte 
archeologische resten hier nihil is.  
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Afbeelding 22 (zie vorige pagina). De positie van de boorpunten van het IVO, geprojecteerd op een uitsnede van de 
Kadastrale Kaart. Het onderzoeksgebied is rood omkaderd. Schaal 1: 5.000. ©Topografische Dienst Kadaster, Emmen 
[2008]. 
Legenda:  
Blauw: Formatie van Beegden  
Geel: Formatie van Boxtel op de Formatie van Beegden  
Groene ‘S’: profiel dieper dan 0.35 meter beneden het maaiveld verstoord  
 

 
 
Afbeelding 23. Grafische weergave van de Boringen nr.: 1 tot en met 11 en 104 tot en met 109.  
Legenda:  
Blauw: Formatie van Beegden 
Geel: Formatie van Boxtel 
Groen: verstoord  
 
 

 
 
Afbeelding 24. Grafische weergave van de Boringen nr.: 12 tot en met 23 en 110 tot en met 115.  
Legenda:  
Blauw: Formatie van Beegden 
Geel: Formatie van Boxtel 
Groen: verstoord  
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Afbeelding 25. Grafische weergave van de Boringen nr.: 24 tot en met 35 en 116 tot en met 121.  
 
Legenda:  
Blauw: Formatie van Beegden 
Geel: Formatie van Boxtel 
Groen: verstoord  
 
 

 
 
Afbeelding 26. Grafische weergave van de Boringen nr.: 36 tot en met 47 en 122 tot en met 128.  
 
Legenda:  
Blauw: Formatie van Beegden 
Geel: Formatie van Boxtel 
Groen: verstoord  
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Afbeelding 27. Grafische weergave van de Boringen nr.: 48 tot en met 58.  
 
Legenda:  
Blauw: Formatie van Beegden 
Geel: Formatie van Boxtel 
Groen: verstoord  
 
 

  
 
Afbeelding 28. Grafische weergave van de Boringen nr.: 59 tot en met 69.  
 
Legenda:  
Blauw: Formatie van Beegden 
Geel: Formatie van Boxtel 
Groen: verstoord 
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Afbeelding 29. Grafische weergave van de Boringen nr.: 70 tot en met 80.  
 
Legenda:  
Blauw: Formatie van Beegden 
Geel: Formatie van Boxtel 
Groen: verstoord  
 
 

  
 
Afbeelding 30. Grafische weergave van de Boringen nr.: 81 tot en met 91.  
 
Legenda:  
Blauw: Formatie van Beegden 
Geel: Formatie van Boxtel 
Groen: verstoord  
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Afbeelding 31. Grafische weergave van de Boringen nr.: 92 tot en met 98.  
 
Legenda:  
Blauw: Formatie van Beegden 
Geel: Formatie van Boxtel 
Groen: verstoord  
 
 

 
 
Afbeelding 32. Grafische weergave van de Boringen nr.: 99 tot en met 102.  
 
Legenda:  
Blauw: Formatie van Beegden 
Geel: Formatie van Boxtel 
Groen: verstoord  
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5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
 
5.1 Samenvatting en conclusies 
 
De aanleiding tot het archeologisch onderzoek was de voorgenomen (her)ontwikkeling van 
recreatiepark “De Rooye Asch” aan de Grintweg en Haveltweg, ten zuidoosten van Handel (Gemeente 
Gemert-Bakel). De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 27 hectare. Als gevolg van de te 
voorziene bodemingrepen (bouw- en graafwerkzaamheden) zullen mogelijk archeologisch relevante 
horizonten worden verstoord.  
 
In 2009 werd een Archeologische Beleidskaart voor de Gemeente Gemert-Bakel opgesteld (Vestigia, 
2009). Deze kaart is beleidsmatig verankerd in de ‘Archeologieverordening Gemeente Gemert-Bakel 
2009’, die op 28 januari 2010 werd vastgesteld door de Gemeenteraad van de Gemeente Gemert-
Bakel. Op de Archeologische Beleidskaart wordt ter plaatse van het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied een rode zone, categorie 4, weergegeven. Dit betreft een gebied met een hoge 
archeologische verwachting. Hier geldt een archeologische onderzoeksplicht bij bodemingrepen 
binnen een grotere oppervlakte dan 500 vierkante meter en tot op een grotere diepte dan 40 centimeter 
beneden het maaiveld. Deze zone wordt binnen het Bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied’, 
herzien in oktober 2011, aangeduid met een ‘dubbelbestemming archeologie’.  
 
Ter plaatse van het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied wordt een witte zone, categorie 7, 
aangeduid. Dit betreft een gebied zonder archeologische verwachting. Hier gelden geen 
archeologische verplichtingen.  
 
Ter plaatse van het overige deel van het onderzoeksgebied wordt op de Archeologische Beleidskaart 
een gele zone, categorie 6, aangeduid. Dit betreft een gebied met een lage archeologische verwachting. 
Binnen deze zone is archeologisch onderzoek niet verplicht, tenzij er een M.E.R.-plicht geldt, of het 
project onder de tracéwet valt.  
 
Door de Gemeente Gemert-Bakel is besloten dat in het kader van het opstellen van het 
bestemmingsplan eerst een Archeologisch Bureauonderzoek en een verkennend Inventariserend 
Veldonderzoek door middel van Grondboringen (IVO-Overig) moest worden uitgevoerd, als eerste 
stap in de Archeologische Monumentenzorg-cyclus (AMZ-cyclus). In 2008 is door SOB Research ten 
behoeve van het plangebied reeds een Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd (van Wilgen, 
2008). Vervolgens is door SOB Research in 2008 een Inventariserend Veldonderzoek door middel van 
Grondboringen, verkennend, uitgevoerd (Ras, 2009). De toenmalige onderzoeksgegevens zijn in het 
kader van het huidige onderzoek geactualiseerd, en waar nodig, bijgewerkt. Daarbij zijn het eerder 
uitgebrachte rapport van het Archeologisch Bureauonderzoek (2008) en het eerder uitgebrachte 
rapport van het IVO-Overig (2009) samengevoegd en zijn de landelijke (KNA 3.2) en plaatselijke 
(Archeologieverordening Gemeente Gemert-Bakel, 2009) beleidsveranderingen hierin meegenomen.  
  
Ter plaatse van het onderzoeksgebied zijn bij het IVO-Overig twee geologische profielen 
aangetroffen: 
 
- dekzand van de Formatie van Boxtel op rivierafzettingen van de Formatie van Beegden 
 
- dagzomende rivierafzettingen van de Formatie van Beegden  
 
Het dekzand bestaat uit fijn, enigszins lemig zand dat door de wind is aangevoerd (eolisch). De 
rivierafzettingen van de Formatie van Beegden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van grind 
en grof zand. Dit materiaal is hier door de Maas afgezet. Globaal kan worden aangenomen dat het 
dekzand in het Weichsel (circa 80.000 BP – 8.800 voor Chr.) is afgezet.  



 36 

De rivierafzettingen van de Formatie van Beegden zijn ruim daarvoor, in het begin van de eerste fase 
van het Holstein/de Saale-ijstijd ontstaan (circa 300.000 – 250.000 jaar geleden/250.000 – 120.000 
jaar geleden). Bodemkundig gezien betreft het hier veldpodzol-bodems. 
 
In 36 boringen, verspreid over het onderzoeksgebied, was er sprake van de aanwezigheid van een 
podzolprofiel, of een restant daarvan. Deze boringen liggen verspreid binnen het onderzoeksgebied, 
met uitzondering van de twee ontgronde zones in het westelijke deel van het onderzoeksgebied. In een 
aantal boringen werd een verstoord bodemprofiel aangetroffen. Dit kan verband houden met de aanleg 
van de camping in de twintigste eeuw. Het betreft hier boringen waar weliswaar in sommige gevallen 
nog wel een (restant van een) B-horizont werd aangetroffen, maar waar toch mag worden aangenomen 
dat de hierop gelegen A-horizont verstoord is. Dit zeker ook in vergelijking met de in de directe 
omgeving aangetroffen intacte profielen.   
 
Ter plaatse van twee zones in het westelijke deel van het onderzoeksgebied hebben ontgrondingen 
plaatsgevonden. Hier werd de bovenzijde van het profiel niet meer aangetroffen en werd ook geen 
podzolprofiel aangetroffen. Het maaiveld lag hier ook beduidend lager (minimaal 0.5 meter) dan het 
maaiveld ter plaatse van het overige deel van het onderzoeksgebied. Het profiel is hier onttopt, de 
bovenste 50 centimeter ontbreekt. Dat betekent dat de A-horizont, de B-horizont en de bovenzijde van 
de C-horizont grotendeels niet meer intact aanwezig zijn. Overigens betrof het ook hier van oorsprong 
een profiel van dekzand van de Formatie van Boxtel op rivierzand van de Formatie van Beegden.  
 
Ter plaatse van een aanzienlijk deel van het onderzoeksgebied kunnen archeologische sporen uit de 
Prehistorie (Laat-Paleolithicum, Mesolithicum, Neolithicum, Bronstijd en IJzertijd) tot en met de 
Nieuwe Tijd worden verwacht. Dit betreffen de zones waar geen ontgrondingen hebben 
plaatsgevonden, en waar het profiel niet verstoord is (zie Afbeelding 33). Op basis van historische 
gegevens kan worden aangenomen dat het onderzoeksgebied in ieder geval vanaf 1811 tot het midden 
van de twintigste eeuw onbebouwd was.  
Archeologische vindplaatsen uit de Prehistorie (Laat-Paleolithicum, Mesolithicum, Neolithicum, 
Bronstijd en IJzertijd) tot en met de Nieuwe Tijd kunnen dagzomend worden aangetroffen in de top 
van het dekzand van de Formatie van Boxtel, of, wanneer deze dagzomend is, in de top van de 
Formatie van Beegden. Tevens kunnen archeologische vinplaatsen uit het Laat-Paleolithicum worden 
aangetroffen in, of direct onder, de aangetroffen podzolhorizont.  
 
Voor wat betreft mogelijke aanwezige archeologische resten kan het gaan om diverse complextypen 
als vuursteenvindplaatsen, nederzettingsterreinen, activiteitenzones, grafheuvels, grafvelden of 
begravingen, een cultusplaats of heiligdom, sporen van vuursteenbewerking, metaalbewerking of 
pottenbakkerij en infrastructuur, maar ook om sporen van grondbewerking (akkerlaag, ploegsporen, 
moestuin). De omvang van de mogelijk aan te treffen archeologische sporen is op dit moment nog niet 
bekend. Archeologische vindplaatsen kunnen herkend worden aan de hand van de aanwezigheid van 
archeologische of landschappelijke correlaten, zoals een cultuurlaag of een akkerlaag, paalkuilen, 
haardplaatsen, waterput(ten) of waterkuilen, greppels, omheiningen, aardewerkfragmenten, houtskool, 
verbrande zaden en vruchten, vuurstenen werktuigen en vuursteenafval, natuurstenen werktuigen, 
(verbrand) menselijk en dierlijk botmateriaal, enzovoorts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 33 (zie volgende pagina). De ligging van zones waar een intact profiel kan worden aangetroffen (oranje 
gemarkeerd), geprojecteerd op de Boorpuntenkaart. Ter plaatse van de gele zones was sprake van bestaande, diepere 
bodemverstoringen (meer dan 35 centimeter). Ter plaatse van de groen gemarkeerde zones heeft in het recente verleden een 
ontgronding plaatsgevonden. Schaal 1: 5.000. ©Topografische Dienst Kadaster, Emmen [2008]. 
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5.2 Aanbevelingen 
 
Wind Mee Ontwikkelings Maatschappij BV is voornemens om ter plaatse van het onderzoeksgebied 
een recreatiepark te ontwikkelen. Er zullen ondermeer vakantiehuisjes worden gebouwd en wegen 
worden aangelegd. De bodem zal daarbij tot een maximale diepte van circa 1 meter beneden het 
maaiveld worden verstoord. Door de geplande ingrepen kunnen archeologische sporen worden 
aangetast als gevolg van graafwerkzaamheden. Archeologische resten kunnen in principe al 
dagzomend worden aangetroffen in de intacte top van de Formatie van Boxtel en/of de Formatie van 
Beegden.  
 
 

 
Afbeelding 35. Schetsontwerp met betrekking tot het onderzoeksgebied uit 2009. De locaties van de huisjes kunnen nog 
worden gewijzigd. Schaal 1: 5.000.  
 
Binnen de zones waar op basis van het verkennend booronderzoek een (gedeeltelijk) intact 
bodemprofiel kan worden verwacht kunnen archeologische vindplaatsen worden aangetroffen. Het kan 
gaan om vindplaatsen met een in boringen herkenbare vondstlaag, maar vooral ook om vindplaatsen 
die alleen herkenbaar zijn aan de hand van grondsporen, of een lage vondstdichtheid. Deze 
verwachting is, op basis van de beschikbare onderzoekgegevens, op dit moment niet nader te 
specificeren. Er dient bij de nadere kartering dus te worden uitgegaan van ‘het minst gunstige 
scenario’, dat wil zeggen de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen met een lage 
vondstdichtheid en/of zonder een vondstlaag. Ten aanzien van het onderzoeksgebied kan voor wat 
betreft de uitvoering van het vervolgonderzoek, gekozen worden uit twee onderzoeksstrategieën, te 
weten een Karterend Booronderzoek of een Inventariserend Veldonderzoek door middel van 
Proefsleuven.  
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Een Karterend Booronderzoek is, volgens de KNA 3.2 (Protocol 4403 Inventariserend Veldonderzoek: 
2-5 en 21), de aan de KNA gekoppelde Leidraad Inventariserend Veldonderzoek, Deel Karterend 
Booronderzoek (Tol e.a., 2006: 32 en 38-9) en de aan de KNA gekoppelde Leidraad Inventariserend 
Veldonderzoek, Deel: Proefsleuvenonderzoek (Borsboom en Vehagen, 2009: 2-3, 10-11 en 36-41) 
alleen een geschikte prospectiemethode wanneer per definitie sprake is van de aanwezigheid van een 
archeologische laag, en/of een vondstdichtheid die matig hoog of hoog is en wanneer er daarbij sprake 
is van grotere archeologische vindplaatsen.  
Bij kleinere archeologische vindplaatsen, archeologische vindplaatsen met een lage vondstdichtheid, 
of archeologische vindplaatsen zonder een vondstlaag, is het graven van proefsleuven de enige 
geschikte prospectiemethode (zie de KNA 3.2, Protocol 4403 Inventariserend Veldonderzoek: 2-5  en 
21, Tol e.a., 2006: 32, 38-9 en Borsboom en Vehagen, 2009: 2-3, 10-11 en 36-41).  
Daarom wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, de voorgenomen planontwikkeling en de 
uitgangspunten van de KNA 3.2, de uitvoering van een Inventariserend Veldonderzoek door middel 
van Proefsleuven (IVO-P) noodzakelijk geacht. 
 
Hoewel op basis van de onderzoeksresultaten binnen aanzienlijke delen van het plangebied 
behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig kunnen zijn, bestaan er beperkingen voor 
wat betreft de plicht tot vervolgonderzoek op basis van het door de Gemeente Gemert-Bakel 
vastgestelde beleid.  
Op basis van de Gemeentelijke Archeologieverordening van de Gemeente Gemert-Bakel en op basis 
van de Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Gemert-Bakel kan dit Inventariserend 
Veldonderzoek door middel van Proefsleuven in eerste instantie worden beperkt tot de op de 
Archeologische Beleidskaart weergegeven zone met een hoge archeologische verwachting, waar 
intacte profielen zijn aangetroffen (zie Afbeelding 36).  
 

 
Afbeelding 36. Zone waar een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven dient te worden 
uitgevoerd (oranje gemarkeerd), geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. De zone die op de Archeologische 
Beleidskaart met een hoge archeologische verwachting is aangeduid, is rood omkaderd. Schaal 1: 7.500.  
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Ter plaatse van zones waar de bodem tot dieper dan 0.40 meter beneden het maaiveld verstoord is, 
hoeft geen nader onderzoek meer plaats te vinden. Eventueel aanwezige archeologische resten zullen 
daar grotendeels zijn verstoord.  
 
Voorafgaand aan dit onderzoek dient eerst een Programma van Eisen te worden opgesteld, dat wordt 
goedgekeurd door de Bevoegde Overheid inzake archeologie.   
 
Ter plaatse van het noordoostelijke deel van het plangebied is geen verkennend booronderzoek 
uitgevoerd. Indien hier toch bodemverstorende werkzaamheden tot een grotere diepte dan 0.4 meter 
beneden het maaiveld zullen worden uitgevoerd, dienen hier alsnog, in eerste instantie, verkennende 
boringen te worden uitgevoerd.  
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Verklarende woordenlijst 
 
 
antropogeen  door menselijk handelen 
 
C14 datering bepaling van het gehalte aan radioactieve koolstof (C14) van organisch 

materiaal (hout, houtskool, schelpen, etc.) waaruit de ouderdom kan worden 
afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren voor 1950  A.D. 

 
differentiële klink verschijnsel waarbij relatief hoog  of laag liggende gebieden door geologische 

of fysische processen laag of hoog (andersom) komen te liggen. Ook wel 
omgekeerde klink of reliëfinversie genoemd  

 
dy organische afzetting, bestaande uit fijn verdeelde afgestorven plantenresten, in 

stilstaand water bezonken 
  
erosie verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los 

materiaal afvoeren. Dit vindt voornamelijk plaats door wind, ijs en stromend 
water  

 
estuarium een min of meer trechtervormige monding van een rivier die binnen het bereik 

van getijdestromingen ligt 
 
eutroof veen veen dat in een voedselrijk milieu ontstaan is 
 
fluviatiel onder invloed van een rivier 
 
geul rivier- of kreekbedding 
 
gorzenlandschap gebied dat boven gemiddeld hoogwater ligt en pas bij de hoogste vloeden 

onderloopt 
 
gyttja organische afzetting, bestaande uit fijn verdeelde afgestorven plantenresten, in 

stilstaand water bezonken 
 
Hollandveen alle veenpakketten die gedurende het Holoceen zijn ontstaan met uitzondering 

van het basisveen. De definitie van ‘Hollandveen’ betreft dus in feite bijna alle 
veenpakketten die gedurende de afgelopen 8000 jaar zijn ontstaan  

 
Holoceen jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: circa 9000 jaar voor Chr. 

tot heden) 
 
in situ bewaard gebleven op de oorspronkelijke plaats. Dit met name met betrekking 

tot onverstoorde archeologische sporen en vondsten 
 
inundatie het door menselijk ingrijpen onder water zetten van land, werd vaak in het 

kader van verdediging gedaan 
 
klink maaivelddaling van veen- en kleigronden door ontwatering, oxidatie van 

organisch materiaal en krimp 
 
lagunair, lagune ondiepe baai, beschermd tegen open zee door een strandwal of haf 
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marien het milieu waar sedimentatie plaatsvindt die direct wordt beïnvloed door de 
zee  

 
meanderen zich bochtig door het landschap slingeren (van waterlopen) 
 
mesotroof veen veen, dat in matig voedselrijk milieu is ontstaan  
 
modderklei afzettingen in het perimariene gebied, bestaande uit kleiige venen en venige 

kleien 

moernering veenafgraving, hoofdzakelijk ten behoeve van zoutwinning en de winning van 
brandstof (turf) 

 
oligotroof veen veen, dat in voedselarm milieu is ontstaan 
 
oxidatie (traag) verbrandingsproces van organisch materiaal in reactie met zuurstof  
 
perimarien het milieu, waarin de sedimentatie wordt beïnvloed door de zee (via het rivier- 

en kreekstelsel), maar waar mariene afzettingen van betekenis ontbreken 
 
Pleistoceen geologisch tijdperk dat ongeveer 2 miljoen jaar geleden begon. De tijd van de 

IJstijden, maar ook van gematigd warme perioden. Het Pleistoceen eindigt 
met het begin van het Holoceen  

 
pollenanalyse statistische studie van stuifmeelkorrels en sporen, die in sedimenten gevonden 

worden. Doel is onder meer milieureconstructie 
 
regressiefase periode waarin de zee-invloed afneemt (als gevolg van een daling van de 

zeespiegel of als gevolg van sluiting van strandwallencomplex) na een 
transgressiefase 

 
sediment afzetting gevormd door bezinksel of neerslag 
 
sondeerijzer lange, dunne metalen 'prikstok', die onder meer wordt gebruikt om 

antropogene sporen te op te sporen 
 
stroomrug restant van een door zand- en klei-afzettingen verlande, oude stroomgeul. 

Door differentiële klink meestal hoger gelegen dan de omgeving 
 
transgressiefase fase waarin de invloed van de zee zich in het binnenland uitbreidt (als gevolg 

van stijging van de zeespiegel of als gevolg van erosie van het 
strandwallencomplex)    

 
verlandingsklei              klei die aan het einde van een transgressiefase wordt afgezet 
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Bijlage 1 
Administratieve gegevens 
 
 
Projectnaam: Actualisatie Archeologisch Bureauonderzoek en 

Inventariserend Veldonderzoek door middel van 
grondboringen (verkennend) Plangebied De Rooye Asch, 
Handel, Gemeente Gemert-Bakel 

Opdrachtgever: Wind Mee Ontwikkelingsmaatschappij B.V. 
Herengracht 468 
1017 CA  Amsterdam 
Contactpersoon: mevrouw C. Roos 
Tel: 020 6226941 
E-mail: Roos@vci.nl 

Uitvoerder: SOB Research 
Hofweg 13, Heinenoord 
Postbus 5060, 3274 ZK  Heinenoord 
Tel.: 0186 604432 
Fax: 0575 476139 
E-mail: sobresearch@wxs.nl 

Bevoegde Overheid:  College van Burgemeester en Wethouders  
van de Gemeente Gemert-Bakel 
Postbus 10.000 
5420 DA  Gemert 
Contactpersoon: mevrouw V. Jolink  
Tel: 0492 378500  
Fax: 0492 366325 
E-mail: vanessa.jolink@gemert-bakel.nl 

Datum opdracht: 1 maart 2012 
Datum conceptrapport: 17 maart 2012 
Datum definitief rapport:  
Plaats: Handel 
Gemeente: Gemert-Bakel 
Provincie: Noord-Brabant 
Toponiem: Grintweg en Haveltweg 
Huidig grondgebruik: landbouwgrond, grasland, camping, bos 
Toekomstige situatie: recreatiepark 
Kaartblad: 51F 
Geologie: Formatie van Boxtel op Formatie van Beegden of 

dagzomende Formatie van Beegden  
Geomorfologie: Plateau-achtige horst, met in de westelijke helft 

rivierafzettingen (code 4F1) en in de oostelijke helft 
dekzand aan de oppervlakte (code 4F2). Een strook in het 
zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied is gelegen op 
de flank van een dekzandrug al dan niet met oud-
bouwlanddek (code 3K14) 

Bodemtype: Veldpodzolgronden. In het westelijke deel en in een smalle 
strook langs de zuidelijke begrenzing van het plangebied 
zijn deze gronden gevormd in grof zand (code Hn30). In het 
overige deel van het plangebied zijn deze gronden gevormd 
in leemarm en zwak lemig fijn zand (code Hn21) 

Grondwatertrap: V en VI 
NAP-hoogte maaiveld: tussen circa 21.40 meter en 23.05 meter +NAP 



 46 

Coördinaten: ZW: 178.462/ 398.267 
ZO:  179.099/ 398.583  
NW: 178.307/ 389.738 
NO:  179.045/ 398.848 

Oppervlakte onderzoeksgebied: circa 30 hectare 
Kaart plangebied: zie Afbeelding 2 en Afbeelding 3 
CMA/ AMK-status: N.v.t. 
CAA -nr.: N.v.t. 
CMA -nr.: N.v.t. 
ARCHIS -monument nr.: N.v.t. 
ARCHIS -vondstmeldingsnummer: N.v.t. 
Datering(en) van de nieuw 
aangetroffen vindplaatsen: 

N.v.t. 

Complextype(n) van de nieuw 
aangetroffen vindplaatsen: 

N.v.t. 

ARCHIS -waarneming nr.: N.v.t. 
Onderzoeksmeldingsnummer: 50.920 
Deponering documentatie en 
vondsten: 

Provinciaal Depot Noord-Brabant 
Directie SCO, Bureau Cultuur 
Postbus 90151, 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
Tel: 06-5384454319 
Documentalist: de heer R. Louer 

Deponering digitale documentatie: e-depot (www.edna.nl) 
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Bijlage 2  
Archeologische en geologische tijdschaal 

 
Op het hierbij geboden overzicht worden de geologische en archeologische hoofdperioden weergegeven. De 
dateringen in de linkerkolom (voor en na Chr.) zijn gekalibreerd en geven de betrouwbaarste dateringen. Bron: 
ROB, 1988. 
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Bijlage 3 
Overzicht voor het Holocene gebied van de gebruikelijke 
lithostratigrafische indeling en de vertaling naar de 
lithostratigrafie naar De Mulder et. al, 2003 
 
 
gebruikelijke terminologie terminologie (naar De Mulder et al., 2003) 
  
Afzettingen van Duinkerke 3(A, B) Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van 

Walcheren 
Afzettingen van Duinkerke 2 Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van 

Walcheren 
Afzettingen van Duinkerke 1 (A, B) Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van 

Walcheren 
Afzettingen van Duinkerke O Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van 

Walcheren 
  
Hollandveen Formatie van Nieuwkoop; Hollandveen 

Laagpakket 
Basisveen Formatie van Nieuwkoop: Basisveen Laag 
  
Afzettingen van Calais 4 Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer 
Afzettingen van Calais 3 Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer 
Afzettingen van Calais 2 Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer 
Afzettingen van Calais 1 Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer 
  
Jonge Duin- en Strandafzettingen Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Schoorl 
Oude Duin- en Standafzettingen Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van 

Zandvoort 
  
Formatie van Twente: dekzand Formatie van Boxtel: Laagpakket van Wierden 
  
Formatie van Kreftenheye: rivierduinen Formatie van Boxtel: Laagpakket van Delwijnen 
Formatie van Kreftenheye Formatie van Kreftenheye 
Formatie van Kreftenheye: Afzettingen van 
Wijchen 

Formatie van Kreftenheye: Laag van Wijchen 

  
Afzettingen van Tiel 3 Formatie van Echteld 
Afzettingen van Tiel 2 Formatie van Echteld 
Afzettingen van Tiel 1 (A, B) Formatie van Echteld 
Afzettingen van Tiel O Formatie van Echteld 
  
Afzettingen van Gorkum 4 Formatie van Echteld 
Afzettingen van Gorkum 3 Formatie van Echteld 
Afzettingen van Gorkum 2 Formatie van Echteld 
Afzettingen van Gorkum 1 Formatie van Echteld 
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Bijlage 4   
Overzicht Boorgegevens  
  
 Boring: 1 Coördinaten: X: 178711, NAP: 22,11 Beschrijver: FD 
 Y: 398412, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,50 matig fijn zand donker grijs Aan        Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,90 matig fijn zand, zwak  donker rood bruin B            Formatie van Veghel, 
  grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,10 zeer grof zand, zwak  bruin grijs                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,10 - 1,30 zeer grof zand, zwak  licht bruin C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12
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 Boring: 2 Coördinaten: X: 178746, NAP: 22,04 Beschrijver: FD 
 Y: 398429, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking vanaf 130 geleidelijke overgang 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,80 matig fijn zand grijs bruin                Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,30 matig fijn zand donker rood bruin B            Podzol, Formatie van Veghel 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: tot matig grof 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,30 - 2,00 matig fijn zand, zwak  bruin C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: tot matig grof 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 3 Coördinaten: X: 178782, NAP: 22,15 Beschrijver: FD 
 Y: 398447, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand donker bruin grijs                Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,75 matig fijn zand bruin B2 Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: bruin tot roodbruin zand 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,75 - 1,00 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,30 matig fijn zand, zwak  bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 4 Coördinaten: X: 178818, NAP: 22,18 Beschrijver: FD 
 Y: 398464, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig fijn zand donker bruin grijs A Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,50 matig fijn zand rood bruin B2 Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 1,10 zeer grof zand bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,10 - 1,70 zeer grof zand, zwak  bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: zwak lemig, organische resten 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 5 Coördinaten: X: 178854, NAP: 22,12 Beschrijver: FD 
 Y: 398482, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig fijn zand donker bruin grijs                Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,45 matig fijn zand rood bruin B            Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 0,80 matig fijn zand geel bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 met roestvlekken 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,10 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 6 Coördinaten: X: 178892, NAP: 22,22 Beschrijver: FD 
 Y: 398494, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,70 matig fijn zand donker bruin grijs                Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: onderin vermengd met B-horizont 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 0,85 matig fijn zand geel bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,85 - 1,30 matig fijn zand, zwak  licht bruin C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: zwak lemig 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 7 Coördinaten: X: 178926, NAP: 22,45 Beschrijver: FD 
 Y: 398518, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,30 matig fijn zand donker bruin grijs A Vergraven 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,75 matig fijn zand bruin A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,75 - 1,00 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,20 matig fijn zand, zwak  wit bruin C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: zwak lemig 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 8 Coördinaten: X: 178960, NAP: 22,46 Beschrijver: FD 
 Y: 398541, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,30 matig fijn zand donker bruin grijs Aan Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,45 matig fijn zand rood bruin B            Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 bioturbatie 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 0,50 matig fijn zand geel bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 met roestvlekken 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 1,00 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 9 Coördinaten: X: 178997, NAP: 22,09 Beschrijver: JZ 
 Y: 398555, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,45 matig fijn zand donker bruin grijs                Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 0,65 matig fijn zand, zwak  donker bruin grijs                Vergraven 
 grindig 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: vermengd met geelbruin zand, baksteenbrokjes 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 1,00 matig grof zand, zwak  grijs geel C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,30 matig fijn zand, zwak  geel grijs C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 10 Coördinaten: X: 179034, NAP: 22,13 Beschrijver: JZ 
 Y: 398570, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,30 matig fijn zand bruin grijs                Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,85 matig fijn zand, zwak  bruin grijs                Vergraven 
 grindig 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: plantenresten 
 met  
 Opmerking: puinspikkels, beton, asfalt 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,85 - 1,30 matig fijn zand, zwak  geel grijs C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 11 Coördinaten: X: 179070, NAP: 22,66 Beschrijver: JZ 
 Y: 398587, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand, zwak  bruin grijs A Graszode 
 grindig 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,75 matig fijn zand, zwak  geel grijs A Vergraven 
 grindig 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: plantenresten 
 met  
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,75 - 1,70 matig grof zand, matig  wit grijs C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 12 Coördinaten: X: 178673, NAP: 22,17 Beschrijver: FD 
 Y: 398444, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,45 matig fijn zand donker bruin grijs Aan Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 0,70 matig fijn zand bruin BC          Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 bioturbatie 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,00 matig fijn zand, zwak  licht bruin C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 13 Coördinaten: X: 178709, NAP: 22,1 Beschrijver: FD 
 Y: 398461, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,30 matig fijn zand donker bruin grijs Aan Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,65 matig fijn zand donker bruin B Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: vanaf 40 roodbruin,  B-horizont, zachte overgang 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 0,80 matig fijn zand bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,30 zeer grof zand, matig  donker bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 14 Coördinaten: X: 178745, NAP: 22,23 Beschrijver: FD 
 Y: 398479, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,70 matig fijn zand donker bruin grijs Aan Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: plastic, grind 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,00 matig fijn zand bruin BC Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: met restant B-horizont in de top 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,30 zeer grof zand, sterk  bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 15 Coördinaten: X: 178781, NAP: 22,2 Beschrijver: FD 
 Y: 398496, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,50 matig fijn zand donker bruin grijs A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,90 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,20 matig grof zand, zwak  wit bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 16 Coördinaten: X: 178817, NAP: 22,33 Beschrijver: FD 
 Y: 398514, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand donker bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,70 matig fijn zand bruin A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 0,90 matig fijn zand, sterk  geel bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,20 matig grof zand, sterk  licht bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 17 Coördinaten: X: 178853, NAP: 22,46 Beschrijver: FD 
 Y: 398531, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,20 matig fijn zand donker bruin grijs Aan Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,20 - 0,30 matig fijn zand rood bruin B Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,60 matig fijn zand geel bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,90 matig fijn zand, zwak  licht bruin C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,00 matig fijn zand, zwak  wit bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 18 Coördinaten: X: 178889, NAP: 22,52 Beschrijver: JZ 
 Y: 398549, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 10-20 donkergrijs, wat bruin getint, lijkt uitspoelingslaagje, zeer droog,  
 moeilijk te boren 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,20 matig fijn zand donker bruin grijs                Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,20 - 0,35 matig fijn zand bruin B Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,45 matig fijn zand geel bruin BC Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 0,70 matig fijn zand, zwak  geel C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,00 matig fijn zand, zwak  licht geel grijs C            Formatie van Veghel  
 grindig 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 met roestvlekken 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,30 matig fijn zand, zwak  wit grijs                Formatie van Veghel  
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 19 Coördinaten: X: 178925, NAP: 22,3 Beschrijver: FD 
 Y: 398566, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig fijn zand donker bruin grijs Aan Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,50 matig fijn zand bruin B            Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 met roestvlekken 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,70 matig fijn zand geel bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,00 matig fijn zand, zwak  licht bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: lemige zones 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 20 Coördinaten: X: 178961, NAP: 22,1 Beschrijver: JZ 
 Y: 398584, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand donker bruin grijs                Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,50 matig fijn zand donker rood bruin B Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 1,00 matig grof zand, zwak  donker bruin Bb Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,30 matig grof zand, matig  licht bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 21 Coördinaten: X: 178996, NAP: 22,47 Beschrijver: FD 
 Y: 398601, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,65 matig fijn zand donker bruin grijs                Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 1,00 matig grof zand, matig  licht bruin                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 22 Coördinaten: X: 179032, NAP: 22,64 Beschrijver: FD 
 Y: 398619, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,75 matig fijn zand donker bruin grijs                Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,75 - 1,10 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 23 Coördinaten: X: 179068, NAP: 22,91 Beschrijver: JZ 
 Y: 398643, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,20 matig fijn zand donker bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,20 - 0,35 matig fijn zand donker geel bruin BC Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: naar onder geelbruin 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,45 matig fijn zand licht geel C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 1,30 matig fijn zand licht geel grijs C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 24 Coördinaten: X: 178671, NAP: 22,11 Beschrijver: FD 
 Y: 398493, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,50 matig fijn zand donker bruin                Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,75 matig fijn zand rood bruin B            Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: schelpresten 
 Opmerking: 
 Boortype 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,75 - 0,80 matig fijn zand bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,25 matig grof zand, zwak  bruin                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 25 Coördinaten: X: 178707, NAP: 22,15 Beschrijver: FD 
 Y: 398510, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,50 matig fijn zand donker bruin grijs                Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,90 matig fijn zand rood bruin B Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 met roestvlekken 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,20 matig fijn zand bruin C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,20 - 1,50 zeer grof zand bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype 
 
 Boring: 26 Coördinaten: X: 178743, NAP: 22,15 Beschrijver: FD 
 Y: 398528, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 20-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand donker bruin grijs                Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,60 matig fijn zand bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: schelpresten 
 Opmerking: verstoorde top 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,80 matig fijn zand geel bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,00 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 27 Coördinaten: X: 178779, NAP: 22,18 Beschrijver: FD 
 Y: 398545, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand bruin A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: puin, beton 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,65 matig fijn zand donker bruin Aan Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: met puinbrokjes 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 1,00 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 28 Coördinaten: X: 178815, NAP: 22,28 Beschrijver: FD 
 Y: 398559, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand donker bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: vermengd met B-horizont 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,65 matig fijn zand geel bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 1,00 matig fijn zand licht bruin grijs C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 29 Coördinaten: X: 178851, NAP: 22,31 Beschrijver: FD 
 Y: 398580, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,50 matig fijn zand donker bruin grijs A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: puin plastic 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,70 matig fijn zand rood bruin B            Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 0,85 matig grof zand bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,85 - 1,00 matig grof zand licht bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 30 Coördinaten: X: 178887, NAP: 22,39 Beschrijver: FD 
 Y: 398598, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,45 matig fijn zand donker bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 0,47 matig fijn zand rood bruin B Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,47 - 0,80 matig fijn zand geel bruin BC Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,00 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 31 Coördinaten: X: 178923, NAP: 22,39 Beschrijver: JZ 
 Y: 398615, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,30 matig fijn zand donker grijs A2 Uitspoelingshorizont 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: askleurig 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,40 matig fijn zand geel bruin BC Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,70 zeer fijn zand, zwak  geel C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: plantenresten 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,30 matig grof zand, matig  licht geel grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 32 Coördinaten: X: 178959, NAP: 22,64 Beschrijver: JZ 
 Y: 398633, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,20 matig fijn zand donker bruin grijs A Vergraven 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: vermengd met as-grijs zand, onderin bruin zand, wat kiezels 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,20 - 0,30 matig fijn zand donker geel bruin BC Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,60 matig fijn zand, zwak  grijs geel C            Dekzand, Formatie van Twente 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,80 zeer fijn zand, zwak  wit grijs                Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,00 matig grof zand, zwak  wit grijs                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 33 Coördinaten: X: 178995, NAP: 22,7 Beschrijver: JZ 
 Y: 398651, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,20 matig fijn zand grijs                Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,20 - 0,40 matig fijn zand, zwak  licht bruin                Vergraven 
 grindig 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 heterogeen 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,60 matig fijn zand, zwak  licht geel grijs C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 1,30 uiterst grof zand, matig  wit grijs                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 34 Coördinaten: X: 179031, NAP: 23,06 Beschrijver: JZ 
 Y: 398668, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,10 matig fijn zand donker zwart grijs A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: bosbodem 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,10 - 0,20 matig fijn zand donker bruin A Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,20 - 0,35 matig fijn zand geel bruin BC Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,70 matig fijn zand grijs geel C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,30 matig fijn zand geel grijs C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 35 Coördinaten: X: 179067, NAP: 23,06 Beschrijver: JZ 
 Y: 398686, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig fijn zand bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,51 matig fijn zand geel bruin BC Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,51 - 0,60 matig fijn zand licht bruin geel C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,70 matig fijn zand licht bruin grijs C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,30 matig fijn zand, zwak  wit grijs C            Dekzand, Formatie van Twente 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 



 75 

 Boring: 36 Coördinaten: X: 178669, NAP: 22,53 Beschrijver: JZ 
 Y: 398541, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig fijn zand donker bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,40 matig fijn zand bruin A Vergraven 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,55 matig fijn zand geel bruin C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,55 - 0,65 matig fijn zand geel C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 1,00 matig fijn zand geel grijs                Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,30 matig grof zand licht geel grijs                Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 37 Coördinaten: X: 178705, NAP: 22,37 Beschrijver: FD 
 Y: 398560, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,70 matig fijn zand donker bruin grijs                Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 0,90 matig fijn zand geel bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,10 matig fijn zand, zwak  licht bruin C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 38 Coördinaten: X: 178748, NAP: 22,22 Beschrijver: JZ 
 Y: 398576, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,55 matig fijn zand donker bruin grijs                Vergraven 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,55 - 1,00 matig fijn zand grijs geel C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,30 matig fijn zand wit grijs C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 39 Coördinaten: X: 178777, NAP: 22,4 Beschrijver: JZ 
 Y: 398595, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand bruin grijs                Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,50 matig fijn zand licht bruin geel C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,65 matig fijn zand geel C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 0,85 matig fijn zand wit grijs C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,85 - 1,30 matig fijn zand, zwak  licht geel grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 40 Coördinaten: X: 178812, NAP: 22,66 Beschrijver: FD 
 Y: 398614, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,20 matig grof zand donker bruin grijs                Formatie van Veghel  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,20 - 0,45 matig grof zand, zwak  bruin                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 1,00 matig grof zand, matig  licht bruin grijs                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 41 Coördinaten: X: 178842, NAP: 22,73 Beschrijver: FD 
 Y: 398627, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,45 matig fijn zand donker bruin grijs A Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 0,60 matig fijn zand bruin BC Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: roodbruine top 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,90 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,05 matig grof zand wit bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 42 Coördinaten: X: 178886, NAP: 22,68 Beschrijver: FD 
 Y: 398644, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand donker bruin grijs                Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,50 matig fijn zand bruin BC          Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: roodbruine top 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,60 matig fijn zand geel bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 1,00 matig fijn zand licht bruin C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 43 Coördinaten: X: 178921, NAP: 22,72 Beschrijver: FD 
 Y: 398665, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand donker bruin grijs Aan Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,50 matig fijn zand bruin BC Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 1,00 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 44 Coördinaten: X: 178959, NAP: 22,71 Beschrijver: FD 
 Y: 398680, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,30 matig fijn zand donker bruin grijs Aan Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,50 matig fijn zand bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: restant B-horizont in top 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 1,00 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 45 Coördinaten: X: 178999, NAP: 23 Beschrijver: FD 
 Y: 398698, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,55 matig fijn zand donker bruin grijs Aan Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,55 - 0,80 matig fijn zand rood bruin B            Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,00 matig fijn zand geel bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,10 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 46 Coördinaten: X: 179029, NAP: 22,63 Beschrijver: FD 
 Y: 398717, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,50 matig fijn zand bruin grijs Aan Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,60 matig fijn zand rood bruin B            Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,80 matig fijn zand geel bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,00 matig grof zand licht bruin                Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 47 Coördinaten: X: 179064, NAP: 22,51 Beschrijver: FD 
 Y: 398726, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,45 matig fijn zand donker bruin grijs Aan Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 0,70 matig fijn zand grijs Aan Formatie van Twente  
 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 0,85 matig fijn zand rood bruin B            Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,85 - 1,15 matig fijn zand geel bruin                Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,15 - 1,25 matig fijn zand licht bruin                Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 48 Coördinaten: X: 178380, NAP: 21,46 Beschrijver: FD 
 Y: 398451, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,80 matig grof zand donker bruin A Vergraven 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,00 grind licht bruin grijs C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 49 Coördinaten: X: 178416, NAP: 21,46 Beschrijver: FD 
 Y: 398469, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,65 matig grof zand donker bruin A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 0,90 zeer grof zand, sterk  licht bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,00 matig fijn zand grijs C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,10 zeer fijn zand, sterk  licht bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 50 Coördinaten: X: 178452, NAP: 21,48 Beschrijver: FD 
 Y: 398486, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,55 matig grof zand bruin A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,55 - 0,90 matig grof zand, matig  bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 51 Coördinaten: X: 178488, NAP: 22,19 Beschrijver: FD 
 Y: 398504, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,65 matig fijn zand donker bruin grijs A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: plastic 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 1,00 matig fijn zand licht bruin grijs C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 52 Coördinaten: X: 178524, NAP: 22,05 Beschrijver: FD 
 Y: 398521, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,45 matig fijn zand donker bruin grijs Aan Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 0,60 matig fijn zand bruin BC Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 1,00 matig fijn zand licht bruin grijs C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 53 Coördinaten: X: 178560, NAP: 22,14 Beschrijver: FD 
 Y: 398539, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,25 matig fijn zand donker bruin A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,25 - 0,50 matig fijn zand, zwak  licht bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,90 zeer grof zand, sterk  licht grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 54 Coördinaten: X: 178596, NAP: 22,08 Beschrijver: FD 
 Y: 398556, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig fijn zand donker bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 1,60 matig fijn zand licht bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: op 75 en 110 bandje matig grof zand met kiezel 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 55 Coördinaten: X: 178632, NAP: 22,07 Beschrijver: FD 
 Y: 398574, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,45 matig fijn zand donker bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 0,90 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 56 Coördinaten: X: 178668, NAP: 22,15 Beschrijver: FD 
 Y: 398591, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,45 matig fijn zand donker bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 0,60 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,90 matig fijn zand, zwak  wit bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype 
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 Boring: 57 Coördinaten: X: 178704, NAP: 22,37 Beschrijver: JZ 
 Y: 398609, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,20 matig fijn zand geel                Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,20 - 0,40 matig fijn zand bruin grijs                Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,55 matig fijn zand bruin A Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: vermengd met asgrijs zand, puinbrokje 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,55 - 0,70 matig fijn zand geel C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,10 matig grof zand, zwak  geel grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,10 - 1,50 matig grof zand, zwak  donker rood bruin B Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 58 Coördinaten: X: 178738, NAP: 22,42 Beschrijver: JZ 
 Y: 398626, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,10 matig fijn zand donker bruin grijs Ap Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,10 - 0,25 matig fijn zand licht bruin grijs A Bouwvoor 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,25 - 0,40 matig fijn zand donker bruin grijs A Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,60 matig fijn zand donker Oranje bruin B Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,70 matig fijn zand geel bruin C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 0,80 uiterst grof zand, zwak  geel bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,30 uiterst grof zand, matig  licht geel grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 59 Coördinaten: X: 178378, NAP: 21,38 Beschrijver: FD 
 Y: 398500, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,30 matig grof zand donker bruin A Vergraven 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,60 matig fijn zand donker bruin A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,70 zeer grof zand licht bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,20 matig grof zand grijs C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 60 Coördinaten: X: 178414, NAP: 21,49 Beschrijver: FD 
 Y: 398518, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,30 matig fijn zand donker bruin A Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,70 matig grof zand donker bruin A Vergraven 
 Formatie van Veghel 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,10 matig grof zand licht bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 61 Coördinaten: X: 178450, NAP: 21,52 Beschrijver: FD 
 Y: 398535, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,50 matig grof zand donker bruin A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,80 matig fijn zand grijs C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,10 matig grof zand licht bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 62 Coördinaten: X: 178486, NAP: 22,06 Beschrijver: FD 
 Y: 398553, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,25 matig grof zand donker bruin A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,25 - 0,70 matig grof zand, matig  bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 63 Coördinaten: X: 178522, NAP: 22,06 Beschrijver: JZ 
 Y: 398570, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 27-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,20 matig fijn zand donker bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,20 - 0,90 matig grof zand, zwak  licht geel grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,30 matig grof zand, matig  licht geel grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 64 Coördinaten: X: 178558, NAP: 21,87 Beschrijver: FD 
 Y: 398588, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 1,50 matig fijn zand grijs A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,50 - 1,60 matig grof grind licht bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 65 Coördinaten: X: 178594, NAP: 22,11 Beschrijver: FD 
 Y: 398605, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,20 matig fijn zand donker bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,20 - 0,40 matig fijn zand geel bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 met roestvlekken 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,70 matig fijn zand licht bruin C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,05 matig grof zand, zwak  wit bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 66 Coördinaten: X: 178631, NAP: 22,14 Beschrijver: FD 
 Y: 398623, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig fijn zand donker bruin grijs                Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,45 matig fijn zand rood bruin B            Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 0,60 matig fijn zand geel bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 1,00 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 67 Coördinaten: X: 178663, NAP: 22,26 Beschrijver: FD 
 Y: 398638, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,45 matig fijn zand donker bruin grijs Aan Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 0,95 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,95 - 1,10 matig grof zand wit bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 68 Coördinaten: X: 178699, NAP: 22,44 Beschrijver: JZ 
 Y: 398658, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig fijn zand donker bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,40 matig fijn zand bruin A Vergraven 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,55 matig fijn zand geel bruin C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,55 - 0,65 matig fijn zand geel C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 1,00 matig fijn zand geel grijs C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,30 matig grof zand licht geel grijs C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 69 Coördinaten: X: 178738, NAP: 22,45 Beschrijver: JZ 
 Y: 398676, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand bruin grijs A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,60 zeer fijn zand donker bruin A Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: vermengd met dgr askleurig zand, onderin oranje kleuring 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,80 zeer fijn zand donker bruin geel C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 0,90 matig fijn zand geel C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,30 matig grof zand licht grijs geel                Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 



 96 

 Boring: 70 Coördinaten: X: 178377, NAP: 21,6 Beschrijver: FD 
 Y: 398550, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,30 matig fijn zand donker bruin                Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,55 matig fijn zand licht bruin                Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,55 - 0,70 matig grof zand, matig  licht bruin                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 71 Coördinaten: X: 178412, NAP: 21,52 Beschrijver: FD 
 Y: 398567, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,50 matig grof zand donker bruin A Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,65 zeer grof zand, matig  licht bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 1,00 matig grof zand, zwak  licht bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 72 Coördinaten: X: 178448, NAP: 21,71 Beschrijver: FD 
 Y: 398585, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,70 matig grof zand donker bruin A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 0,95 matig grof zand, sterk  bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,95 - 1,30 zeer grof zand, sterk  licht bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 73 Coördinaten: X: 178484, NAP: 22,06 Beschrijver: FD 
 Y: 398602, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig grof zand donker bruin A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,50 matig fijn zand donker bruin grijs Aan Formatie van Twente  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,70 matig fijn zand rood bruin B Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 0,90 matig fijn zand bruin C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,10 zeer grof zand, sterk  grijs                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 74 Coördinaten: X: 178520, NAP: 22,07 Beschrijver: FD 
 Y: 398620, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,30 matig fijn zand donker bruin A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,70 matig fijn zand licht bruin A Vergraven 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 heterogeen 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 0,90 matig grof zand licht bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,15 zeer grof zand, sterk  donker bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 75 Coördinaten: X: 178556, NAP: 21,93 Beschrijver: FD 
 Y: 398637, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 1,00 zand donker bruin A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: puin, roodbruine zandbrokken 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,30 matig grof zand, sterk  grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 76 Coördinaten: X: 178592, NAP: 22,1 Beschrijver: FD 
 Y: 398655, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 1,00 zand donker bruin A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,15 matig fijn zand bruin C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,15 - 1,50 matig grof zand, sterk  licht bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 77 Coördinaten: X: 178628, NAP: 22,07 Beschrijver: FD 
 Y: 398672, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig fijn zand bruin A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,50 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 1,00 matig grof zand, sterk  licht bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 



 101 

 Boring: 78 Coördinaten: X: 178664, NAP: 22,15 Beschrijver: FD 
 Y: 398690, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand donker bruin A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,50 matig fijn zand bruin BC          Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,70 matig grof zand licht bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,00 matig fijn zand wit bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 79 Coördinaten: X: 178700, NAP: 22,43 Beschrijver: JZ 
 Y: 398707, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 28-08-2008 
 Opmerking intact profiel 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,15 matig fijn zand donker bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,15 - 0,40 matig fijn zand grijs A2 Uitspoelingshorizont 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: askleuring, onderin met bruin zand 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,60 matig fijn zand donker Oranje bruin B Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,70 matig grof zand, zwak  licht geel bruin                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 0,85 zeer grof zand, zwak  grijs geel                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,85 - 1,30 matig grof zand, zwak  licht geel grijs                Formatie van Veghel  
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 80 Coördinaten: X: 178742, NAP: 22,61 Beschrijver: JZ 
 Y: 398726, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,10 matig fijn zand donker bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,10 - 0,40 matig fijn zand bruin grijs A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: plastic, vermengd met askleurig zand 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,50 matig fijn zand bruin geel C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,70 matig fijn zand geel grijs C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,30 matig fijn zand, zwak  licht geel grijs C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 81 Coördinaten: X: 178347, NAP: 21,62 Beschrijver: JZ 
 Y: 398582, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand bruin grijs A Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,85 zeer grof zand, matig  wit grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,85 - 1,15 zeer grof zand licht geel grijs C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,15 - 1,30 uiterst grof zand, matig  licht geel grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 82 Coördinaten: X: 178374, NAP: 21,56 Beschrijver: JZ 
 Y: 398599, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand donker bruin grijs                Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,85 zeer grof zand, sterk  wit grijs                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,85 - 1,05 matig fijn zand, zwak  licht bruin                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,05 - 1,50 matig grof zand, zwak  grijs                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 83 Coördinaten: X: 178411, NAP: 21,49 Beschrijver: JZ 
 Y: 398616, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 28-08-2008 
 Opmerking bruine tint door grondwater 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig fijn zand donker bruin grijs A Bouwvoor 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 1,05 zeer grof zand, sterk  licht bruin grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,05 - 1,50 matig fijn zand, zwak  licht bruin grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 84 Coördinaten: X: 178447, NAP: 21,94 Beschrijver: JZ 
 Y: 398632, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig fijn zand donker bruin grijs                Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,50 matig grof zand, zwak  grijs bruin                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,60 zeer grof zand, matig  grijs                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 1,30 zeer grof zand, sterk  grijs bruin                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 85 Coördinaten: X: 178483, NAP: 22,04 Beschrijver: FD 
 Y: 398651, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 29-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 zand donker bruin A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,50 matig grof zand rood bruin B Podzol, Formatie van Veghel 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 1,00 matig grof zand, matig  licht bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 86 Coördinaten: X: 178519, NAP: 21,95 Beschrijver: FD 
 Y: 398669, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 29-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig fijn zand donker bruin grijs Aan Formatie van Veghel  

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,65 matig grof zand, zwak  bruin C Podzol,  
 grindig Formatie van Veghel 
 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: roodbruine top 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 1,00 matig grof zand, zwak  licht bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 87 Coördinaten: X: 178555, NAP: 22,06 Beschrijver: FD 
 Y: 398686, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 29-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig grof zand donker bruin A Graszode 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,90 matig grof zand, matig  licht bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 88 Coördinaten: X: 178591, NAP: 22,11 Beschrijver: FD 
 Y: 398704, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 29-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig grof zand donker bruin A Graszode 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,60 matig grof zand bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,80 matig grof zand, sterk  licht bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,00 zeer grof zand, matig  licht bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 89 Coördinaten: X: 178626, NAP: 22,32 Beschrijver: FD 
 Y: 398721, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 29-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,80 matig fijn zand donker bruin A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,05 matig grof zand, sterk  licht bruin                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,05 - 1,30 matig grof zand licht bruin                Formatie van Veghel 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype 

 Boring: 90 Coördinaten: X: 178648, NAP: 22,2 Beschrijver: FD 
 Y: 398746, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 1,15 matig fijn zand geel bruin A Vergraven 
 Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,15 - 1,50 matig grof zand, zwak  geel bruin C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 91 Coördinaten: X: 178698, NAP: 22,33 Beschrijver: JZ 
 Y: 398756, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 26-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,65 matig fijn zand bruin grijs A Vergraven 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 0,80 matig grof zand geel bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,00 matig grof zand, zwak  geel C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,30 matig grof zand, zwak  wit grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 92 Coördinaten: X: 178337, NAP: 21,56 Beschrijver: JZ 
 Y: 398630, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig grof zand donker bruin grijs A Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,70 uiterst grof zand, sterk  licht geel grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 0,90 matig fijn zand donker zwart grijs                Formatie van Veghel 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 met roestvlekken 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,20 uiterst grof zand, sterk  grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 93 Coördinaten: X: 178480, NAP: 22,45 Beschrijver: FD 
 Y: 398702, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 29-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,45 matig grof zand donker bruin                Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 0,65 matig grof zand bruin                Vergraven 
 Formatie van Veghel 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 met roestvlekken 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 0,90 matig grof zand licht bruin                Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,00 zeer grof zand, matig  licht bruin                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 94 Coördinaten: X: 178517, NAP: 22,21 Beschrijver: FD 
 Y: 398718, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 29-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,65 matig fijn zand donker bruin A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 0,80 matig fijn zand licht bruin C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,00 matig fijn zand licht bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 95 Coördinaten: X: 178553, NAP: 22,22 Beschrijver: FD 
 Y: 398736, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 29-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand grijs A Vergraven 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,55 matig grof zand bruin A Vergraven 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 heterogeen 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,55 - 0,90 matig fijn zand licht bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,00 matig grof zand, sterk  licht bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 96 Coördinaten: X: 178584, NAP: 22,21 Beschrijver: FD 
 Y: 398752, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 29-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand donker bruin A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 1,10 matig grof zand grijs C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,10 - 1,30 matig grof zand donker bruin B Formatie van Veghel 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,30 - 1,50 matig grof zand licht bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 97 Coördinaten: X: 178622, NAP: 22,14 Beschrijver: JZ 
 Y: 398768, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 29-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand donker bruin grijs A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: baksteenpuin 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,50 zand licht bruin geel A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,71 zand, matig grindig licht geel grijs C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,71 - 1,20 matig fijn zand licht geel grijs C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 98 Coördinaten: X: 178661, NAP: 22,43 Beschrijver: FD 
 Y: 398788, Oxi/red: - Boorder FD Datum: 26-08-2008 
 Opmerking op 45 vast op kiezel, verschillende pogingen 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,45 matig fijn zand donker bruin grijs A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 99 Coördinaten: X: 178335, NAP: 21,61 Beschrijver: JZ 
 Y: 398680, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,30 matig grof zand donker bruin grijs A Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,90 matig grof zand bruin grijs A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,30 uiterst grof zand, sterk  grijs wit C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 100 Coördinaten: X: 178443, NAP: 21,86 Beschrijver: JZ 
 Y: 398732, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 29-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,90 uiterst grof zand, sterk  licht geel grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 101 Coördinaten: X: 178479, NAP: 22,04 Beschrijver: JZ 
 Y: 398750, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 29-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,20 matig fijn zand donker bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,20 - 0,50 matig fijn zand licht bruin C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,75 matig fijn zand licht geel grijs C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,75 - 1,20 zeer grof zand, matig  wit grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 102 Coördinaten: X: 178515, NAP: 22,11 Beschrijver: JZ 
 Y: 398767, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 29-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig fijn zand donker bruin grijs A Graszode 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: wortels 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,40 matig fijn zand bruin B Podzol, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,50 matig fijn zand bruin geel C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 1,00 matig fijn zand, zwak  licht geel grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype 
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 Boring: 103 Coördinaten: X: 178334, NAP: 21,82 Beschrijver: JZ 
 Y: 398729, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 28-08-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig grof zand, zwak  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: graszode 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,55 matig grof zand, matig  licht geel grijs A Vergraven 
 grindig 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 heterogeen 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,55 - 1,10 matig grof zand, matig  bruin grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: plantenresten 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,10 - 1,50 uiterst grof zand, sterk  grijs wit C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 104 Coördinaten: X: 178473, NAP: 21,49 Beschrijver: JZ 
 Y: 398291, Oxi/red: - Boorder EX Datum: 27-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand, matig  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,60 matig grof zand, zwak  licht geel grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,85 matig grof zand, matig  grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,85 - 1,30 matig grof zand, zwak  licht grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 105 Coördinaten: X: 178509, NAP: 21,47 Beschrijver: EX 
 Y: 398309, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 27-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand, matig  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,55 matig fijn zand bruin grijs A Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: vermengd met geelgrijs zand 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,55 - 0,70 matig fijn zand geel grijs C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,30 matig grof zand, zwak  licht geel grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 106 Coördinaten: X: 178545, NAP: 21,46 Beschrijver: JZ 
 Y: 398326, Oxi/red: - Boorder EX Datum: 27-11-2008 
 Opmerking gestuit op kunststof?, onderin aanzet naar matig grof zand 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig fijn zand, matig  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,60 matig fijn zand bruin grijs A Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,70 matig fijn zand bruin geel C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,00 matig fijn zand licht geel grijs C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 107 Coördinaten: X: 178581, NAP: 21,55 Beschrijver: EX 
 Y: 398343, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 27-11-2008 
 Opmerking boor loopt leeg 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand donker bruin grijs A Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,60 matig fijn zand donker grijs A Bouwvoor 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 1,30 matig grof zand, matig  licht grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 108 Coördinaten: X: 178617, NAP: 21,65 Beschrijver: JZ 
 Y: 398361, Oxi/red: - Boorder EX Datum: 27-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,50 matig fijn zand, matig  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,80 matig fijn zand geel grijs C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: bioturbatie Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,05 matig grof zand, zwak  licht geel grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,05 - 1,40 matig grof zand licht grijs C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 109 Coördinaten: X: 178653, NAP: 21,71 Beschrijver: EX 
 Y: 398378, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 27-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand, zwak  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,50 matig fijn zand, zwak  geel grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,85 matig grof zand, zwak  grijs bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,85 - 1,50 matig grof zand bruin grijs C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 110 Coördinaten: X: 178470, NAP: 21,49 Beschrijver: EX 
 Y: 398338, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 27-11-2008 
 Opmerking boor loopt leeg 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand, zwak  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,50 matig fijn zand licht bruin A Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,60 matig fijn zand, matig  licht geel bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,90 matig grof zand, matig  licht grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
 
 Boring: 111 Coördinaten: X: 178506, NAP: 21,58 Beschrijver: JZ 
 Y: 398355, Oxi/red: - Boorder EX Datum: 27-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand, matig  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,65 zeer grof zand, sterk  licht grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 1,00 matig grof zand, zwak  licht grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 112 Coördinaten: X: 178542, NAP: 21,48 Beschrijver: EX 
 Y: 398373, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 27-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,30 matig fijn zand, zwak  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,50 matig fijn zand bruin grijs A Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,70 matig fijn zand wit grijs C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,00 matig grof zand, matig  licht grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,30 matig fijn zand licht grijs C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
 Boring: 113 Coördinaten: X: 178578, NAP: 21,56 Beschrijver: JZ 
 Y: 398390, Oxi/red: - Boorder EX Datum: 27-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand, matig  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,70 matig fijn zand licht geel grijs C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,70 - 1,30 matig grof zand, matig  licht grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype 
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 Boring: 114 Coördinaten: X: 178614, NAP: 21,5 Beschrijver: EX 
 Y: 398408, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 27-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,45 matig fijn zand donker bruin grijs A Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 0,90 matig grof zand, matig  bruin grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,00 matig grof zand donker grijs bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,50 matig fijn zand licht bruin grijs C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 115 Coördinaten: X: 178650, NAP: 21,43 Beschrijver: JZ 
 Y: 398425, Oxi/red: - Boorder EX Datum: 27-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,45 matig fijn zand, matig  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 1,30 matig grof zand, matig  geel grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 116 Coördinaten: X: 178468, NAP: 21,5 Beschrijver: EX 
 Y: 398390, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 26-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand, zwak  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,50 matig fijn zand licht geel grijs C Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,65 matig fijn zand licht geel grijs C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 0,75 matig fijn zand donker bruin grijs C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,75 - 1,30 zeer grof zand, matig  licht grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 



 126 

 Boring: 117 Coördinaten: X: 178503, NAP: 21,51 Beschrijver: JZ 
 Y: 398406, Oxi/red: - Boorder EX Datum: 26-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,30 matig fijn zand, zwak  donker bruin grijs Aan Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,60 matig fijn zand licht geel grijs C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,80 matig grof zand, matig  licht geel grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,30 matig grof zand licht geel grijs C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype 
 
 Boring: 118 Coördinaten: X: 178539, NAP: 21,56 Beschrijver: EX 
 Y: 398424, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 26-11-2008 
 Opmerking boor loopt leeg 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,50 matig fijn zand, zwak  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,80 matig grof zand licht grijs C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,10 matig grof zand, sterk  licht grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 119 Coördinaten: X: 178576, NAP: 21,48 Beschrijver: JZ 
 Y: 398442, Oxi/red: - Boorder EX Datum: 26-11-2008 
 Opmerking boor loopt leeg 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,30 matig fijn zand donker bruin grijs Aan Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,75 matig grof zand grijs bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,75 - 0,80 matig grof zand donker grijs bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,80 - 1,10 matig fijn zand licht bruin geel C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,10 - 1,40 matig grof zand, matig  geel grijs                Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 120 Coördinaten: X: 178612, NAP: 21,4 Beschrijver: EX 
 Y: 398459, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 26-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,60 matig fijn zand donker bruin grijs A Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 1,40 zeer grof zand, zwak  licht grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Boring: 121 Coördinaten: X: 178647, NAP: 21,5 Beschrijver: JZ 
 Y: 398477, Oxi/red: - Boorder EX Datum: 26-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,90 matig fijn zand, matig  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,40 matig fijn zand grijs geel C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 122 Coördinaten: X: 178429, NAP: 21,56 Beschrijver: EX 
 Y: 398422, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 26-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,50 matig fijn zand, zwak  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 grindig, matig humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,50 - 0,85 matig fijn zand bruin grijs Aan        Formatie van Twente 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,85 - 1,35 matig fijn zand geel grijs C            Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 heterogeen 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,35 - 1,55 matig grof zand, matig  licht grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,55 - 1,80 matig fijn zand licht grijs                Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 123 Coördinaten: X: 178465, NAP: 21,5 Beschrijver: JZ 
 Y: 398439, Oxi/red: - Boorder EX Datum: 26-11-2008 
 Opmerking boor loopt leeg 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,35 matig fijn zand, matig  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,35 - 0,45 matig fijn zand licht geel bruin C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 1,00 matig fijn zand bruin grijs C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,30 matig grof zand, matig  licht grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 124 Coördinaten: X: 178501, NAP: 21,63 Beschrijver: EX 
 Y: 398456, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 26-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,30 matig fijn zand, matig  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,30 - 0,60 matig fijn zand donker bruin grijs A Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 0,85 matig grof zand, zwak  licht geel grijs C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,85 - 1,25 matig grof zand, matig  licht geel grijs C            Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 125 Coördinaten: X: 178537, NAP: 21,5 Beschrijver: JZ 
 Y: 398474, Oxi/red: - Boorder EX Datum: 26-11-2008 
 Opmerking helemaal onderin dekzzand? Klopt niet 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand, matig  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,45 matig fijn zand licht geel grijs C Dekzand, Formatie van Twente 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,45 - 0,90 matig grof zand, zwak  bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,90 - 1,20 matig grof zand, zwak  grijs bruin C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,20 - 1,50 matig fijn zand geel grijs C            Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 126 Coördinaten: X: 178573, NAP: 21,45 Beschrijver: EX 
 Y: 398491, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 26-11-2008 
 Opmerking boor loopt leeg 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,65 matig fijn zand, zwak  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 0,75 matig fijn zand bruin grijs Aan Bouwvoor 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,75 - 1,10 zeer fijn zand licht blauw grijs G Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,10 - 1,30 uiterst grof zand grijs G Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype 
 
 Boring: 127 Coördinaten: X: 178610, NAP: 21,34 Beschrijver: JZ 
 Y: 398509, Oxi/red: - Boorder EX Datum: 26-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,60 matig fijn zand, matig  donker bruin grijs Aan        Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,60 - 1,00 matig grof zand grijs bruin A Vergraven 

 Lithologie: heterogeen Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,30 zeer grof zand, zwak  licht grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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 Boring: 128 Coördinaten: X: 178645, NAP: 21,64 Beschrijver: EX 
 Y: 398526, Oxi/red: - Boorder JZ Datum: 26-11-2008 
 Opmerking 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,00 - 0,40 matig fijn zand, zwak  donker bruin grijs A Bouwvoor 
 humeus 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,40 - 0,65 matig grof zand geel bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: met roestvlekken Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 0,65 - 1,00 matig grof zand grijs bruin C Formatie van Veghel 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype 

 Diepte: Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie: 
 1,00 - 1,50 zeer grof zand, matig  bruin grijs C Formatie van Veghel 
 grindig 

 Lithologie: Consistentie: Organische Inhoud: 
 Opmerking: 
 Boortype Edelman 12 
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Advies Archeologische Monumentenzorg 2014 – nr. 58 
Beoordeling van een Archeologisch Rapport 
 

 

 

Bevoegd gezag:  Gemeente Gemert-Bakel  

    Mevr. Vanessa Jolink 
    Postbus 10.000 
    5420 DA Gemert 
 

Datum:    17-4-2014 

 

Locatie:   De Rooye Asch te Handel, gemeente Gemert-Bakel  

 

Project: Actualisatie archeologisch bureauonderzoek en inventariserend 

veldonderzoek door middel van grondboringen (verkennend), 
plangebied De Rooye Asch, Handel, gemeente Gemert-Bakel (SOB 
Research), auteurs J. Ras en L.R. van Wilgen, maart 2012. 

 

Van:     Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 

Keizer Karel V Singel 8, 5615 PE  Eindhoven 
Postbus 8035, 5601KA  Eindhoven 
Mevr. drs. Ria Berkvens 

    Tel. 088-3690638 
    E-mail: R.Berkvens@odzob.nl 
 

Inleiding 
Op 8 april 2014 ontvingen wij van de gemeente Gemert-Bakel de opdracht om het rapport Actualisatie 
archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen 
(verkennend), plangebied De Rooye Asch, Handel, gemeente Gemert-Bakel (SOB Research), auteurs 
J. Ras en L.R. van Wilgen, maart 2012 te beoordelen. Het rapport is een geactualiseerde versie van 
een bureau- en booronderzoek1 wat eerder in 2008 en 2009 is opgesteld door SOB Research en wat 
door de SRE Milieudienst diverse keren is beoordeeld. Er is hierna geen selectiebesluit genomen 
maar is wel een dubbelbestemming archeologie voor het hele plangebied opgenomen. Omdat het 
concept bestemmingsplan toen echter door Raad van State is vernietigd, wordt nu alles opnieuw in 
procedure gebracht. Ons is gevraagd om opnieuw naar deze geactualiseerde versie van het 
archeologisch vooronderzoek te kijken en een selectieadvies uit te brengen aan de gemeente over 
hoe om te gaan met de archeologie binnen het plan. 
 

Samenvatting van het plan en het rapport 

                                                      
1 L.R. van Wilgen (2008): Archeologisch bureauonderzoek Plangebied De Rooye Asch, Handel, 
gemeente Gemert-Bakel, Heinenoord; J. Ras (2009): Inventariserend Veldonderzoek door middel van 
grondboringen (verkennend) Plangebied De Rooye Asch, Handel, Gemeente Gemert-Bakel, 
Heinenoord. 
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Onderzoekskader RO: omgevingsvergunning wijziging bestemming 
Grootte plangebied: 27 ha 
Grootte onderzoeksgebied: 22,5 ha 
Onderzoeksperiode: 2008-2009 en 2012 
Opdrachtgever: Wind Mee ontwikkelingsmaatschappij BV 
Opdrachtnemer: SOB Research 

 

Aanleiding tot het archeologisch onderzoek vormt de voorgenomen ontwikkeling van recreatiepark “De 
Rooye Asch” aan de Grintweg en Haveltweg ten zuidoosten van Handel. De oppervlakte van het 
plangebied bedraagt circa 27 hectare. Het plangebied bestaat momenteel voornamelijk uit een 
recreatiepark met huisjes, een kampeerterrein, bijbehorende faciliteiten, bos, gras, verhardingen en 
een akker. Op het recreatieterrein zullen nieuwe voorzieningen, huisjes, wegen, kabels, leidingen en 
groenstroken worden gebouwd en aangelegd. De bodem zal daarbij tot een maximale diepte van circa 
1 meter beneden het maaiveld worden verstoord. Door de geplande ingrepen kunnen archeologische 
sporen worden aangetast als gevolg van graafwerkzaamheden. 
 
Het landschap ter plaatse van het onderzoeksgebied bestaat uit dekzand van het Laagpakket van 
Wierden van de Formatie van Boxtel. Het hoger gelegen oostelijke deel van het onderzoeksgebied ligt 
op (een uitloper van) een dekzandrug. Ter plaatse van het onderzoeksgebied kunnen archeologische 
sporen uit de Prehistorie (Laat-Paleolithicum, Mesolithicum, Neolithicum, Bronstijd en IJzertijd) tot en 
met de Nieuwe Tijd worden verwacht. In het dekzand van de Formatie van Boxtel kan mogelijk een 
Allerødlaag (podzolhorizont) worden verwacht. Deze laag betreft een bodemvorming uit het Allerød-
interstadiaal (10.000-9.000 voor Chr.) en kan worden herkend als een veen- of leemlaag of een 
humeus zandpakket met een dikte van enkele centimeters. Hierboven is Jong Dekzand II afgezet. 
 
Archeologische waarden uit het Laat-Paleolithicum kunnen op, in of onder de Allerødlaag worden 
verwacht. Dit betreft vondsten uit de eindfase van het Weichselien. Gedurende de warmere fase van 
het Bølling-interstadiaal (circa 12.000 voor Chr.) verschenen rendierjagers van de Hamburgcultuur. 
Overblijfselen van de Hamburgcultuur worden meestal op of in de oudere dekzandafzettingen 
aangetroffen. Soms zijn ze, tijdens de op de Bøllingperiode volgende koude fase, onder jonger 
dekzand verdwenen. In de Allerødperiode (circa 10.800 voor Chr.) waren jagers van de Tjongercultuur 
actief. Op de Allerødperiode volgde nog een laatste koude fase. Uit deze tijd (circa 10.000 voor Chr.) 
kunnen resten van de Ahrensburgcultuur worden verwacht. In (de top van) het boven de Allerødlaag 
gelegen dekzand kunnen archeologische resten vanaf de laatpaleolithische Ahrensburgcultuur (circa 
10.000 voor Chr.) tot en met de Nieuwe Tijd worden verwacht. De kans op de aanwezigheid van 
sporen uit de Nieuwe Tijd kan als laag worden ingeschat. 
 
Ter plaatse van twee ontgronde percelen, in het westelijke deel van het onderzoeksgebied, is de 
bodem gedeeltelijk afgegraven. Dat betekent dat de bovenste 0.5 tot 0.7 meter van het profiel hier 
verdwenen is. De kans op de aanwezigheid van intacte archeologische vindplaatsen is hier klein. Wel 
kan een mogelijk aanwezige Allerødlaag hier nog aanwezig zijn. Hier bestaat dan ook nog wel een 
kans op de aanwezigheid van archeologische resten uit het Paleolithicum. Te verwachten is dat ter 
plaatse van de camping/recreatievoorziening bij aanlegwerkzaamheden, de bouw van huisjes en 
voorzieningen, het aanbrengen van beplanting en dergelijke bodemverstoringen hebben 
plaatsgevonden. In welke mate, waar en tot op welke diepte hier bodemverstoring heeft 
plaatsgevonden, is niet bekend. De aanwezigheid van een ontwikkeld podzolprofiel kan als indicatief 
voor een (min of meer) intacte top van het dekzand (Laagpakket van Wierden van de Formatie van 
Boxtel) worden beschouwd. Archeologische sporen kunnen in de top van het dekzand, op het 
akkerland in het zuidwestelijke deel van het plangebied direct onder de bouwvoor, voor de rest van 
het plangebied onder de aanwezige laag bosstrooisel of grasbedekking, worden verwacht. Onbekend 
is de invloed die post-depositionele processen op het (mogelijk) aanwezige bodemarchief hebben 
gehad. 
 
Bij het verkennende booronderzoek zijn in het 22,5 ha grote plangebied 128 boringen (bijna 6 
boringen per ha) gezet in een verspringend grid van 50 bij 40 m met een 12 cm edelmanboor. Er is 
geboord tot een diepte van 70 tot 160 cm onder maaiveld. Ter plaatse van het noordoostelijke deel 
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van het plangebied werden in 2008 geen grondboringen uitgevoerd, omdat hier, op basis van de 
planvorming, geen bodemverstorende activiteiten werden voorzien. 
Uit het booronderzoek blijkt dat in het hele onderzoeksgebied lokaal rivierafzettingen van grind en grof 
zand behorende tot de Formatie van Beegden aan het oppervlak voorkomen, deels bedekt door fijn 
lemig (Oud?) dekzand van de Formatie van Boxtel. Er zijn geen oude veen of leemlagen (Allerodlaag) 
in het dekzand aangetroffen. In 36 boringen, eveneens verspreid over het plangebied, is een restant 
van verstoorde podzolprofiel aanwezig. Dit kan verband houden met de aanleg van de camping in de 
twintigste eeuw. Het betreft hier boringen waar weliswaar in sommige gevallen nog wel een (restant 
van een) B-horizont werd aangetroffen, maar waar toch mag worden aangenomen dat de hierop 
gelegen A-horizont verstoord is. Dit zeker ook in vergelijking met de in de directe omgeving 
aangetroffen intacte profielen. Twee zones in het zuidwesten van het plangebied zijn ontgrond, zoals 
blijkt uit de boringen en het Actueel Hoogtebestand Nederland. 
 
Bij het booronderzoek alsook bij de oppervlaktekartering van de akker in het zuidwesten van het 
plangebied werden geen archeologische indicatoren aangetroffen. 
 
Binnen de zones waar op basis van het verkennend booronderzoek een (gedeeltelijk) intact 
bodemprofiel kan worden verwacht kunnen archeologische vindplaatsen uit de Prehistorie (Laat-
Paleolithicum, Mesolithicum, Neolithicum, Bronstijd en IJzertijd) tot en met de Nieuwe Tijd worden 
aangetroffen in de top van het dekzand van de Formatie van Boxtel, of, wanneer deze dagzomend is, 
in de top van de Formatie van Beegden. Tevens kunnen archeologische vindplaatsen uit het Laat-
Paleolithicum worden aangetroffen in, of direct onder, de aangetroffen podzolhorizont. Het kan gaan 
om vindplaatsen met een in boringen herkenbare vondstlaag, maar vooral ook om vindplaatsen die 
alleen herkenbaar zijn aan de hand van grondsporen, of een lage vondstdichtheid. Ter plaatse van 
zones waar de bodem tot dieper dan 0.40 meter beneden het maaiveld verstoord is, hoeft geen nader 
onderzoek meer plaats te vinden. Eventueel aanwezige archeologische resten zullen daar grotendeels 
zijn verstoord. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten adviseert SOB Research tot de uitvoering van een 
inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in de gebieden met een hoge 
archeologische verwachting. Op basis van het gemeentelijke archeologiebeleid is dit Inventariserend 
Veldonderzoek door middel van proefsleuven echter alleen verplicht in de op de archeologische 
beleidskaart aangegeven zone met een hoge archeologische verwachting en waar vanuit het 
booronderzoek intacte bodemprofielen zijn aangetroffen.  
Ter plaatse van het noordoostelijke deel van het plangebied is geen verkennend booronderzoek 
uitgevoerd. Indien hier toch bodemverstorende werkzaamheden tot een grotere diepte dan 0.4 meter 
beneden het maaiveld zullen worden uitgevoerd, dienen hier alsnog verkennende boringen te worden 
uitgevoerd. 

 

Beoordeling 
In het verleden is na diverse inhoudelijke beoordelingen het rapport diverse malen aangepast. 
Herhaling van de verschillen van mening op inhoudelijke gronden gaan we hier niet herhalen. We zien 
in dit rapport een aangepast advies voor het vervolgonderzoek dat niet gebaseerd is op inhoudelijke 
gronden maar op basis van het gemeentelijke archeologiebeleid. Die geeft aan dat in het kader van de 
bestemmingsplanwijziging slechts een klein deel van het plangebied nader onderzocht hoeft te 
worden. Hier kunnen wij mee instemmen, maar wij adviseren om dit uit te voeren in de vorm van een 
archeologische begeleiding. Wij merken verder op dat de archeologische verwachting hier vooral de 
vroege prehistorie betreft, gezien de landschappelijke ligging en de bekende archeologische 
vindplaatsen van de Peelhorst in de verdere omgeving. Verder stemmen wij ook in om bij ingrepen 
dieper dan 40 cm in het noordoostelijke deel een verkennend booronderzoek uit te voeren, om vast te 
stellen waar de bodem nog intact is. 
 

Selectieadvies 
Wij concluderen dat de hoge trefkans op archeologie in het plangebied zich beperkt tot een kleine 
zone in het oosten van het plangebied. Gezien de bekende vondsten uit de ruimere omgeving van het 
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plangebied kan worden aangenomen dat er voornamelijk resten uit het Laat-Paleolithicum en 
Mesolithicum zijn te verwachten. Deze bevinden zich in dit gebied overwegend in de top van het 
dekzand en in de podzolbodem. De verwachte vindplaatsen zullen zowel zeer klein zijn als een zeer 
lage spoor/vondstdichtheid hebben, waardoor ze eigenlijk alleen met een zeer intensief 
proefsleuvenonderzoek te detecteren zijn, maar door het verwachte beperkte oppervlak niet te 
waarderen. Om deze reden en gezien het grote oppervlak van het plangebied (maar relatief beperkte 
verstoringswerkzaamheden) is een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven 
gericht op resten uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum dan ook niet zinvol en wenselijk. 
Hetzelfde geldt met het oog op het geheel ontbreken van vondsten voor latere perioden. 
 
Wij adviseren ter controle van onze overwegingen uitsluitend vervolgonderzoek te verrichten in de 
vorm van een archeologische begeleiding bij de voorgenomen bodemingrepen (waarnemingen). Doel 
van de archeologische begeleiding is het inspecteren van de bodem op archeologische vindplaatsen. 
De definitieve onderzoeksstrategie dient te worden vastgelegd in een door het bevoegd gezag 
(gemeente Gemert-Bakel) goed te keuren Programma van Eisen, wat als voorschrift in de te verlenen 
vergunning dient te worden opgenomen. 
 
Wij adviseren om alleen het gebied met een hoge verwachting, zoals op onderstaand kaartje in oranje 
en roze is aangeduid, in het bestemmingsplan te voorzien van een dubbelbestemming archeologie. 
Hier zal bij toekomstige grondwerkzaamheden nader archeologisch onderzoek in de vorm van een 
archeologische begeleiding (in het noordelijk deel eventueel voorafgegaan door een verkennend 
booronderzoek) moeten plaatsvinden. 
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BIJLAGE  
 
 
 

Toetsingsprocedure 
 
Rapportages worden door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant getoetst aan de in de 
archeologische monumentenzorg voorgeschreven kwaliteitsnormen en aan de in de beroepsgroep 
gangbare gedragscodes m.b.t. onafhankelijkheid en proportionaliteit. De conclusies en aanbevelingen 
zijn getoetst aan de verwachte waarde van de locatie en aan de verhouding tot de bestaande en de te 
verwachten verstoring van het bodemarchief. Indien deze toetsing leidt tot aanbevelingen om het 
rapport te verbeteren, hebben deze aanbevelingen alleen betrekking op meetbare kwaliteitsaspecten 
en niet op zaken die binnen het domein van de integriteit en wetenschappelijke verantwoordelijkheid 
van de rapporteur vallen. Selectie- en beleidsadviezen van de toetser zijn onderscheiden van die van 
de auteur van het rapport. 
 
 
Bij de toetsing is – waar nodig – gebruik gemaakt van de volgende documenten: 
 

 Gemeentelijke erfgoed- en archeologiekaarten 

 Gemeentelijk archeologie- en erfgoedbeleid 

 Minimale richtlijnen t.b.v. (de rapportage van) een archeologisch onderzoek in Noord-Brabant 
(april 2011) 

 Regionale en Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 

 Gemeentelijke erfgoedmeetlat 

 Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.2 

 Leidraad Archeologische Standaard Boorbeschrijving 

 Leidraad Archeologisch Onderzoek Beekdalen 

 Leidraad Proefsleuvenonderzoek 

 Leidraad IVO Karterend Booronderzoek 

 Leidraad Standaard archeologische monitoring 

 Kennisdocument  “Optimale strategieën voor het opsporen van Steentijdvindplaatsen met 
behulp van booronderzoek. Een statistisch perspectief”  

 Checklist SIKB beoordeling IVO verkennend, karterend en waarderend 

 Checklist SIKB beoordeling PvE 

 Literatuur m.b.t. de regio voor zover die aanwezig is in de bibliotheek van het Archeologisch 
Centrum in Eindhoven 

 Gedragscode van de Vereniging van Nederlandse Archeologen 
 
 
 

 
  
 



 
Toelichting bij adviesnota aan het college van burgemeester en wethouders 

 
   
Onderwerp : Selectiebesluit archeologie Rooije Asch 

Zaaknummer : 111735  :  

Naam auteur : V. Jolink Team : BV 

 
 
Beoogd effect 
 
Met het nemen van het selectiebesluit wordt duidelijk waar mogelijk verder archeologisch onderzoek 
moet plaatsvinden in het recreatiegebied Rooije Asch. Deze gebieden worden in het nog vast te 
stellen bestemmingsplan bestemd met de waarde archeologie 4 (hoge archeologische verwachting). 
in deze gebieden geldt, conform het gemeentelijk archeologiebeleid, een onderzoeksplicht. 

Kanttekeningen 
In de delen van het plangebied waar geen dubbelbestemming archeologie is opgenomen kunnen 
vondsten en/of archeologische resten worden gedaan. Deze vondsten en resten moeten conform de 
Monumentenwet 1988, laatste wijziging van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder, 
gemeld worden bij de gemeente Gemert-Bakel. Als er geen sprake is van zogenaamde 
toevalsvondsten en de vondsten en/of sporen zijn talrijk, bijzonder en behoudenswaardig dan kan 
archeologisch onderzoek alsnog noodzakelijk zijn. De gemeente is dan verantwoordelijk voor het 
laten uitvoeren van het onderzoek. De gemeente heeft immers het gebied vrijgegeven. Dit betekent 
dat de gemeente de kosten van het archeologisch onderzoek moet betalen en mogelijk ook andere 
kosten die voortvloeien uit het laten stil leggen van de al ingang gezette werkzaamheden.  
 
 
 
Uitvoering 
De opdrachtgever laat een Programma van Eisen opstellen voor een archeologische begeleiding. 
Deze wordt ter toetsing en goedkeurig aan het bevoegd gezag overlegd.   

Bijlagen 
1: selectieadvies ODZOB; 
2: Rapport Archeologisch booronderzoek, SOB research, 2012.  

 



 



 
 
Update quickscan flora en fauna  
Rooije Asch te Handel  
 
Datum  : 8 juli 2014 

Projectnummer  : 14-0194 

Opdrachtgever : Frank Branten, gemeente Gemert-Bakel 

      
 
 
1 Inleiding  
 
1.1 Aanleiding 
In de toekomst is op de onderzoekslocatie Haveltweg 59 te Handel een herinrichting van de 
beschikbare ruimte voorzien. In juli 2008 is door Staro Natuur en Buitengebied een quickscan 
natuurwaarden (P08-0120) uitgevoerd in het plangebied. Gezien de houdbaarheid van flora- en 
faunagegevens zijn de conclusies van dit onderzoek in 2012 ‘up to date’ gemaakt en getoetst aan de 
huidige natuurwetgeving. Aangezien het onderzoek bij wijziging bestemmingsplan maximaal 2 jaar 
oud mag zijn, is een nieuwe update van het onderzoek vereist. 
 
1.2 Doel 
Doel van het onderliggende onderzoek is te bepalen of de wijzigingen binnen het plangebied mogelijk 
leiden tot overtreding van de Flora- en faunawet.  

 
 
2 Wettelijk kader 
 
In Nederland is de bescherming van natuurwaarden in twee wetten geregeld. Soortbescherming is 
geregeld in de Flora- en faunawet. Gebiedsbescherming is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 
1998 en in het beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze update van de quickscan flora 
en fauna is gericht op soortbescherming.  
 
2.1 Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet beschermt soorten, niet individuele planten of dieren, om te voorkomen dat het 
voortbestaan van de soort in gevaar komt. Doelstelling van de Flora- en faunawet is de bescherming 
en het behoud van in het wild levende plant- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is het ‘Nee, 
tenzij’ principe. Dit betekent dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, 
tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan.  
In de Flora- en faunawet geldt een verbod op activiteiten met een schadelijk effect op beschermde 
soorten. De bescherming van soorten is geregeld middels een aantal verbodsbepalingen. In dit geval 
zijn vooral artikel 8 tot en met 12 van belang. 
Artikel 8: Het is verboden beschermde planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, 
te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te 
verwijderen. 
Artikel 9: Het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of 
met het oog daarop op te sporen. 
Artikel 10: Het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. 
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Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 
van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 
Artikel 12: Het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, 
te beschadigen of te vernielen. 
 
De Flora- en faunawet beschermt alle inheemse zoogdieren (op de huismuis, de bruine rat en de 
zwarte rat na), vogels, reptielen en amfibieën. Bij de vissen, ongewervelde dieren en planten zijn 
alleen die soorten beschermd die als zodanig in de wet zijn aangewezen. Alle beschermde soorten, 
met uitzondering van de vogels, staan in de tabellen 1, 2 en 3 van de Flora- en faunawet.  
 
Tabel 1: Algemene soorten 
Dit betreft soorten waarvoor in het geval van bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of 
ruimtelijke ontwikkelingen een algehele vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen artikel 8 tot en met 
12 van de Flora- en faunawet. 
 
Tabel 2: Overige soorten 
Dit betreft zeldzame en veelal bedreigde soorten. Voor deze soorten wordt in het geval van bestendig 
beheer en onderhoud, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling verleend voor de 
verbodsbepalingen artikel 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet, mits de activiteiten uitgevoerd 
worden op basis van een door de minister van Economische Zaken (EZ) goedgekeurde gedragscode. 
Wanneer geen gedragscode wordt gevolgd, is bij werkzaamheden in het kader van ruimtelijke 
ontwikkelingen een ontheffing nodig. 
 
Tabel 3: Strikt beschermde soorten 
Onder deze tabel vallen onder andere de soorten die beschermd zijn volgens de Europese 
Habitatrichtlijn. In het geval van bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik wordt voor de 
soorten uit tabel 3 een vrijstelling verleend van de verbodsbepalingen artikel 8 tot en met 12 van de 
Flora- en faunawet, mits de activiteiten uitgevoerd worden op basis van een door de minister van EZ 
goedgekeurde gedragscode. Voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor 
deze soorten geen vrijstelling, hiervoor moet dus een ontheffing aangevraagd worden.  
 
Vogels en hun nesten mogen tijdens het broeden niet worden verstoord. Daarnaast bestaat er een lijst 
van het ministerie van EZ waarop de vogels zijn opgenomen waarvan het nest jaarrond beschermd is. 

 
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht (artikel 2) opgenomen: “een ieder neemt voldoende zorg in 
acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. De zorg 
houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 
nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is alle maatregelen te 
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, 
voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken.” 
Dit artikel is altijd van toepassing, ongeacht vrijstelling of ontheffing. 
 
 
2 Methode 

 
Aangezien het plangebied en het gebruik hiervan in de afgelopen twee jaar niet zijn gewijzigd, kan bij 
deze update worden volstaan met een beknopt bronnenonderzoek om een beeld te hebben van de 
meest recente waarnemingen van voorkomende beschermde flora en fauna. 
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Dit is geen vereiste vanuit de Flora- en faunawet, aangezien de inventarisatiegegevens volgens deze 
wet maximaal 3 jaar oud mogen zijn.  
 
In het kader van deze update quickscan flora en fauna heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden 
om de meest recente waarnemingen van beschermde flora en fauna in (de omgeving van) het 
plangebied in beeld te brengen. Hiervoor zijn de websites Waarneming.nl en Telmee.nl geraadpleegd 
en zijn de gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opgevraagd. Deze gegevens 
zijn een aanvulling op het rapport uit 2012. Dit rapport is derhalve in de bijlage opgenomen. 
 
 
3 Plangebied 

 
Het plangebied ligt ten noordoosten van Gemert, nabij de kern van Handel (figuur 1 op pagina 4). Het 
terrein is momenteel in gebruik als camping. De verschillende vakantiehuisjes en stacaravans 
bevinden zich verspreid over het onderzoeksgebied. In het westelijke deel bevinden zich de 
seizoensgebonden kampeerplaatsen. In het onderzoeksgebied bevinden zich tevens verschillende 
verharde en halfverharde wegen welke dienen ter ontsluiting van het gebied. Er zijn enkele 
toiletgebouwen aanwezig evenals een loods welke benut wordt voor de opslag van materialen. 
Slechts enkele gebouwen zijn opgetrokken uit steen (o.a. toiletgebouw en receptie), de overige 
bebouwing bestaat voor het grootste deel uit kunststof en hout. Daarnaast is er een dierenweide 
aanwezig met onder andere kippen, eenden, konijnen, vogels, geiten en paarden. Bij de ingang is een 
parkeerterrein, overig parkeren vindt plaats naast de vakantiehuisjes. Bij een aantal vakantiehuisjes is 
een kleine tuinvijver aanwezig, groot oppervlaktewater ontbreekt.   
 
Verspreid over het gehele plangebied en aan de randen hiervan is beplanting aanwezig welke bestaat 
uit een divers aantal soorten bomen en struiken. Onder andere zomereik, berk, Amerikaanse eik, 
conifeer, grove den, fijnspar, laurierkers en lijsterbes maken deel uit van deze beplanting. Deze 
soorten zijn ook aanwezig als afscheiding tussen de verschillende terreindelen. Dwars door het 
onderzoeksgebied loopt van zuidwest naar noordoost een forse laan van grote bomen (zomereiken).  
Deze laan behoort tot de hoofdstructuur van de camping en loopt aan de westzijde door tot buiten het 
onderzoeksgebied; de laan sluit aan op de Grintweg.   
Daar waar geen vakantiehuisjes of caravans (meer) staan bevindt zich een ruigte van grassen 
afgewisseld met een aantal soorten kruiden.  
 
 
4 Voorgenomen plannen 

 
In de toekomst zullen er in het onderzoeksgebied verschillende ingrepen plaatsvinden. De huidige 
bebouwing zal plaatsmaken voor nieuwbouw, de wegenstructuur zal worden aangepast en er zal een 
aanvulling op de beplanting plaatsvinden. Bij deze ingrepen zal de bestaande beplanting dienen als 
uitgangspunt en zo veel als mogelijk gespaard worden. De bomenlaan die de hoofdstructuur van de 
camping vormt blijft behouden. Het is waarschijnlijk dat deze als kernstructuur versterkt zal worden. 
De beplanting aan de randen zal eveneens versterkt worden door aanplant van een struikenetage en 
daar waar noodzakelijk een boom. Op enkele plaatsen zal deze grens visueel versterkt worden door 
de realisatie van een aarden wal met naastgelegen greppels. De wal is circa 1,5 m hoog en beplant 
met diverse bomen en struiken. 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood omlijnd) 
 
 

 
5 Natuurwaarden 
 
Flora  
Uit de bevindingen van het veldbezoek in 2008 is gebleken dat er op diverse plaatsen in het 
onderzoeksgebied de beschermde soort brede wespenorchis (FFtabel 1) aanwezig is in de nabijheid 
van de hoofdlaan. Deze soort is niet onder iedere boom aangetroffen, maar de mogelijkheid bestaat 
dat er op meerdere plaatsen exemplaren aanwezig zijn. 
Mogelijk komen er naast brede wespenorchis ook andere beschermde soorten van FFtabel 1 voor, 
zoals grote kaardenbol, grasklokje of akkerklokje. Ook is het mogelijk dat kleine maagdenpalm 
(FFtabel 1), tevens een tuinplant, in het plangebied voorkomt. 
 
Uit de gegevens van de NDFF (2014) blijkt dat binnen een straal van nul tot een kilometer van het 
plangebied de beschermde soort (FFtabel 2) klokjesgentiaan voorkomt.  
Op een afstand van een tot vijf kilometer van het plangebied zijn de volgende soorten van FFtabel 2 
waargenomen: brede orchis, jeneverbes, kleine zonnedauw, rapunzelklokje, steenbreekvaren, 
waterdrieblad, wilde gagel, wilde marjolein. Ook is op een tot vijf kilometer afstand van het plangebied 
de FFtabel 3-soort drijvende waterweegbree aangetroffen. In 2008 is geconcludeerd dat in het 
plangebied geen geschikt biotoop aanwezig is voor beschermde soorten van FFtabel 2 of 3. 
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Aangezien het gebruik en begrenzing van het plangebied niet zijn gewijzigd kan hieruit geconcludeerd 
worden dat de genoemde soorten alleen voorkomen buiten het plangebied. 
 
Mogelijke effecten 
Er komen beschermde soorten planten (FFtabel 1) voor in het plangebied. Bij het versterken van de 
bestaande groene structuren vindt mogelijk vernietiging van de groeiplaatsen van beschermde flora 
plaats.  
 
Mitigerende en compenserende maatregelen 
Voor de soorten van FFtabel 1 geldt een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- 
en faunawet. Er hoeven zodoende voor deze soorten geen mitigerende maatregelen te worden 
getroffen.  

 
Vlinders en libellen 
In het plangebied komen geen beschermde dagvlindersoorten voor, blijkt uit de gegevens van de 
NDFF (2014). Beschermde dagvlinders vinden voortplantingsbiotoop op specifieke waardplanten, die 
in het plangebied niet aanwezig zijn. Algemene dagvlindersoorten worden wel verwacht in het 
plangebied. 
Uit de gegevens van de NDFF blijkt dat de nachtvlindersoort teunisbloempijlstaart (FFtabel 3) op een 
afstand van een tot vijf kilometer van het plangebied voorkomt. De soort is een dwaalgast en komt 
voor op open plekken in vochtige bossen, bosranden en warme open plaatsen, omdat deze biotopen 
in het plangebied ontbreken, kan de soort binnen het plangebied redelijkerwijs worden uitgesloten.  
 
Uit de gegevens van de NDFF in 2014 blijft dat binnen een straal van een kilometer van het 
plangebied de libelsoort gevlekte witsnuitlibel FFtabel 3 voorkomt. Aangezien binnen het plangebied 
geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt, kan het voorkomen van deze soort binnen het plangebied 
redelijkerwijs worden uitgesloten.  
 
Mieren en kevers 
Beschermde soorten mieren en houtkevers zijn afhankelijk van bijzondere habitattypen als oude 
(naald)bossen. Deze biotopen zijn niet aanwezig in het plangebied. Beschermde waterkevers zijn 
afhankelijk van wateren met spaarzame vegetatie, een minimale waterdiepte van 50 cm en maximaal 
matig voedselrijke grote wateren; deze zijn niet in het plangebied aanwezig. Het voorkomen van 
beschermde soorten mieren en kevers is dan ook uitgesloten. 
 
Vissen 
Binnen een straal van een kilometer van het plangebied komt de beschermde vissoort kleine 
modderkruiper voor (NDFF 2014). In het plangebied is geen geschikt oppervlaktewater aanwezig voor 
beschermde vissoorten. Hierdoor kunnen geen vissen voorkomen in het plangebied. De vijvers bij de 
vakantiehuisjes worden niet geschikt geacht voor beschermde vissoorten.  
 
Amfibieën en reptielen 
Uit de gegevens van de NDFF (2014) blijkt dat binnen een straal van een kilometer de amfibiesoorten 
Alpenwatersalamander (FFtabel 2) en vinpootsalamander (FFtabel 3) voorkomen. Op een afstand van 
een tot vijf kilometer komen de volgende beschermde amfibiesoorten voor: heikikker, poelkikker en 
rugstreeppad alle FFtabel 3. 
Op de camping zijn enkele kleine tuinvijvers aanwezig die geschikt zijn als voortplantingsgebied voor 
de soorten zoals de kleine watersalamander, gewone pad, bastaardkikker en bruine kikker (FFtabel 
1). Daarnaast is het plangebied geschikt als landbiotoop voor de bruine kikker, gewone pad en de 
kleine watersalamander. Voor de heikikker, poelkikker, rugstreeppad en Alpenwatersalamander is in 



 

6 van 20 

het plangebied geen geschikt biotoop aanwezig. In de huidige situatie biedt het plangebied geen 
geschikte landbiotopen voor het voorkomen van de rugstreeppad (FFtabel 3). Deze soort heeft een 
voorkeur voor zandige terreinen met een betrekkelijk hoge dynamiek. De rugstreeppad wordt meestal 
aangetroffen in vegetatieloos water, wat zich in de pionierfase bevindt. Op basis van deze gegevens 
wordt het onwaarschijnlijk geacht dat de rugstreeppad voortplantingswater in het plangebied vindt. Bij 
de werkzaamheden in het gebied dient wel rekening te worden gehouden met de rugstreeppad, 
aangezien deze pioniersoort snel gebieden kan koloniseren. 
 
Binnen een afstand van een kilometer van het plangebied komt volgens de NDFF (2014) de 
reptielsoort levendbarende hagedis (FFtabel 2) voor. Het plangebied is matig geschikt voor deze soort 
en vormt geen belangrijk leefgebied voor levendbarende hagedis. Op een afstand van een tot vijf 
kilometer van het plangebied is de hazelworm (FFtabel 3) waargenomen. Deze soort komt voor in het 
natuurgebied De Krim dat ongeveer drie kilometer ten zuidoosten van het plangebied ligt. In het 
plangebied is matig geschikt biotoop aanwezig en vormt daardoor geen belangrijk leefgebied voor de 
hazelworm. 
 
Mogelijke effecten 
Bij uitvoering van voorgenomen plannen zal landbiotoop van soorten van FFtabel 1 verdwijnen. 
 
Mitigerende en compenserende maatregelen 
Het is niet noodzakelijk mitigerende of compenserende maatregelen uit te voeren voor soorten van 
FFtabel 1. 
 
Vogels 
Uit de gegevens van de NDFF blijkt binnen een straal van een kilometer de volgende vogelsoorten 
zijn waargenomen: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, 
ooievaar, roek, sperwer, steenuil, wespendief. De waarnemingen van deze soorten komen van het 
gebied tussen de Gagelweg en de Kapelweg blijkt uit de gegevens van Waarneming.nl. 
 
Uit het veldbezoek in 2008 is gebleken dat het onderzoeksgebied voor verschillende vogelsoorten 
geschikt is, vooral voor bos-, struweel- en roofvogels. Deze soorten kunnen het gebied benutten als 
broedgelegenheid en als foerageergebied. Tijdens het veldbezoek in 2008 zijn verschillende 
individuen van de koolmees, merel, vink, houtduif, holenduif, ekster en roodborst waargenomen 
evenals een drietal boven het gebied zwevende torenvalken. Er zijn geen vogelnesten waargenomen, 
vermoedelijk bevinden deze zich echter wel in de beplanting. Tevens zijn geen horsten van roofvogels 
aangetroffen in het onderzoeksgebied. Door het intensieve gebruik van het plangebied is dit ook niet 
geschikt als voortplantingslocatie voor roofvogels. Er zijn verspreid over het plangebied verschillende 
nestkasten voor zangvogels aanwezig. Er is een torenvalkenkast aanwezig in de houtwal (de 
doorgaande hoofdlaan) westelijk van het onderzoeksgebied. Mogelijk is deze kast door de 
waargenomen torenvalken in 2008 in gebruik geweest. De bebouwing is door de gebruikte materialen 
voor vogels minder interessant om te kunnen dienen als broedgelegenheid.  
Huismussen, een vogelsoort waarvan het nest jaarrond beschermd is, zijn in de bebouwing niet 
aangetroffen. 
 
Mogelijke effecten 
Indien er bomen gekapt worden in de randen van het plangebied en er algemeen voorkomende 
vogels aan het broeden zijn in de te kappen bomen of de struiken daar direct in de buurt, zal de kap 
tot verstoring van deze dieren leiden. Door de bomen en/of struiken buiten het broedseizoen te 
kappen of voorafgaand aan de kap vast te stellen dat er geen broedende vogels aanwezig zijn, wordt 
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voorkomen dat negatieve effecten optreden ten aanzien van algemeen voorkomende vogels. Het 
broedseizoen loopt globaal van half maart tot en met half juli. 
 
Mitigerende en compenserende maatregelen 
Door werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels uit te voeren, wordt voorkomen dat er 
negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van vogels.  
 
Zoogdieren 
Uit de gegevens van de NDFF (2014) blijkt dat binnen een straal van een kilometer een rode 
eekhoorn (FFtabel 2) is waargenomen. uit de gegevens van Waarneming.nl blijkt dat in 2006 een 
eekhoorn is waargenomen nabij de Heereveldseweg. Van de directe omgeving van de camping zijn 
geen waarnemingen van eekhoorn bekend. 
Het plangebied kan onder andere geschikt zijn als leefgebied voor egel, mol, konijn en diverse 
muizensoorten (alle FFtabel 1).  
 
Vleermuizen 
Uit de NDFF(2014) blijkt dat de volgende vleermuissoorten binnen een straal van een kilometer van 
het plangebied zijn waargenomen: gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 
rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis. Op een afstand van een tot vijf kilometer is 
een franjestaart waargenomen. 
Er zal waarschijnlijk vliegactiviteit zijn van vleermuizen in het plangebied. Er bevinden zich langs de 
grenzen van het plangebied structuren die geschikt kunnen zijn als vliegroutes. Binnen het plangebied 
zijn mogelijk bomen (met holte) aanwezig die kunnen dienen als vaste rust- en verblijfplaats van 
vleermuizen. De gebouwen worden niet geschikt geacht voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Voor 
vleermuizen is het onderzoeksgebied geschikt als foerageergebied.  
 
Mogelijke effecten 
Voorgenomen plannen hebben mogelijk een negatief effect op het leefgebied van grondgebonden 
zoogdieren van FFtabel 1. 
Met betrekking tot de mogelijk aanwezige foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen geldt dat 
de herinrichting van het gebied op zodanig kleine schaal plaats zal vinden dat foerageergebieden en 
vliegroutes van vleermuizen hierdoor niet gehinderd zullen worden; er treden geen effecten op. Met 
betrekking tot de verblijfplaatsen geldt dat deze alleen kunnen voorkomen in bomen met holtes.  
De beplanting wordt grotendeels behouden; naar verwachting treden er geen effecten op aan 
verblijfplaatsen. Echter wanneer er bomen met holtes verwijderd gaan worden, kan dit effect hebben 
op vleermuisverblijfplaatsen. Nader onderzoek naar vleermuizen is dan noodzakelijk. 
 
Mitigerende en compenserende maatregelen 
Het is niet noodzakelijk mitigerende of compenserende maatregelen uit te voeren voor soorten van 
tabel 1. 
Bij kap van bomen met holtes dient nader onderzoek plaats te vinden of er vleermuisverblijfplaatsen in 
aanwezig zijn. Onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen dient te geschieden volgens een 
onderzoeksprotocol (vleermuisprotocol) en dient uitgevoerd te worden in de periode half mei t/m half 
juli en in de maanden augustus en september. Op basis van dit onderzoek kan bepaald worden welke 
mitigerende maatregelen eventueel noodzakelijk zijn.  
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6 Conclusie 
 
In het plangebied komen mogelijk beschermde soorten voor die vermeld staan in de tabellen van de 
Flora- en faunawet. Tabel 1 geeft een samenvatting van de conclusies. 
 
Het plangebied wordt mogelijk gebruikt als (onderdeel van het) leefgebied door algemeen 
voorkomende soorten vaatplanten, amfibieën en grondgebonden zoogdieren die zijn opgenomen in 
FFtabel 1. De werkzaamheden hebben mogelijk negatieve effecten op deze soorten. Voor de soorten 
van FFtabel 1 geldt een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Er 
hoeven zodoende voor deze soorten geen mitigerende maatregelen te worden getroffen. 
 
Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen en langs de rand lopen mogelijk 
belangrijke vliegroutes. Eventuele vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen worden vanwege 
de kleinschaligheid van de plannen niet beïnvloed door de voorgenomen plannen.  
Bij kap van bomen met holtes dient nader onderzoek plaats te vinden of er vleermuisverblijfplaatsen in 
aanwezig zijn. Onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen dient te geschieden volgens een 
onderzoeksprotocol (vleermuisprotocol) en dient uitgevoerd te worden in de periode half mei t/m half 
juli en in de maanden augustus en september. Op basis van dit onderzoek kan bepaald worden welke 
mitigerende maatregelen eventueel noodzakelijk zijn.  
 
Het plangebied is geschikt als broed- en foerageergebied voor algemeen voorkomende vogelsoorten. 
De in het plangebied voorkomende vogelsoorten staan vermeld in de Flora- en faunawet en zijn strikt 
beschermd. Door de struiken buiten het broedseizoen te verwijderen of voorafgaand vast te stellen dat 
er geen broedende vogels aanwezig zijn, wordt voorkomen dat negatieve effecten optreden ten 
aanzien van algemeen voorkomende vogels. Het broedseizoen loopt globaal van half maart tot en met 
half juli. 
 
 
Tabel 1. Samenvatting conclusie 

Soort(groep) Bescherming Functie plangebied Mogelij k effect  Ontheffing Maatregelen 

Vaatplanten FFtabel 1 Standplaats Ja Nee Nee, algehele 

vrijstelling 

Amfibieën FFtabel 1 Land- en 

winterhabitat 

Ja Nee Nee, algehele 

vrijstelling 

Grondgebonden 

zoogdieren 

FFtabel 1 Leefgebied Ja 

 

Nee Nee, algehele 

vrijstelling 

Vogels 

(niet jaarrond 

beschermd) 

Vogels Foerageergebied en 

broedgebied 

Ja Nee Kappen buiten 

broedseizoen 

of vooraf 

vaststellen dat 

er geen vogels 

broeden 

Vleermuizen FFtabel 3 Foerageergebied Nee Nee - 

Vleermuizen FFtabel 3 Vliegroutes Nee Nee - 

Vleermuizen FFtabel 3 Mogelijk 

verblijfplaatsen in 

bomen 

Misschien, 

nader te 

onderzoeken 

Mogelijk Nader 

onderzoek 

indien bomen 

met holtes 

worden gekapt 
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Betreft: bureaustudie update quick-scan natuurwaarden Rooije Asch te Gemert 
 
 
 
 
Geachte mevrouw Roos, 
 
In de toekomst is op de onderzoekslocatie een herinrichting van de beschikbare ruimte voorzien. In juli 
2008 is derhalve door Staro Natuur en Buitengebied een quick-scan natuurwaarden (P08-0120) 
uitgevoerd in het plangebied aan de Haveltweg 59 te Gemert. Gezien de houdbaarheid van flora- en 
faunagegevens zijn de conclusies van dit onderzoek inmiddels verjaard. In onderliggend briefadvies 
wordt het onderzoek daarom ‘up to date’ gemaakt en getoetst aan de huidige natuurwetgeving. De 
ligging van het plangebied is weergeven in figuur 1. Eén en ander is zichtbaar gemaakt in de foto-
impressie op pagina 3 van deze rapportage.  
 
Ligging en beschrijving plangebied 
Het plangebied ligt ten noordoosten van Gemert, nabij de kern van Handel (figuur 1). Het terrein is 
momenteel in gebruik als camping. De verschillende vakantiehuisjes en stacaravans bevinden zich 
verspreid over het onderzoeksgebied. In het westelijke deel bevinden zich de seizoensgebonden 
kampeerplaatsen. In het onderzoeksgebied bevinden zich tevens verschillende verharde en 
halfverharde wegen welke dienen ter ontsluiting van het gebied. Er zijn enkele toiletgebouwen 
aanwezig evenals een loods welke benut wordt voor de opslag van materialen. Slechts enkele 
gebouwen zijn opgetrokken uit steen (o.a. toiletgebouw en receptie), de overige bebouwing bestaat 
voor het grootste deel uit kunststof en hout. Daarnaast is er een dierenweide aanwezig met onder 
andere kippen, eenden, konijnen, vogels, geiten en paarden. Bij de ingang is een parkeerterrein, 
overig parkeren vindt plaats naast de vakantiehuisjes. Bij een aantal vakantiehuisjes is een kleine 
tuinvijver aanwezig, groot oppervlaktewater ontbreekt.  
  
Verspreid over het gehele plangebied en aan de randen hiervan is beplanting aanwezig welke bestaat 
uit een divers aantal soorten bomen en struiken. Onder andere zomereik, berk, Amerikaanse eik, 
conifeer, grove den, fijnspar, laurierkers en lijsterbes maken deel uit van deze beplanting. Deze 
soorten zijn ook aanwezig als afscheiding tussen de verschillende terreindelen. Dwars door het 
onderzoeksgebied loopt van zuidwest naar noordoost een forse laan van grote bomen (zomereiken).  
Deze laan behoort tot de hoofdstructuur van de camping en loopt aan de westzijde door tot buiten het 
onderzoeksgebied; de laan sluit aan op de Grintweg.   
Daar waar geen vakantiehuisjes of caravans (meer) staan bevindt zich een ruigte van grassen 
afgewisseld met een aantal soorten kruiden.  
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Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood omlijnd) 
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Foto 1 en 2 Vakantiehuisjes in de groene structuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Foto 3. Verharde weg in hoofdlaan.          Foto 4. Verharde weg in zuidelijke deel. 
 
 
Voorgenomen plannen 
In de toekomst zullen er in het onderzoeksgebied verschillende ingrepen plaatsvinden. De huidige 
bebouwing zal plaatsmaken voor nieuwbouw, de wegenstructuur zal worden aangepast en er zal een 
aanvulling op de beplanting plaatsvinden. Bij deze ingrepen zal de bestaande beplanting dienen als 
uitgangspunt en zo veel als mogelijk gespaard worden. De bomenlaan die de hoofdstructuur van de 
camping vormt blijft behouden. Het is waarschijnlijk dat deze als kernstructuur versterkt zal worden. 
De beplanting aan de randen zal eveneens versterkt worden door aanplant van een struikenetage en 
daar waar noodzakelijk een boom. Op enkele plaatsen zal deze grens visueel versterkt worden door 
de realisatie van een aarden wal met naastgelegen greppels. De wal is circa 1,5 m hoog en beplant 
met diverse bomen en struiken.  
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Methode 
In het kader van deze bureaustudie heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden waarbij is gekeken 
naar gebiedsgerichte bescherming en mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten in het 
plangebied. Voor het soortenonderzoek zijn de beknopte gegevens van het betreffende kilometerhok 
(178-398) opgevraagd bij Het Natuurloket, zie bijlage 1. Aangezien er slechts een heel klein deel van 
het plangebied in het kilometerhok (kmhok) 179-398 ligt en dit deel niet wezenlijk anders is dan het 
deel van het plangebied in kilometerhok 178-398, zijn de gegevens van dit kmhok niet opgevraagd.  
Omdat het onderzoeksgebied slechts een gedeelte van deze kmhokken beslaat is het niet zeker dat 
de geregistreerde soorten ook daadwerkelijk voorkomen binnen het onderzoeksgebied. De 
beschikbare gegevens zijn afkomstig uit de onderzoeksperiode 2000 t/m 2010. Binnen deze periode is 
het bewuste kmhok onderzocht op het voorkomen van soorten. Er is onderscheid gemaakt tussen 
niet, slecht, matig, redelijk en goed onderzocht.  
 
Daarnaast is gebruikgemaakt van gegevens van de websites Waarneming.nl en Telmee.nl en diverse 
verspreidingsatlassen. De gegevens over vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders en 
libellen zijn onder andere uit dergelijke atlassen afkomstig. 
Voor de gebiedsgerichte bescherming is gekeken naar de aanwezigheid van relevante natuurterreinen 
in de omgeving. De ligging van Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de nabijheid 
van het plangebied zijn onderzocht.  
 
Op basis van de quick-scan, gebiedsbeschrijving en foto’s van het plangebied zijn alle biotopen in 
kaart gebracht. De aanwezigheid van deze biotopen vormt de basis voor de mogelijkheid tot het 
voorkomen van beschermde soorten. De aanwezige biotopen zijn vergeleken met de habitateisen van 
beschermde planten- en diersoorten. Op basis van deze vergelijking is beoordeeld welke van deze 
soorten in het plangebied kunnen voorkomen. 
 
De Flora- en faunawet beschermt alle inheemse zoogdieren (op de huismuis, de bruine rat en de 
zwarte rat na), vogels, reptielen en amfibieën. Bij de vissen, ongewervelde dieren en planten zijn 
alleen die soorten beschermd die als zodanig zijn aangewezen. Alle beschermde soorten staan in de 
tabellen 1, 2 en 3 van de Flora- en faunawet. 
Tabel 1 betreft soorten waarvoor in het geval van bestendig beheer en onderhoud of ruimtelijke 
ontwikkelingen een vrijstelling verleend wordt voor artikel 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet. 
Tabel 2 betreft soorten waarvoor in het geval van bestendig beheer en onderhoud of ruimtelijke 
ontwikkelingen een vrijstelling verleend wordt voor artikel 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet, 
mits de activiteiten uitgevoerd worden op basis van een door de minister goedgekeurde gedragscode 
(door de sector of ondernemer zelf op te stellen). 
Tabel 3 betreft soorten waarvoor in het geval van bestendig beheer en onderhoud een vrijstelling 
verleend wordt voor artikel 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet mits de activiteiten uitgevoerd 
worden op basis van een door de Minister goedgekeurde gedragscode.  Voor activiteiten in het kader 
van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze soorten geen vrijstelling, hiervoor moet dus een 
ontheffing aangevraagd worden.  
 
De Rode Lijst geeft aan welke soorten het meest behoefte hebben aan bescherming en is daarmee 
een belangrijk instrument bij het vaststellen van beschermingsprioriteiten en het ontwikkelen van  
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nationaal en internationaal natuurbeleid. De bedreigde dier- en plantensoorten op de Rode Lijst zijn 
niet wettelijk beschermd, tenzij ze ook in de Flora- en faunawet zijn opgenomen. 
 
 
Resultaten onderzoek beschermde gebieden 
Uit de kaarten van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van EL&I blijkt dat het 
plangebied zich niet in de buurt van een Natura 2000-gebied bevindt. Ook maakt het plangebied geen 
deel meer uit van de EHS blijkt uit de website van provincie Noord-Brabant (www.Brabant.nl). 
 
 
Resultaten soortenonderzoek 
 
Flora  
Uit de gegevens van Het Natuurloket blijkt dat het kmhok onderzocht is op het voorkomen van 
planten. Er wordt melding gemaakt van twee soorten van FFlijst 1, één soort van FFtabel 2/3 en van 
vier soorten van de Rode Lijst. 
Uit de bevindingen van het veldbezoek in 2008 is gebleken dat er op diverse plaatsen in het 
onderzoeksgebied de beschermde soort brede wespenorchis (FFtabel 1) aanwezig is in de nabijheid 
van de hoofdlaan. Deze soort is niet onder iedere boom aangetroffen, maar de mogelijkheid bestaat 
dat er op meerdere plaatsen exemplaren aanwezig zijn. 
Mogelijk komen er naast brede wespenorchis ook andere beschermde soorten van FFtabel 1 voor, 
zoals grasklokje of akkerklokje. Ook is het mogelijk dat kleine maagdenpalm (FFtabel 1), tevens een 
tuinplant, in het plangebied voorkomt. In 2008 is geconcludeerd dat in het plangebied geen geschikt 
biotoop aanwezig is voor beschermde soorten van FFtabel 2 of 3. Hieruit kan geconcludeerd worden 
dat de aangetroffen soort van FFtabel 2 of 3 in het betreffende kmhok voorkomt buiten het plangebied 
of een cultivar betreft, zoals bijvoorbeeld gele helmbloem, steenanjer of lange ereprijs. 
 
Mogelijke effecten 
Er komen beschermde soorten planten (FFlijst 1) voor in het plangebied. Bij het versterken van de 
bestaande groene structuren vindt mogelijk vernietiging van de groeiplaatsen van beschermde flora 
plaats.  
 
Mitigerende en compenserende maatregelen 
Het is niet noodzakelijk om mitigerende of compenserende maatregelen uit te voeren voor de 
plantensoorten van FFlijst 1.  
 
Dagvlinders en libellen 
In het betreffende kilometerhok komen geen beschermde dagvlindersoorten voor, blijkt uit de 
gegevens van Het Natuurloket, het kmhok is echter slecht onderzocht op dagvlinders. Beschermde 
dagvlinders vinden voortplantingsbiotoop op specifieke waardplanten, die in het plangebied niet 
aanwezig zijn. Algemene dagvlindersoorten worden wel verwacht in het plangebied. In het 
kilometerhok zijn 7 niet beschermde dagvlindersoorten waargenomen blijkt uit gegevens van Het 
Natuurloket. 
 
 
 
 
 



 

15 van 20 

 
 
Het kilometerhok is matig onderzocht op libellen. Er is één algemene soort waargenomen. Uit het 
boek ‘De Nederlandse libellen’ en de website Libellen.net blijkt dat in de buurt van het plangebied  
geen beschermde soorten voorkomen. Er zijn geen voortplantingslocaties aanwezig binnen het 
plangebied. Algemene soorten libellen vinden mogelijk wel foerageergebied in het plangebied. 
 
Mieren en kevers 
Beschermde soorten mieren en houtkevers zijn afhankelijk van bijzondere habitattypen als oude 
(naald)bossen. Deze biotopen zijn niet aanwezig in het plangebied. Beschermde waterkevers zijn 
afhankelijk van wateren met spaarzame vegetatie, een minimale waterdiepte van 50 cm en maximaal 
matig voedselrijk grote wateren; deze zijn niet in het plangebied aanwezig. Het voorkomen van 
beschermde soorten mieren en kevers is dan ook uitgesloten. 
 
Vissen 
In het plangebied is geen geschikt oppervlaktewater aanwezig voor beschermde vissoorten. Hierdoor 
kunnen geen vissen voorkomen in het plangebied. De vijvers bij de vakantiehuisjes worden niet 
geschikt geacht voor beschermde vissoorten. Er is dan ook niet nader onderzocht of beschermde 
vissen voorkomen in de buurt van het plangebied.  
 
Amfibieën en reptielen 
Het betreffende kmhok is door Het Natuurloket wel onderzocht op amfibieën en niet op reptielen. Er 
zijn vier amfibiesoorten van FFtabel 1 en één soort van FFtabel 2/3 waargenomen. Uit de gegevens 
van RAVON blijkt dat in het kmhok de volgende beschermde amfibieënsoorten voor kunnen komen: 
Alpenwatersalamander (FFtabel 2), kleine watersalamander (FFtabel 1), gewone pad (FFtabel 1), 
heikikker (FFtabel 3), bruine kikker (FFtabel 1), poelkikker (FFtabel 3) en bastaardkikker (FFtabel 1). 
Tevens blijkt uit de gegevens van het RAVON dat de reptielsoort levendbarende hagedis voorkomt in 
de omgeving van het plangebied.  
Op de camping zijn enkele kleine tuinvijvers aanwezig die geschikt zijn als voortplantingsgebied voor 
de minder kritische soorten zoals de kleine watersalamander, gewone pad, bastaardkikker en bruine 
kikker. Daarnaast is het plangebied geschikt als landbiotoop voor de bruine kikker, gewone pad en de 
kleine watersalamander. Voor de heikikker, poelkikker en Alpenwatersalamander is in het plangebied 
geen geschikt biotoop aanwezig. In het plangebied is tevens geen geschikt biotoop voor reptielen 
aanwezig. 
 
Mogelijke effecten 
Bij uitvoering van voorgenomen plannen zal landbiotoop van de kleine watersalamander, gewone pad, 
bastaard kikker en bruine kikker verdwijnen. 
 
Mitigerende en compenserende maatregelen 
Het is niet noodzakelijk mitigerende of compenserende maatregelen uit te voeren voor soorten van 
tabel 1. 
 
Vogels 
Uit de gegevens van Het Natuurloket blijkt dat in het betreffende kilometerhok 7 soorten van de Rode 
Lijst zijn waargenomen in de periode 2000 tot 2010, het kmhok is echter slecht onderzocht op vogels.  
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Uit het veldbezoek in 2008 is gebleken dat het onderzoeksgebied voor verschillende vogelsoorten 
geschikt is, vooral voor bos-, struweel- en roofvogels. Deze soorten kunnen het gebied benutten als 
broedgelegenheid en als foerageergebied. Tijdens het veldbezoek in 2008 zijn verschillende 
individuen van de koolmees, merel, vink, houtduif, holenduif, ekster en roodborst waargenomen 
evenals een drietal boven het gebied zwevende torenvalken. Er zijn geen vogelnesten waargenomen, 
vermoedelijk bevinden deze zich echter wel in de beplanting. Tevens zijn geen horsten van roofvogels 
aangetroffen in het onderzoeksgebied. Door het intensieve gebruik van het plangebied is dit ook niet 
geschikt als voortplantingslocatie voor roofvogels. Er zijn verspreid over het plangebied verschillende 
nestkasten voor zangvogels aanwezig. Er is een torenvalkenkast aanwezig in de houtwal (de 
doorgaande hoofdlaan) westelijk van het onderzoeksgebied. Mogelijk is deze kast bij de 
waargenomen torenvalken in 2008 in gebruik geweest. De bebouwing is door de gebruikte materialen 
voor vogels minder interessant om te kunnen dienen als broedgelegenheid.  
Huismussen, een vogelsoort waarvan het nest jaarrond beschermd is, zijn in de bebouwing niet 
aangetroffen. 
 
Mogelijke effecten 
Voor de meeste vogelsoorten geldt dat, indien exemplaren aan het broeden zijn, verstorende 
werkzaamheden, zoals het verwijderen van bomen en bosschages, niet kunnen plaatsvinden zonder 
deze dieren te verstoren. Wanneer er geen broedende vogels aanwezig zijn kunnen de 
werkzaamheden wel plaatsvinden. Door werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels uit te 
voeren, wordt voorkomen dat er negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van vogels.  
Desgewenst kan een nader ecologisch onderzoek voor de ingreep uitgevoerd worden. 
 
Mitigerende en compenserende maatregelen 
Door werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels uit te voeren, wordt voorkomen dat er 
negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van vogels.  
 
Zoogdieren 
Uit de gegevens van Het Natuurloket blijkt dat in de omgeving van het plangebied 5 zoogdiersoorten 
van tabel 1 voorkomen. Het kmhok is matig onderzocht op zoogdieren. Het plangebied is voor een 
aantal grondgebonden zoogdieren geschikt als leefgebied. Het terrein kan onder andere geschikt zijn 
als leefgebied voor egel, mol, konijn en diverse muizensoorten (alle FFtabel 1).  
 
Vleermuizen 
Vleermuizen zijn strikt beschermde zoogdiersoorten. De bescherming van een vleermuis is geregeld 
door de Europese Unie. De Europese Unie heeft bepaald dat alle van nature in Europa voorkomende 
vleermuizen zijn beschermd in de Habitatrichtlijn.  
Uit de Atlas van de Nederlandse vleermuizen (1997) en Korsten en Regelink (2010) blijkt dat de 
soorten gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, franjestaart, baardvleermuis en watervleermuis (alle FFtabel 3) voorkomen in de 
omgeving van het plangebied.  
Binnen het plangebied zijn mogelijk bomen (met holte) aanwezig die kunnen dienen als vaste rust- en 
verblijfplaats van vleermuizen. Voor vleermuizen is het onderzoeksgebied geschikt als  
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foerageergebied. Ook worden er op basis van de aanwezige landschapsstructuren vliegroutes in het 
plangebied verwacht.  
 
Mogelijke effecten 
Met betrekking tot de mogelijk aanwezige foerageergebieden en vliegroutes geldt dat de herinrichting 
van het gebied op zodanig kleine schaal plaats zal vinden dat foerageergebieden en vliegroutes van 
vleermuizen hierdoor niet gehinderd zullen worden; er treden geen effecten op. Met betrekking tot de 
verblijfplaatsen geldt dat deze alleen kunnen voorkomen in bomen met holtes. Deze kunnen overal 
binnen het plangebied voorkomen, maar bevinden zich naar verwachting alleen in oude dikke bomen.  
De beplanting wordt grotendeels behouden;  naar verwachting treden er geen effecten op aan 
verblijfplaatsen. Alleen wanneer er bomen met holtes verwijderd gaan worden kan dit effect hebben 
op vleermuisverblijfplaatsen.  
 
Mitigerende en compenserende maatregelen 
Bij kap van bomen met holtes dient vooraf bepaald te worden of deze door vleermuizen benut kunnen 
worden. 
 
Zorgplicht 
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht (ex artikel 2) opgenomen: “een ieder neemt voldoende zorg 
in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. De zorg 
houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 
nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is alle maatregelen te 
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, 
voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken.” 
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Conclusie 
 
Beschermde gebieden 
Het plangebied ligt niet in de buurt van een Natura 2000-gebied of de Ecologische hoofdstructuur. 
Voorgenomen plannen hebben daarom geen negatief effect op beschermde gebieden. 
 
Soorten tabel 1 Flora- en faunawet 
In het plangebied komen meerdere soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet voor; flora, 
amfibieën en zoogdieren. Voor deze soorten geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een 
vrijstelling. 
 
Soorten tabel 2/3 Flora- en faunawet 
Binnen het plangebied zijn mogelijk bomen (met holte) aanwezig die kunnen dienen als vaste rust- en 
verblijfplaats van vleermuizen (FFtabel 3). Met betrekking tot de verblijfplaatsen geldt dat deze alleen 
kunnen voorkomen in bomen met holtes. Deze kunnen overal binnen het plangebied voorkomen maar 
bevinden zich naar verwachting alleen in oude dikke bomen. De beplanting wordt grotendeels 
behouden;  naar verwachting treden er geen effecten op aan verblijfplaatsen. Bij kap van bomen met 
holtes dient vooraf bepaald te worden of deze door vleermuizen benut kunnen worden. 
 
 
Er dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden altijd rekening te worden gehouden met de 
zorgplicht en het broedseizoen van vogels; broedende vogels mogen niet verstoord worden. 
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Staro Natuur en Buitengebied 
 
 
 
 
 
Nadine Arts 
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Gegevens Het Natuurloket 
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Bijlage 8  
 
Verantwoording op grond van de Verordening Ruimte 2012, provincie Noord-Brabant 
 
Artikel 2.1  Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 
 
1.  Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand  
stedelijk gebied draagt bij aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de  
ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving, in het  
bijzonder aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. De toelichting bij dat plan  
bevat daaromtrent een verantwoording.  
 
De toelichting vormt in feite een integrale verantwoording van het plan, waarbij een zorgvuldig 
ruimtegebruik uiteraard één van de pijlers vormt. Hierna wordt nader op dit punt ingegaan. 
 
2.  Het principe van zorgvuldig ruimtegebruik bedoeld in het eerste lid houdt in ieder  
geval in dat:  
a.  ingeval van vestiging van een ruimtelijke ontwikkeling is verzekerd dat gebruik  
wordt gemaakt van bestaande bebouwing, tenzij in deze verordening uitdrukkelijk anders is 
bepaald; 
 
In dit geval is niet zozeer sprake van een beoogde vestiging van een functie in een gebouw, maar 
wordt beoogd een bestaand recreatieterrein te herstructureren. 
 
b.  uitbreiding van het op grond van het per 1 maart 2011 geldende bestemmingsplan toegestane 
ruimtebeslag slechts is toegestaan mits de financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden 
ontbreken om de beoogde ruimtelijke ontwikkeling binnen dat toegestane ruimtebeslag te doen 
plaatsvinden. 
 
Het onderhavige plan bevat zowel een bescheiden uitbreiding aan oppervlakte als mogelijkheden 
tot intensievere bebouwing van de bestaande oppervlakte. De uitbreiding is met name bedoeld 
om het huidige toegelaten aantal recreatieverblijven te kunnen realiseren. De achtergrond 
hiervoor is gelegen in het feit dat van het bestaande areaal delen moeten worden aangewezen 
voor o.a. de groene (kartel-)rand rond het park, verbeterde parkeervoorzieningen, het realiseren 
van een waterplas en het realiseren van centraal recratieve voorzieningen. Daarnaast wordt 
ernaar gestreefd om binnen het park zoveel mogelijk bomen en groenvoorzieningen te behouden. 
Tot slot moet ook rekening worden gehouden met de minder efficiënte verkaveling van de te 
handhaven bestaande recreatiewoningen.  
Om het park voldoende exploitabel te maken moet worden ingezet op een capaciteit die gelijk is 
aan de bestaande, bestemde capaciteit. Die is, zoals gezegd, dan alleen mogelijk na een 
beperkte uitbreiding van het park en voorts door middel van enige verdichting. Uiteraard zit aan 
dat laatste een grens: te zeer verdicht bouwen zou afbreuk doen aan zowel de ruimtelijke als de 
recreatieve kwaliteit. 
 
3.  Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit bevat de  
toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid een verantwoording  
waaruit blijkt dat: 
a.  in het bestemmingsplan rekening is gehouden met de gevolgen van de beoogde  
ruimtelijke ontwikkeling voor de in het plan begrepen gronden en de naaste  
omgeving, in het bijzonder wat betreft de bodemkwaliteit, de waterhuishouding,  
de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten, de cultuurhistorische  
waarden, de ecologische waarden, de aardkundige waarden en de landschappelijke waarden 
alsmede de op grond van deze verordening toegelaten ruimtelijke  
ontwikkelingsmogelijkheden;  
 
  



In de toelichting wordt specifiek ingegaan op de genoemde thema’s. Kortheidshalve wordt 
hiernaar verwezen: 
 bodemkwaliteit  > zie paragraaf 5.5 
 waterhuishouding  > zie paragraaf 5.7 
 archeologie  > zie paragrafen 2.4 en 3.3.6 
 cultuurhistorie  > zie paragraaf 2.3 
 aardkundige waarden > zie paragraaf 2.5 
 landschappelijke waarden > zie paragrafen 4.2 en 4.5 
 
b.  de omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, in het bijzonder wat betreft  
de omvang van de beoogde bebouwing, past in de omgeving;  
 
Het plan is vooral gericht op de realisatie van normale recreatieverblijven voor een gezin of kleine 
groep. Hierbij hoort een maximum inhoud van 400 m³ per recreatiewoning oftwel circa 75 m² 
grondoppervlak. Daarnaast zijn een beperkt aantal verblijven toegestaan tot 500 m³ 
respectievelijk 650 m³. Hiermee wordt ingespeeld op het kunnen ontvangen van wat grotere 
groepen (zoals families) die samen in een woning willen verblijven. Deze bebouwing hangt 
uiteraard nauw samen met de functie van recreatieterrein. Om de ruimtelijke uitstraling naar het 
omliggende landelijke gebied te beperken wordt rond het park een robuuste groene afscherming 
aangelegd, welke slechts wordt onderbroken indien de gronden niet in eigendom zijn van de 
ontwikkelaar. 
Daarnaast worden in het plan passende maximum goot- en bouwhoogten voorgeschreven, die 
enerzijds een eigentijdse ontwikkeling mogelijk maken, maar anderzijds aansluiten bij wat in het 
omliggende buitengebied gebruikelijk is. 
 
c.  een op de beoogde ruimtelijke ontwikkeling afgestemde afwikkeling van  
het personen- en goederenvervoer, waaronder een goede aansluiting op de  
aanwezige infrastructuur van weg, water of spoor, waaronder openbaar vervoer,  
is verzekerd, een en ander onder onverminderd hetgeen in artikel 3.1.6 van het  
Besluit ruimtelijke ordening, hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en elders in  
deze verordening is bepaald.  
 
Voor een toelichting op de verkeerskundige ontsluiting van het park wordt kortheidshalve 
verwezen naar paragraaf 4.4 van de toelichting. 
 
4.  Het eerste tot en met derde lid is niet van toepassing op een uitwerking van een  
bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de wet. 
 
(n.v.t.) 
 
 
Artikel 11.9 Afwijkende regels voor verblijfs- en dagrecreatie 
 
In afwijking van artikel 11.6, eerste lid, onder a, kan bestemmingsplan dat is gelegen  
in de groenblauwe mantel of agrarisch gebied, niet zijnde een landbouwontwikkelingsgebied of 
een vestigingsgebied glastuinbouw, voorzien in een VAB-vestiging of  
een uitbreiding van een verblijfsrecreatief terrein of van een dagrecreatief terrein,  
mits: 
a.  de beoogde ontwikkeling binnen de groenblauwe mantel niet leidt tot de bouw  
van gebouwen met een totale omvang van meer dan 1,5 hectare. 
 
(n.v.t.) 
 
b.  in geval de bouw van recreatiewoningen op een verblijfsrecreatief terrein wordt  
beoogd, deze woningen bedrijfsmatig of in enigerlei vorm van onderlinge samenwerking door de 
rechthebbenden worden beheerd.   
 



Ja, dat is het geval. Dit wordt mede geborgd door hiertoe in de specifieke gebruiksregels een 
bepaling op te nemen. 
 
2.  In afwijking van artikel 11.6, tweede lid, onder e, kan een bestemmingsplan dat  
is gelegen in agrarisch gebied, niet zijnde een landbouwontwikkelingsgebied, een  
vestigingsgebied glastuinbouw of de Nieuwe Hollandse Waterlinie, voorzien in  
een VAB-vestiging of een uitbreiding van een verblijfsrecreatief terrein of van een  
dagrecreatief terrein, waarbij de beoogde ontwikkeling blijkens een economisch 
effectenonderzoek leidt tot een te verwachten aantal bezoekers en overnachtingen samen  
genomen meer dan 100.000 per jaar tot ten hoogste 250.000 per jaar bedraagt, mits  
de toelichting van het bestemmingsplan bevat:  
 
Ook bij maximale invulling van dit plan blijft het maximum aantal overnachtingen onder de grens 
van 250.000 per jaar. Dit vloeit enerzijds voort uit het feit dat de meeste van de (maximaal) 275 
nieuwe recreatieverblijven bestemd zullen zijn voor gezinnen en vergelijkbare, kleinere groepen. 
Daarnaast is de gemiddelde slaapplaatsbezettingsgraad van belang. Volgens de meest actuele 
cijfers (CBS, 2011) bedraagt deze voor een park als dit circa 35%. Dit betekent dat redelijkerwijs 
aangenomen mag worden dat het maximaal aantal overnachtingen onder de 250.000 zal blijven.  
Overigens heeft de provincie Noord-Brabant in haar ontwerp-Verordening Ruimte 2014 
aangegeven het bedoelde maximaal aantal overnachtingen te verhogen tot 300.000. 
 
a.  een beschrijving van de ruimtelijk-economische belangen welke met de beoogde  
ontwikkeling voor de langere termijn zijn gediend, in het bijzonder de wijze  
waarop deze ontwikkeling bijdraagt aan de ontwikkeling van een gemengde  
plattelandseconomie, als bedoeld in artikel 8.2; 
 
De Rooye Asch is in de provinciale structuurvisie aangeduid als 'gemengd landelijk gebied', niet 
ver van een gebied dat is aangeduid als 'accentgebied agrarische ontwikkeling'. In de gemengde 
plattelandseconomie is naast ruimte voor de land- en tuinbouw ook ruimte voor de ontwikkeling 
van niet-agrarische functies, zoals toerisme, recreatie, kleinschalige bedrijvigheid, zorgfuncties et 
cetera. In de gebieden rondom steden en dorpen is daarbij meer ruimte voor de ontwikkeling van 
functies, die zich richten op de inwoners van die kernen. 
 
De eigenaren-ontwikkelaars beogen een kwaliteitsimpuls voor dit park door middel van een totale 
sanering en herontwikkeling van het terrein, met enkele uitbreidingen aan de westzijde van het 
terrein. De genoemde kwaliteitsimpuls heeft ook betrekking op een verbetering van zowel de 
bebouwde als onbebouwde omgeving en landschappelijke inpassing van het recreatiepark. Een 
aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig recreatiepark met de daarin gelegen recreatiewoningen 
is immers van groot belang voor de toekomstige exploitant van het park en is ook voor de 
gemeente van belang als toeristische locatie voor Handel in het kader van het gemeentelijk 
toeristisch-recreatief beleid. 
 
b.  voor zover van toepassing, een beschrijving van de wijze waarop toepassing  
wordt gegeven aan de bescherming van aardkundige waarden en cultuurhistorische waarden  
zoals onderscheidenlijk geregeld in de artikelen 7.2 en 7.4; 
 
zie onder verantwoording artikel 2.1, 3.a 
 
c.  een beschrijving van de wijze waarop de inrichting van het terrein een gunstige  
verhouding tussen bruto en netto ruimtebeslag bevordert; 
 
zie onder verantwoording artikel 2.1, 2.b.,  hierin wordt mede op het ruimtebeslag ingegaan 
 
  



d.  een beschrijving van de wijze waarop wordt gestreefd naar een bebouwingspercentage, een 
mate van concentratie van bebouwing en bouwhoogte welke  
passend zijn bij de aard van de omgeving en de beoogde ontwikkeling; 
 
zie onder verantwoording artikel 2.1, 3.b. 
 
e.  een beschrijving van de wijze waarop een op de beoogde ontwikkeling  
afgestemde afwikkeling van het personen- en goederenvervoer, waaronder een  
goede aansluiting op de aanwezige infrastructuur van weg, water of spoor,  
waaronder openbaar vervoer, wordt verzekerd; 
 
zie onder verantwoording artikel 2.1, 3.c. 
 
f.  een beschrijving van de resultaten van de regionale afstemming, bedoeld in  
artikel 12.4, over de beoogde ontwikkeling. 
 
De regionale afstemming heeft beslag gekregen in de economische onderbouwing van het 
project. Bij dit onderzoek zijn de impact en haalbaarheid van het project in de regionale context 
nader bepaald. Vervolgens is gekozen voor een passieve vorm van afstemming, in die zin dat 
organisaties, bedrijven en/of particulieren een zienswijze konden indienen op het ontwerp-
bestemmingsplan, waarvan de economische onderbouwing deel uitmaakt. Van deze mogelijkheid 
is alleen gebruik gemaakt door direct betrokken belanghebbenden, niet door organisaties of 
bedrijven uit de regio. Evenmin is een zienswijze ontvangen van de provincie Noord-Brabant.   



Berekening aantal overnachtingen De Rooye Asch 
 
 
Provinciaal beleid  
 
“…kan een bestemmingsplan … voorzien in … een uitbreiding van een verblijfsrecreatief 
terrein… waarbij de beoogde ontwikkeling blijkens een economisch effectenonderzoek leidt tot 
een te verwachten aantal bezoekers en overnachtingen samen genomen meer dan 100.000 per 
jaar tot ten hoogste 250.000 per jaar…”. 
 
Uit de woorden ‘uitbreiding’ en ‘beoogde ontwikkeling’ kan worden afgeleid dat de bestaande, te 
handhaven kavels (zijnde de autonome situatie) niet hoeft worden meegerekend. 
 
Centraal in de berekening van het aantal overnachtingen staat de 'slaapplaatsbezettingsgraad'. 
 
 
Slaapplaatsbezettingsgraad 
 
Hoe wordt de slaapplaatsbezettingsgraad van logiesaccommodaties bepaald? 
 
De slaapplaatsbezettingsgraad is het aantal overnachtingen in deze periode gedeeld door de 
beschikbare capaciteit (het aantal slaapplaatsen) in een bepaalde periode. De beschikbare 
capaciteit is gelijk aan het aantal slaapplaatsen dat dagelijks in de logiesaccommodaties 
beschikbaar is, vermenigvuldigd met het aantal dagen dat de periode telt waarover de bezetting 
wordt berekend.  
 
Bij het berekenen van de netto bezettingsgraad worden uitsluitend de geopende accommodaties 
meegeteld, bij de bruto bezettingsgraad worden daarentegen zowel de geopende als de gesloten 
accommodaties meegeteld. 
 
Voorbeeld: 284.166 overnachtingen in maart bij accommodaties met totaal 27.251 slaapplaatsen; 
de capaciteit is 31*27.251=844.781 slaapplaatsen; de slaapbezettingsgraad is 284.166/844.781= 
33,6 procent. (Bron: CBS) 
 
 

 
  



Cijfers uit 2012 

 
 

 
 
 
  



Inschatting voor De Rooye Asch 
De gemiddelde slaapplaatsbezettingsgraad in huisjescomplexen bedroeg in Noord-Brabant: 
 
2011: 37,4% 
2012: 36,8%  
(Bron: Toeristische Trendrapportage Limburg 2012, 2013).  
 
Gaan we uit van het afgelopen vijf-jaars gemiddelde, dan komen we uit op een bezettingsgraad 
van net 39,9%.   
 
Het programma van De Rooye Asch bevat tevens groepsaccomodaties. Deze accomodaties 
hebben gemiddeld een aanmerkelijk lagere slaapplaatsbezettingsgraad. Het percentage lag in 
2012 in Noord-Brabant op circa 22% en schommelt al jaren rond dit percentage (vijfjaars 
gemiddelde 22,1%).  
 
Het is daarom redelijk uit te gaan van de vijfjaarsgemiddelden van 40% voor huisjescomplexen 
en 22% voor groepsaccommodaties (10 of meer personen per accommodatie).  
 
Let op: de slaapplaatsbezettingsgraad moet niet gezien worden als de bezettingsgraad per 
huisje. Door de slaapplaatsbezettingsgraad te hanteren wordt er rekening mee gehouden dat in 
een verhuurd huisje niet altijd het exacte aantal slaapplaatsen daadwerkelijk in gebruik is. Denk 
bijvoorbeeld aan een gezin bestaande uit twee volwassenen en drie kinderen, dat een huisje voor 
6 personen huurt. 
 
Verder wordt opgemerkt dat de bezettingsgraden jaargemiddelden betreffen. Op piekmomenten 
zal het park druk bezet zijn (bouwvak, tijdens feestdagen enz.) terwijl het in veel andere perioden 
juist sprake is van onderbezetting (buiten de feestdagen en vakanties om, winterperiode).  
Dit verklaart mede de (op het oog relatief lage) bezettingspercentages.   
 
Bouwprogramma 
 
Het plangebied “De Rooye Asch” omvatte aanvankelijk een bouwprogramma van in totaal 450 
recreatiekavels, volgens onderstaande verdeling: 
 
 100 vierpersoons wellnesschalets  
 95 zespersoons comfortchalets  
 95 zespersoons wellnesschalets 
 40 achtpersoons comfortchalets  
 40 achtpersoons wellnesschalets 

 
 25 tienpersoons comfortchalets 
 25 tienpersoons wellnesschalets 
 15 twaalfpersoons comfortchalets 
 10 veertienpersoons wellnesschalets  
 5 zestienpersoons comfortchalets. 
 
Door nadrukkelijker in te zetten op een hoogwaardige parkinrichting wordt nu uitgegaan van 
maximaal 275 recreatieverblijven. De bovenstaande verdeling wordt hierbij (nagenoeg) 
gehandhaafd, de aantallen veranderen uiteraard. 
 
 66 vierpersoons wellnesschalets  268 slaapplaatsen  
 63 zespersoons comfortchalets  378 
 63 zespersoons wellnesschalets  378 
 26 achtpersoons comfortchalets  208 
 26 achtpersoons wellnesschalets  208 

 
 17 tienpersoons comfortchalets  170 



 17 tienpersoons wellnesschalets  170 
 10 twaalfpersoons comfortchalets  120 
   7 veertienpersoons wellnesschalets   98 
   3 zestienpersoons comfortchalets   48  
 
Totaal aantal chalets: 298  
Totaal aantal slaapplaatsen: 2.046 
 
waarvan aandeel reguliere verblijven: 1440 slaapplaatsen (t/m 8 slaapplaatsen) 
waarvan aandel groepsaccomodaties:  606 slaapplaatsen (vanaf 10 slaapplaatsen) 
 
Het aantal overnachtingen bedraagt aldus: 
 
1440 x 365 x 0,37 = 194.472 overnachtingen 
  606 x 365 x 0,22 =   48.662 overnachtingen + 
 
totaal   = 243.124 overnachtingen 
 
 
 
  



Berekening vooruitlopend op maximaal 350.000 overnachtingen (toek. provinciaal beleid) 
 
In deze berekening wordt het aantal van 298 recreatieverblijven gehandhaafd. Er wordt evenwel 
met hogere slaapplaatsbezettingsgraden gerekend. Deze percentages passen beter bij een 
kwalitatief hoogstaand park zoals beoogd en waarmee men ‘het gemiddelde’ in allerlei opzichten 
zal moeten ontstijgen. Bovendien wordt zo ook meer recht gedaan aan de langjarige 
bezettingspercentages, die over het algemeen wat hoger liggen dan de percentages van de 
laatste twee jaar. 
 
In deze berekening wordt daarom gerekend met slaapplaatsbezettingsgraden van 50% (regulier) 
respectievelijk 30% (groeps). 
 
 66 vierpersoons wellnesschalets  268 slaapplaatsen  
 63 zespersoons comfortchalets  378 
 63 zespersoons wellnesschalets  378 
 26 achtpersoons comfortchalets  208 
 26 achtpersoons wellnesschalets  208 

 
 17 tienpersoons comfortchalets  170 
 17 tienpersoons wellnesschalets  170 
 10 twaalfpersoons comfortchalets  120 
   7 veertienpersoons wellnesschalets   98 
   3 zestienpersoons comfortchalets   48  
 
Totaal aantal chalets: 298  
Totaal aantal slaapplaatsen: 2.046 
 
waarvan aandeel reguliere verblijven: 1440 slaapplaatsen (t/m 8 slaapplaatsen) 
waarvan aandel groepsaccomodaties:  606 slaapplaatsen (vanaf 10 slaapplaatsen) 
 
Het aantal overnachtingen bedraagt aldus: 
 
1440 x 365 x 0,50 = 262.800 overnachtingen 
  606 x 365 x 0,30 =   66.357 overnachtingen + 
 
totaal   = 329.157 overnachtingen 
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1 INLEIDING 

1.1 Het voorafgaande proces 

Wind Mee Ontwikkelingsmaatschappij is voornemens op recreatiepark De Rooije Asch 
in Handel nieuwe recreatiewoningen te bouwen. Onderdeel van de plannen vormt ook 
de aanleg van een recreatieplas De Rooije Plas en een voorzieningencentrum met 
onder andere een restaurant en ‘recreatiepark ondersteunde’ kleine detailhandel. 
 
In een studie van (Witteveen en Bos, 15 juli 2008) zijn 5 ontsluitingsroutes beschouwd 
voor de Rooije Asch. Een voorkeur voor de meest gewenste en mogelijke 
ontsluitingroute is vervolgens beschreven in de notitie ‘Verkeerskundige aanpassingen 
Grintweg’ (Royal Haskoning, 27 augustus 2008). Tegen de beoogde ontsluiting van 
Rooije Asch via de Grintweg zijn zienswijzen ingediend in het kader van het 
voorontwerp bestemmingsplan Rooije Asch.  
 
Op basis van deze ingediende reacties heeft Wind Mee gezocht naar mogelijkheden in 
het ontwerp van het park om de locatie van de ontsluiting herzien. Dit heeft in 2009 
geleid tot een scopewijzing voor wat betreft de locatie van de in- en uitgangen van de 
Rooye Asch. Zowel de in- als uitrit worden net als in de huidige situatie gesitueerd aan 
de Haveltweg.  
 
De eerder geprojecteerde in- en uitgang (aan de Grintweg en De Fuik) worden gebruikt 
voor langzaam verkeer. Deze worden uitgevoerd als gebruikelijke wandel- en 
fietspaden. De ontsluiting aan de oostzijde zal echter dusdanig worden ingericht dat 
deze dienst kan doen als (verplichte) calamiteitenontsluiting (ten behoeve van 
hulpdiensten).  
 
Daarnaast hebben in 2009 wijzigingen plaatsgevonden in de invulling van het 
industriegebied ‘De Fuik’. De ontwikkeling van de bezoekersintensieve ‘Glazen Stolp’ 
(aardbeienkwekerij op een kaasmakerij) is van de baan.  
 
Medio 2013 is besloten het aantal huisjes op de Rooye Asch te reduceren van 450 tot 
maximaal 275 huisjes. De conclusies uit de rapportage uit 2009 zijn daarmee 
achterhaald. Gevraagd is om een actualisatie van de verkeersanalyse, waarbij ook 
uitgegaan wordt van actuele telcijfers op de betreffende wegvakken in het studiegebied.  
 

1.2 Inhoud van deze notitie 

Deze verkeeranalyse spitst zich toe op een integrale gebiedsbenadering. De volgende 
relevante ontwikkelingen in de omgeving zijn in tegenstelling tot de vorige rapportage 
echter buitenwege gelaten: 
- komst van de Noordom; 
- ontwikkeling industriegebied 'Wolfsveld' ten zuiden van de N272. 

 
Naast het in beeld brengen van de verkeerskundige consequenties, in termen van 
intensiteiten, wordt een advies gegeven over de inrichting 'ontsluiting Rooye Asch' 
passende bij de nieuw gekozen ontsluitingsstructuur via de Haveltweg.  
 
Ook zal de parkeerbehoefte benaderd worden voor de openbare functies bij het 
voorzieningencentrum. De parkeerbehoefte wordt vertaald naar een parkeeradvies. 
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1.3 Basisdocumentatie 

Voor de verkeerskundige analyse in deze rapportage is gebruik gemaakt van de 
volgende documentatie: 

- Verkeerskundige aanpassingen Grintweg, Royal Haskoning, 27 augustus 2008. 
- Recreatiepark Rooye Asch, Integrale verkeersanalyse, Royal Haskoning, 25 mei 

2009; 
- SRE Verkeersmodel 3.0 Gemert-Bakel, situatie 2010 en 2020. 
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2 VERKEERSGENERATIE RECREATIEPARK ROOYE ASCH 

Voor de berekening van het aantal motorvoertuigbewegingen van en naar het 
recreatiepark en de berekening van het aantal parkeerplaatsen op het centrale 
parkeerterrein wordt bij deze verkeersstudie gebruik gemaakt van kengetallen. Als bron 
van deze kengetallen is de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en 
verkeersgeneratie’ (oktober 2012) gebruikt.  
 
De uitgangspunten om de verkeersgeneratie van het aantal recreatiewoningen te 
berekenen zijn: 

• In het hoogseizoen zijn de meeste bungalowparken volgeboekt; 
• De verkeersgeneratie van werknemers is verwerkt in de kengetallen; 
• De verkeersgeneratie van vracht is meegenomen. 

 
Op basis van gemiddelde bezetting per maand is de verdeling van het aantal bezoekers 
over de maanden van het jaar gegeven en opgenomen in tabel 1.1. 
 

maand Maandelijks aandeel 

van jaarlijks 

bezoekersaantal 

maand Maandelijks aandeel 

van jaarlijks 

bezoekersaantal 

maand Maandelijks aandeel 

van jaarlijks 

bezoekersaantal 

januari 5,0% mei 8,6% september 9,3% 

februari 7,0% juni 7,5% oktober 9,8% 

maart 6,8% juli 12,1% november 6,5% 

april 7,0% augustus 14,3% december 6,1% 

Tabel 1.1  Verdeling van bezoekersaantallen over het jaar, gemiddelde voor Nederland, CROW 272 
 
Uit de verdeling van het aantal bezoekers blijkt dat in augustus doorgaans het hoogste 
percentage bezoekers wordt gegenereerd. De bezetting is dan bijna 100%, waardoor er 
in augustus ook het hoogste aantal motorvoertuigbewegingen plaatsvindt. In de andere 
maanden ligt dit vanwege de lagere bezetting lager. Voor de geluid- en lucht-
berekeningen dient met de maximale bezoekersintensiteiten op een gemiddelde 
weekdag in augustus gerekend te worden. Dit is daarmee de ‘worst-case’ periode. 
 
• Verkeersgeneratie recreatiewoningen: 
De kengetallen voor de verkeersproductie zijn in de CROW-publicatie 272 gegeven per 
bungalow. Hierbij wordt per bungalow uitgegaan van 5,5 slaapplaatsen. Per bungalow 
met gemiddeld 5,5 slaapplaatsen worden 2,6 tot 2,8 ritten per etmaal gemaakt. 
Uitgegaan is van een verkeersproductie van 2,7 ritten per bungalow. Volgens het 
geactualiseerde plan worden er 275 recreatiewoningen voorzien. Dit resulteert 
maximaal in 743 ritten per etmaal (inclusief bezoekers). 
 
• Verkeersgeneratie voorzieningen 
Het is nog niet duidelijk wat voor functies er precies in het voorzieningencentrum komen. 
In overleg met de opdrachtgever is besloten dat het reëel is om bij de verkeerskundige 
analyse uit te gaan van maximaal 300 verkeersbewegingen per dag (150 aankomsten 
en 150 vertrekken) voor de bezoekers, werknemers en bevoorradend verkeer voor het 
voorzieningencentrum (Rapportage Witteveen en Bos, 2008). 
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2.1 Piekbelasting 

De grootste verkeersstromen vinden naar verwachting plaats op het moment dat er 
huurders vertrekken en weer nieuwe huurders naar het recreatiepark komen. Op 
overige dagen zijn de verkeersstromen meer verspreid en verkennen de bezoekers ook 
bijvoorbeeld per fiets de omgeving. 
 
Bij de verkeerskundige analyse wordt ervan uitgegaan dat de grootste verkeersstromen 
van en naar De Rooije Asch plaatsvinden op vrijdagen wanneer er wisseling van 
huurders van de recreatiewoningen plaatsvindt. De meeste huurders vertrekken ergens 
tussen 09.00 uur en 10.30 uur en de nieuwe huurders komen veelal tussen 14.00 en 
18.00 uur aan. Aangenomen wordt dat 60 % van de aankomsten tussen 17.00 en 18.00 
uur plaatsvindt, dus gedurende een reguliere avondspits. Uitgangspunt voor het bepalen 
van het aantal aankomsten en vertrekken is dat alle recreatiewoningen van huurder 
wisselen. 
 
Voor de recreatiewoningen vinden de vertrekken na de reguliere ochtendspits plaats. 
Zoals eerder vermeld is voor de aankomsten aangenomen dat het piekuur tijdens de 
reguliere avondspits plaatsvindt. Het maatgevende piekuur voor de wegen rondom De 
Rooije Asch is de avondspits. In het piekuur gaat het dus voor de recreatiewoningen om 
de helft van het aantal ritten (743 / 2)= 372 maal 60 % = 223 aankomsten. 
 
Tabel 2.1 toont het aantal verplaatsingen per etmaal en tijdens het maatgevende 
piekuur (vrijdagmiddag).  
 
Tabel 2.1. Toekomstig aantal verplaatsingen De Rooi je Asch (motorvoertuigen) 

Toegevoegde functie werkdag Piekuur (weekdag) 

ritten / etmaal ritten / uur 

Recreatiewoningen 743 223 

Voorzieningen 300* 75* 

Totaal 1.043 298 

* Rapportage Witteveen en Bos, 2008 
 

2.2 Uitgangspunten m.b.t. parkeren 

Parkeren van de bezoekers van de bungalows gebeurt in eerste instantie bij de 
bungalows. Als er meer auto’s zijn dan parkeerplaatsen bij de bungalow wordt ook 
geparkeerd op het centrale terrein. Ook werknemers van het bungalowpark parkeren op 
het centrale terrein.  



 
 
 
 
 
 
 

Actualisatie verkeersanalyse Rooije Asch  9X2399/R002/902121/Rott 

Concept rapport - 5 - 17 december 2013  

 

3 ONTSLUITING RECREATIEPARK 

3.1 Ontsluiting via de Haveltweg 

Het aantal verplaatsingen als gevolg van de ontwikkelingen op De Rooye Asch zoals in 
voorgaand hoofdstuk staat genoemd, gaan zich over het wegennet verspreiden. De 
volgende aannames, over de herkomst en bestemmingsgebieden, zijn daarbij gedaan: 

• etmaal (recreatiewoningen, kampeerplaatsen en voorzieningen): 
- 75 % van/naar Peeldijk (783 mvt/etmaal); 
- 25 % van/naar Handel (260 mvt/etmaal); 

• werkdagpiek (recreatiewoningen en kampeerplaatsen): 
- 90 % van/naar Peeldijk; 
- 10 % van/naar Handel; 

• werkdagpiek (voorzieningen): 
- 75 % van/naar Peeldijk; 
- 25 % van/naar Handel. 

 
Met de extra intensiteiten ten gevolge van de vernieuwde Rooye Asch krijgen de 
ontsluitende wegen rond de Rooye Asch meer intensiteiten te verwerken. Tabel 2 toont 
de intensiteiten voor 2020 exclusief en inclusief ontwikkeling Rooye Asch.  
 
Tabel 2. Intensiteiten met oude / nieuwe Rooye Asch  

  

Werkdag 2020 Werkdag 2020 

(met oude Rooye Asch) (+ nieuwe Rooye Asch) 

mvt / etmaal mvt / etmaal 

Haveltweg 1.120 2.163 

Grintweg 465* 857 

Oude Domptweg 1.120 1.512 

Peeldijk 8.630 9.413 

* Rapport Witteveen en Bos, 15 juli 2008 
 
Bij bovenstaande verkeersprognoses is er van uit gegaan dat 50% van het verkeer 
vanaf de Peeldijk via de Grintweg gaat en 50% via de Oude Domptweg. Geen rekening 
is gehouden met sturende en beïnvloedende maatregelen om de Grintweg te ontlasten. 
De Grintweg is in de huidige verschijningsvorm vanwege zijn beperkte breedte het minst 
geschikt van de omliggende wegen om het verkeer af te wikkelen. Verkeerskundig 
gezien is het dan ook wenselijk om het gebruik van de Grintweg voor het recreatieve 
verkeer van en naar de het recreatiepark de Rooye Asch te voorkomen. Ook door 
bewoners is deze wens geuit.  
 
Voor ontmoediging van het gebruik van de Grintweg en om het verkeer zo veel mogelijk 
via de Oude Domptweg te laten rijden zijn sturende maatregelen nodig (zie hoofdstuk 
3). Afhankelijk van de te nemen maatregelen zal minimaal 80% van het extra 
recreatieve verkeer op de route Rooye Asch – Peeldijk via de Oude Domptweg gaan 
rijden. De extra intensiteiten op de Grintweg blijven dan zeer laag. Tabel 3 toont de 
nieuwe verkeersintensiteiten op de omliggende wegen.  
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Tabel 3. Intensiteiten met/zonder nieuwe Rooye Asch  (bij sturende maatregelen) 
 Werkdag 2020 (met oude 

Rooye Asch) 

 

Werkdag 2020 (+ 

nieuwe Rooye Asch) 

Werkdag 2020 (+ nieuwe 

Rooye Asch) met sturende 

maatregelen via de Oude 

Domptweg 

mvt / etmaal mvt / etmaal mvt / etmaal 

Haveltweg 1.120 2.163 2.163 

Grintweg 465 857 622 

Oude Domptweg 1.120 1.512 1.746 

Peeldijk 8.630 9.413 9.413 

 
De verwachtte intensiteiten zijn seizoensgebonden en zullen dus niet het hele jaar 
voorkomen. 
 

3.2 Beoordeling verkeerstoename 

Zoals al eerder is gesteld in de notitie van de Witteveen en Bos (15 juli 2008) is de 
maximum toelaatbare intensiteit op een erftoegangsweg ongeveer 5.000 
motorvoertuigen per etmaal. De te verwachten intensiteiten op de Grintweg, Haveltweg 
en Oude Domptweg zijn veel lager. Capaciteitsproblemen worden daarom niet 
verwacht. Het merendeel van de voertuigen zijn bovendien personenauto’s welke elkaar 
op de Haveltweg en de Oude Domptweg goed kunnen passeren. 
Hoewel er sprake is van een toename van de verkeersintensiteiten, valt dit nog ruim 
binnen de normen die vanuit de leefbaarheid en de verkeersveiligheid gesteld worden.  
 
Gebiedsontsluitingsweg De Peeldijk kan, theoretisch gezien, de circa 9.500 voertuigen 
per etmaal zonder problemen verwerken.  
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4 VERKEERSKUNDIGE INRICHTING 

4.1 Vormgeving in/uitgang Rooye Asch 

De entree van een recreatiepark is het meest gewenst aan een zogenaamde 
erftoegangsweg. Dit type weg is bedoeld voor de ontsluiting van percelen. De 
Haveltweg is een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom en onderdeel van een 60 
km/uur-zone. Daarmee is de Haveltweg een geschikte weg voor de locatie van de 
entree van recreatiepark Rooye Asch. Ook in de huidige situatie is de entree aan de 
Haveltweg (zie foto 1). 
 
Foto 1. Bestaande entree de Rooye Asch aan de Havel tweg 

 
 
Herkenbare entree van de Rooye Asch 
De in- en uitgang van de Rooye Asch vraagt om een herkenbare vormgeving. 
Thematisering, zoals dit gebruikelijk is op recreatieparken, kan hieraan aan bijdragen.  
 
Duidelijk moet zijn dat het een uitrit betreft en dat het verkeer op de Haveltweg voorrang 
heeft. Daarnaast is ook een lagere rijsnelheid gewenst ter hoogte van de uitrit. De 
Haveltweg heeft nu een continu wegbeeld waardoor de rijsnelheid ter hoogte van de in- 
en uitgang zonder aanvullende maatregelen te hoog is. Voor de herkenbaarheid van de 
uitrit van het recreatiepark, en een lagere rijsnelheid ten behoeve van de 
verkeersveiligheid zijn daarom maatregelen gewenst. Daarvoor zijn meerdere 
ontwerpen te bedenken. Voorgesteld wordt: 

• Een geasfalteerd 60 km/uur plateau met taludmarkering; (maatregel 1) ; 
• Afwijkende begroeiing rond de entree (maatregel 2) ; 
• Duidelijke bebording ter aanduiding van het recreatiepark (maatregel 3) ; 
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4.2 Recreatieroute ‘Rooye Asch’ 

De keuze van de entree van het recreatiepark aan de Haveltweg is ingegeven vanwege 
het feit dat de Haveltweg geschikter is voor een in- en uitgang dan de Grintweg. De 
Grintweg is op sommige plaatsen te smal om extra verkeersintensiteiten samen met het 
recreatieve fietsverkeer verkeersveilig af te wikkelen en er bestaan weinig 
mogelijkheden tot verbreding. Vanwege het smalle profiel van de Grintweg heeft het 
voorkeur het verkeer via de Oude Domptweg te laten rijden. De zogenaamde 
recreatieroute die dan ontstaat: 
 

Recreatieroute naar de Rooye Asch, het skicentrum en het parkeerterrein 
vanaf de Peeldijk verloopt via de Oude Domptweg en de Haveltweg.  

 
Om te voorkomen dat recreatieverkeer naar het recreatiepark De Rooye Asch een route 
via de Grintweg kiest worden maatregelen aanbevolen:  

• Duidelijke bewegwijzering naar de Rooye Asch, het skicentrum en de 
parkeervoorzieningen van de recreatieplas vanaf de Peeldijk via de Oude 
Domptweg en de Haveltweg (maatregel 4) ; 

• Huisnummer zoveel als mogelijk oostelijk op de Haveltweg kiezen in verband 
met routebeschrijving navigatieapparatuur. 

 
Ondersteunende maatregelen 
Omdat de routeverwijzing zelf onvoldoende dwingend is om al het verkeer van en naar 
Rooye Asch en de overige de recreatieve voorzieningen via de Oude Domptweg te 
leiden zijn aanvullende infrastructurele maatregelen gewenst in de Grintweg: 

• Snelheidsremmende maatregelen in de Grintweg. Dit heeft een tweeledig doel: 
o Ontmoediging route voor snel verkeer; 
o Afdwingen lage rijsnelheden van snel verkeer. Dit is wenselijk voor de 

verkeersveiligheid van het recreatieve fietsverkeer en overstekende 
recreanten naar de recreatieplas; 

 
De ondersteunende maatregelen worden in paragraaf 3.5 verder behandeld. 
 

4.3 Aansluiting Peeldijk (N272) – Oude Domptweg 

De aansluiting van de Peeldijk op de Oude Domptweg vormde in de eerdere studies een 
aandachtspunt. In de eerdere studie (Witteveen en Bos, 20 april 2007) is voor dit 
kruispunt met het intensiteitcriterium van Slop bepaald of deze ongeregeld kan blijven of 
dat verkeerslichten of eventueel een rotonde noodzakelijk zijn. Uit die analyse is 
gebleken dat verkeerslichten, een rotonde of voorsorteervakken noodzakelijk zijn ten 
gevolge ontwikkeling bedrijventerrein ‘De Fuik’. Een vervolganalyse met de methode 
Harders gaf aan dat de aanleg van een rotonde of VRI op dit kruispunt gewenst was. 
 
Nu de ontwikkeling van De Fuik is komen te vervallen valt de conflictbelasting op het 
kruispunt lager uit. Tabel 3 van paragraaf 3.1 toont de werkdagintensiteiten 2020 (+ 
nieuwe Rooye Asch) met sturende maatregelen via de Oude Domptweg.  
 
Met behulp van de methode Slop is berekend of er kruispuntmaatregelen noodzakelijk 
zijn. Dit blijkt niet het geval. Het voorrangskruispunt voldoet (alfa van 1,10 op T-
kruispunt). Er is geen kruispuntmaatregel noodzakelijk. Wel kan er gedacht worden aan 
accentuerende en snelheidsremmende maatregelen op het kruispunt. 
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4.4 Kruispunt Grintweg - Haveltweg 

Het kruispunt Grintweg-Haveltweg betreft een gelijkwaardig kruispunt tussen twee 60-
km/uur-wegen. Dit is conform de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig. Ondanks dat 
het een gelijkwaardig kruispunt betreft bestaat er een allureverschil tussen de 
Haveltweg en de Grintweg waardoor het lijkt alsof verkeer op de Haveltweg voorrang 
heeft terwijl feitelijke geldt: ‘bestuurders van rechts gaan voor’. Dit heeft te maken met 
de doorlopende kantmarkering op de Haveltweg over het kruispunt heen, en de open 
klinkerverharding op het einde van de Grintweg.  
 
Foto 2 Kruispunt Grintweg – Haveltweg 

 
 
Meer duidelijkheid over de voorrangssituatie is gewenst, waardoor de verkeersveiligheid 
op dit kruispunt wordt verbeterd. Ook met het oog op de komst van meer recreatieve 
fietsers is aanpassing van het kruispunt gewenst. Voorgesteld wordt: 

• de kantmarkering op de Haveltweg over de Grintweg verwijderen (maatregel 5) .  
• het kruispunt te voorzien van een kruispuntplateau (maatregel 6) . 

 
 

4.5 Herinrichting Grintweg 

De Grintweg is een relatief smalle plattelandsweg met onverharde bermen (zie foto 2). 
De weg is gecategoriseerd als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom en is 
opgenomen in een 60-km/uur-zone. De weg wordt vooral gebruikt door de bewoners en 
bezoekers van de woningen langs de Grintweg en de Haveltweg. Daarnaast wordt de 
weg gebruikt als doorgaande route naar Handel door auto’s en fietsers. Het betreffen 
met in totaal 465 mvt/etmaal (in de huidige situatie) echter zeer lage intensiteiten. 
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Foto 3 Foto’s huidige situatie Grintweg  

  

I. Aanvang Grintweg (zijde Peeldijk) II. Grintweg (halverwege) 
 
Met de komst van de Rooye Asch zal de Grintweg iets meer verkeer te verwerken 
krijgen, tot 622 mvt/etmaal. Met de te verwachten nieuwe verkeersintensiteiten blijft de 
intensiteit zeer laag. Belangrijker is de nieuwe dwarsverbinding voor voetgangers tussen 
het recreatiepark de Rooye Asch en de recreatieplas. Ook wordt meer recreatief 
fietsverkeer verwacht. Het fietsverkeer in combinatie met het parkeren in de bermen (op 
zomerse dagen) is een ongewenste situatie. Voor verbetering van de verkeerssituatie in 
de Grintweg zijn daarom juridische maatregelen gewenst en aanpassingen aan de 
inrichting. 
 
De inrichtingstechnische maatregelen zijn: 

• bermen voorzien van bermstabilisatie zodat auto’s bij tegemoetkomende fietsers 
veilig uit kunnen wijken (maatregel 7) ; 

• chicane of drempels als snelheidsremmende maatregel (en ontmoediging om 
deze route te nemen) aan weerszijden van de oversteek tussen de recreatieplas 
en het recreatiepark (maatregel 8) ; 

• accentuerende en snelheidsremmende maatregelen treffen ter hoogte van de 
aansluiting en oversteek (voor langzaam verkeer) van de Rooye Asch op de 
Grintweg (maatregel 9) . Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld: 

o rode klinkerverharding (eventueel verhoogd als plateau)  
o aangepaste beplanting 

• Verhoogde fietsoversteek bij kruispunt Peeldijk - Grintweg (maatregel 10) ; 
 
De juridische maatregelen zijn: 

• instellen van een parkeerverbod in de bermen van de Grintweg; uitsluitend in 
combinatie met het nieuwe parkeerterrein aan de Grintweg (maatregel 11); 

 
Met de uitvoering van deze maatregelen wordt een verkeersveilige situatie verkregen. 
De inrichting past bij erftoegangsweg die door een recreatief buitengebied leidt. 
Hoofdstuk 4 toont op een overzichtskaart de voorgestelde maatregelen en een 
uiwerking naar een globaal schetsontwerp is opgenomen in bijlage 1. 
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4.6 Parkeermaatregelen 

Bij de aanleg van de parkeervoorzieningen worden twee groepen parkeerders 
onderscheiden:  

• Dagjes recreanten; dat zijn de bezoekers van de recreatieplas; 
• Bezoekers van het recreatiepark; 

 
4.6.1 Parkeersituatie dagrecreanten 

Door de kwaliteitsimpuls die het gebied krijgt, en de komst van recreatiepark met 
openbare voorzieningen zullen meer dagrecreanten op zomerse dagen naar de 
recreatieplas komen. Een geordende parkeersituatie is dan gewenst. In de huidige 
situatie wordt veel geparkeerd in de bermen van de Grintweg. Met het langsparkeren in 
de Grintweg (aan één zijde) kunnen circa 50 auto’s geparkeerd staan. Dit maakt deze 
weg onoverzichtelijk en verkeersonveilig. Daarom wordt aanbevolen een parkeerverbod 
in de Grintweg in te stellen. Dit kan echter uitsluitend in combinatie met de aanleg van 
een nieuw parkeerterrein. Daarvoor is al een terrein aan de Grintweg in beeld. Dit terrein 
biedt ruimte aan circa 90 - 100 parkeerplaatsen, ruim meer dan nu geparkeerd kan 
staan langs de Grintweg (circa 50). Daarnaast kan voor zomerse topdagen een 
eventueel overloop terrein (bosperceel) ingezet worden. 
 
Voor de dagrecreanten zijn dan in totaal 120 - 130 parkeerplaatsen aanwezig: 

• Nieuw te realiseren parkeerterrein aan de Grintweg met 90 - 100 parkeerplaatsen; 
• Nieuw te realiseren overloop terrein t.b.v. zomerse topdagen, circa 30 

parkeerplaatsen. 
 

4.6.2 Parkeersituatie bezoekers recreatiepark 

Op het recreatiepark worden alle parkeervoorzieningen geboden voor de eigen 
bezoekers. Bij de woningen worden afhankelijk van de grootte van de woningen 1, 2, en 
in sommige gevallen 3 parkeerplaatsen aangelegd. Daarnaast worden bij de receptie en 
de centrale voorzieningen op het recreatiepark (het restaurant, terras, kleine 
detailhandel, eventueel zwembad) een aantal parkeerplaatsen geboden. Het aantal zal 
worden aangepast aan het aangeboden programma.  
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5 RESUMÉ: MAATREGELOVERZICHT 

De maatregelen die in voorgaande hoofdstukken zijn toegelicht staan in de 
onderstaande figuur afgebeeld. Deze maatregelen zijn vertaald naar een schetsontwerp, 
welke wordt getoond in bijlage 1.  
 
 
Figuur 1. Kaart met maatregelen 

 
 
 
 

Maatregel 5 & 6: 
Kruispuntplateau en onderbreken 

kantmarkering Haveltweg  

Maatregel 8 & 9: 
Snelheidsremmende en 

accentuerende maatregelen ter 
hoogte van de voorzieningen en 
recreanten-oversteek tussen het 

recreatiepark en de recreatieplas 

Maatregel 13 (OPTIONEEL): 
Eénrichtingsverkeer 

Maatregel 1 & 2 & 3:  

Snelheidsremmende en accentuerende 
maatregelen ter hoogte van de entree 
van Recreatiepark de Rooye Asch  

Maatregel 4:  
Duidelijke routeverwijzingen via 
de Oude Domptweg 

Maatregel 11: Parkeerverbod aan 

weerszijden van de Grintweg, i.c.m. 

aanleg p-voorziening 

Maatregel 7:  
Bermen voorzien van 

bermstabilisatie 

Maatregel 12: 
Weren van zwaar verkeer m.u.v. 
toeleveranciers in de Grintweg Maatregel 10: 

Fietsoversteek kruispunt Peeldijk – 
Grintweg op plateau t.b.v. 
snelheidsremming. 
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HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

RUIMTE & MOBILITEIT

 

Notitie 
 

 
Aan : mevrouw M. Willems - van Gils (Gemeente Gemert-Bakel) 
Van : mevrouw L. Sprangers (Royal HaskoningDHV) 
Datum : 24 september 2013 
Kopie : de heer J.W. Geuke (Royal HaskoningDHV) 
Onze referentie : 9X2399.01/N002/JWG/MDGR/Ensc 
   
Betreft : QRA Propaanreservoir nabij Rooye Asch 
 
 

1 Inleiding 
Cocon Vastgoed BV heeft Royal HaskoningDHV gevraagd een kwantitatieve risicoanalyse 
(QRA) uit te voeren voor een propaanopslagtank. Dit naar aanleiding van een verzoek van de 
gemeente Gemert-Bakel aan Cocon Vastgoed BV. 
 
Deze QRA wordt gebruikt voor het bepalen van de het plaatsgebonden risico (PR) en het 
groepsrisico (GR) dat veroorzaakt wordt door de op- en overslag van propaan bij Fr. van 
Lankveld. Op korte afstand (ongeveer 130 meter) ligt het recreatiepark “De Rooye Asch”. De 
gemeente Gemert-Bakel wenst inzicht te hebben in het PR en GR van de propaanopslagtank, 
mede gezien de aanwezigheid van het recreatiepark. Het huidige bestemmingsplan voorziet 
reeds in de aanwezigheid van dit recreatiepark, derhalve wijzigt de situatie (qua aantal 
aanwezigen op het recreatieterrein) niet als gevolg van deze bestemmingsplanwijziging. Het PR 
en GR is in de huidige situatie gelijk aan de toekomstige situatie, derhalve wordt in deze notitie 
slechts één situatie beschouwd. 
 
De onderhavige notitie vervangt eerder verschenen notities inzake de QRA van het 
propaanreservoir. 
 

2 Wettelijk kader 
In 2004 is het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen’ (Bevi) [1] van kracht geworden. In het Bevi 
zijn normen opgenomen ten aanzien van externe veiligheidsrisico’s (i.c. het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico), waaraan risicovolle inrichtingen dienen te voldoen.  
 
Propaanreservoirs met een inhoud van meer dan 13 m3 vallen onder de werkingssfeer van het 
Bevi en derhalve zijn de normen ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico 
hierin vastgelegd.  
 

Begrippen externe veiligheidsbeleid: 

 Het ‘plaatsgebonden risico’ (PR) geeft de kans aan dat iemand die voortdurend op een bepaalde plaats onbeschermd 

zou verblijven, ten gevolge van enig ongewoon voorval bij een bepaalde activiteit om het leven komt; 

 Het ‘groepsrisico’ (GR) geeft de kans weer dat een bepaalde groep mensen door de effecten van een activiteit 

dodelijk wordt getroffen. Het groepsrisico wordt grafisch weergegeven als zogenaamde fN-curve, waarbij de kans (f) 

wordt uitgezet tegen het mogelijk aantal doden (N) en is afhankelijk van de bevolkingsdichtheid in de omgeving van 

de inrichting. 

 
Het PR en de hoogte van het GR dient berekend te worden. In onderhavig onderzoek is hiervoor 
gebruik gemaakt van het rekenmodel Safeti-NL [2]. 
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3 Uitgangspunten 

 
3.1 Propaanreservoir 

De inrichting van Fr. van Lankveld is gelegen aan de Peeldijk 52 in Handel. Op het perceel is 
een volledige installatie aanwezig voor het afleveren van propaan (o.a. een opslagreservoir en 
afleverleiding). Aan de hand van diverse scenario’s die kunnen optreden tijdens opslag en 
verlading, worden het plaatsgebonden risico en het groepsrisico berekend. In publicaties van het 
RIVM [3], [5] zijn deze scenario’s beschreven. Bijlage 1 van deze notitie bevat een overzicht van 
de beschouwde scenario’s, alsmede de gehanteerde faalkansen en bronsterktes. 
 
In Tabel 1 zijn de kenmerken van de installaties weergegeven. In Tabel 2 zijn de locaties van de 
installatie-onderdelen opgenomen, zoals deze gehanteerd zijn in de modellering. Voor de 
overige kenmerken, zoals leidingdiameters en barstdruk wordt uitgegaan van de kenmerken 
zoals opgegeven door het RIVM [4]. 
 
Tabel 1 Uitgangspunten installaties 

Kenmerk Waarde Eenheid Toelichting 
Stof Propaan - - 

Doorzet 72 m3/jaar Werkelijk jaarverbruik is 12 m3. In de vergunning is geen 

maximale doorzet opgenomen, daarom mag deze ook hoger zijn 

dan 12 m3/jaar. Voor de QRA is aangenomen dat de doorzet vier 

maal de tankinhoud is, dit gezien er maximaal minder dan 5x per 

jaar wordt verladen (opgave gemeente). 

Inhoud opslagtank 18 m3 Opgave van de gemeente; conform vergunning van deze 

inrichting. Dit betreft de maximale vulinhoud. 

Locatie tank Bovengronds - Opgave van de gemeente; conform vergunning van deze 

inrichting. 

Inhoud tankauto 60 m3 Standaard tankauto [3]. 

Aantal verladingen per 

jaar 

4 - Een tankauto komt lossen zodra nog niet de gehele opslagtank 

leeg is. In het RRGS is aangegeven dat er minder dan 5x per jaar 

wordt verladen. (opgave gemeente) 

Verladingsduur 0,5 Uur/verlading Opgave RIVM [3]. 

Aanwezigheidsduur 0,5 Uur/bezoek Opgave RIVM [3]. 

Hittewerende coating 

op tankauto 

Nee - Dit is niet voorgeschreven in de vergunningvoorschriften van de 

inrichting. 

Toepassing 

verbeterde slang 

Nee - Dit is niet voorgeschreven in de vergunningvoorschriften van de 

inrichting. 

Venstertijden voor 

verlading 

Nee - Geen venstertijden voorgeschreven in de 

vergunningvoorschriften van de inrichting. 

Lengte vloeistofleiding 0 M Onbekend, aangenomen dat het vulpunt zich op de opslagtank 

bevindt. 

Instelwaarde 

doorstroombegrenzer 

van tankauto 

Uitstroomdebiet 

≤ instelwaarde 

 Opgave RIVM [3]. 

Methode lossen Slangen - Gebruikelijke methode in dergelijke situaties. 

Onttrekking propaan 

uit het reservoir 

Dampfase - Opgave van de gemeente. 

Pompen aanwezig in 

onttrekkingsleiding? 

Ja - Worst case aanname. Aanwezigheid onbekend. 
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Kenmerk Waarde Eenheid Toelichting 
Ligging 

onttrekkingsleiding 

Bovengronds  Worst case aanname. Werkelijke ligging onbekend. 

Nominale diameter 

onttrekkingsleiding 

20 Mm Opgave RIVM [3]. 

Lengte 

onttrekkingsleiding 

170 M Aanname op basis van afmeting inrichting 

Opstelplaats tankauto Geïsoleerde 

opstelplaats 

- “Geïsoleerde opstelplaats waarbij een aanrijding van opzij tegen 

de leidingkast niet aannemelijk wordt geacht (ook niet met lage 

snelheid)” zoals vermeld in [6]. 

 
Tabel 2 Locatie’s installaties 

Installatie-onderdeel Rijksdriehoekscoördinaat Toelichting 
X Y 

Vulpunt / tankauto 179.216 398.662 
Opgave van de gemeente. 

Reservoir / opslagtank 179.216 398.662 

 
3.2 Populatie 

Voor de bepaling van het groepsrisico zijn de bevolkingsgegevens binnen het invloedsgebied 
van de propaantank van belang. Gezien het feit dat op het moment van het schrijven van deze 
notitie het Nationale Populatiebestand Groepsrisico niet beschikbaar is, is de populatie 
gebaseerd op de populatie zoals deze zijn opgenomen in de Risicokaart (d.d. 1 februari 2013). 
Binnen een cirkel van 2.000 meter rondom recreatiepark “De Rooye Asch” is de populatie 
geïnventariseerd, waarbij rekening is gehouden met de verdeling in de dagperiode en de 
nachtperiode [7]. Opgemerkt wordt dat dit een groter gebied betreft dan het invloedsgebied. In 
Tabel 3 is de gehanteerde populatie weergegeven in een dag- en een nachtperiode. 
 
Tabel 3 Gehanteerde populatie 

Soort Dagperiode (8.00u – 18.30u) Nachtperiode (18.30u – 8.00u) 
Woningen A 176 personen 352 personen 

Bedrijven B 104 personen 26 personen 

Recreatiepark Rooye Asch C 1.898 personen 1.898 personen 

A. Uitgaande van 1,2 personen per woning in de dagperiode en 2,4 personen per woning in de nachtperiode. 
B. Voor de aanwezigheid van personen bij bedrijven in de nachtperiode is uitgegaan van een bezetting van 25% ten opzichte 

van het overdag aanwezige personeel. 

C. Er worden maximaal 275 recreatiewoningen op het recreatiepark Rooye Asch gerealiseerd. Deze woningen hebben 

diverse groottes, het gemiddeld aantal slaapplaatsen per huisje bedraagt 6,9. Hiermee wordt het aantal personen op 

maximaal 1.898 berekend. Dit betreft het maximaal aantal personen bij volledige bezetting, in werkelijkheid zijn niet alle 

huisjes met maximale bezetting verhuurd. In deze QRA is wel uitgegaan van dit maximaal aantal personen, dit geeft een 

overschatting van de hoogte van het groepsrisico. 

 
3.3 Overige uitgangspunten 

 
Rekenpakket 
Het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) zijn berekend met het rekenmodel 
‘Safeti-NL’ versie 6.54 [2]. Safeti-NL is een rekenmodel voor het berekenen van de externe 
veiligheidsrisico's van een bedrijf met gevaarlijke stoffen. Aan de hand van een aantal 
invoergegevens, zoals de hoeveelheid gevaarlijke stoffen, de procescondities en de scenario's, 
berekent Safeti-NL hoe de verspreiding van de stoffen in de omgeving is, welke effecten 
optreden en hoe groot het risico voor de mens is. Het resultaat van een berekening bestaat 
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onder andere uit het PR en het GR. Specifiek voor propaanreservoirs is door het RIVM een 
voorbeeldstudie opgesteld [8]. Dit voorbeeld is gebruik als basis voor onderhavige studie. 
 
Weerstation 
Bij het berekenen van het PR en het GR is gebruik gemaakt van het weerstation Volkel, zoals 
deze in het rekenmodel Safeti-NL is opgenomen. 
 
Ruwheidslengte 
Bij het bepalen van de verspreiding van een brandbare wolk is de ruwheid van het oppervlak van 
de omgeving van het propaanreservoir van belang. De ruwheidslengte is bepaald op basis van 
de ruwheidskaart [9], welke wordt vermeld in de FAQ van de Handleiding risicoberekeningen 
Bevi [10]. Conform de ruwheidskaart is de ruwheidslengte gesteld op 0,181 meter. 
 
Modelstof 
In onderhavige QRA is propaan de enige relevante stof. Deze stof is beschikbaar in Safeti-NL en 
wordt dan ook gebruikt in deze QRA  
 

4 Resultaten 
Het PR is weergegeven in onderstaande figuur 1. Hierin is tevens de PR 10-30 contour 
weergegeven. Bij benadering betreft dit het invloedsgebied. Opgemerkt wordt dat het PR 
onafhankelijk is van de populatie. Het berekende GR is weergegeven in figuur 2. Het GR wordt 
berekend op meer dan 10 slachtoffers, maar ligt onder de oriëntatiewaarde. Opgemerkt wordt 
dat er geen wijziging plaatsvindt in het aantal personen in de omgeving, daarom is er geen 
verschil in het groepsrisico van de huidige en toekomstige situatie. 
 

  
Figuur 1 Plaatsgebonden risicocontouren 
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Figuur 2 Groepsrisico 
 

5 Conclusie 
In deze QRA is het PR en GR bepaald voor het propaanreservoir en de bijbehorende installatie 
van de inrichting Fr. Van Lankveld, gelegen aan de Peeldijk 52 in Handel. Uit de berekeningen 
blijkt het volgende: 
 De plaatsgebonden risicocontour 10-6 per jaar ligt geheel binnen de inrichting. Derhalve 

liggen er geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen deze risicocontour. Daarmee 
wordt voldaan aan de normen voor het plaatsgebonden risico zoals vastgelegd in het Bevi. 

 De oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt niet overschreden. 
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[5] Handleiding Risicoberekeningen Bevi (HRB), versie 3.2, RIVM, 1 juli 2009; 
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BIJLAGE 1: 
BESCHOUWDE SCENARIO’S, GEHANTEERDE FAALKANSEN EN BRONSTERKTES 
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Tabel B1 Beschouwde scenario’s, gehanteerde faalkansen en bronsterktes 
Nr. Scenariobeschrijving 

Initiële faalkans 
Gecorrigeerde faalkans Bronsterkte 

[-] [-] [jaar-1] [m3/s] [m3] [kg] 
Tankauto met reservoir onder druk 
T.1 Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 5,00E-07 [jaar-1] 1,1E-10 - - 26700 

T.2 Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 5,00E-07 [jaar-1] 1,1E-10 - - 26700 

Verlading van de tankauto onder druk 
P.1 Breuk pomp - doorstroombegrenzer sluit 1,00E-04 [jaar-1] 0,00E+00 0,008 0,042 - 

P.2 Breuk pomp - doorstroombegrenzer sluit niet 1,00E-04 [jaar-1] 2,28E-08 0,008 15 - 

P.3 Lekkage pomp 4,40E-03 [jaar-1] 1,00E-06 26700 

L.1 Breuk losslang - doorstroombegrenzer sluit 4,00E-06 [jaar-1] 0,00E+00 0,013 0,063 - 

L.2 Breuk losslang - doorstroombegrenzer sluit niet 4,00E-06 [jaar-1] 8,00E-06 0,013 22,5 - 

L.3 Lekkage losslang 4,00E-05 [jaar-1] 8,00E-05 - - 26700 

Domino-effecten tijdens verlading 
B1 BLEVE door brand tijdens verlading - vulgraad 100% 5,80E-10 [jaar-1] 1,16E-09 - 60 26700 

B2 BLEVE door brand in de omgeving - vulgraad 100% 2,00E-08 [jaar-1] 5,02E-09 - 60 26700 

B3 BLEVE door brand in de omgeving - vulgraad 67% 2,00E-08 [jaar-1] 1,21E-08 - 40,2 17800 

B4 BLEVE door brand in de omgeving - vulgraad 33% 2,00E-08 [jaar-1] 1,93E-08 - 19,8 8900 

B5 BLEVE door externe beschadiging - vulgraad 100% 2,50E-11 [jaar-1] 3,30E-11 - 60 26700 

B6 BLEVE door externe beschadiging - vulgraad 67% 2,50E-11 [jaar-1] 3,30E-11 - 40,2 17800 

B7 BLEVE door externe beschadiging - vulgraad 33% 2,50E-11 [jaar-1] 3,30E-11 - 19,8 8900 

Propaanreservoir onder druk 
R.1 Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 5,00E-07 [jaar-1] 5,00E-07 - 18 - 

R.2 Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 minuten in een continue en constante stroom 5,00E-07 [jaar-1] 5,00E-07 - 18 - 

R.3 Continu vrijkomen van de inhoud uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm 1,00E-05 [jaar-1] 1,00E-05 - 18 - 

Bovengrondse propaanafleverleiding 
Nr. Scenariobeschrijving Initiële faalkans Faalkans Fractie Bronsterkte 
[-] [-] [jaar-1] [-] [m3/s] [m3] [kg] 
A.1 Breuk van de leiding 1,00E-06 [m-1.jaar-1] 1,70E-04 

1,02E-03 
0,167 - 18,05 - 

A.2 Lek met een effectieve diameter van 20 mm 5,00E-06 [m-1.jaar-1] 8,50E-04 0,833 - 18,05 - 
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Geacht college,

U heeft op 14 april 2014 bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een verzoek om een

advies ingediend voor het ontwerpbestemmingsplan 'De Rooye Asch 2013'. Hierbij

ontvangt u ons advies. Het advies is onderverdeeld in de grondslag, het groepsrisico, de

bestrijdbaarheid, de zelfredzaamheid en de geadviseerde maatregelen. In de bijlage is

het risicoprofiel uitgewerkt.

Grondslag

De grondslag van dit advies is gelegen in het Bevi (besluit externe veiligheid

inrichtingen). Het plangebied, het recreatiepark 'Rooye Asch', ligt namelijk in het

invloedsgebied van de propaantank die ligt op de Peeldijk 52 te Handel.

Wij hebben de volgende documenten gebruikt voor ons advies;

• Het ontwerpbestemmingsplan, datum 13 december 2013;

• De notitie 'QRA Propaanreservoir nabij Rooye Asch', datum 24 september, door

Royal Haskoning DHV.

Groepsrisico

In de notitie 'QRA Propaanreservoir nabij Rooye Asch' is het groepsrisico uitgewerkt.

Hieruit blijkt dat het groepsrisico niet toeneemt en onder de oriëntatiewaarde blijft.

Bestrijdbaarheid

De hulpverleningsdiensten dienen bij het bestrijden van eventuele calamiteiten uit te

kunnen gaan van een adequaat veiligheidsniveau. Bij het bestrijden van een incident zijn

de bereikbaarheid, de bluswatervoorziening en de opkomsttijd belangrijk. Volgens het

Besluit Veiligheidsregio's geldt voor propaan een opkomsttijd van 10 minuten. De

gemeten opkomsttijden liggen voor zowel het plangebied als Peeldijk 52 rond de 10

minuten.

Uit overleg met brandweer Gemert-Bakel komt naar voren dat de bereikbbaarheid naar

het recreatieterrein en Peeldijk 52 voldoende is. Ook de bluswatervoorziening op de

Peeldijk 52 is in de huidige situatie op orde. Echter, de bluswatervoorziening op het

recreatiepark is onvoldoende. Er is een ringleiding aanwezig maar daar zitten te weinig

brandkranen op, om te kunnen voldoen aan de nieuwe situatie. Dat wil zeggen de

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening)
samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.
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brandkranen liggen te ver uit elkaar. Dit kan opgelost worden door meer brandkranen

erbij te laten plaatsen of geboorde putten erbij te plaatsen.

Daarbij moet de bluswatervoorziening toereikend zijn voor de eventueel te realiseren

nieuwe (en grotere) bouwwerken. Daarnaast is de Rooyse Plas, als tertiaire

bluswatervoorziening, niet bereikbaar via de zijde van de Grintweg. In een eerder

onderzoek naar de bluswatervoorziening binnen de gemeente Gemert-Bakel heeft

brandweer Gemert-Bakel aangegeven dat het zeer wenselijk zou zijn als de ' Rooye Plas"

aan de zijde van de Grintweg voor de brandweer bereikbaar zou zijn. De huidige

ontwikkeling bieden misschien mogelijkheden om dit te realiseren.

Zelfredzaamheid

Om de mogelijkheden van zelfredzaamheid vast te stellen dienen de effectafstanden bij

calamiteiten te worden beschouwd. Dit zijn de afstanden tot waar er directe

gezondheidseffecten optreden als een ramp of zwaar ongeval zich voordoet bij de

risicobron. Op basis van de documenten "Handboek Operationeel Optreden Gevaarlijke

Stoffen (NVBR 2005)" en "LPG-Maatramp kengetallen (NIBRA, 1998)" en op basis van

het Schadescenarioboek kan worden gesteld dat bij een dreigende warme BLEVE de

omgeving tot een afstand van 750 meter dient te worden geëvacueerd. Als

veiligheidszone wordt door de hulpdiensten 1.000 meter aangehouden voor afzetting van

het hulpverleningsgebied.

Het is van belang dat het bevoegd gezag voorkomt dat groepen mensen met een

verminderde zelfredzaamheid (bijvoorbeeld kinderen) binnen het invloedsgebied

verblijven. Binnen deze 300 meter zijn enkele woningen en bedrijven gelegen. Het is

verstandig om verdichting rondom deze risicobron uit te laten sluiten via het

bestemmingsplan om zo een verhoging van het groepsrisico te voorkomen.

Risicocommunicatie door de gemeente naar omliggende bedrijven en eventuele

(bedrijfs)woningen binnen de effectgebieden is een belangrijke maatregel om

zelfredzaamheid te bevorderen.

Geadviseerde maatregelen

Wij adviseren u de volgende maatregelen:

• De bovengrondse tank in te terpen of te vervangen door een ondergrondse

tank. Dit verminderd het risico op een Bleve van de stationaire tank aanzienlijk,

aangezien aanstraling van de stationaire tank door een omgevingsbrand

hiermee onmogelijk wordt.

• Dat de gemeente door middel van risicocommunicatie personen van het

recreatiepark binnen het effectgebied van de inrichting informeert hoe te

handelen in geval van alarmering. Ingeval van een calamiteit zijn de personen

op het recreatiepark sneller weg uit het rampgebied.

• De bluswatervoorziening op orde te brengen. Door in nader overleg met

brandweer Gemert-Bakel meer brandkranen op de ringleiding te laten plaatsen

of geboorde putten erbij te plaatsen;
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• Het bereikbaar maken van de Rooyse Plas via de Grintweg. Brandweer

Gemert-Bakel kan u hierbij helpen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij willen graag op

de hoogte gebracht worden over welke maatregelen u overneemt en zien graag de

definitieve adviesaanvraag tegemoet. Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met

de behandelend adviseur, Pieter van der Vleuten (040-2608638).

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

namens deze,

b.a.

A.H.M. Verhoeven

Afdelingshoofd
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Bijlage

Risicoprofiel

Het risicoprofiel wordt, wat externe veiligheid betreft, bepaald door de bovengrondse

propaantank op Peeldijk 52. De tank heeft een inhoud van 18m3 en ligt op ongeveer 130

meter (kortste afstand). In de QRA staat dat de propaantank bovengronds is en een

doorzet van maximaal 72m3 propaan per jaar. De bevoorrading vindt vier keer per jaar

plaats door een tankauto circa 60m3 per lading. Overigens liggen er meer propaantanks

in de omgeving van het plangebied maar deze vallen niet onder het Bevi omdat de

inhoud onder de drempelwaarde van 13m3 valt.

Scenario's

Technische en/of menselijke fouten kunnen leiden tot het ongecontroleerd vrijkomen van

propaan. Een bovengrondse tank kan bijvoorbeeld exploderen door aanstraling van een

brand uit de omgeving of een incident bijvoorbeeld een (hef-)truck rijdt tegen de tank

waardoor de tank openscheurt en een explosie ontstaat. Met het oog op de

voorbereiding op de rampenbestrijding is het van belang de scenario's druk- en

hittebelasting ten gevolge van een warme BLEVE' en de gaswolkontbranding te

beschouwen. Dat op grote afstand van het propaanreservoir c.q. de tankauto een

gaswolkontbranding plaats vindt is niet aannemelijk vanwege verdunning in de

buitenlucht en de aanwezigheid van ontstekingsbronnen in de directe omgeving.

Zodoende kunnen we als maatgevend scenario de warme BLEVE vaststellen als gevolg

van brand bij een tankauto met propaan.

Maatgevend scenario BLEVE

Een BLEVE treedt op als een onder druk staande tank met vloeibaar brandbaar gas (in

dit geval propaan) blootgesteld wordt aan vuur. In de tank stijgt de temperatuur en de

interne druk neemt snel toe. Op hetzelfde moment zal de temperatuur van de tankwand

stijgen en de sterkte van de tank afnemen. Als de tank het begeeft, zal zeer snel

oververhitte vloeistof vrijkomen die expandeert en verdampt in een zeer korte tijd.

Ontsteking zal leiden tot een zeer snelle verbranding. Uit casuïstiek blijkt dat

warmtestraling het effect is wat de meeste effecten heeft. Deze warmtestraling wordt

aangeduid in kiloWatt per vierkante meter (kW/m2). Er zijn verschillende relevant

warmtestralingintensiteiten te onderscheiden. Elke intensiteit heeft zijn eigen

eigenschappen op het gebied van effecten op de mens en effecten op bebouwing.

Eigenschappen van stralingsintensiteiten:

35kW/m2 : Alle personen, beschermd en onbeschermd, komen te overlijden ten

gevolge van de stralingsintensiteit (100% letaliteitgrens). Alle gebouwen zijn

beschadigd en moeten herbouwd worden. De hulpdiensten kunnen niet

optreden);

1
Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion

Omgevingsadvisering

Onderwerp

Het bestemmingsplan De Rooye

Asch 2013

Ons kenmerk

14.U.02686



10 kW/m2 : 1 % van de personen, beschermd en onbeschermd, komt te

overlijden ten gevolge van de stralingsintensiteit. Aanwezige personen hebben

medische hulp nodig. De ernst van de verwondingen verschilt, maar bestaat

voornamelijk uit brandwonden. Er kunnen secundaire branden ontstaan. De

hulpdiensten kunnen niet optreden (310 meter);

3 kW/m2 : Aanwezige personen hebben medische hulp nodig. De ernst van de

verwondingen verschilt, maar bestaat voornamelijk uit 2e en 3e graad

brandwonden. De brandweer kan alleen met persoonlijke

beschermingsmiddelen gedurende maximaal 20 minuten optreden. Andere

hulpdiensten kunnen niet optreden;

1 kW/m2 : Aanwezige personen kunnen blootgesteld worden aan deze

stralingsintensiteit. Rekening moet worden gehouden met de kerntemperatuur

van deze personen. Bij langdurige blootstelling kan de kerntemperatuur oplopen

tot een levensbedreigende hoogte. Ook onbeschermde hulpverleners (lees:

politie en ambulancepersoneel) behoren tot deze groep.

Deze effectafstanden zijn een inschatting omdat de QRA geen inzicht geeft op de

warmtestralingscontouren.

Het interpen van de bovengrondse tank of vervanging door een ondergrondse tank

verminderd het risico op een Bleve van de stationaire tank aanzienlijk, aangezien

aanstraling van de stationaire tank door een omgevingsbrand hiermee onmogelijk wordt.

Omgevingsadvisering
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Adviesnota Aanmeldnotitie m.e.r. “De Rooye Asch”  
 
Inleiding 
Het recreatiepark ‘Rooye Asch' ligt ten noordoosten van de kern Gemert en ten zuidoosten van de kern 
Handel aan de Haveltweg. De eigenaren-ontwikkelaars beogen een kwaliteitsverbetering voor dit bestaande 
recreatiepark door middel van herstructurering van grote delen van het terrein, met daarnaast een uitbreiding 
aan de westzijde van het terrein. Samen met de versterking van de groenstructuur betekenen deze ingrepen 
een kwaliteitsimpuls voor het recreatiepark. Centraal in de (functionele) herstructurering staat de omvorming 
van het park van een terrein voor kamperen (met tenten, caravans, stacaravans enzovoort) tot een 
vakantiepark met recreatieverblijven.  
 
De genoemde kwaliteitsimpuls heeft ook betrekking op een verbetering van zowel de bebouwde als 
onbebouwde omgeving, alsmede op landschappelijke inpassing van het recreatiepark. Een aantrekkelijk en 
kwalitatief hoogwaardig recreatiepark met de daarin gelegen recreatiewoningen is immers van groot belang 
voor de toekomstige exploitant van het park en is ook voor de gemeente van belang als toeristische locatie 
voor Handel in het kader van het gemeentelijk toeristisch-recreatief beleid. Daarnaast schept een 
recreatiepark extra werkgelegenheid.  
 
Het recreatiepark beslaat momenteel circa 18 hectare. Beoogd wordt een doorgroei tot een recreatieterrein 
van circa 27 hectare, waarbinnen maximaal 450 nieuwe verblijfseenheden worden gerealiseerd. Daarbij 
worden de 62 bestaande recreatiewoningen zorgvuldig ingepast. In totaal gaat het dus om maximaal 512 
eenheden. Voor de herstructurering is in juridisch-planologisch opzicht een nieuw bestemmingsplan 
noodzakelijk.  
 
Voordat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd, is het noodzakelijk dat de 
gemeenteraad een m.e.r.-aanmeldingsbesluit neemt. Dit besluit is gemandateerd aan de coördinator van de 
afdeling Ruimtelijke ontwikkeling. Een besluit op een m.e.r.-aanmeldnotie  is nodig bij een 
bestemmingsplanherziening waarin de activiteit aanleg, wijziging of uitbreiding van (d) permanente kampeer- 
en caravanterreinen bestemmingsplanmatig mogelijk worden gemaakt. 
 
De gemeenteraad dient te beslissen of voor de bestemmingsplanherziening een milieueffectrapportage, 
(afgekort MER) moet worden opgesteld. Dit is vanwege de mogelijke belangrijke nadelige gevolgen die een 
bestemmingsplanherziening kan hebben voor het milieu. Naar aanleiding van het vooroverleg heeft het 
Waterschap een opmerking gemaakt over het plan. De opmerking is verwerkt in het bestemmingsplan. Deze 
wijziging brengt geen onevenredige milieugevolgen met zich mee. 
 
 
Beslispunten 
 

 
1. Geen milieueffectrapportage (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan “De Rooye Asch 

2013”; 
 

 
De aanmeldnotitie MER  is conform het mandaatregister zoals vastgesteld op 17 januari 2012 
afgehandeld. Het besluit wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad op de 
gebruikelijke weg. De conclusies worden verwerkt in het bestemmingsplan “De Rooye Asch 2013”. 
 



Dit onderwerp is aan de orde geweest in: 
Vergadering van burgemeester en wethouders van 19 maart 2013. 
 
Beoogd effect 
Bepalen of voor het bestemmingsplan “De Rooye Asch 2013” een milieueffectrapportage (MER) 
moet worden gemaakt vanwege eventuele belangrijke nadelige gevolgen die het bestemmingsplan 
kan hebben voor het milieu in of nabij het plangebied. 

Duurzaamheid 
Het plan leidt niet tot belangrijke negatieve effecten voor het milieu (in brede zin), waardoor de 
noodzaak niet aanwezig is om een PlanMER uit te voeren ten behoeve van het bestemmingsplan 
“De Rooye Asch”. De ontwikkeling heeft een goede balans tussen mens, dier en plant, bodem, 
water, lucht, klimaat en landschap en materiële goederen en het culturele erfgoed.  
 

Argumenten 
1.1 Op basis van de m.e.r.-aanmeldnotie hoeft voor het bestemmingsplan De Rooye Asch 2013 

geen Milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld 
Voor het m.e.r. aanmeldingsbesluit is de aanmeldingsnotitie m.e.r. “De Rooye Asch” opgesteld.  
Daarin de activiteit beschreven en beoordeeld of bij de voorbereiding van het nieuwe 
bestemmingsplan een milieueffectrapportage (MER) moet worden gemaakt. Hierbij geldt als 
uitgangspunt dat geen MER moet worden opgesteld, tenzij belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu te verwachten zijn. De ontwerp aanmeldingsnotie m.e.r. is op 13 november 2012 door Royal 
Haskoning DHV namens de initiatiefnemer ingediend. In tussentijd is het voorontwerp 
bestemmingsplan opgestuurd naar het vooroverleg naar de diverse overheden. Daarbij zijn nog 
enkele ambtelijke opmerkingen verwerkt in het bestemmingsplan.  Ook zijn de opmerkingen van het 
Waterschap verwerkt in de stukken. Op 18 maart 2013 is de aanmeldingsnotitie m.e.r. definitief 
ingediend.  
 
Op basis van de aanmeldingsnotitie m.e.r. kan samenvattend geconcludeerd worden dat in het 
algemeen geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen optreden door het nieuwe 
bestemmingsplan “De Rooye Asch”. De overwegingen per deelaspect zijn als volgt: 
 
De voorgenomen ontwikkeling betreft de herstructurering van een bestaand recreatiepark met 
verblijfsrecreatie. De belangrijkste ontwikkeling betreft de omvorming van een groot gedeelte van 
het park van kampeerterrein met stacaravans en chalets naar een recreatieterrein met 
recreatiewoningen. De gronden waar de uitbreiding op ziet, zijn jarenlang intensief agrarisch 
gebruikt, waarbij intensieve landbouw mogelijk was. Voor de ontwikkeling zijn de volgende 
milieufacetten van belang: 
 
Milieuzonering  
Uit oogpunt van milieuzonering is het recreatiepark goed inpasbaar:  

 zowel uitwaarts (ten opzichte van woningen in de omgeving);  

 als inwaarts (ten opzichte van bedrijven in de omgeving).  
 
Conclusie: in het kader van milieuzonering brengt het bestemmingsplan Rooye Asch 2013 geen 
onevenredige nadelige milieugevolgen met zich mee.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Geluid  
 Geluid door inrichting op omgeving: de te toetsen geluidniveaus bedragen minder dan de 

grenswaarden van het Activiteitenbesluit; 

 Geluid omgeving op inrichting: zie het onderdeel milieuzonering en is daarbij aanvaardbaar.  

 Verkeerslawaai voor omgeving: de geluidbelasting op de woningen langs de Haveltweg en 
Grindweg bedraagt minder dan 48 dB of ligt tussen de 48 dB en 53 dB, aanvaardbaar; 

 Verkeerslawaai voor inrichting: een klein deel van de recreatieverblijven (aan de rand) 
ondervindt een geluidbelasting van maximaal 53 dB. Mede gelet op de functie van 
recreatieverblijf en het feit dat aanvullende maatregelen uit landschappelijk- en 
kostenoogpunt niet gewenst zijn, wordt dit aanvaardbaar geacht.  

 
Conclusie: in het kader van geluid brengt het bestemmingsplan Rooye Asch 2013  geen 
onevenredige nadelige milieugevolgen met zich mee. 
 
 
Geur  
Het te ontwikkelen gebied ligt vrijwel geheel buiten de maatgevende contouren. Voor het kleine 
gedeelte dat binnen een contour ligt, kan in het bestemmingsplan een specifieke gebruiksregel 
worden opgenomen (ingebruikname recreatieverblijf niet eerder mogelijk dan nadat ter plaatse geen 
grenswaarde inzake geurhinder meer wordt overschreden).  
 
Conclusie: in het kader van geur brengt het bestemmingsplan Rooye Asch 2013 geen onevenredige 
nadelige milieugevolgen met zich mee. 
 
 
Luchtkwaliteit  
Er vindt geen overschrijding van grenswaarden luchtkwaliteitseisen plaats.  
 
Conclusie: in het kader van luchtkwaliteit brengt het bestemmingsplan Rooye Asch 2013 geen 
onevenredige nadelige milieugevolgen met zich mee. 
 
 
Externe veiligheid  
Er zijn geen belangrijke, m.e.r-plicht veroorzakende externe veiligheidseffecten aanwezig. De 
enkele propaantanks kunnen in het kader van het bestemmingsplan in voldoende mate adequaat 
worden opgelost.  
 
Conclusie: in het kader van externe veiligheid brengt het bestemmingsplan Rooye Asch 2013 geen 
onevenredige nadelige milieugevolgen met zich mee. 
 
 
Water  
Met betrekking tot de afvoer van hemelwater van bebouwd of verhard oppervlak zijn – mede gelet 
op de vergroting van de plas – geen problemen te verwachten.  
 
Conclusie: in het kader van water brengt het bestemmingsplan Rooye Asch 2013 geen 
onevenredige nadelige milieugevolgen met zich mee. 
 
 
Bodem  
Op basis van onderzoek zijn bodemsaneringen uitgevoerd, waarna de bodem geschikt is voor de 
beoogde functie. Niet uitgesloten is dat op enkele plekken buiten de bekende Aanmeldingsnotitie 
m.e.r. 9X2399/R002/140198/901934/Ensc Eindconcept - 30 - 13 november 2012  
 
Conclusie: in het kader van bodem brengt het bestemmingsplan Rooye Asch 2013 geen 
onevenredige nadelige milieugevolgen met zich mee. 
 
 
 
 
 
 



 
1.2 De opmerkingen in het kader van het vooroverleg met andere bestuursorganen zijn verwerkt 

Het waterschap heeft in het kader van het vooroverleg gereageerd op 1 februari 2013 zoals 
ontvangen op 6 februari 2013. Deze opmerking is verwerkt c.q. verduidelijkt in de definitieve 
aanmeldingsnotitie m.e.r.. Er wordt Hydrologisch neutraal ontwikkeld. Er is voldoende ruimte in het 
plangebied om het water te infiltreren. De verbinding met de Rooye Plas is nader onderbouwd. Dit 
betreffen geen wijzigingen waarbij het milieu negatief in het geding komen. Het draagt veelal bij aan 
een beter milieu. Groen, water en milieu zijn op een gedegen manier opgenomen in het plan. Het 
heeft dus niet geleid tot het oordeel dat een MER moet worden opgesteld voor het onderhavige 
bestemmingsplan. 
 
 
Uitvoering 

Het bevoegd gezag neemt de beslissing uiterlijk zes weken na de datum van ontvangst van de 
aanmeldingsnotitie (art. 7.17 lid 1). De aanmeldingsnotitie is vanaf 13 november 2012 beoordeeld 
en in definitieve versie ontvangen op  18 maart 2013. Het besluit is genomen op 27 maart 2013. 

De conclusie van de aanmeldnotitie wordt conform de eisen uit het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan “De Rooye Asch 2013”. 

Het bevoegd gezag deelt de beslissing, conform art. 7.17 lid 4 en art 7.19 lid 4, mee door 
kennisgeving in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen. Indien geen m.e.r.-procedure 
moet worden doorlopen vindt kennisgeving tevens in de Staatscourant plaats.  

In het publicatie is tevens aangegeven dat het besluit ter inzage ligt en dat er geen bezwaar of 
beroep open staat tegen dit besluit omdat het een voorbereidingsbeslissing betreft. Tegen de 
aanmeldnotitie m.e.r. kan in het kader van de procedure van het bestemmingsplan worden 
opgekomen. Dit geldt niet voor belanghebbenden die los van het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan, rechtstreeks door de aanmeldnotitie m.e.r. in zijn belang worden getroffen. In dat 
geval kan gedurende deze ter inzage termijn van 6 weken bezwaar ingediend bij de gemeenteraad. 

Het raadsbesluit met bijbehorende relevante stukken ligt vanaf 2 april 2013 ter inzage. 

Kosten 
Bij het bestemmingsplan “De Rooye Asch” is tevens een exploitatieplan vastgesteld. Met de 
initiatiefnemer is tevens een anterieure grondexploitatie overeenkomst, planschade overeenkomst 
en overeenkomst bedrijfsmatige exploitatie vastgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over de 
financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. 
 
Bijlagen 
- Aanmeldingsnotitie m.e.r. 
 
 

Ter inzage gelegde stukken 
Besluit inclusief Aanmeldingsnotitie m.e.r.  

 
  



 
Raadsbesluit 

 
 Bijlage bij ag / Besluit nr.  
 Zaaknr.  
 
Onderwerp: m.e.r. beoordelingsbesluit plan “De Rooye Asch 2013” 
 
 

namens de raad van de gemeente Gemert-Bakel, 
 
 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 2013; 
 
gelet op artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening; 
 
gelet op artikel 7.17 Wet milieubeheer; 

 
 

 
1. Geen milieueffectrapportage (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan “De Rooye 

Asch 2013”. 
 

 
Aldus besloten op 27 maart 2013 conform mandaat zoals vastgesteld op 17 januari 2012. 
 
 
Gemert, 27 maart 2013 
 
Namens de gemeenteraad van de gemeente Gemert-Bakel, 
Hoofd afdeling ruimtelijke ordening,   

 
W.L.M. Verhaegh 
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Betreft : Toetsing duurzaamheidsladder (herzien) 

 
  
HERONTWIKKELING RECREATIEPARK DE ROOYE ASCH 

Toetsing van het initiatief aan de ladder voor duurzame verstedelijking 
 
 
INLEIDING 
Ontwikkelaar Wind Mee BV heeft plannen om het bestaande recreatiepark De Rooye Asch om te vormen naar 
een bungalowpark. Momenteel bevat het park in totaal 450 standplaatsen. Veel ervan zijn in gebruik. De rest 
wordt ingenomen door chalets en (uitgebouwde) stacaravans. De plannen voor De Rooye Asch gaan uit van de 
realisatie van 275 recreatiewoningen met gemiddeld 7 slaapplaatsen per eenheid. De ontwikkelaar zet in op 
kwalitatief hoogwaardige recreatiewoningen, waarvan de meeste aan het water en/of in het groen zijn gesitueerd. 
 
De recreatiewoningen krijgen bij uitvoering van de plannen een differentiatie in grootte en identiteit. Er zijn nog 
geen gegevens bekend over de concrete uitwerking van de woningtypen naar aantal slaapplaatsen, het 
gemiddelde woonoppervlak en de kavelgrootte. 
 
Op het park worden verder diverse gebouwde voorzieningen gerealiseerd. Het gaat hierbij naast een 
parkreceptie om een overdekt zwembad, een entertainmentruimte voor sport en spel, een winkel/souvenirshop, 
een restaurant, cafetaria en een multifunctionele zaal. Verder worden verspreid over het park enkele 
speelplekken gerealiseerd. Alle te realiseren voorzieningen worden afgestemd op de behoefte vanuit de gasten 
en tijdelijke bewoners van het vakantiepark. De voorzieningen op het park zelf worden niet ontwikkeld als 
zelfstandige dagrecreatieve bestemming.  
 
Voordat Wind Mee BV haar plannen voor herontwikkeling van De Rooye Asch kan uitvoeren dient het 
bestemmingsplan te worden herzien. 
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‘Duurzaamheidsladder’ verplicht als onderbouwing van het nieuwe bestemmingsplan 
Sinds 1 oktober 2012 is het wettelijk verplicht om de ladder voor duurzame verstedelijking (kortweg: 
‘duurzaamheidsladder’) toe te passen als onderbouwing van een nieuw bestemmingsplan. De 
‘duurzaamheidsladder’ heeft als doel om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren en overprogrammering op 
regionaal niveau te voorkomen. De ladder bestaat uit drie treden: 
 

1. Behoefte: voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele regionale behoefte waarin nog 
niet elders in de regio is voorzien? Het kan zowel om een kwantitatieve als een kwalitatieve behoefte 
gaan. 

 
2. Binnen- of buitenstedelijk: indien er sprake is van een actuele regionale behoefte, dan moet worden 

beoordeeld of deze in bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden gerealiseerd, 
eventueel door benutting van beschikbare gronden, herontwikkeling of transformatie van bestaande 
locaties. 

 
3. Bereikbaarheid met meerdere modaliteiten: indien gekozen moet worden voor een locatie buiten het 

stedelijke gebied, dan gaat de voorkeur uit naar een plek die (in de toekomst) bereikbaar is via 
verschillende vervoerswijzen. 

 
Ook in het geval van een herontwikkeling van recreatiepark De Rooye Asch, waarbij een gewijzigd 
bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, dient een toets van het plan aan criteria uit de duurzaamheidsladder 
te worden uitgevoerd.  
 
In deze notitie wordt het initiatief van ontwikkelaar Wind Mee BV getoetst aan deze criteria. Bij het toetsen van 
het initiatief richten wij ons op de marktvraag voor de verhuur van vakantiebungalows/-huisjes op 
bungalowparken.  
 
 
Trede 1. De behoefte aan vakantiehuisjes op bungalowparken in regio De Peel 

De behoefte aan bungalowparken brengen we in beeld door de verwachte vraag naar vakantiehuisjes op 
bungalowparken af te zetten tegen het huidige en toekomstige aanbod in de regio “De Peel”. Regio “De Peel” is 
hierbij afgebakend zoals weergegeven in onderstaande kaart. Er is gekozen voor deze regioafbakening, omdat 
het gaat om Noord-Brabantse gemeenten die onderling vergelijkbaar zijn qua landschap, natuur en de lage mate 
van stedelijkheid. Omdat de herontwikkeling van De Rooye Asch een plan betreft voor recreatiewoningen 
bestemd voor de verhuur laten we het onderwerp ‘tweede woningen’ die alleen door de eigenaar zelf wordt 
gebruikt, buiten beschouwing. Ook laten we de ‘losse’ vakantiewoningen (particulieren die losse huizen verhuren) 
buiten beschouwing, aangezien het hier een ander marktsegment betreft.  
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Figuur 1. Regioafbakening De Peel 
 
Hierna gaan we eerst in op een analyse van het huidige en toekomstige aanbod van bungalowparken in regio De 
Peel. Vervolgens gaan we in op de verwachte regionale vraag, waarna we aanbod en vraag met elkaar 
confronteren en conclusies trekken over de regionale behoefte.  

De Rooye Asch 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 oktober 2013 9X2399/N00001/140198/Rott 4/1 
 

A. Aanbod van bungalowparken 
 
Bungalowparken zijn onderdeel van een grotere groep aan verblijfsaccommodaties. Naast bungalowparken (ook 
wel huisjesparken of huisjesterreinen genoemd) zijn hotels, pensions, kampeerterreinen en 
groepsaccommodaties ook vormen van verblijfsaccommodaties. Binnen deze categorieën bestaan diverse 
vormen van logies. Zo zien we op bungalowparken en kampeerterreinen veelal een combinatie van 
bungalows/huisjes, chalets, stacaravans en kampeerplaatsen. Welke logiesvormen aanwezig zijn op een park en 
in welke verhouding zegt iets over het kwaliteitsniveau van de verblijfsaccommodatie.  
 
In onderstaande analyse maken we daarom onderscheid tussen vakantieparken met bungalows/huisjes 
(eventueel in combinatie met overige logiesvormen) en vakantieparken zonder bungalows/huisjes (doorgaans: 
kampeerterreinen) waar alleen chalets, stacaravans en kampeerplaatsen beschikbaar zijn. Dit doen we omdat 
beide type parken doorgaans een andere doelgroep aan zich weten te binden. Niet alleen de aangeboden 
logiesvormen, maar ook de aanwezige voorzieningen (zwembad, sportvelden, winkel, horeca, etc.) op het park 
hebben invloed op de type verblijfsrecreant. Zo zullen typische bungalowparken met ruime zwem- en 
sportvoorzieningen zich op een andere doelgroep richten dan een kampeerterrein met vooral stacaravans en 
chalets. Daarnaast speelt het prijsniveau van beide type vakantieparken een rol bij het aantrekken van een 
bepaalde doelgroep. 
 
Aangezien het de ambitie van Wind Mee BV is om De Rooye Asch te transformeren in een park met 
bungalows/huisjes, gaan we hieronder alleen in op het aanbod aan bungalows/huisjes op bungalowparken in 
regio De Peel. Dit aanbod typeren we als concurrerend aanbod voor mensen die een meerdaags bezoek willen 
brengen aan de regio De Peel. Kampeerterreinen met enkel chalets en stacaravans beschouwen we vanwege 
het verschil in doelgroep niet concurrerend voor de nieuwe opzet van De Rooye Asch en nemen we daarom niet 
mee in de analyse van het regionale aanbod. 
 
Bestaand huisjesaanbod op bungalowparken 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het bestaande aanbod aan bungalowparken in regio De Peel. In de 
tabel gaan we in op het aantal bungalows/huisjes1, het kwaliteitsegment en of wel of geen sprake is van zwem-, 
sport- en horecavoorzieningen op het park. Tevens geven we aan of en in welke mate sprake is van permanente 
bewoning van de aanwezige verblijfsvormen. 
 

                                                   
1 Uitgebouwde chalets zijn ook meegenomen, aangezien ze dicht tegen het kwaliteitsniveau van een bungalow/huisje aan 
zitten. 
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Bron: Afstudeerscriptie Permanente bewoning op recreatieparken, Frank Branten, 2012, bewerking RHDHV 
 
Bovenstaande tabel laat zien dat in de regio De Peel momenteel circa 700-800 huisjes/bungalows zijn gevestigd 
op bungalowparken. Een fors deel hiervan (maximaal 350 huisjes op Recreatiepark Kanthoeve) wordt op legale 
en illegale wijze permanent bewoond. Daarnaast is een onbekend deel in eigendom van particulieren die hun 
vakantiewoning niet verhuren aan derden. Op basis van deze uitzonderingsgevallen schatten wij in dat er in regio 
De Peel momenteel circa 300-400 huisjes/bungalows op bungalowparken voor verhuur met recreatiedoeleinden 
op de markt beschikbaar zijn. Het merendeel van de huisjes kent een laag tot gemiddeld kwaliteitssegment. 
 
In januari 2012 beschikte de gehele provincie Noord-Brabant over 29.117 slaapplaatsen op huisjesterreinen 
(bungalowparken)2 voor verhuur met recreatiedoeleinden. Uitgaande van een landelijk gemiddelde van 5,2 
slaapplaatsen per huisje3, komt dit neer op circa 5.600 huisjes op zogenaamde huisjesterreinen (het CBS 
gebruikt in plaats van bungalowpark het begrip ‘huisjesterreinen’). Bijna de helft (48%) van het aantal 
slaapplaatsen op Brabantse bungalowparken is gevestigd in de deelregio Zuidoost-Noord-Brabant. De regio 
Noordoost-Noord-Brabant bezit met 9% het kleinste aandeel slaapplaatsen. De regio De Peel zoals afgebakend 
in dit onderzoek bestrijkt beide regio’s voor ongeveer een even groot deel. 
 
Het huisjesaanbod op bungalowparken in regio De Peel (circa 300-400) bedraagt hiermee circa 5-7% van het 
totale Brabantse aanbod, en circa 9-13% van het gezamenlijke aanbod in Noordoost- en Zuidoost Noord-
Brabant. 
 
 
  

                                                   
2 Bron: CBS Statline 
3 Bron: CBS 2009 
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Het aantal slaapplaatsen op bungalowparken is sterk gegroeid 
In heel de provincie Noord-Brabant is het aantal bungalowparken en het aantal slaapplaatsen op 
bungalowparken sterker gegroeid dan het Nederlands gemiddelde (zie tabel hierna). 
 

 
Bron: CBS Statline, bewerking RHDHV 
 
 
Schaalvergroting van bungalowparken 
In Nederland is de gemiddelde omvang van een bungalowpark gegroeid van 257 huisjes/bungalows in het jaar 
2000 naar 290 huisjes in 2012. Deze schaalvergroting heeft zich in Noord-Brabant nog sterker gemanifesteerd. 
Daar is de gemiddelde grootte van een bungalowpark gestegen van 315 anno 2000 naar 428 anno 2012 (+36%). 
In Limburg waren de bungalowparken al in 2000 van een bovengemiddelde omvang (350 huisjes gemiddeld). In 
de periode 2000-2012 heeft in Limburg geen verdere schaalvergroting plaatsgevonden. De gemiddelde 
parkgrootte is 367 huisjes anno 20124. 
 
Gepland huisjesaanbod op vakantieparken 
De volgende plannen binnen de regio De Peel, die vrijwel zeker worden gerealiseerd, zijn momenteel bekend: 
 
 Gemeente Boekel - Boekelse Ven 

Transformatie van familiecamping tot een zorgrecreatiepark met 170 chalets, een zorgcomplex en diverse 
horecavoorzieningen. Door de realisatie van chalets (geen bungalows), en het gerelateerde zorgconcept, 
wordt een andere doelgroep dan het plan voor De Rooye Asch aangesproken. 

 
 Gemeente Geldrop-Mierlo – Chaletpark ’t Wolfsven 

Het plan betreft de realisatie van een nieuw chaletpark met 52 luxe recreatiechalets op ruime kavels. Dit 
park wordt naast het bestaande Bospark ’t Wolfsven (met veel water- en zwemvoorzieningen) gerealiseerd. 
Aangezien de chalets worden verkocht met de mogelijkheid tot verhuur, in combinatie met het luxe karakter, 
zal een deel van het park dezelfde doelgroep bedienen als de geplande recreatiewoningen op De Rooye 
Asch.  

 
 Het plan betreft de sanering van vijf bedrijven met intensieve veehouderij gekoppeld aan het omvormen van 

het gebied tot een recreatielandschap met een golfbaan, allerlei mogelijkheden voor toerisme zoals een 
camping en een bungalowpark en het ontwikkelen van zo'n honderd hectare nieuwe natuur. Het park zal met 
zijn bungalows gedeeltelijk dezelfde doelgroep bedienen als de geplande recreatiewoningen op De Rooye 
Asch. 

 
 
  

                                                   
4 Bron: CBS Statline 

Aantal huisjesterreinen Aantal slaapplaatsen op huisjesterreinen

2000 2011 2000-2011 2000 2011 2000-2011

Nederland 711 856 120% 182.614 241.688 132%

Noord-Brabant 53 73 138% 16.706 29.948 179%

Limburg 80 109 136% 27.985 37.181 133%
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B. Vraag naar bungalowparken in regio De Peel 
 
Aantal overnachtingen op bungalowparken in Noord-Brabant groeit 
In de periode 2000-2011 is het aantal overnachtingen op bungalowparken (het CBS gebruikt de term 
huisjesterreinen) in Noord-Brabant sterker gegroeid dan het landelijk gemiddelde (zie onderstaande tabel). In 
absolute zin is het aantal overnachtingen in Noord-Brabant in deze periode met 314.000 toegenomen tot 3,5 
miljoen in 2011. Circa de helft van deze groei wordt veroorzaakt door een groei van het aantal buitenlandse 
gasten; voor een groot deel bestaande uit Oost-Europese arbeidsmigranten.  
 

 
Bron: CBS Statline, bewerking RHDHV 
 
Verhouding tussen overnachtingen en slaapplaatsen 
Door de sterkere groei van het aantal slaapplaatsen op bungalowparken (zie aanbodanalyse) dan het aantal 
overnachtingen, is in Noord-Brabant de verhouding tussen het aantal jaarlijkse overnachtingen en het jaarlijkse 
aanbod aan slaapplaatsen in de periode 2000-2011 kleiner geworden. In 2000 bedroeg deze verhouding 0,53 en 
lag daarmee boven het landelijk gemiddelde. In 2011 is de verhouding gezakt naar 0,32 en is daarmee gelijk aan 
het landelijk gemiddelde. Ook in de rest van Nederland en specifiek in Limburg is deze verhouding tussen vraag 
aanbod kleiner geworden, door de relatief sterke groei van het aantal (huisjes op) bungalowparken ten opzichte 
van het aantal overnachtingen.5  
 
Figuur 2. Verhouding tussen aantal overnachtingen en aanbod aan slaapplaatsen op jaarbasis 

 
Bron: CBS Statline, bewerking RHDHV 
 
  

                                                   
5 De bezettingsgraad van slaapplaatsen dient niet verward te worden met de bezettingsgraad van huisjes. De bezettingsgraad 
van slaapplaatsen is doorgaans lager dan die van huisjes, aangezien in het geval een huisje wordt verhuurd, veelal niet alle 
slaapplaatsen worden gebruikt. Ondernemers in de sector spreken ook van bezettingsgraden, maar rekenen dan vaak met het 
aantal bungalows dat wordt verhuurd. Ook worden de weken waarin het park gesloten is niet meegeteld. Het CBS gaat uit van 
het hele jaar en van het aantal bedden. 

Aantal overnachtingen op huisjesterreinen

(x 1 miljoen) Uit Nederland Uit buitenland Totaal

2000 2011 2000-2011 2000 2011 2000-2011 2000 2011 2000-2011

Nederland 21,22 21,28 100% 6,98 7,32 105% 28,20 28,60 103%

Noord-Brabant 2,65 2,80 106% 0,57 0,73 127% 3,22 3,53 110%

Limburg 4,30 4,12 96% 1,50 1,27 84% 5,80 5,39 93%
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Overaanbod in Nederlandse en Noord-Brabantse bungalowsector 
Een afname van het aantal overnachtingen per slaapplaats zorgt over het algemeen ook voor een afname van 
de gemiddelde bezettingsgraad per huisje. Volgens de RECRON staan de bezettingsgraden in heel Nederland 
onder druk. Dit blijkt onder meer uit het feit dat tussen 2002 -2010 een daling van 10% van het aantal vakanties 
per bungalow plaatsgevonden. Dit duidt volgens de RECRON op een ongezonde markt met veel 
prijsconcurrentie. Er is dus sprake van overaanbod in de bungalowsector. Dit neemt niet weg dat er geen kansen 
meer zijn voor ondernemers in de verbijfsrecreatiesector. De RECRON spreekt van een verblijfs-
recreatieparadox. Enerzijds is er ontwikkelingsruimte voor kwalitatief goede verblijfsaccommodaties, zoals 
bungalowparken met ruime kavels in het groen met veel luxe en comfort. Tegelijkertijd zijn er dermate veel 
ongezonde bedrijven dat sanering van slecht functionerende bungalowparken onvermijdelijk lijkt. 
 
Aangezien in Noord-Brabant momenteel een zelfde verhouding tussen het aantal overnachtingen en het aantal 
slaapmogelijkheden geldt als in Nederland, gaan we er vanuit dat ook in Noord-Brabant sprake is van een 
overaanbod van verhuurbare huisjes op bungalowparken. 
 
Trends en ontwikkelingen in de verblijfsrecreatieve markt 
 Steeds vaker zijn verblijfstoeristen op zoek naar luxe, beleving en comfort. Constante vernieuwing van 

verblijfsaccommodaties is hierdoor erg belangrijk om gasten te blijven interesseren6. Hieruit concluderen we 
dat er vooral toekomst is voor de nieuwe en bijzondere verblijfsaccommodaties met in het oog springende 
voorzieningen. Bungalowparken kunnen goed profiteren van de hogere eisen die de consument stelt. 

 Ook de vergrijzing zorgt voor steeds hogere eisen aan vakantieparken. 65-plussers hebben veel 
belangstelling voor aspecten als gezondheid, comfort en veiligheid. Deze op vakantie beluste groep senioren, 
die ook relatief koopkrachtig zijn, zullen de binnenlandse vakantiemarkt de komende jaren een impuls 
geven 7. Voor bungalowparken is dit een marktkans om op in te spelen. 

 De verblijfsconsument boekt tegenwoordig meer vakanties per jaar dan voorheen, de vakanties worden wel 
steeds korter. 

 De gemiddelde ruimtebehoefte per bungalow en per gast neemt toe. Deze trend komt voort uit de behoefte 
van de consument naar meer luxe en comfort. De gemiddelde toename in ruimtebehoefte per 
overnachtingplaats schat de RECRON op 10-30% voor de komende tien jaar. In regio De Peel is een 
bungalowpark met ruim opgezette kavels, met veel luxe en kwaliteit momenteel niet aanwezig. 

 
Inschatting van de vraag naar vakantiehuisjes en bungalowparken in Noord-Brabant en in regio De Peel 
Zoals hiervoor al beschreven is op de markt van bungalowparken de vraag naar overnachtingen in heel 
Nederland maar ook in Noord-Brabant de laatste tien jaar gestegen (in Noord-Brabant met zo’n 10%), waarbij de 
groei van de vraag de laatste paar jaren stagneert. Wij verwachten voor de toekomst een verdere lichte toename 
van de vraag naar aantal overnachtingen op bungalowparken in Noord-Brabant Wij baseren deze groei van de 
vraag op de verwachting van NBTC-NIPO8, die uitgaat van een landelijke groei van 0,5% groei per jaar in de 
periode 2016-2020 en 0% groei tussen 2010 en 2015 op bungalowparken. Aangezien het aantal overnachtingen 
in Noord-Brabant de laatste tien jaar sterker is gegroeid dan landelijk, verwachten wij voor alle jaren tussen nu en 
2020 een groei van 0,5%. In de gehele periode 2012-2020 komt dit neer op 4,5% groei. Deze groei verwachten 
wij ook voor regio de Peel.  
 
 
  

                                                   
6 Bron: Rabobank Cijfers & Trends, Vakantiecentra, 2013 
7 Bron: Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020, NBTC-NIPO, 2010 
8 Bron: Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020, NBTC-NIPO, 2010 
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C. Confrontatie van vraag en aanbod 
 
In 2011 vonden in Noord-Brabant ruim 3,5 miljoen overnachtingen op bungalowparken plaats (CBS: 
huisjesterreinen). In 2020 zal dit aantal naar verwachting met 4,5% (159.000 overnachtingen) zijn gegroeid tot 
bijna 3,7 miljoen. Met deze groei zal de Brabantse verhouding tussen het aantal overnachtingen en het jaarlijkse 
slaapplaatsenaanbod op bungalowparken groeien van 0,32 anno 2011 naar 0,34 anno 2020. Deze geringe 
stijging zorgt er voor dat de verhouding tussen vraag en aanbod nauwelijks afwijkt van het huidige landelijke 
gemiddelde, waarbij sprake is van overaanbod. Hieruit concluderen we dat er in Noord-Brabant in kwantitatieve 
zin geen behoefte bestaat aan extra vakantiehuisjes op bungalowparken bestemd voor verhuur. 
 
Plannen Wind Mee BV in relatie tot de verwachte vraag vanuit de consument 
Het plan van Wind Mee BV in de gemeente Gemert-Bakel bevat 275 huisjes in het luxe segment, met gemiddeld 
bijna 7 slaapplaatsen per eenheid9. Dit leidt tot een toevoeging van 1.900 slaapplaatsen. Om deze slaapplaatsen 
een derde van de tijd - uitgaande van een jaarrondexploitatie - verhuurd te laten zijn (dit is de huidige gemiddelde 
bezetting van slaapplaatsen op bungalowparken in Noord-Brabant), zijn 231.000 overnachtingen nodig. Dit ligt 
ruimschoots boven de verwachte groei van overnachtingen in heel Noord-Brabant tot 2020. De behoefte aan 
extra vakantiehuisjes, bestemd voor verhuur in Noord-Brabant en specifiek in regio De Peel, kan in kwantitatieve 
zin daarom niet volledig worden gemotiveerd. 
 
Kwalitatieve behoefte door steeds hogere eisen van de consument  
Kijken we naar de behoefte aan vernieuwing en kwaliteit dan ontstaat een ander verhaal. Om aan de behoefte 
van de markt te kunnen blijven voldoen is vernieuwing in de bungalowsector noodzakelijk, juist ook in de Peel, 
waar de laatste jaren relatief weinig lijkt te zijn geïnvesteerd. Met andere woorden: Als de bungalowarken en 
overige verblijfsrecreatieaccommodaties in de Peel niet investeren in vernieuwing van het aanbod met meer luxe, 
meer diversiteit in grootte van de bungalows, in voorzieningen, en in een hogere belevingswaarde, zal er voor 
hen steeds minder marktvraag zijn en zal de bezetting verder teruglopen. 
 
Indien het plan van Wind Mee BV voor De Rooye Asch voorziet in een hoogwaardige kwaliteit (watergebonden 
voorzieningen, veel luxe en comfort in de huisjes, ruim opgezette huisjes en kavels, wellnessvoorzieningen, et 
cetera) bestaan er kansen om met het park succesvol te kunnen inspelen op de toenemende behoefte aan luxe 
vakanties op een bungalowpark in regio De Peel. Aangezien op dit moment een dergelijke voorziening niet in de 
regio aanwezig is, kan De Rooye Asch daardoor in een behoefte voorzien. Momenteel zullen verblijfsrecreanten 
die op De Peel zijn gericht hiervoor moeten uitwijken naar luxere bungalowparken buiten de regio (waaronder 
Center Parcs Kempervennen, Heijderbos en Meerdal). Of zij dienen genoegen te nemen met een verblijf in een 
vakantiepark in een lager kwaliteitssegment (chalets, stacaravans) binnen regio De Peel. 
 
Benadrukt moet worden dat dit kwaliteitscriterium voor de plannen van De Rooye Asch dan wel op 
overtuigendewijze moet worden ingevuld. Door slechts ‘meer van hetzelfde’ te bouwen onderscheid De Rooye 
Asch zich niet (of niet voldoende) van de andere parken in de regio. De behoefte is dan niet volledig aangetoond. 
In dat licht bezien lijkt een park met 275 huisjes met een bijzondere (omgevings-)kwaliteit) potentie te bezitten om 
het vereiste onderscheidend vermogen te realiseren. Een beperkte woningdichtheid biedt immers letterlijk meer 
ruimte voor maatregelen ter verhoging van de omgevingskwaliteit en de beleving, zoals bijvoorbeeld het creëren 
van grotere waterpartijen, waaraan de huisjes gesitueerd kunnen worden. 
 

                                                   
9 Dit gemiddelde is gebaseerd op de verdeling van de typen recreatiewoningen zoals opgenomen in het Exploitatieplan De 
Rooye Asch (maart 2013). 
. 
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Trede 2 en 3 van de duurzaamheidsladder 

Aangezien het plan van Wind Mee BV betrekking heeft op de herontwikkeling van een bestaand vakantiepark, en 
dus is gelegen binnen bestaand bebouwd gebied binnen de gemeente Gemert-Bakel, is toetsing aan trede 2 
(locatieafweging) en trede 3 (gewenste multimodale bereikbaarheid van een uitleglocatie) van de 
duurzaamheidsladder niet noodzakelijk als onderbouwing van het te wijzigen bestemmingsplan. 
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1 INLEIDING 

1.1 Opdracht 

Op 22 juli 2009 heeft Royal Haskoning opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
risicoanalyse ten behoeve van mogelijke planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet 
ruimtelijke ordening (hierna te noemen: Wro) als gevolg van het bestemmingsplan De 
Rooye Asch.  
 
In het kader van genoemde opdracht is 24 september 2009 de eindrapportage 
opgeleverd. Medio 2013 is Royal HaskoningDHV (onstaan uit de fusie tussen Royal 
Haskoning en DHV per 1 juli 2012) gevraagd deze eindrapportage te actualiseren 
vanwege een inhoudelijke aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan De Rooye 
Asch 2013. De gewijzigde teksten zijn in deze rapportage blauw gedrukt. Gewijzigde 
afbeeldingen zijn te herkennen aan blauw gedrukte bijschriften.  
 

1.2 Opdrachtgever 

Wind Mee Ontwikkelingsmaatschappij B.V. 
Herengracht 468  
1017 CA Amsterdam 
 

1.3 Deskundige 

Dit advies is opgesteld door medewerkers van Royal HaskoningDHV.  
 

1.4 Uitgangspunten 

Bij het opstellen van deze planschaderisicoanalyse zijn de navolgende stukken als 
uitgangspunt genomen: 
 ontwerpbestemmingsplan De Rooye Asch, d.d. 5 maart 2013 met inbegrip van de 

(beantwoording van) op dit plan ingekomen zienswijzen; 
 eigenarenkaart De Rooye Asch, opgevraagd bij Kadaster, d.d. 12 juni 2012; 
 eigendomskaart met eigendomsverhoudingen anno 2012; 
 veldinventarisatie (fotoboek) 2012; 
 vigerend bestemmingsplan “Camping Rooije Asch”, d.d. 2 juli 2001; 
 vigerend bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2010”, d.d. 27 mei 2010; 
 GBKN, ontvangen van gemeente Gemert-Bakel, d.d. 1 september 2009. 
 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het planschadestelsel en de wettelijke basis ervan nader toegelicht. 
In hoofdstuk 3 wordt de huidige en nieuwe situatie besproken. Voorts worden in 
hoofdstuk 4 de mogelijk betrokken onroerende objecten genoemd. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 5 de vigerende planologie beschreven en wordt de nieuwe situatie en de 
vigerende planologie vergeleken. In hoofdstuk 6 wordt bekeken of de planologische 
verandering zich manifesteert in relevante planschadefactoren die lijden tot een 
planologisch nadeligere situatie. Ten slotte wordt in hoofdstuk 7 een conclusie 
geformuleerd ten aanzien van de mogelijke schade.  
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2 PLANSCHADE ALGEMEEN 

2.1 Inleiding  

Elke ruimtelijke ontwikkeling heeft gevolgen. Eén van de mogelijke gevolgen is dat 
vermogensschade ontstaat voor derden door een wijziging van het planologische 
regime. In beginsel moeten burgers die schade zelf dragen. Het kan echter voorkomen 
dat de gevolgen van een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling voor derden zo nadelig zijn, 
dat een tegemoetkoming in planschade op zijn plaats is. 
 
In dit hoofdstuk worden eerst de consequenties van de nieuwe Wet ruimtelijk ordening 
(Wro) voor het planschaderecht besproken. Daarna komt een aantal relevante aspecten 
van het planschaderecht aan bod. Ten slotte volgt een schematisch overzicht van het 
van toepassing zijnde overgangsrecht.  
 

2.2 Planschaderecht onder de Wro  

Hieronder is de wettelijke tekst uit de Wro waarop het planschadestelsel is gebaseerd 
geciteerd: 
 

Artikel 6.1 

1. Burgemeester en wethouders kennen degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van 

de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede lid genoemde 

oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de 

aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. 

2. Een oorzaak als bedoeld in het eerste lid is: 

a. een bepaling van een bestemmingsplan of inpassingsplan, niet zijnde een bepaling als bedoeld in artikel 3.6, 

eerste lid, of van een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38; 

b. een bepaling van een planwijziging of een planuitwerking, onderscheidenlijk een ontheffing of een nadere eis, 

als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a tot en met d; 

c. een krachtens een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 verleende ontheffing; 

d. een besluit als bedoeld in artikel 3.10, 3.22, 3.23, 3.27, 3.29, 3.40, 3.41 of 3.42; 

e. de aanhouding van een besluit omtrent het verlenen van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning ingevolge 

artikel 50, eerste lid, van de Woningwet, onderscheidenlijk artikel 3.18, tweede lid, en artikel 3.20, vijfde lid; 

f. een bepaling van een provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, of van een algemene 

maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.3, derde lid, voor zover die bepaling een weigeringsgrond bevat 

als bedoeld in de artikelen 3.16, eerste lid, onder c, of 3.20, derde lid, onder b, dan wel artikel 44, eerste lid, 

onder f of g van de Woningwet; 

g. een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 10.4. 

3. De aanvraag bevat een motivering, alsmede een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde 

tegemoetkoming. 

4. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade ten gevolge van een oorzaak als bedoeld in het tweede lid, 

onder a, b, c,d, f of g, moet worden ingediend binnen vijf jaar na het moment waarop de oorzaak, bedoeld in het 

eerste lid, onherroepelijk is geworden. 

5. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade ten gevolge van een aanhouding als bedoeld in het tweede 

lid, onder e, kan eerst, en moet worden ingediend binnen vijf jaar na terinzagelegging van het vastgestelde 

bestemmingsplan. 
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Artikel 6.2 

1. Binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade blijft voor rekening van de aanvrager. 

2. In ieder geval blijft voor rekening van de aanvrager: 

a. van schade in de vorm van een inkomensderving: een gedeelte gelijk aan twee procent van het inkomen 

onmiddellijk voor het ontstaan van de schade; 

b. van schade in de vorm van een vermindering van de waarde van een onroerende zaak: een gedeelte gelijk aan 

twee procent van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, tenzij de 

vermindering het gevolg is: 

1°. van de bestemming van de tot de onroerende zaak behorende grond, of 

2°. van op de onroerende zaak betrekking hebbende regels als bedoeld in artikel 3.1. 
 

Artikel 6.3 

Met betrekking tot de voor tegemoetkoming in aanmerking komende schade betrekken burgemeester en 

wethouders bij hun beslissing op de aanvraag in ieder geval: 

a. de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak; 

b. de mogelijkheden van de aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken. 

 

Artikel 6.4 

1.  Van de indiener van de aanvraag heffen burgemeester en wethouders een recht. 

2.  Burgemeester en wethouders wijzen de indiener van de aanvraag op de verschuldigdheid van het recht en 

delen hem mee dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van de mededeling 

dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de gemeente dan wel op de aangegeven plaats dient te zijn 

gestort. Indien het bedrag niet binnen deze termijn is bijgeschreven of gestort, verklaren zij de aanvraag niet-

ontvankelijk, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 

3.  Het recht bedraagt € 300, welk bedrag bij verordening van de gemeenteraad met ten hoogste twee derde deel 

kan worden verhoogd of verlaagd. 

4.  Indien op de aanvraag geheel of ten dele positief wordt beslist, storten burgemeester en wethouders aan de 

indiener het door hem betaalde recht terug. 

5.  Het in het derde lid genoemde bedrag kan bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd voor zover het 

prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie daartoe aanleiding geeft. 
 

2.3 Planschaderecht nader toegelicht 

Zoals blijkt uit artikel 6.1 Wro is planschade de schade die wordt veroorzaakt door een – 
op zichzelf rechtmatige – wijziging in het planologische regime. Voordat een 
tegemoetkoming in schade kan worden toegekend, moet aan een aantal voorwaarden 
zijn voldaan.  
 

2.3.1 Ontvankelijke aanvraag 

Aanvrager 

De aanvrager van een tegemoetkoming in planschade moet degene zijn die in de vorm 
van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak 
schade lijdt of zal lijden als gevolg van een van de in artikel 6.1 lid 2 Wro genoemde 
oorzaken. Voldoet de aanvrager niet aan dit criterium dan zal de aanvraag om een 
tegemoetkoming in planschade als niet ontvankelijk worden beschouwd.  
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Aanvraag 

Op grond van artikel 6.1 lid 3 moet de aanvraag zijn voorzien van een motivering 
alsmede een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming. De 
aanvraag moet geschieden binnen vijf jaar nadat de schadeoorzaak onherroepelijk is 
geworden (verjaringstermijn). 
 
Belanghebbende 

De Wet Ruimtelijke ordening kent aan belanghebbenden het recht op schadevergoeding 
wegens geleden planschade toe. Belanghebbende is diegene die een zakenrechtelijke 
of verbintenisrechtelijke relatie heeft met de onroerende zaak, waarvoor na een wijziging 
van het planologische regime, een aanvraag om tegemoetkoming in schade wordt 
gevraagd. Voor een planschaderisicoanalyse moet dus een inschatting gemaakt worden 
van de mogelijke belanghebbenden in de zin van de wet.  
 
Peildatum aanvraag 

De peildatum voor alle aanvragen om een tegemoetkoming in planschade is het 
moment waarop het nieuwe plan als genoemd in artikel 6.1 lid 2 Wro, onherroepelijk is 
geworden. Op een aanvraag om tegemoetkoming in planschade kan in de meeste 
gevallen dan ook pas inhoudelijk worden beslist na de datum van onherroepelijk worden 
van het schadeveroorzakende besluit.  
 

Leges 
Burgemeester en wethouders heffen een recht van € 300,00 van de indiener van de 

aanvraag. De indiener van de aanvraag dient dit bedrag te voldoen wil er sprake zijn 
van een ontvankelijke aanvraag. Als blijkt dat de indiener recht heeft op een 
tegemoetkoming in planschade, storten burgemeester en wethouders het betaalde recht 
terug.  
 

2.3.2 Onderzoek schade 

Planschaderisicoanalyse en planschadebeoordeling 

In deze planschaderisicoanalyse wordt een globale inschatting gemaakt van de 
eventueel voor vergoeding in aanmerking komende planschade. Zoals hieronder 
duidelijk zal worden, zal met een aantal aspecten niet rekening worden gehouden. Deze 
factoren worden pas meegenomen bij de inschatting naar de daadwerkelijke planschade 
in de vorm van waardevermindering van het betreffende object. De berekening van de 
daadwerkelijke schade vindt plaats in het vervolg op de uitgevoerde 
planschaderisicoanalyse in de vorm van een planschadebeoordeling. Een taxatie maakt 
onderdeel uit van een planschadebeoordeling.  
 

Directe en indirecte schade 

Bij planschade in de vermogenssfeer dient deze objectief te worden vastgesteld, dat wil 
zeggen dat de mogelijke schade dient te worden geabstraheerd van de persoonlijke 
perceptie van belanghebbende. Het gaat erom hoe de markt voor onroerende zaken 
reageert op het geconstateerde planologische nadeel. Er kunnen twee soorten schade 
worden onderscheiden: directe en indirecte schade. 
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Directe schade betreft de schade die wordt veroorzaakt door een wijziging van het 
planologische regime van de gronden of opstallen die in eigen bezit van de aanvrager of 
andere eigenaren zijn. De voorschriften van het planologische regime bepalen de  
bouw- en gebruiksmogelijkheden van een perceel.  
 
Met een nadelige wijziging van deze mogelijkheden wordt de eigendomsvrijheid van de 
eigenaar, en daarmee de waarde van het perceel, aangetast.  
 
Schade kan zich ook voordoen omdat er in de (directe) omgeving ontwikkelingen 
plaatsvinden die leiden tot waardevermindering van eigendom of inkomensschade of 
omzetverlies. Dit wordt als indirecte schade bestempeld. Een bekend voorbeeld is de 
aantasting van het woongenot door nieuw geprojecteerde bebouwing.  
 
Inkomensschade of omzetverlies komen voor een tegemoetkoming in aanmerking, mits 
deze aannemelijk worden gemaakt. Aan de hand van boekhoudkundige bescheiden per 
peildatum (moment waarop de planologische maatregel in werking treedt) kan dan 
worden beoordeeld hoe het gederfde inkomen zich verhoudt tot het inkomen dat 
gegenereerd werd en in hoeverre de geconstateerde inkomenswijzigingen kunnen 
worden toegekend aan de beoogde planologische maatregel. 
 
Deze risicoanalyse beperkt zich uitsluitend tot de eventuele vermogensdaling. In deze 
risicoanalyse zal niet worden gekeken naar de boekhoudkundige bescheiden. Het 
onderzoek naar inkomensschade of omzetverlies maakt derhalve geen onderdeel uit 
van deze planschaderisicoanalyse. Bij deze planschaderisicoanalyse worden de 
betrokken onroerende objecten van de openbare weg bekeken, en wordt er niet met 
belanghebbenden gesproken en/ of boekhoudkundige bescheiden opgevraagd..  
 
Normaal Maatschappelijke Risico 

Op grond van artikel 6.2 lid 1 Wro wordt het normaal maatschappelijk risico genoemd 
als grond om schade niet voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Aan dit 
uitgangspunt is een forfaitaire bepaling toegevoegd. In lid twee van dat artikel is 
geregeld dat van de schade in de vorm van een inkomstenderving van een gedeelte 
gelijk aan 2% van het inkomen onmiddellijk voorafgaand aan het ontstaan van de 
schade in ieder geval voor rekening van de aanvrager blijft. In datzelfde lid is tevens 
bepaald dat schade in de vorm van 2% van de waarde van de onroerende zaak 
onmiddellijk voorafgaand aan het ontstaan van de schade voor rekening van de 
aanvrager blijft. Voor zover het gaat om waardevermindering van een onroerende zaak 
ziet het forfait alleen op zogenaamde indirecte planschade. Het forfait heeft geen 
betrekking op directe planschade. Niettemin wil dat niet uitsluiten dat de hoofdregel, 
volgens welke binnen het normaal maatschappelijk risico vallende schade niet vergoed 
word, wel op directe schade van toepassing is.  
 
Voorzienbaarheid en schadebeperkend handelen 

Op grond van artikel 6.3 onder a Wro betrekken Burgemeester en wethouders in ieder 
geval bij hun beslissing op de aanvraag de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak.  
 
Hierbij wordt onderzocht of de aanvrager bewust het risico van het optreden van 
planschade heeft aanvaard. Indien dit het geval is wordt ook wel gesproken van actieve 
risicoaanvaarding. Actieve risicoaanvaarding houdt in dat de aanvrager weet of behoort 
te weten dat een oorzaak als genoemd in artikel 6.1 tweede lid een voor hem nadelige 
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verandering zou kunnen meebrengen en hij toch tot verwerving van de onroerende zaak 
overgaat of is overgegaan. In een dergelijk geval mag de schade voor rekening van de 
aanvrager worden gelaten. Tevens wordt door Burgemeester en wethouders op grond 
van artikel 6.3 onder b Wro bekeken of er voor de aanvrager mogelijkheden zijn of 
waren om de schade te voorkomen of te beperken.  
 
In het kader van een risicoanalyse planschade worden deze beide omstandigheden in 
de regel niet onderzocht omdat de beoordeling daarvan een afzonderlijke toetsing vergt 
van ieder mogelijk getroffen object en de daarvoor benodigde informatie ontbreekt.  
 
Anderszins verzekerd 

Als de vergoeding van schade ten tijde van het nemen van een beslissing op een 
aanvraag om planschadevergoeding voldoende “anderszins verzekerd” is, komt de 

waardedaling van het object niet voor vergoeding in aanmerking. Voor de 
belanghebbende had dan wel kenbaar moeten zijn dat de schade reeds “anderszins 

verzekerd” was. Daarnaast moet de wijze waarop de schade anderszins verzekerd is 
een duidelijke en zekere gebeurtenis zijn.  
 
Bij het opstellen van deze planschaderisicoanalyse is niet bekend of de mogelijke 
schade voor objecten reeds “anderszins verzekerd” was.  
 
Voordeelverrekening 

Van voordeelverrekening is sprake als het nieuwe regime ook voordelige effecten heeft. 
Volgens jurisprudentie kan de verrekening van de planologische voordelen met de 
planologische nadelen leiden tot het oordeel dat er geen of in verminderde mate sprake 
is van een planologisch nadeliger situatie in zijn totaliteit.1 
 
Bij het opstellen van deze planschaderisicoanalyse is niet meegenomen of 
voordeelverrekening aan de orde is.  
 
 

                                                   
1
 ABRS 12 mei 2000, BR 2001, p. 230; ABRS 5 juli 2006, LJN AY0373. 
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3 HUIDIGE EN NIEUWE SITUATIE 

Locatie  

De planlocatie ligt ten noordoosten van de kern Gemert en ten zuidoosten van de kern 
Handel. Verder wordt de planlocatie begrensd door de Haveltweg in het noorden, Fuik in 
het oosten, Peeldijk in het zuiden en de Grintweg in het westen. 
 

 
Figuur 1: Locatie plangebied (Bron: Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn) 

 
Huidige situatie 

Op de planlocatie is momenteel het recreatiepark ‘de Rooye Asch’ gevestigd. Dit park is 

momenteel circa 18 ha en zal worden herontwikkeld met enkele uitbreidingen aan de 
westzijde van het terrein. De planlocatie is in gebruik als camping annex recreatiepark. 
Op het terrein staan diverse recreatiewoningen in verschillende soorten en maten, 
speelveldjes en kampeervelden, een kinderboerderij en staat er een aantal centrale 
voorzieningen. Verder is het plangebied deels bebost.  
 
Noordzijde 
Aan de noordzijde van de planlocatie loopt de Haveltweg waaraan de entree van het 
park ligt. Verder liggen er bospercelen, agrarische percelen en landelijke bebouwing.  
 
Oostzijde 
Aan de oostzijde van de planlocatie ligt het bedrijventerrein ‘De Fuik’, waar sprake is 

van een revitaliseringsopgave. Voor dit gebied is een structuurvisie opgesteld waarin 
wordt aangegeven dat de gewenste ontwikkeling van de Fuik tot een ‘agrarische poort’ 

niet haalbaar is gebleken wegens een gebrek aan investeerders. Het gebied heeft in de 
"Structuurvisie-Plus - Duurzaam verbinden" voornamelijk een recreatieve functie. Voor 
wat betreft De Fuik zijn eventuele ideeën omtrent ontwikkeling hiervan nog dermate 
conceptueel, dat hiermee in de praktijk geen rekening kan worden gehouden. 
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Zuidzijde 
Aan de zuidzijde van de planlocatie loopt, op enige afstand, de Peeldijk, een regionale 
weg. Verder ligt er landelijk gebied met bospercelen, akkers en wat verder gelegen 
tuinbouwgronden. Ten zuidoosten van de planlocatie ligt het bedrijventerrein.  
 
Westzijde 
Aan de westzijde van het recreatiepark ligt de Grintweg en De Rooye Plas. Deze plas is 
momenteel in gebruik als algemeen zwem- en recreatiegebied.  
 
Hieronder volgt een aantal foto’s van de omgeving.  
 
 

 
Figuur 2: recreatiewoning de Rooye Asch 

 

 
Figuur 3: recreatiewoning de Rooye Asch 

 

 
Figuur 4: weg planlocatie de Rooye Asch 
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Figuur 5: aanzicht de Rooye Plas 

 
 

 
Figuur 6: aanzicht ingang de Rooye Asch ter hoogte van de Haveltweg 

 
Nieuwe situatie 

De eigenaren-ontwikkelaars van het grootste gedeelte van het park beogen een 
kwaliteitsimpuls van het recreatiepark door middel van een totale sanering en 
herontwikkeling van het terrein, met een uitbreiding aan de westzijde. Deze 
ontwikkelingen zullen beteken dat het park in de nieuwe situatie circa 27 ha zal 
bedragen.  
 
De nieuwe beheersstructuur van “de Rooye Asch” moet permanente bewoning van 

recreatiewoningen tegen gaan en is niet bedoeld om meer recreatiewoningen op het 
recreatiepark te realiseren dan op grond van het vigerende bestemmingsplan uit 2001 is 
toegestaan.  
 
Rondom het park wordt voorzien in de aanleg van een robuuste groenzone met 
beplanting die een adequate landschappelijke inpassing garandeert.  
 
De hierboven geschetste ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. 
Daarom wordt het bestemmingsplan “de Rooye Asch” opgesteld. Voor de inhoudelijke 

beoordeling van mogelijke planschade gaan wij uit van de in het ontwerp van het 
bestemmingsplan opgenomen mogelijkheden.  
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4 BETROKKEN ONROERENDE OBJECTEN 

Hieronder is een inschatting gemaakt van de mogelijk betrokken onroerende objecten 
welke in de invloedssfeer liggen van de beoogde ontwikkeling. Deze onroerende 
objecten kunnen mogelijk indirecte schade lijden als gevolg van de planologische 
maatregel.  
 
De aanvraag voor planschade dient te worden ingediend door een belanghebbende. Het 
belanghebbende begrip dient niet te beperkt te worden uitgelegd. Dit is dan ook de 
reden geweest dat we uit zijn gegaan van het “worst case scenario”. De mogelijk 

betrokken onroerende objecten zijn gelegen binnen een straal van circa 100 meter ten 
opzichte van het plangebied.  
 
In de figuren 9 en 10 is een aantal mogelijk betrokken onroerende objecten 
weergegeven die liggen in de invloedsfeer van de beoogde ontwikkeling en mogelijk 
directe en indirecte schade kunnen lijden als gevolg van de planologische maatregel.  
 
Bij het bepalen van objecten die mogelijk directe schade kunnen lijden is uitgegaan van 
de eigenarenkaart uit het kadaster zoals die op 24-06-2008 is opgevraagd en de GBKN 
kaart die door de gemeente is ontvangen. Doordat is gebleken dat, na ontvangst van de 
GBKN kaart van de gemeente op 1 september 2009, onderstaande kaart niet helemaal 
up to date is, zijn objecten die niet op bovengenoemde kaart staan weergegeven ook 
meegenomen. In figuur 7 is een deel van de eigenarenkaart weergegeven.  
 

 
Figuur 7: Deel eigenarenkaart 
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Voor deze planschaderisicoanalyse gaan wij ervan uit dat onderstaande objecten 
mogelijke belanghebbenden zijn.  
 

Tabel 8: mogelijk betrokken onroerende objecten die indirecte schade kunnen lijden 

Straat Huisnummer 

Grintweg 3, 7, 11, 15, 17 

Peeldijk  42, 44 

Fuik 24, 25, 27, 33 

Haveltweg 41, 45, 66, 68, 68a, 74 

 
De betrokken onroerende objecten ten aanzien waarvan mogelijk indirecte schade kan 
worden geleden als gevolg van de planologische maatregel en waarvan de eigenaren in 
beginsel als belanghebbende worden beschouwd, worden hierna in figuur 9 aangeduid. 
 

 
Figuur 9: Overzichtskaart met onroerende objecten met mogelijk indirecte schade  

 
Alle eigenaren van onroerende objecten die in het plangebied zijn gelegen zijn 
belanghebbend en kunnen mogelijk directe schade lijden. In figuur 10 zijn de 
betreffende objecten aangegeven, waarbij echter de volgende objecten niet zijn 
meegenomen:  
 objecten in eigendom van Wind Mee Recreatie B.V.; 
 objecten in eigendom van Wind Mee Exploitatie Onroerend Goed B.V. 
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Figuur 10: Overzichtskaart onroerende objecten met mogelijk directe schade 
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5 PLANOLOGISCH ONDERZOEK 

5.1 Inleiding  

In paragraaf 5.2 van dit hoofdstuk wordt de vigerende planologie beschreven waarin de 
gebruiksbepalingen en de bouwregels worden beschreven. In paragraaf 5.3 wordt de 
nieuwe situatie beschreven. In paragraaf 5.4 wordt op basis van de vigerende 
planologie en de nieuwe situatie een planologische vergelijking gemaakt welke weer is 
onderverdeeld naar gebruiks- en bouwmogelijkheden.  
 

5.2 Vigerend bestemmingsplan  

De planlocatie valt binnen de volgende twee bestemmingsplannen: 
 
1. Bestemmingsplan “Camping Rooije Asch” 

a. Vastgesteld door de gemeenteraad op 2 juli 2001. 
b. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 19 februari 

2002. 
c. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. 

 
2. Bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2006” 

a. Vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 2006.  
b. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 21 augustus 

2007. 
c. Het bestemmingsplan is onherroepelijk na uitspraak Afdeling 

bestuursrechtspraak Raad van State van 26 november 2008. 
 
Een uitgebreide beschrijving van de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden die in deze 
plannen worden geboden is opgenomen in respectievelijk bijlage 2 en bijlage 4.  
 

5.2.1 Bestemmingsplan “Camping Rooije Asch” 

A. Gedeelte plankaart & legenda 

In de figuur 12 zijn gedeelten van de plankaart en legenda van het bestemmingsplan 
“Camping Rooije Asch” weergegeven.  
 
B. Voorschriften bestemmingsplan “Camping Rooije Asch” 

In het plangebied geldt de bestemming “Verblijfsrecreatie”. Deze bestemming is 

opgedeeld in de deelbestemmingen “toeristisch kampeerterrein”, 

“recreatieverblijventerrein”, “centrale kampeervoorzieningen” en “groenvoorzieningen”.  
Deze bestemmingen zullen in bijlage 2 besproken worden. Daarbij zal eerst worden 
ingegaan op de algemene voorschriften in verband met de bestemmingen.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

9X2399/R001/JWG/MDGR/Ensc  Planschaderisicoanalyse De Rooye Asch 2013 

21 november 2013 - 18 - Eindconcept 

  
  

 

 
 

 
Figuur 11: delen plankaart en legenda bestemmingsplan  
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Figuur 12: ligging plangebied in omgeving 

 
Bestemmingsplan “Gemert Bakel Buitengebied 2006” 
A. Gedeelte plankaart & legenda 

In figuur 13 zijn gedeelten van de plankaart en legenda van het bestemmingsplan 
“Buitengebied Gemert-Bakel 2006” weergegeven.  
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Figuur 13: relevant deel plankaart en legenda bestemmingsplan  

 

B. Voorschriften bestemmingsplan “Buitengebied 2006” 

In het plangebied geldt de bestemming “landelijk gebied”. In bijlage 4 zal deze 
bestemming worden besproken alsmede andere relevante bepalingen. Tevens komen 
de relevante bepalingen uit de basisregeling aan bod welke bij elk initiatief in het 
buitengebied van toepassing is.  
 
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het bestemmingsplan Buitengebied uit 2006 
hier van toepassing is, aangezien de beoogde uitbreiding van De Rooije Asch niet in het 
bestemmingsplan Buitengebied uit 2010 is opgenomen, het gaat hierbij om de 
uitbreiding aan de zuidwestzijde en de parkeervoorziening op de hoek van de 
Haveltweg en de Grintweg. 
 

5.3 Nieuwe situatie 

Ten behoeve van de onderhavige ontwikkeling van het recreatiepark De Rooije Asch is 
het ontwerpbestemmingsplan de Rooye Asch 2013 opgesteld.  
 

5.3.1 Ontwerp Bestemmingsplan “De Rooye Asch 2013” 

A. Gedeelte plankaart & legenda 

In de figuur 14 is de plankaart en legenda van het bestemmingsplan “Camping Rooije 

Asch” weergegeven. 
 
B. Regels ontwerp bestemmingsplan “De Rooye Asch 2013” 

In bijlage 6 worden de relevante bestemmingen voor groen, recreatie en verkeer- en 
verblijfsdoeleinden beschreven, alsmede enkele andere relevante bepalingen.  
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Figuur 14: plankaart en legenda bestemmingsplan  

 
5.4 Planologische vergelijking 

Bij het beoordelen van een verzoek om een tegemoetkoming in planschade, dient te 
worden nagegaan of sprake is van een wijziging van het planologisch regime, waardoor 
de aanvrager van het verzoek in een nadeliger positie is komen te verkeren, waardoor 
hij schade lijdt of zal lijden. Hierdoor wordt een vergelijking gemaakt tussen de 
planologische maatregel en het voorheen geldend planologisch regime. Daarbij is voor 
wat betreft het oude planologische regime niet de feitelijke situatie van belang, maar 
hetgeen op grond van dat regime maximaal kon worden gerealiseerd, ongeacht of 
verwezenlijking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 
 
In deze paragraaf worden de conclusies van de planologische vergelijking beschreven. 
Een uitgebreide behandeling van deze vergelijking is opgenomen in bijlage 8 van deze 
rapportage. 
 
Resultaat planologische vergelijking t.a.v. gebruik 
Gelet op de overwegingen genoemd in bijlage 8 kan worden gesteld dat het gebruik zal 
wijzigen doordat bij de planologische invulling in de nieuwe situatie de gronden voor 
vrijwel alle functies gebruikt mogen worden, behoudens de specifieke bestemmingen  
R-2 en R-3, waar aanvullende beperkingen gelden ten opzichte van R-1.  
 
Op de volgende pagina is een overzicht gegeven van de vergelijking. 
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Vigerend 

Bestemmingsplan 

Vigerende bestemmingen Nieuwe bestemmingen 

in ontwerp 

bestemmingsplan 

Planologische vergelijking 

 

Camping Rooije Asch 

 

 

 

Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemmingen 

“Recreatieverblijventerrein” 

en “Groenvoorzieningen” 

Groen 

 

 Verandering en intensivering 

van het gebruik 

 a. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming “centrale 

kampeervoorzieningen” 

voorzien van de 

aanduiding I 

Recreatie-1  

 

 

Verandering en intensivering 

van het gebruik 

 b. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming “centrale 

kampeervoorzieningen” 

voorzien van de 

aanduiding II 

Recreatie-1 Verandering en intensivering 

van het gebruik 

 c. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming “centrale 

kampeervoorzieningen” 

voorzien van de 

aanduiding III 

Recreatie-1 Verandering en intensivering 

van het gebruik 

 d. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming 

“toeristisch kampeerterrein” 

Recreatie-1 Verandering en intensivering 

van het gebruik 

 e. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming 

Recreatieverblijven en max 

74 staanplaatsen 

Recreatie-1, -2, -3 Verandering en intensivering 

van het gebruik 

 f. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming 

Recreatieverblijven en max 

112 staanplaatsen 

Recreatie-1, -2, -3  Verandering en intensivering 

van het gebruik 

 g. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming 

Recreatieverblijven en max 

113 staanplaatsen 

Recreatie-1, -2, -3 Verandering en intensivering 

van het gebruik 

 h. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming 

Recreatieverblijven en max 

35 staanplaatsen 

Recreatie-1, -2, -3 Verandering en intensivering 

van het gebruik 

 i. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming 

Recreatieverblijven en max 

64 staanplaatsen 

Recreatie-1, -2, -3 Verandering en intensivering 

van het gebruik 

 j. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming 

Recreatieverblijven en max 

8 staanplaatsen. 

Recreatie-1, -2, -3 Verandering en intensivering 

van het gebruik 

Figuur 15: overzicht planologische vergelijking gebruik  
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Resultaat planologische vergelijking t.a.v. bebouwing:  

 

Vigerend 

Bestemmingsplan 

Vigerende bestemmingen Nieuwe bestemmingen 

in ontwerp 

bestemmingsplan 

Planologische vergelijking 

 

Camping Rooije Asch 

 

 

 

 

 

Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemmingen 

“Recreatieverblijventerrein” 

en “Groenvoorzieningen” 

Groen 

 

Hoogte gebouwen: geen 

gebouwen mogelijk 

Hoogte bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde: voorheen 

geen bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde toegestaan 

binnen bestemming 

“Groenvoorziening” 

Oppervlakte gebouwen: geen 

gebouwen mogelijk 

 a. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming “centrale 

kampeervoorzieningen” 

voorzien van de 

aanduiding I 

Recreatie-1  

 

 

Hoogte gebouwen: verhoging 

Hoogte bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde:  verhoging 

Oppervlakte gebouwen: 

verhoging 

 b. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming “centrale 

kampeervoorzieningen” 

voorzien van de 

aanduiding II 

Recreatie-1 Hoogte gebouwen: verhoging 

Hoogte bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde: verhoging 

Oppervlakte gebouwen: 

verhoging 

 c. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming “centrale 

kampeervoorzieningen” 

voorzien van de 

aanduiding III 

Recreatie-1 Hoogte gebouwen: verhoging 

Hoogte bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde:  verhoging 

Oppervlakte gebouwen: 

verhoging 

 d. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming 

“toeristisch kampeerterrein” 

Recreatie-1 Hoogte gebouwen: verhoging 

Hoogte bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde: verhoging 

Oppervlakte gebouwen: 

verhoging 

 e. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming 

Recreatieverblijven en max 

74 staanplaatsen 

Recreatie-1, -2, -3 Hoogte gebouwen: verhoging 

Hoogte bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde: verhoging 

Oppervlakte gebouwen: 

verhoging 

 f. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming 

Recreatieverblijven en max 

112 staanplaatsen 

Recreatie-1, -2, -3  Hoogte gebouwen: verhoging 

Hoogte bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde: verhoging 

Oppervlakte gebouwen: 

verhoging 

 g. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming 

Recreatieverblijven en max 

113 staanplaatsen 

Recreatie-1, -2, -3 Hoogte gebouwen: verhoging 

Hoogte bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde: verhoging 

Oppervlakte gebouwen: 
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Vigerend 

Bestemmingsplan 

Vigerende bestemmingen Nieuwe bestemmingen 

in ontwerp 

bestemmingsplan 

Planologische vergelijking 

 

 h. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming 

Recreatieverblijven en max 

35 staanplaatsen 

Recreatie-1, -2, -3 Hoogte gebouwen: verhoging 

Hoogte bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde: verhoging 

Oppervlakte gebouwen: 

verhoging 

 i. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming 

Recreatieverblijven en max 

64 staanplaatsen 

Recreatie-1, -2, -3 Hoogte gebouwen: verhoging 

Hoogte bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde: verhoging 

Oppervlakte gebouwen: 

verhoging 

 j. Verblijfsrecreatie, met 

deelbestemming 

Recreatieverblijven en max 

8 staanplaatsen. 

Recreatie-1, -2, -3 Hoogte gebouwen: verhoging 

Hoogte bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde: verhoging 

Oppervlakte gebouwen: 

verhoging 

 Met dien verstande dat: 

 voor gronden, gelegen binnen de bestemming R-2, geen of beperkt sprake is van 

berhoging van de bebouwingsmogelijkheden; 

 voor gronden, gelegen binnen de bestemming R-3, sprake is van beperking van 

bebouwingsmogelijkheden. 

Figuur 16: overzicht planologische vergelijking bouwregels 

 
5.4.1 Bestemmingsplan “Buitengebied Gemert-Bakel 2006” 

Resultaat planologische vergelijking t.a.v. gebruik:  

Door de voorgenomen bestemmingswijziging zal het gebruik van bovengenoemde  
gronden veranderen. Het zal niet intensiever gebruikt gaan worden. In figuur 17 is een 
overzicht gegeven van het hierboven gestelde. 
 

Vigerend 

Bestemmingsplan 

Vigerende bestemmingen Nieuwe bestemmingen 

in ontwerp 

bestemmingsplan 

Planologische vergelijking 

 

Buitengebied Gemert-

Bakel 2006 

Landelijk gebied en 

landschapsopbouw 

Groen Verandering van het gebruik 

 Landelijk gebied en 

landschapsopbouw 

Recreatie-1 Verandering van het gebruik 

 Landelijk gebied en 

landschapsopbouw 

Verkeer - 

verblijfsdoeleinden 

Verandering van het gebruik 

Figuur 17: overzicht planologische vergelijking gebruik  
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Resultaat planologische vergelijking t.a.v. bebouwing:  

 

Vigerend 

Bestemmingsplan 

Vigerende bestemmingen Nieuwe bestemmingen 

in ontwerp 

bestemmingsplan 

Planologische vergelijking 

 

Buitengebied Gemert-

Bakel 2006 

Landelijk gebied en 

landschapsopbouw 

Groen Hoogte gebouwen: in beide 

bestemmingen geen 

gebouwen mogelijk ter 

plaatse van betreffende 

gronden 

Hoogte bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde: verhoging 

Oppervlakte gebouwen: : in 

beide bestemmingen geen 

gebouwen mogelijk ter 

plaatse van betreffende 

gronden 

 Landelijk gebied en 

landschapsopbouw 

Recreatie-1 Hoogte gebouwen: verhoging 

Hoogte bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde: verhoging 

Oppervlakte gebouwen: 

minimale verhoging 

 Landelijk gebied en 

landschapsopbouw 

Verkeer - 

verblijfsdoeleinden 

Hoogte gebouwen: in beide 

bestemmingen geen 

gebouwen mogelijk ter 

plaatse van betreffende 

gronden 

Hoogte bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde: verhoging 

Oppervlakte gebouwen: in 

beide bestemmingen geen 

gebouwen mogelijk ter 

plaatse van betreffende 

gronden 

Figuur 18: overzicht planologische vergelijking bouwregels 
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6 INDIRECTE SCHADE 

6.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is bekeken waar en op welke punten een planologische 
verandering ontstaat. In dit hoofdstuk wordt nader onderzocht hoe en of dit zich vertaalt 
in eventuele relevante planschadefactoren. Ten gevolge van de beoogde ontwikkeling 
worden in paragraaf 6.2 de planschadefactoren uitzichtvermindering en 
privacybeperking, geluidhinder, extra verkeersbewegingen/parkeeroverlast, verminderde 
bezonning, lichthinder en geur. Daarbij zal aan bod komen of er zogenaamde indirecte 
schade zal ontstaan voor objecten in de (directe) omgeving van het plangebied. In 
paragraaf 6.3 wordt in een samenvattend overzicht gegeven van de onroerende 
objecten in verband met indirecte planschade.  
 

6.2 Planschadefactoren en indirecte schade  

6.2.1 Uitzichtvermindering en privacybeperking 

Bij de planologische vergelijking moet voor planschadevergoeding (een 
tegemoetkoming in planschade) wegens verlies van uitzicht in het algemeen sprake zijn 
van een (substantiële) toename van de bouwhoogte en/of de bouwmassa. Verder is 
cruciaal de afstand tussen de woning van de belanghebbende en de litigieuze 
bebouwing. De jurisprudentie is wisselend. Een afstand van 40 tot 60 meter tussen de 
betrokken woning en de litigieuze bebouwing leidt in veel gevallen tot de conclusie dat 
de invloedssfeer niet zodanig is dat daaruit waardevermindering voortkomt die op de 
voet van artikel 6.1 Wro voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Verder is in de 
jurisprudentie bepaald dat de aantasting van de privacy wordt beperkt door het 
aanwezig zijn van een weg tussen de betrokken onroerende objecten en de beoogde 
bebouwing.2  
 
Maatstaf bij de planologische vergelijking is of het planologisch verlies van uitzicht voor 
een willekeurige redelijk handelende en redelijk denkende aspirant –koper aanleiding is 
om zijn koopprijs als gevolg daarvan in neerwaartse zin bij te stellen.3  
 
Hieronder volgt een beoordeling van objecten die liggen in de zone van circa 100 meter 
ten opzichte van het plangebied.  
 

Onroerende objecten Beoordeling  

Grintweg 3 Voor het object dat zuidwestelijk van het plangebied is gelegen op een afstand van meer 

dan 60 meter van de plangrens van het plangebied, zal geen sprake zijn van een 

verslechtering van het uitzicht of privacybeperking. 

Hieruit volgt geen planschade. 

Grintweg 7 Voor het object dat zuidwestelijk van het plangebied is gelegen op een afstand van circa 

40 - 60 meter vanaf de plangrens van het plangebied zal sprake zijn van verslechtering 

van het uitzicht en privacybeperking. Hierbij wordt meegenomen dat de 

bebouwingsmogelijkheden en bouwmassa in het aangrenzende gedeelte van het 

bestemmingsplan substantieel meer is in vergelijking tot de huidige situatie. Verder zal het 

                                                   
2
 ABRS 5 juli 2006 / 200507505/1 

3 ABRS 24 juli 2002 / 200104709/1 
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Onroerende objecten Beoordeling  

gebied ook intensiever gebruikt gaan worden. Wel ligt er voor het onroerende object een 

strook die is bestemd voor groenvoorzieningen en een beperkte factor is voor 

uitzichthinder.  

Hieruit volgt een beperkte schadefactor. 

Grintweg 11 Voor het object dat zuidwestelijk van het plangebied is gelegen op een afstand van 

minder dan 40 meter vanaf de plangrens van het plangebied zal sprake zijn van een 

verslechtering van het uitzicht en privacybeperking. Hierbij wordt meegenomen dat de 

bebouwingsmogelijkheden en bouwmassa in dit gedeelte van het voorgenomen 

bestemmingsplan substantieel meer is in vergelijking tot de huidige situatie. Verder zal het 

gebied ook intensiever gebruikt gaan worden. Wel ligt er voor het onroerende object een 

strook die is bestemd voor groenvoorzieningen en een beperkte factor is voor 

uitzichthinder.  

Hieruit volgt een gemiddelde schadefactor.  

Grintweg 15 Voor het object dat zuidwestelijk van het plangebied is gelegen op een afstand van 

minder dan 40 meter vanaf de plangrens van het plangebied zal sprake zijn van een 

verslechtering van het uitzicht en privacybeperking. Hierbij wordt meegenomen dat de 

bebouwingsmogelijkheden en bouwmassa in dit gedeelte van het voorgenomen 

bestemmingsplan substantieel meer is in vergelijking tot de huidige situatie. Verder zal het 

gebied ook intensiever gebruikt gaan worden.  

Hieruit volgt een gemiddelde schadefactor. 

Grintweg 17 Voor het object dat zuidwestelijk van het plangebied is gelegen op een afstand van 

minder dan 40 meter vanaf de plangrens van het plangebied zal sprake zijn van een 

verslechtering van het uitzicht en privacybeperking. Hierbij wordt meegenomen dat de 

bebouwingsmogelijkheden en bouwmassa in dit gedeelte van het voorgenomen 

bestemmingsplan substantieel meer is in vergelijking tot de huidige situatie. Verder zal het 

gebied ook intensiever gebruikt gaan worden. Wel ligt er voor het onroerende object een 

strook die is bestemd voor groenvoorzieningen en een beperkte factor is voor 

uitzichthinder.  

Hieruit volgt een gemiddelde schadefactor. 

Peeldijk 42 Voor het object dat in het zuiden van het plangebied is gelegen op een afstand van 40-60 

meter van de plangrens van het plangebied, zal geen sprake zijn van een verslechtering 

van het uitzicht of privacybeperking. Hoewel de bebouwingsmogelijkheden in het 

voorgenomen bestemmingsplan substantieel meer zijn in vergelijking tot de huidige 

situatie en het gebruik verandert, staat er tussen het object en de plangrens een klein bos 

waardoor verslechtering van uitzicht of privacybeperking zich niet voor zal doen.  

Hieruit volgt geen planschade. 

Peeldijk 44 Voor het object dat in het zuiden van het plangebied is gelegen op een afstand van circa 

20 – 60 meter van de plangrens van het plangebied kan de vraag worden gesteld of er 

sprake zal zijn van een verslechtering van het uitzicht of privacybeperking nu het gaat om 

een voormalige manege/paardenstalling en niet om een woning. Volledigheidshalve 

nemen wij dit object wel mee bij de schadebepaling en oordelen dat er sprake zal zijn van 

een verslechtering van het uitzicht en privacybeperking doordat de 

bebouwingsmogelijkheden in het voorgenomen bestemmingsplan substantieel meer zijn 

in vergelijking tot de huidige situatie. Verder zal het gebied ook intensiever gebruikt gaan 

worden. Wel ligt er voor het onroerende object een strook die is bestemd voor 

groenvoorzieningen en een beperkte factor is voor uitzichthinder.  

Hieruit volgt een beperkte schadefactor.  
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Onroerende objecten Beoordeling  

Fuik 24 en 25 Voor de objecten, te weten bedrijven in plaats van woningen, die oostelijk van het 

plangebied zijn gelegen op een afstand van circa 40 – 60 meter van de plangrens van het 

plangebied, zal geen sprake zijn van een verslechtering van het uitzicht of 

privacybeperking.  

Hieruit volgt geen planschade. 

Fuik 27 en 33 Voor de objecten ten oosten van het plangebied die zijn gelegen op een afstand van 

minder dan 40 meter vanaf de plangrens van het plangebied zal sprake zijn van een 

beperkte verslechtering van het uitzicht en privacybeperking. Hierbij wordt meegenomen 

dat de bebouwingsmogelijkheden en bouwmassa in het voorgenomen bestemmingsplan 

substantieel meer is in vergelijking tot de huidige situatie. Verder zal het gebied ook 

intensiever gebruikt gaan worden. Wel ligt er voor het onroerende object een strook die is 

bestemd voor groenvoorzieningen en een beperkte factor is voor uitzichthinder. Ook loopt 

er een weg, de Fuik, voor de objecten langs. 

Hieruit volgt een gemiddelde schadefactor. 

Haveltweg 41 Voor het object dat ten noorden van het plangebied is gelegen op een afstand van minder 

dan 40 meter vanaf de plangrens van het plangebied zal sprake zijn van een beperkte 

verslechtering van het uitzicht en privacybeperking. Hierbij wordt meegenomen dat de 

beoogde bestemming Verkeer – Verblijfsdoeleinden zorgt voor een aanmerkelijke 

vermindering van woongenot. 

Hieruit volgt een beperkte schadefactor. 

Haveltweg 45 Voor het object dat ten noorden van het plangebied is gelegen op een afstand van minder 

dan 40 meter vanaf de plangrens van het plangebied zal sprake zijn van een 

verslechtering van het uitzicht en privacybeperking. Hierbij wordt meegenomen dat de 

bebouwingsmogelijkheden en bouwmassa in het voorgenomen bestemmingsplan 

substantieel meer is in vergelijking tot de huidige situatie. Verder zal het gebied ook 

intensiever gebruikt gaan worden. Wel ligt er voor het onroerende object een strook die is 

bestemd voor groenvoorzieningen en een beperkte factor is voor uitzichthinder. 

Hieruit volgt een gemiddelde schadefactor. 

Haveltweg 66  Voor het object dat ten noordoosten van het plangebied is gelegen op een afstand van 

circa 40 – 60 meter van de plangrens van het plangebied, zal geen sprake zijn van een 

verslechtering van het uitzicht of privacybeperking. Hierbij wordt opgemerkt dat de 

Haveltweg voor de onroerende objecten langs loopt.   

Hieruit volgt geen planschade. 

Haveltweg 68 en 68a Voor de objecten ten noordoosten van het plangebied die zijn gelegen op een afstand van 

minder dan 40 meter vanaf de plangrens van het plangebied zal sprake zijn van een 

verslechtering van het uitzicht en privacybeperking. Hierbij wordt meegenomen dat de 

bebouwingsmogelijkheden en bouwmassa in het voorgenomen bestemmingsplan 

substantieel meer is in vergelijking tot de huidige situatie. Verder zal het gebied ook 

intensiever gebruikt gaan worden. Hierbij wordt opgemerkt dat de Haveltweg voor de 

onroerende objecten langs loopt.  

Hieruit volgt een beperkte schadefactor.  

Haveltweg 74 Voor het object dat ten noordenoosten van het plangebied is gelegen op een afstand van 

circa 60 - 100m van de plangrens van het plangebied, zal geen sprake zijn van een 

verslechtering van het uitzicht of privacybeperking. 

Hieruit volgt geen planschade. 
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6.2.2 Geluidhinder  

In oudere jurisprudentie kon geen sprake zijn van planschade als de geluidhinder 
binnen de wettelijke toegestane geluidbelasting bleef dan wel geluidsbeperkende 
maatregelen aan een woning werden aangebracht. Dit standpunt is verlaten aangezien 
ook het woongenot in de tuin wordt aangetast door extra geluidsbelasting. Indien deze 
extra geluidsbelasting is toe te rekenen aan een gewijzigde planologische maatregel, 
dan valt eventuele schade in beginsel onder de toepassing van artikel 6.1 Wro. Met 
betrekking tot geluidhinder dient bekeken te worden of er sprake is van een 
onevenredige toename van het geluidsoverlast ook al wordt voldaan aan de norm voor 
een aanvaardbaar binnengeluidsniveau4.  
 
Doordat de belangrijkste geluidbronnen binnen het recreatiepark geluiden vanwege 
spelende kinderen, roepende bezoekers, muziekgeluid op het buitenterrein nabij het 
voorzieningencentrum, technische installatie om en nabij het voorzieningencentrum en 
verkeersbewegingen zijn, is de geluidbelasting bepaald ter plaatse van alle in de 
omgeving gesitueerde woningen. Uit de metingen is gebleken dat de te toetsen 
geluidniveaus minder bedragen dan de grenswaarden uit het activiteitenbesluit. Het 
voorgaande betekent dat geen sprake is van een onevenredige toename van 
geluidsoverlast op de in het plangebied gelegen objecten.  
 

6.2.3 Extra verkeersbewegingen/ parkeeroverlast 

De toename van verkeers- c.q. parkeerdruk kan onder omstandigheden worden 
aangemerkt als planschade, die op grond van artikel 49 WRO (6.1 Wro) voor een 
tegemoetkoming in aanmerking kan komen5.  
  

                                                   
4 ABRS 24 juli 2002 / G09920045 
5 ABRS 9 april 2003 / 200202565/1 
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Onroerende objecten Beoordeling  

Grintweg 3, 7, 11, 15, 17 In de verkeersanalyse die is gemaakt voor het bestemmingsplan De Rooye Asch is 

gebleken dat de verkeersintensiteit op de Grintweg momenteel zeer laag is. De weg 

wordt vooral gebruikt door de bewoners en bezoekers van de woningen langs de 

Grintweg en de Haveltweg. Verder wordt de weg gebruikt als doorgaande route naar 

Handel en door auto’s en fietsers. Hoewel het voorgenomen bestemmingsplan zal 

betekenen dat de Grintweg meer verkeer te verwerken krijgt, zal de intensiteit hiervan 

laag zijn. 

Met betrekking tot parkeren kan worden opgemerkt dat het voorgenomen 

bestemmingsplan zal bewerkstelligen dat vanwege de openbare voorzieningen bij het 

recreatiepark meer dagrecreanten op zomerse dagen naar de recreatieplas komen. Om 

parkeeroverlast op de Grintweg tegen te gaan, komt op de hoek Grintweg/ Haveltweg 

een parkeerplaats. In het voorgenomen bestemmingsplan wordt de mogelijkheid hiertoe 

geboden. Hierdoor kan worden voldaan aan de gestegen vraag. Op het park wordt 

ruimschoots voldaan aan de parkeercapaciteit omdat er per recreatiewoning in ieder 

geval 1 parkeerplaats is. Ook zal er parkeergelegenheid komen bij de centrale 

recreatieve voorziening. De eis tot creëren van voldoende parkeergelegenheid wordt 

bovendien geborgd in de planregels. Van parkeeroverlast zal daarom geen sprake zijn.  

Gelet op het hierboven gestelde volgt een beperkte schadefactor. 

Peeldijk 42, 44 In de verkeersanalyse die is gemaakt voor het bestemmingsplan De Rooye Asch is 

gebleken dat de verkeersintensiteit op de Peeldijk, een gebiedsontsluitingsweg die circa 

9.000 voertuigen per etmaal zonder problemen kan verwerken, toeneemt docht dat de 

intensiteit hiervan laag zal zijn en geen afwikkelingsproblemen worden verwacht. Wel 

zal middels een aantal verkeerskundige maatregelen worden bewerkstelligd dat het 

verkeer via de Oude Domptweg naar de Peeldijk wordt gestuurd. Zoals hierboven is 

aangegeven zal er een nieuwe parkeerplaats komen om parkeeroverlast tegen te gaan.  

Gelet op het hierboven gestelde volgt een beperkte schadefactor. 

Fuik 24, 25, 27 en 33 Hoewel de verkeersintensiteiten ten gevolge van het voorgenomen bestemmingsplan 

een toename van verkeersintensiteiten zal bewerkstelligen is deze niet als zodanig dat 

een toename van verkeer op de Fuik (weg) te verwachten valt. Het verkeer wordt geleid 

via de Oude Domptweg naar de Peeldijk waardoor een belasting van de Fuik wordt 

tegengegaan. Zoals hierboven is aangegeven zal er een nieuwe parkeerplaats komen 

om parkeeroverlast tegen te gaan.  

Gelet op het hierboven gestelde volgt geen planschade 

Haveltweg 41, 45, 66, 68, 

68a en 74 

Het recreatiepark wordt aan de Haveltweg ontsloten en deze weg zal in ieder geval het 

verkeer afwikkelen. Dit betekent een toename van verkeer, al zal de intensiteit laag zijn. 

Zoals hierboven is aangegeven zal er een nieuwe parkeerplaats komen om 

parkeeroverlast tegen te gaan.  

Gelet op het hierboven gestelde volgt een beperkte schadefactor. 

 
6.2.4 Bezonningsschade  

Een verslechtering van de bezonningssituatie kan in sommige gevallen leiden tot 
planschade. Onder omstandigheden moet het gaan om een onredelijke en 
onacceptabele verslechtering van de bezonning. Tevens moet gekeken worden naar de 
bouwhoogten van de al aanwezige bebouwing in de omgeving. Er moet sprake zijn van 
een aanzienlijke afwijking van wat gebruikelijk is in de omgeving. 6 
 

                                                   
6
 ABRS 23 september 2006, nr. 200509018/1 
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Hoewel schaduwwerking kan optreden door de toename van bouwhoogte is deze niet 
als zodanig dat de bezonningssituatie verslechtert. Zowel in het huidige 
bestemmingsplan als het nieuwe bestemmingsplan is het plangebied voor een groot 
deel afgeschermd door een groene zone. Hierdoor hebben de objecten ook momenteel 
al met een verslechterde bezonningssituatie te maken.  
 

Onroerende objecten Beoordeling  

Grintweg 3, 7 Voor deze objecten is er geen bezonningsverschil ten gevolge van de substantiële 

toename van bouwhoogte van gebouwen nu de ligging van het recreatieterrein zo is 

gelegen dat de schaduwvorming juist niet optreedt aan de zijde van deze objecten.  

Hieruit volgt geen planschade. 

Grintweg 11, 15, 17 Voor deze objecten is er mogelijk een bezonningsverschil ten gevolge van de substantiële 

toename van bouwhoogte van gebouwen.  

Gelet op het hierboven gestelde volgt een beperkte schadefactor. 

Peeldijk 42, 44 Hoewel er voor deze objecten mogelijk een bezonningsverschil is ten gevolge van de 

substantiële toename van bouwhoogte van gebouwen is deze niet als zodanig dat dit zal 

leiden tot schade.  

Hieruit volgt geen planschade. 

Fuik 24, 25, 27 en 33 Hoewel er voor deze objecten mogelijk een bezonningsverschil is ten gevolge van de 

substantiële toename van bouwhoogte van gebouwen is deze niet als zodanig dat dit zal 

leiden tot schade. Ook in de huidige situatie zorgt de benutting van de groenstrook, die 

ook terugkomt in het voorgenomen plan, tussen het plangebied en de objecten dat de er 

schaduwwerking optreedt.  

Hieruit volgt geen planschade. 

Haveltweg 41 en 45 Voor deze objecten is er mogelijk een bezonningsverschil ten gevolge van de substantiële 

toename van bouwhoogte van gebouwen.  

Gelet op het hierboven gestelde volgt een beperkte schadefactor. 

Haveltweg 66, 68, 68a  Voor deze objecten is er mogelijk een bezonningsverschil ten gevolge van de substantiële 

toename van bouwhoogte. Hoewel er voor recreatiewoningen geen verschil in hoogte 

optreedt, is niet uitgesloten dat de centrale recreatieve voorziening die tot een hoogte van 

maximaal 12 m gebouwd mag worden niet aan die kant wordt geplaatst. In het 

bestemmingsplan wordt dit namelijk niet uitgesloten. Zoals eerder ook aan bod is 

gekomen wil de aanduiding specifieke vorm van recreatie enkel aantonen dat wanneer 

daar recreatieverblijven worden gevestigd er andere regels gelden. Regels die 

overeenkomen met het huidige bestemmingsplan. Het bezonningsverschil is echter niet 

dusdanig dat dit zal leiden tot schade.  

Hieruit volgt geen planschade. 

Haveltweg 74 Voor dit object is er geen bezonningsverschil ten gevolge van de substantiële toename 

van bouwhoogte van gebouwen.  

Hieruit volgt geen planschade. 

 

6.2.5 Lichthinder  

Lichthinder kan planschade veroorzaken7 Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan 
voertuig- of wegverlichting, verlichting van kassen en sportveldverlichting. De 
ondervonden lichthinder is mede afhankelijk van het lichtniveau in de omgeving. Immers 
in een natuurgebied zal kunstmatige verlichting eerder hinder veroorzaken dan rond een 

                                                   
7 ABRS 27 juli 2005 / 200409691/1 
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plein in het centrum van een stad met intensieve nachtelijke activiteiten en een hoog 
lichtniveau als gevolg van straat-, reclame- en gevelverlichting.  
 
Het voorgenomen bestemmingsplan voorziet in een ontwikkeling die kan leiden tot een 
toename van licht. In het voorgenomen bestemmingsplan is opgenomen dat palen, waar 
ook verlichtingsarmaturen onder kunnen worden verstaan, hoger mogen worden dan in 
het vigerende bestemmingsplan is toegestaan.8 Verder zal de parkeerplaats aan de 
zuidzijde van het object aan de Haveltweg 41 bewerkstelligen dat er mogelijk hinder 
ontstaat door inschijnende koplampen. Ten slotte is het op grond van het Besluit 
bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb) mogelijk om 
bouwvergunningvrij straatverlichting op te richten.  
 

Onroerende objecten Beoordeling  

Grintweg 3, 7, 11, 15, 17 Het voorgenomen bestemmingsplan voorziet in een ontwikkeling die kan leiden tot 

een toename van licht. In het voorgenomen bestemmingsplan is opgenomen dat 

palen, waar ook verlichtingsarmaturen onder kunnen worden verstaan, hoger mogen 

worden dan in het vigerende bestemmingsplan is toegestaan.9 Hierbij opgemerkt dat 

de objecten zijn gelegen in het landelijk gebied. 

Gelet op het hierboven gestelde volgt een beperkte schadefactor. 

Peeldijk 42  Wat hierboven is gesteld over de toename van verlichting geldt ook voor deze 

objecten. Doordat tussen het object aan de Peeldijk en het plangebied een grote 

hoeveelheid bomen (bos) aanwezig is, zal de toename van licht niet bewerkstelligen 

dat daardoor planschade ontstaat.  

Gelet op het hierboven gestelde volgt geen  

Planschade 

Fuik 24, 25, 27 en 33 en 

Peeldijk 44 

Wat hierboven is gesteld over de toename van verlichting geldt ook voor deze 

objecten. 

Gelet op het hierboven gestelde volgt een beperkte schadefactor. 

Haveltweg 41 Wat hierboven is gesteld over de toename van verlichting geldt ook voor dit object. 

Verder zal de parkeerplaats aan de zuidzijde van het object aan de Haveltweg 41 

bewerkstelligen dat er mogelijk hinder ontstaat door inschijnende koplampen.  

Gelet op het hierboven gestelde volgt een beperkte schadefactor. 

Haveltweg 45, 66, 68, 68a 

en 74 

Wat hierboven is gesteld over de toename van verlichting en landelijk gebied geldt 

ook voor deze objecten.  

Gelet op het hierboven gestelde volgt een beperkte schadefactor. 

 
6.2.6 Luchtkwaliteit  

Luchtverontreiniging is, evenals bijvoorbeeld geluidbelasting, een afzonderlijke 
schadefactor, die in het kader van een planschadeverzoek afzonderlijk dient te worden 
onderzocht met in achtneming van de op de peildatum bestaande inzichten met 

                                                   
8 In het voorgenomen bestemmingsplan komt niet naar voren wat onder palen moet worden verstaan. Bij het 

opstellen van deze planschaderisicoanalyse zijn we er vanuit gegaan dat daaronder ook palen worden verstaan 

die dienen om het terrein te verlichten. 
9 In het voorgenomen bestemmingsplan komt niet naar voren wat onder palen moet worden verstaan. Bij het 

opstellen van deze planschaderisicoanalyse zijn we er vanuit gegaan dat daaronder ook palen worden verstaan 

die dienen om het terrein te verlichten. 
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betrekking tot de luchtkwaliteit in verband met gezondheidsrisico’s van omwonende in 

de directe nabijheid.10 
 
Op basis van het onderzoek naar luchtkwaliteit dat in het kader van het 
bestemmingsplan de Rooye Asch is uitgevoerd, kan worden gesteld dat de 
grenswaarden van de luchtkwaliteitseisen niet worden overschreden en het plan voldoet 
aan artikel 5.16 lid 1 onder a van de Wet milieubeheer voldoet. Het voorgaande 
betekent dat geen sprake is van een onevenredige toename van luchtverontreiniging op 
de in het plangebied gelegen objecten.  
 

6.3 Samenvattend overzicht 

In de praktijk is globaal een driedeling ontstaan in ernst en omvang van schade: 
beperkte, gemiddelde en ernstige schade. De schade is geringer bij slechts een enkele 
factor dan bij cumulatie van schadefactoren of een ingrijpende schadefactor. Bij ernstige 
waardevermindering is sprake van meerdere schadefactoren die ingrijpend zijn dan wel 
één schadefactor in zeer ingrijpende mate.  
 
Hieronder wordt per object nagegaan of er sprake is van schade en in welke mate.  
 

Grintweg 3 Beperkte schade 

Grintweg 7 Beperkte schade 

Grintweg 11 Gemiddelde schade 

Grintweg15 Gemiddelde schade 

Grintweg 17 Gemiddelde schade 

Peeldijk 42 Beperkte schade 

Peeldijk 44 Beperkte schade 

Fuik 24 Beperkte schade 

Fuik 25 Beperkte schade  

Fuik 27  Gemiddelde schade 

Fuik 33 Gemiddelde schade  

Haveltweg 41 Beperkte schade  

Haveltweg 45 Gemiddelde schade 

Haveltweg 66 Beperkte schade 

Haveltweg 68 Beperkte schade 

Haveltweg 68a Beperkte schade 

Haveltweg 74 Beperkte schade 

 
  

                                                   
10

 ABRS 25 oktober 2006, nr. 200602227/1 
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7 DIRECTE SCHADE 

7.1 Inleiding 

Zoals hierboven uiteen is gezet zal het, indien en voor zover schade ontstaat aan 
onroerende objecten die zijn gelegen in het plangebied, gaan om directe planschade. In 
dit hoofdstuk zal in paragraaf 7.2 aan bod komen welke objecten mogelijk een 
waardedaling hebben ten gevolge van het voorgenomen bestemmingsplan.  
 

7.2 Clustering objecten in plangebied  

Voor bepaling van een eventuele waardedaling ten gevolge van het voorgenomen 
bestemmingsplan bekijken we de volgende drie clusters (zie figuur 20):  
1. Cluster A – particuliere eigenaren Rooye Asch 
2. Cluster B – particuliere eigenaren Rooye Asch 
3. Cluster C – particuliere eigenaren Rooye Asch 

 

 
Figuur 19: Overzichtskaart onroerende objecten met mogelijk directe schade (indicatief) 
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Het is niet aannemelijk dat de objecten in clusters A en B in waarde zullen dalen ten 
gevolge van het voorgenomen bestemmingsplan. Planologisch gezien is het in het 
voorgenomen bestemmingsplan namelijk nog steeds mogelijk om de gronden te 
gebruiken voor recreatieverblijven, op hoofdlijnen conform de bestaande bestemming en 
rekening houdend met naderhand ontstane rechten. Ten aanzien van cluster B wordt 
opgemerkt dat deze percelen niet (gedeeltelijk) als Groen worden bestemd.  
 
Verder zijn door de globale aard van het voorgenomen bestemmingsplan over vrijwel 
het gehele plangebied recreatieverblijven toegestaan. In het vigerende 
bestemmingsplan brengen de verschillende deelbestemmingen een beperking mee. In 
de nieuwe situatie (met name in cluster A) staat daar tegenover dat binnen de 
bestemming R-3 geen nieuwe recreatieverblijven zijn toegestaan, anders dan na 
wijziging naar R-1. Het gaat hier echter om percelen, veelal behorend bij een ander 
perceel waar wel een recreatieverblijf op gebouwd is (of mag worden). De conclusie is 
dat als gevolg van de bestemming R-3 slechts beperkte grond zal kunnen bestaan voor 
directe schade.  
 
Het voorgenomen bestemmingsplan zal evenmin ingrijpende gevolgen hebben voor de 
objecten in cluster C. Ook hier wordt geen grote waardedaling verwacht. De 
bebouwingsmogelijkheden op deze gronden veranderen planologisch niet of beperkt als 
gevolg van het voorgenomen bestemmingsplan. Cluster C was in het voorontwerp-
bestemmingsplan deels aangewezen voor ontsluiting van het plangebied. Inmiddels 
geldt ter plaatse van Cluster C geen aanduiding 'ontsluiting' meer, waardoor de 
bebouwingsmogelijkheden planologisch niet of nauwelijks veranderen.  
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8 CONCLUSIE  

Hoewel deze planschaderisicoanalyse een indicatie geeft van de te verwachten 
gevolgen van de beoogde ontwikkeling op de nabije omgeving en deze indicatie al dan 
niet tot uitdrukking wordt gebracht in een globale inschatting, is het niet uitgesloten dat 
de schadebeoordelingscommissie te zijner tijd tot een ander oordeel zal komen. Op dit 
moment staat de peildatum (moment waarop de planologische maatregel in werking 
treedt) immers nog niet vast en is de situatie beoordeeld naar de ons thans bekende 
jurisprudentie, welke in de toekomst zal kunnen wijzigen. Voorts zijn de objecten 
bezichtigd vanaf de openbare weg en is niet gesproken met eventuele 
belanghebbenden waardoor het kan voorkomen dat relevante informatie niet is 
betrokken bij de beoordeling. Tevens wordt hier nogmaals benadrukt dat het aspect 
voorzienbaarheid niet is onderzocht in deze planschaderisicoanalyse. Ten slotte is het 
rechterlijke oordeel uiteindelijk beslissend voor de definitieve beoordeling van de 
aanvraag om een tegemoetkoming in planschade.  
 

8.1 Indirecte schade 

Naar aanleiding van de uitkomst van de planologische vergelijking zijn de volgende 
conclusies geformuleerd ten aanzien van indirecte planschade. De inschatting van 
mogelijke planschade is een resultaat van de indicering van de gemiddelde 
marktwaarde van de objecten (prijspeil 2009). 
 
Daarbij is bij de objecten die mogelijk indirecte schade leiden het forfait Normaal 
Maatschappelijk toegepast. Beperkte schade blijft daarbij voor rekening van de 
aanvragers. Deze objecten zijn hieronder buiten beschouwing gebleven. 
 

Grintweg 11, 15 en 17 De objecten 11, 15 en 17 aan de Grintweg hebben een reële kans op gemiddelde planschade.  

Dit resulteert in een globale inschatting van € 45.000,-. 

Fuik 27 en 33 De objecten aan de Fuik 27 en 33 hebben een reële kans op gemiddelde planschade.  

Dit resulteert in een globale inschatting van € 23.000,-. 

Haveltweg 45 De objecten aan de Haveltweg hebben een reële kans op gemiddelde planschade.  

Dit resulteert in een globale inschatting van € 18.000,- 

 
8.2 Directe schade 

Naar aanleiding van de uitkomst van de planologische vergelijking kan worden 
geconcludeerd dat het voorgenomen bestemmingsplan niet of hooguit beperkt zal leiden 
tot substantiële waardedaling voor objecten in (het recreatieve deel van) het plangebied. 
De achtergrond hiervan is dat individuele percelen hetzij reeds zijn aangekocht, hetzij 
met vrijwel volledig behoud van bestaande (planologische) rechten worden ingepast in 
het bestemmingsplan. De enige uitzondering hierop zijn enkele percelen waar tot op 
heden geen recreatiewoning is gebouwd en waar dit in het nieuwe plan wordt 
uitgesloten. 
 

=o=o=o=
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Bijlage 1 
 Betrokken onroerende objecten die mogelijk directe en 

indirecte schade kunnen lijden 
 









  

Planschaderisicoanalyse De Rooye Asch 2013  9X2399/R001/JWG/MDGR/Ensc 

Eindconcept  21 november 2013 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 
 Voorschriften bestemmingsplan  

"Camping Rooije Asch" 
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Bespreking bestemmingen BP "Camping Rooije Asch" 
 
Artikel 3 Algemene voorschriften omtrent bebouwing 
 
Op de gronden in het plan is het verboden om een bouwwerk of complex van 
bouwwerken te bouwen indien daardoor een ander bouwwerk of complex van 
bouwwerken met het daarbij behorende bouwperceel, hetzij niet langer zal blijven 
overeenstemmen, hetzij in grote mate zal gaan afwijken van het plan.  
 
Verder worden bouwwerken die bestaan op het tijdstip dat het bestemmingsplan 
“Camping Rooije Asch” als ontwerp ter inzage is gelegd, en die qua situering en/of 

maatvoering afwijken van wat in de voorschriften van het bestemmingsplan “Camping 

Rooije Asch” is voorgeschreven, doch met het plan in overeenstemming zijn, geacht te 

voldoen aan de voorschriften van het bestemmingsplan “Camping Rooije Asch”.  
 
Artikel 5 Verblijfsrecreatie 
 
Doeleinden 

De voor deze bestemming als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor 
recreatief (nacht)verblijf en mag uitsluitend bedrijfsmatig worden geëxploiteerd. Gebruik 
is toegestaan door personen die elders hun hoofdverblijf hebben en waarbij de 
aangewezen grond nader is bestemd voor de volgende doeleinden:  
 toeristisch kampeerterrein; 
 recreatieverblijventerrein; 
 centrale kampeervoorzieningen; 
 groenvoorzieningen.  
 
Binnen de deelbestemming “toeristisch kampeerterrein” zijn uitsluitend toegestaan 

sanitaire voorzieningen, nutsvoorzieningen, verharde paden ter plaatse waar deze op de 
plankaart nader zijn aangeduid, alsmede kampeermiddelen, uitgezonderd stacaravans.  
 
Binnen de deelbestemming “recreatieverblijventerrein” zijn uitsluiteind toegestaan 

sanitaire voorzieningen, nutsvoorzieningen, verharde paden ter plaatse waar deze op de 
plankaart nader zijn aangeduid, alsmede kampeermiddelen, uitgezonderd stacaravans.  
 
Binnen de deelbestemming “centrale kampeervoorzieningen” zijn uitsluitend toegestaan 

sanitaire voorzieningen, verharde paden ter plaatse waar deze op de plankaart zijn 
aangeduid, alsmede:  
 een sportveld indien de gronden op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding “I”; 
 een kampwinkel, receptie, terreinontsluiting/-toegang, kantine, ontmoetingsruimte, 

centraal parkeerterrein, hobby- en/of recreatieruimte en twee dienstwoningen, indien 
de gronden op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding II; 

 een openluchtzwembad, indien de gronden op de plankaart zijn voorzien van de 
aanduiding III.  

 
De gronden met de deelbestemming “groenvoorzieningen” dienen ter visuele 

afscherming van het plangebied, alsmede voor behoud en bescherming van de 
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aanwezige natuurlijke waarden als wezenlijke kwaliteiten van een camping, aangeduid 
met een G op de plankaart.  
 
Beschrijving in hoofdlijnen 

De aan het gebied met de aanduiding “recreatieverblijventerrein” toegekende 

doeleinden dienen met het plan worden nagestreefd op een wijze zoals hierna is 
beschreven:  
 op de betreffende gronden is het niet toegestaan meer recreatiewoningen te 

bouwen of kampeermiddelen te plaatsen dan het aantal standplaatsen dat ter 
plaatse op de plankaart als nadere aanduiding is aangegeven; 

 op de betreffende gronden zijn recreatiewoningen uitsluiteind toegestaan ter plaatse 
waar deze bestaan op het tijdstip van het van kracht worden van het 
bestemmingsplan “Camping Rooije Asch”. 

 
Bouwvoorschriften 

Op of in de als zodanig (deel) bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken 
worden gebouwd ten behoeve van de per (deel) bestemming genoemde doeleinden. 
Binnen de bestemming “groenvoorzieningen” zijn bouwwerken niet toegestaan.  
 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Bij de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:  
 de bouwhoogte van wegbewijzeringsborden, aanduidingsborden en dergelijke mag 

maximaal 3 m bedragen; 
 de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen mag maximaal 5 m bedragen; 
 de bouwhoogte van speelwerktuigen mag maximaal 4 m bedragen; 
 de bouwhoogte van terreinafscheidingen ten behoeve van kampeerterrein mag 

maximaal 2 m bedragen; 
 de bouwhoogte van overige terreinafscheidingen mag maximaal 1 m bedragen; 
 de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 

1 m bedragen.  
 
“Toeristisch kampeerterrein” 
Binnen het gebied met de deelbestemming “toeristisch kampeerterrein” geldt met 

betrekking tot bouwen dat het gezamenlijke oppervlak van de gebouwen maximaal 200 
m² mag bedragen. De goothoogte van een gebouw mag maximaal 3 meter bedragen en 
de bouwhoogte maximaal 5,5 m.  
 
“Recreatieverblijventerrein” 
Binnen het gebied met de deelbestemming “recreatieverblijventerrein” geldt dat met 

betrekking tot kampeermiddelen, waaronder stacaravans, de oppervlakte van een 
kampeermiddel maximaal 35 m², de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen en de 
kampeermiddelen met een plat dak dienen te worden uitgevoerd. Het hiervoor gestelde 
geldt niet voor kampeermiddelen die op het tijdstip van het van kracht worden van het 
bestemmingsplan “Camping Rooije Asch” een grotere oppervlakte, bouwhoogte of 

afwijkende dakvorm kennen. De oppervlakte en bouwhoogte mag echter van deze 
kampeermiddelen niet worden vergroot. Voor recreatiewoningen geldt dat de 
oppervlakte maximaal 60 m², de goothoogte maximaal 3 m, de bouwhoogte maximaal 
5,5 en de inhoud van een recreatiewoningen maximaal 200 m³ mag bedragen. Het 
hiervoor gestelde geldt niet voor recreatiewoningen die op het tijdstip van het van kracht 
worden van het bestemmingsplan “Camping Rooije Asch” een grotere oppervlakte, 



 
 
 
 
 
 
 

9X2399/R001/JWG/MDGR/Ensc  Planschaderisicoanalyse De Rooye Asch 2013 

21 november 2013 - 4 - Eindconcept 

  
  

 

bouwhoogte of inhoud kennen. De oppervlakte, bouwhoogte of inhoud van deze 
kampeermiddelen mag niet worden vergroot.  
 
Met betrekking tot bijgebouwen bij kampeermiddelen en recreatiewoningen geldt dat het 
aantal bijgebouwen per recreatiewoning of kampeermiddel maximaal 1, het oppervlak 
van een bijgebouw maximaal 5 m², de bouwhoogte van een bijgebouw maximaal 2,5 m 
en de afstand van een kampeermiddel of recreatiewoning tot bijbehorend bijgebouw 
maximaal 3 m mag bedragen. Het hiervoor gestelde geldt niet voor recreatiewoningen of 
kampeermiddelen die op het tijdstip van het van kracht worden van het 
bestemmingsplan “Camping Rooije Asch” een groter aantal bijgebouwen heeft, een 

groter oppervlakte hebben, een hogere bouwhoogte kennen of waarbij de afstand van 
een kampeermiddel of recreatiewoning tot bijbehorend bijgebouw meer dan 3 m 
bedraagt. Het aantal bijgebouwen, de oppervlakte, de bouwhoogte en de afstand van 
deze recreatiewoningen of kampeermiddelen mag niet worden vergroot.  
 
Met betrekking tot gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen en 
nutsvoorzieningen geldt dat het gezamenlijke oppervlak van de gebouwen maximaal 
200 m², de goothoogte maximaal 2, 5 m en de bouwhoogte van gebouwen maximaal 
3,5 mag bedragen.  
 
“Centrale Kampvoorzieningen” 
Binnen het gebied dat is aangeduid met de deelbestemming “centrale 

kampeervoorzieningen” geldt dat met betrekking tot gebouwen ten behoeve van 

sanitaire voorzieningen het gezamenlijke oppervlak van de gebouwen maximaal 200 m², 
de goothoogte van de gebouwen maximaal 3 m en de bouwhoogte van de gebouwen 
maximaal 5,5 m mag bedragen. Verder geldt dat met betrekking tot gebouwen op de 
gronden met de nadere aanduiding II, dat gebouwen uitsluitend mogen worden 
gebouwd binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak, de goothoogte van 
gebouwen maximaal 4 m, de bouwhoogte maximaal 6,5 m en de inhoud van een 
dienstwoning maximaal 500 m³ mag bedragen. Voorts mag het bebouwd oppervlak van 
de op de plankaart aangegeven bouwvlakken maximaal 50% bedragen, uitgezonderd 
het meest westelijk op de plankaart aangegeven bouwvlak, waarvan het bebouwd 
oppervlak maximaal 80% mag bedragen.  
 
Gebruiksregeling 

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik:  
 van de gronden als standplaats voor wagens en kramen die zijn geschikt en 

bestemd voor de uitoefening van detailhandel; 
 van de gronden als terrein voor het al dan niet voor verhuur of verkoop opslaan of 

opstellen van machines, vaar- of vliegtuigen c.q. onderdelen daarvan; 
 van de gronden als opslag-, stort-, lozing- of bergplaats van bruikbare en/of 

onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 
stoffen en producten; 

 van de gronden als tentoonstellingsgelegenheid voor onderkomens, dan wel als 
opslagplaats al dan niet voor verhuur of verkoop van onderkomens.  

 
Binnen de gronden met de deelbestemming “toeristisch kampeerterrein”, 

“recreatieverblijventerrein” en “centrale kampeervoorzieningen” wordt onder strijdig 

gebruik in ieder geval verstaan het gebruiken van de gronden als standplaats voor 
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voertuigen wanneer dat niet gebeurt in verband met het op de bestemming gebruik van 
de grond.  
 
Binnen de gronden met de deelbestemming “toeristisch kampeerterrein” wordt onder 

strijdig gebruik in ieder geval verstaan, het gebruik van de kampeermiddelen en 
gebouwen voor permanente bewoning, voor de uitoefening van enige vorm van 
detailhandel en/of bedrijf.  
 
Binnen de gronden met de deelbestemming “recreatieverblijventerrein” wordt onder 

strijdig gebruik in ieder geval verstaan het gebruiken van kampeermiddelen en 
gebouwen voor permanente bewoning en de uitoefening van enige vorm van 
detailhandel en/of bedrijf.  
 
Binnen de gronden met de deelbestemming “centrale kampeervoorzieningen” wordt 

onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan het gebruik van gebouwen voor 
permanente bewoning, met uitzondering van dienstwoningen.  
 
Binnen de gronden met de deelbestemming “groenvoorzieningen” wordt onder strijdig 

gebruik in ieder geval verstaan het gebruik van de gronden als standplaats voor 
voertuigen en kampeermiddelen.  
 
Aanlegvergunning 

In artikel 5 lid 6 van de planvoorschriften wordt aangegeven dat voor bepaalde 
werkzaamheden een aanlegvergunning nodig is.
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Bijlage 3 
 Plankaart Bestemmingsplan  

"Camping Rooye Asch" 
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Bijlage 4 
 Relevante voorschriften bestemmingsplan 

"Buitengebied Gemert-Bakel 2006" 
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Bespreking bestemmingen Bp "Buitengebied GEMERT-BAKEL 2006" 
 
Artikel 7 Uitgangspunten voor ontwikkeling 
In dit artikel komen de uitgangspunten voor ontwikkelingen aan bod. Daaruit blijkt in 
ieder geval dat tegelijk met het bestemmingsplan een beeldkwaliteitsplan is vastgesteld 
en van het bestemmingsplan onderdeel uitmaakt. Dit beeldkwaliteitsplan bevat de 
richtlijnen voor het beoordelen van de kwalitatieve aanvaardbaarheid van 
ontwikkelingen. Verder wordt ingegaan op de kwalitatieve toets die bij ieder verzoek 
plaats heeft. Indien ontwikkelingen bij recht zijn toegestaan werkt het beeldkwaliteitsplan 
aanvullend.  
 
Artikel 9 Extensiveringsgebied wonen (aanduiding) 
“Het beleid in gebieden met de aanduiding “extensiveringsgebied wonen” is gericht op 

het in gang zetten van een afwaartse beweging met betrekking tot de intensieve 
veehouderij. Bestaande intensieve veehouderijen of agrarische bedrijven met een 
intensieve tak mogen de bouwmogelijkheden, die in dit bestemmingsplan zijn 
toegekend, benutten voor de intensieve veehouderij. Nieuwvestiging van agrarische 
bedrijven is uitgesloten. Omschakeling naar een intensieve veehouderij is ook 
uitgesloten. Uitbreiding van intensieve veehouderijen is uitgesloten behoudens een 
eenmalige uitbreiding van maximaal 10% ten behoeve van dierenwelzijn.”  
 
“De grondgebonden veehouderij kan zich in principe normaal blijven ontwikkelen. 

Omschakeling naar niet grondgebonden (anders dan intensieve veehouderij) of 
grondgebonden landbouw is mogelijk. Omschakeling naar glastuinbouw is uitgesloten. 
Uitbreiding van grondgebonden agrarische bedrijven tot maximaal 1,5 ha is mogelijk na 
een uitgebreide omgevingstoets. Solitaire glastuinbouwbedrijven kunnen doorgroeien tot 
een oppervlakte van maximaal 3 ha netto glas.” 
 
“Binnen het agrarisch bestemmingsvlak zijn alle vormen van permanente 

teeltondersteunende voorzieningen (dus geen kassen) mogelijk. Buiten het 
bestemmingsvlak en aansluitend hieraan zijn permanente teeltondersteunende 
voorzieningen, die omkeerbaar zijn, na afweging toegestaan tot een maximum van 4 ha. 
Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn mogelijk na een uitgebreide 
omgevingstoets.” 
 
“Voor niet agrarische bedrijfsactiviteiten wordt een uitbreiding toegestaan van maximaal 
15% van de bestaande bebouwing. Voor agrarisch verwante bedrijvigheid geldt een 
uitbreiding van maximaal 25%. Afwijking van deze maxima is mogelijk afhankelijk van 
de ligging van het bedrijf en na een uitgebreide omgevingstoets. Omschakeling naar 
een andere niet-agrarische bedrijfsactiviteit is toegestaan binnen de milieucategorieën 
1, 2 en 3. Nieuwe niet-agrarische bedrijfsactiviteiten in milieucategorie 1, 2 en 3 zijn 
toegestaan op vrijkomende agrarische locaties, waarbij overtollige voormalige 
bedrijfsgebouwen worden gesloopt.” 
 
“Ter compensatie van sloop en het inleveren van milieurechten is de bouw van een 

extra woning mogelijk. Ten behoeve van ruimtelijke kwaliteitswinst is eveneens 
toevoeging van een woning mogelijk. Hieronder valt ook woningsplitsing met als doel 
behoud van beeldbepalende panden. Tijdelijke woonvoorzieningen ten behoeve van 
mantelzorg zijn toegestaan. Aan huis gebonden beroepen zijn toegestaan. Verder is 
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afwijking van de maximale maatvoering mogelijk afhankelijk van de ligging en na een 
uitgebreide omgevingstoets.” 
 
“Bestaande recreatiebedrijven zijn positief bestemd en kunnen hun activiteiten blijven 

voortzetten. Op vrijkomende agrarische locaties is het in principe mogelijk een nieuw 
recreatiebedrijf te vestigen.” 
 
Artikel 12 Algemene bepaling 
Alle gronden binnen het plangebied zijn mede bestemd voor landschapsopbouw onder 
andere in de vorm van een groene erfinrichting met een minimale omvang van 20% van 
het bebouwde en verharde deel van het bestemmingsvlak. Verder zijn alle gronden 
mede bestemd voor het behoud, herstel en/of versterking van de omgevingskwaliteit, in 
het bijzonder het behoud, de versterking en/of het herstel van de cultuurhistorische 
waarde van de bebouwing en het behoud, herstel en/of versterking van de 
waterhuishoudkundige waarden.  
 
Artikel 14 Landelijk gebied 
 
Doeleinden 

De voor deze bestemming als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor 
agrarisch grondgebruik, agrarische bedrijfsuitoefening, extensief recreatief medegebruik 
en het behoud en/of herstel van de natuurlijke, aardkundige waarden en beeldkwaliteit, 
afgestemd op de kenmerken zoals aangeduid op de plankaart en omschreven in het 
beeldkwaliteitsplan. 
 
Bouwvoorschriften 

Op of in deze gronden mag niet worden gebouwd.  
 
Artikel 27 Bebouwingsregeling 
In artikel 27 komt naast de dubbeltelbepaling en algemeen bouwverbod ook de 
maatvoering aan bod. Bouwplannen worden integraal getoetst. Wat betreft de situering, 
verschijningsvorm, erfbeplanting en inpassing gelden de criteria van het 
beeldkwaliteitsplan. Voor bouwwerken in het buitengebied die volgens de voorschriften 
zijn toegestaan moeten voldoen aan de maatvoering die staat opgenomen in de tabel bij 
artikel 27.  
 
Artikel 28 Algemene gebruiksbepaling 
Onder strijdig gebruik met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of 
het laten gebruiken van niet voor bewoning bestemde (bij-)gebouwen voor bewoning en 
het gebruiken of laten gebruiken van gronden of gebouwen voor detailhandel behalve 
waar dit volgens de voorschriften expliciet is toegestaan.  
 
Artikel 29 Aanlegvergunning 
In artikel 29 van de planvoorschriften wordt aangegeven dat voor bepaalde 
werkzaamheden een aanlegvergunning nodig is.
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Bijlage 5 
 Deel plankaart bestemmingsplan  

"Buitengebied Gemert-Bakel 2006" 
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Bijlage 6 
 Regels ontwerp bestemmingsplan De Rooye Asch 
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Bespreking bestemmingen ontwerp-bestemmingsplan "De Rooye Asch" 
 
Artikel 3 Agrarisch met waarden 
Dit betreft een conserverende agrarische bestemming voor een privé-perceel dat om 
logische redenen in dit plan is betrokken. Behalve voor agrarisch gebruik is de 
bestemming bedoeld voor het het behoud, herstel en/of ontwikkeling van 
waterhuishoudkundige waarden en extensief recreatief medegebruik. De bestemming 
sluit zoveel mogelijk aan bij de overeenkomstige bestemming uit het bestemmingsplan 
Buitengebied. 

 

Artikel 4 Groen 
Doeleinden 

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 groenvoorzieningen; 
 behoud, herstel en ontwikkeling van natuurlijke, cultuurhistorische, aardkundige en 

waterhuishoudkundige waarden met een zo sterk mogelijke ecologische en 
ruimtelijke samenhang; 

 waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen, waterpartijen en (ondergrondse) 
waterbergings- en infiltratievoorzieningen; 

 aarden wallen; 
 met daaraan ondergeschikt wandel- en/of fietspaden; 
 met daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  

 

Bouwregels 

Ter plaatse van deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd 
ten behoeve van de bestemming en er mogen op deze gronden geen gebouwen worden 
gebouwd. Verder mag de hoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2,5 m, de hoogte 
van de informatiezuil niet meer dan 7 m en de hoogte van de overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde niet meer dan 3,5 m bedragen. 
 
Specifieke gebruiksregels 

Onder een strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en/of 
bouwwerken voor reclamedoeleinden, opslag, parkeren en het verwijderen van 
groenstructuren, anders dan in de vorm van normaal onderhoud.  
 
Artikel 5 Recreatie-1 
Doeleinden 

De voor recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 dagrecreatieve voorzieningen; 
 recreatief verblijf, 
 een centrale recreatieve voorziening ten behoeve van dagrecreatieve voorzieningen 

en recreatief verblijf, 
 voorzieningen ten behoeve van beheer en onderhoud, 
 sport-, speel- en spelvoorzieningen; 
 waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen, waterpartijen en (ondergrondse) 

waterbergings- en infiltratievoorzieningen; 
 kunstobjecten; 
 nutsvoorzieningen; 
 met daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, terreinen, 

wegen en –paden, speelvoorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen. 
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Verder geldt dat binnen de voor recreatie aangewezen gronden maximaal één 
bedrijfswoning is toegestaan en maximaal één centrale recreatieve voorziening is 
toegestaan met een bruto-oppervlakte van maximaal 5.000 m² waarbinnen: 
 horeca is toegestaan tot een bruto-oppervlakte van maximaal 1.000 m; 
 een receptie, ontvangstruimte en aanverwante voorzieningen zijn toegestaan tot een 

bruto-oppervlakte van maximaal 1.500 m²; 
 detailhandel is toegestaan tot een bruto-oppervlakte van maximaal 300 m²; 
 voorzieningen op het gebied van ontspanning en sport, en dienstverlening op het 

gebied van persoonlijke verzorging zijn toegestaan tot een bruto-oppervlakte van 
600 m². 

 
De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘ontsluiting’ zijn primair bestemd voor een 

hoofdontsluiting op de Haveltweg en de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘water’ 

zijn primair bestemd voor open water met een minimale oppervlakte van 8.000 m². 
 
Bouwregels 

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden 
gebouwd ten behoeve van de bestemming en met inachtneming van de volgende 
regels: 
 de bouwhoogte van de centrale recreatieve voorziening mag maximaal 12 m 

bedragen; 
 de inhoud van de bedrijfswoning, inclusief hierbij behorende aan- en bijgebouwen, 

mag maximaal 750 m³ bedragen;  
 de goot- en bouwhoogte van de bedrijfswoning mag respectievelijk maximaal 4 m en 

11 m bedragen; 
 er mogen maximaal 275 recreatieverblijven worden gebouwd waarbij de goot- en 

bouwhoogte respectievelijk maximaal 4 m en 9 m mag bedragen; 
 de afstand tussen niet-aaneengebouwde recreatieverblijven moet minimaal 3 m 

bedragen;  
 de inhoud van de recreatieverblijven mag van ten hoogste 30 verblijven 650 m³, van 

ten hoogste 130 verblijven 500 m³ en voor de overige verblijven 400 m³ bedragen; 
 voor bijgebouwen bij recreatieverblijven is per recreatieverblijf één aangebouwd 

bijbehorend bouwwerk toegestaan en mag de grondoppervlakte maximaal 12 m2 
bedragen en de goot- en bouwhoogte respectievelijk maximaal 3 m en 5 m.  

 voor gebouwen van beheer en onderhoud mag de gezamenlijke oppervlakte 
maximaal 200 m² bedragen en de goot- en bouwhoogte respectievelijk maximaal 
4,5 m en 6,5 m;  

 op recreatieve bouwpercelen mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen  
maximaal 2 m, de bouwhoogte van palen, antenne- en vlaggenmasten maximaal 
6 m en de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 3 m bedragen; 
buiten bouwpercelen geldt hiervoor respectievelijk maximaal 2,5 m, 8 m en 4 m. 

 

Nadere eisen 

Voor de situering en/of afmetingen van bouwwerken, de kapvorm van gebouwen, de 
aanleg en omvang van parkeergelegenheid, de situering van wegen, paden en 
beplanting en de situering en diepte van open water zijn burgemeester en wethouders 
bevoegd nadere eisen te stellen.  
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Specifieke gebruiksregels 

Onder een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en 
bouwwerken voor permanente bewoning, het gebruik van de recreatiewoningen anders 
dan ten behoeve van een bedrijfsmatige exploitatie, het gebruik van gronden en 
bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting, een escortbedrijf, straatprostitutie of 
(het laten uitoefenen van) raamprostitutie, het gebruik van gronden en bouwwerken ten 
behoeve van de uitoefening van enige vorm van handel en/of bedrijf anders dan in het 
kader van, dan wel ten behoeve van het recreatiebedrijf en het gebruik van gronden en 
bouwwerken als verkooppunt voor motorbrandstoffen.  
Het gebruik van het terrein conform deze bestemming is alleen dan planologisch 
toegestaan indien voldoende parkeergelegenheid wordt aangelegd en in stand wordt 
gehouden. 
Het gebruik van het terrein conform deze bestemmingen is voorts alleen planologisch 
toegestaan, indien de groenzone als bedoeld in Artikel 4 wordt aangelegd en in stand 
wordt gehouden met opgaande beplanting, met als doel visuele afscherming tussen het 
recreatieterrein en de omgeving. 
 
Aanlegvergunning 

Voor bepaalde werkzaamheden is ook een aanlegvergunning nodig.  
 
Artikel 6 Recreatie-2 
Ook deze bestemming is bedoeld voor recreatief verblijf, maar is gericht op de 
bestaande individuele recreatiepercelen, waarop één of meer recreatieverblijven 
aanwezig zijn.  
 
Bouwregels 

 per bouwperceel maximaal één recreatieverblijf, tenzij anders aangeduid; 
 de afstand tussen niet-aaneengebouwde recreatieverblijven moet minimaal 3 m 

bedragen; 
 de inhoud van een recreatieverblijf mag maximaal 200 m³ bedragen; 
 de grondoppervlakte van een recreatieverblijf mag maximaal 60 m² bedragen; 
 de goot- en bouwhoogte van een recreatieverblijf respectievelijk maximaal 2,75 m 

en 5 m mag bedragen; 
 bestaande maatafwijkingen zijn positief bestemd; 
 per recreatieverblijf is maximaal één aangebouwd bijbehorend bouwwerk 

toegestaan, tot een grondoppervlakte van maximaal 12 m2 en een goot- en 
bouwhoogte van maximaal 2,25 m respectievelijk 4 m; 

 indien en voor zover bestaande maten of aantallen meer bedragen dan de hiervoor 
genoemde maxima, dan gelden voor het betreffende perceel de bestaande maten of 
aantallen als maximum, mits de mate van overschrijding niet toeneemt; 

 de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 1,80 m 
voor erf- en terreinafscheidingen, maximaal 6 meter voor palen, antenne- en 
vlaggenmasten en maximaal 2,5 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde. 

 
Daarnaast geldt een bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen aan bouwwerken, 
onder meer met het oog op een goede ruimtelijke inpassing conform het 
beeldkwaliteitsplan. Verder bevat de bestemming specifieke gebruiksregels, waarmee 
onder andere een persoonsgebonden overgangsrecht voor enkele recreanten 
planologisch wordt geregeld. 
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Artikel 7 Recreatie-3 
Deze bestemming is opgenomen voor enkele bestaande recreatieve percelen zonder 
recreatieverblijf. Het is niet toegestaan om op deze percelen een recreatieverblijf te 
bouwen, tenzij na wijziging naar de bestemming Recreatie-1. 
 
Artikel 8 Verkeer - Verblijfsgebied 
 
Doeleinden 

De voor ‘Verkeer-Verblijfsgebied” aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 erftoegangswegen; 
 verblijfsgebieden; 
 parkeerterreinen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’; 
 nutsvoorzieningen; 
 met daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen 

zijn begrepen,  
 waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen, waterpartijen en (ondergrondse) 

waterbergings- en infiltratievoorzieningen.  
 
Bouwregels 

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden 
gebouwd ten behoeve van de bestemming waarbij de bouwhoogte maximaal 10 meter 
mag bedragen voor bouwwerken ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling 
van het verkeer waaronder bruggen zijn begrepen en maximaal 3 m voor overige 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  
 
Specifieke gebruiksregels 

Onder een gebruik, strijdig met de bestemming, wordt in ieder geval gerekend het 
gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van straatprostitutie.  
 
Artikel 9 Algemene bouwregels 
In dit artikel staan regels opgenomen over aangrenzende terreinen en de 
bebouwingsmogelijkheden en de wijze waarop met ondergeschikte bouwdelen moet 
worden omgegaan. Verder blijven de voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien 
van onderwerpen van stedenbouwkundige aard overeenkomstig het gestelde in artikel 9 
lid 2 van de Woningwet buiten toepassing met uitzondering van de bereikbaarheid van 
gebouwen voor wegverkeer, de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten, de 
parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden en de ruimte tussen bouwwerken. 
Verder zijn ongeacht het bepaalde in het plan vergunningsvrije bouwwerken als bedoeld 
in het Besluit Bouwvergunningvrije en licht vergunningsplichtige bouwwerken 
toegestaan. 
 
Artikel 10.1 Vormen van verboden gebruik (onbebouwd) 
Als een verboden gebruik wordt in dit plan in ieder geval beschouwd een gebruik van 
gronden en/of water: 
 als opslag-, stort-, lozings- of bergplaats van onbruikbare of althans aan hun 

oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen of producten, behoudens voor 
zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van 
de grond; 

 als terrein voor het al dan niet voor de verkoop opslaan of opstellen van ongebruikte 
en/of gebruikte, dan wel geheel of gedeeltelijk uit gebruikte onderdelen 
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samengestelde machines, voer-, vaar- of vliegtuigen c.q. onderdelen daarvan, die 
bruikbaar en niet aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken zijn, behoudens voor 
zover het betreft parkeren en overigens voor zover dat noodzakelijk is in verband 
met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

 als opslagplaats van hout en/of aannemersmaterialen, behoudens voor zover dat 
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond, 
of ten behoeve van bouw of andere tijdelijke werkzaamheden.  
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Bijlage 7 
 Verbeelding ontwerp bestemmingsplan De Rooye Asch 
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Bijlage 8 
 Uitgebreide behandeling Planologische vergelijking 
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1. Bestemmingsplan “Camping Rooije Asch” 
 
Op grond van het bestemmingsplan “Camping Rooije Asch” gelden ter plaatse van de 

beoogde ontwikkeling de bestemming “Verblijfsrecreatie”, welke bestemming is 

opgedeeld in de bestemmingen “toeristisch kampeerterrein”, “recreatieverblijventerrein”, 

“centrale kampeervoorzieningen” en “groenvoorzieningen”. Deze gronden mogen 
slechts gebruikt worden voor aan verblijfsrecreatie gerelateerde functies (zie verder 
paragraaf 5.2).  
 
Gebruik  
 
Groen 

De bestemming “Groen” brengt een verandering van gebruik met zich nu de 

bestemming “Groen” ook gaat gelden voor een aantal gronden dat in het huidige 

bestemmingsplan de deelbestemming “Recreatieverblijventerrein” heeft. In de 

voorgenomen situatie mogen de betreffende gronden daardoor niet meer gebruikt 
worden ten behoeve van sanitaire voorzieningen, nutsvoorzieningen, 
recreatiewoningen, stacaravans, overige kampeermiddelen met bijbehorende 
bijgebouwen, alsmede verharde paden waar dat is aangeduid. Aan de andere kant 
mogen in de voorgenomen situatie de gronden wel gebruikt worden voor 
waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen, waterpartijen, (ondergrondse) 
waterbergings- en infiltratievoorzieningen met daaraan ondergeschikt verhardingen. Dit 
gebruik is momenteel binnen de deelbestemming “Groenvoorzieningen” niet mogelijk. 

Verder staat in het huidige bestemmingsplan dat de deelbestemming 
“Groenvoorzieningen” de visuele afscherming van het plangebied als functie heeft. Deze 

bepaling komt niet met zoveel woorden terug in de bestemming “Groen” al staat wel 

vermeld dat tot een strijdig gebruik met deze bestemming in ieder geval wordt gerekend 
het verwijderen van groenstructuren, anders dan in de vorm van normaal onderhoud.  
 
Door de voorgenomen bestemmingswijziging zal het gebruik van bovengenoemde 
gronden veranderen. Dit betekent dat op delen waar voorheen het gebruik van 
bijvoorbeeld stacaravans was toegestaan deze gebruiksmogelijkheid onder het 
vigerende bestemmingsplan voor de betreffende gronden niet kan worden voortgezet. 
De gronden zullen niet intensiever gebruikt gaan worden.  
 
Recreatie-1 

De bestemming “Recreatie-1” zal gaan gelden voor het overgrote deel van het 
plangebied. Hoewel in vergelijking tot het huidige bestemmingsplan ook in het 
voorgenomen bestemmingsplan het overgrote deel van de gronden wordt aangewezen 
voor recreatie, valt te wijzen op een belangrijk verschil. Het huidige bestemmingsplan is 
in vergelijking tot het voorgenomen bestemmingsplan veel gedetailleerder van aard 
doordat de verschillende deelbestemmingen binnen de bestemming “Verblijfsrecreatie” 

nader staan aangeduid op de plankaart. Dit betekent dat deze gronden enkel gebruikt 
mogen worden overeenkomstig het bepaalde voor de deelbestemming. In het 
voorgenomen bestemmingsplan daarentegen staat het, behoudens de gronden die zijn 
aangewezen met de aanduiding “ontsluiting” welke primair zijn bestemd voor een 

hoofdontsluiting, vrij om de gronden te gebruiken voor de functies die in artikel 4.1 van 
de Regels staan opgesomd. Wel moet een gedeelte van het gebied worden 
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gereserveerd voor voldoende waterberging. Het voorgenomen bestemmingsplan kent 
gedetailleerde regels doch een globale kaart, waardoor de plaatsing van gebouwen voor 
recreatiewoningen maar ook de centrale recreatieve voorziening vrij is. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat gronden die momenteel de deelbestemming “recreatieverblijventerrein” 

kennen en waar uitsluitend zijn toegestaan sanitaire voorzieningen, nutsvoorzieningen, 
recreatiewoningen, stacaravans en overige bijbehorende bijgebouwen, in het 
voorgenomen bestemmingsplan ook als centrale recreatieve voorziening gebruikt 
mogen worden. Dit heeft ook gevolgen voor de bouwregels maar daar wordt later op in 
gegaan.  
 
Hieronder wordt per deelbestemming aangegeven in hoeverre een verandering van 
gebruik optreedt: 
 
a. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming “centrale kampeervoorzieningen” voorzien 

van de aanduiding I:  
Door de voorgenomen bestemmingswijziging zal het gebruik van deze gronden 
veranderen doordat niet alleen sanitaire voorzieningen en een sportveld zijn 
toegestaan maar ook de functies genoemd in artikel 4.1. zoals een centrale 
recreatieve voorziening. Binnen deze voorziening is onder andere horeca en 
detailhandel toegestaan. Verder is een deel van het gebied bestemd voor open 
water. Tenslotte kunnen de gronden intensiever gebruikt worden in de nieuwe 
situatie.  

 
b. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming “centrale kampeervoorzieningen” voorzien 

van de aanduiding II: 
Door de voorgenomen bestemmingswijziging zal het gebruik van deze gronden 
veranderen. In de nieuwe situatie mogen de gronden ook gebruikt worden voor de 
functies genoemd in artikel 4.1. zoals een centrale recreatieve voorziening. Verder is 
de grond met de aanduiding ‘ontsluiting’ primair bestemd voor een hoofdontsluiting 

op de Haveltweg. Tenslotte kunnen de gronden intensiever gebruikt worden in de 
nieuwe situatie.  

 
c. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming “centrale kampeervoorzieningen” voorzien 

van de aanduiding III 
Door de voorgenomen bestemmingswijziging zal het gebruik van deze gronden 
veranderen doordat niet alleen sanitaire voorzieningen en een speelterrein zijn 
toegestaan maar ook de functies genoemd in artikel 4.1. zoals een centrale 
recreatieve voorziening waarbinnen horeca en detailhandel. Daar komt bij dat de 
gronden in de nieuwe situatie niet meer gebruikt mogen worden voor een 
openluchtzwembad. Tenslotte kunnen de gronden intensiever gebruikt worden in de 
nieuwe situatie. 
 

d. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming “toeristisch kampeerterrein” 
Door de voorgenomen bestemmingswijziging zal het gebruik van deze gronden 
veranderen doordat in de nieuwe situatie niet alleen sanitaire voorzieningen, 
nutsvoorzieningen, verharde paden (indien dit is aangeduid) en kampeermiddelen 
zijn toegestaan maar ook de functies genoemd in artikel 4.1. zoals enige vorm van 
bedrijf en/of detailhandel gebruikt mogen worden. In het huidige bestemmingsplan is 
het gebruik van de gronden voor deze functies expliciet niet toegestaan. Binnen 
deze voorziening is onder andere horeca en detailhandel toegestaan. Verder komt 
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in de nieuwe situatie niet terug dat de gronden niet gebruikt mogen worden 
stacaravans. Tenslotte kunnen de gronden intensiever gebruikt worden in de nieuwe 
situatie. 

 
e. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming Recreatieverblijven en aanduiding max 74 

staanplaatsen 
Door de voorgenomen bestemmingswijziging zal het gebruik van deze gronden 
deels veranderen doordat deze gronden in de nieuwe situatie ook gebruikt mogen 
worden voor de functies genoemd in artikel 4.1 zoals sport-, speel- en 
spelvoorzieningen. Ook mogen de gronden voor enige vorm van bedrijf en/of 
detailhandel gebruikt mogen worden. In het huidige bestemmingsplan is het gebruik 
van de gronden voor deze functies expliciet niet toegestaan. Voor specifieke 
percelen gelden in de nieuwe situatie aparte bestemmingen (R-2 en/of R-3).  
Tenslotte is in de nieuwe situatie niet op de kaart aangegeven dat de betreffende 
gronden gebruikt mogen worden voor maximaal 74 recreatiewoningen of 
kampeermiddelen. De gronden mogen in principe gebruikt worden voor meer dan 74 
recreatiewoningen of kampeermiddelen. Uiteraard wel met in achtneming van de 
maxima zoals die staan opgenomen in de regels. Tenslotte kunnen de gronden 
intensiever gebruikt worden in de nieuwe situatie. 

 
f. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming Recreatieverblijven en aanduiding max 112 

staanplaatsen 
Door de voorgenomen bestemmingswijziging zal het gebruik van deze gronden 
veranderen doordat deze gronden in de nieuwe situatie ook gebruikt mogen worden 
voor de functies genoemd in artikel 4.1 zoals sport-, speel- en spelvoorzieningen. 
Ook mogen de gronden voor enige vorm van bedrijf en/of detailhandel gebruikt 
mogen worden. In het huidige bestemmingsplan is het gebruik van de gronden voor 
deze functies expliciet niet toegestaan. Voor specifieke percelen gelden in de 
nieuwe situatie aparte bestemmingen (R-2 en/of R-3). Tenslotte is in de nieuwe 
situatie niet op de kaart aangegeven dat de betreffende gronden gebruikt mogen 
worden voor maximaal 112 recreatiewoningen of kampeermiddelen. De gronden 
mogen in principe gebruikt worden voor meer dan 112 recreatiewoningen of 
kampeermiddelen. Uiteraard wel met in achtneming van de maxima zoals die staan 
opgenomen in de regels. Tenslotte kunnen de gronden intensiever gebruikt worden 
in de nieuwe situatie. 

 
g. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming Recreatieverblijven en aanduiding max 113 

staanplaatsen 
Door de voorgenomen bestemmingswijziging zal het gebruik van deze gronden 
veranderen doordat deze gronden in de nieuwe situatie ook gebruikt mogen worden 
voor de functies genoemd in artikel 4.1 zoals sport-, speel- en spelvoorzieningen. 
Ook mogen de gronden voor enige vorm van bedrijf en/of detailhandel gebruikt 
mogen worden. In het huidige bestemmingsplan is het gebruik van de gronden voor 
deze functies expliciet niet toegestaan. Voor specifieke percelen gelden in de 
nieuwe situatie aparte bestemmingen (R-2 en/of R-3). Tenslotte is in de nieuwe 
situatie niet op de kaart aangegeven dat de betreffende gronden gebruikt mogen 
worden voor maximaal 113 recreatiewoningen of kampeermiddelen. De gronden 
mogen in principe gebruikt worden voor meer dan 113 recreatiewoningen of 
kampeermiddelen. Uiteraard wel met in achtneming van de maxima zoals die staan 
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opgenomen in de regels. Tenslotte kunnen de gronden intensiever gebruikt worden 
in de nieuwe situatie. 

 
h. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming Recreatieverblijven en aanduiding max 35 

staanplaatsen 
Door de voorgenomen bestemmingswijziging zal het gebruik van deze gronden 
veranderen doordat deze gronden in de nieuwe situatie ook gebruikt mogen worden 
voor de functies genoemd in artikel 4.1 zoals sport-, speel- en spelvoorzieningen. 
Ook mogen de gronden voor enige vorm van bedrijf en/of detailhandel gebruikt 
mogen worden. In het huidige bestemmingsplan is het gebruik van de gronden voor 
deze functies expliciet niet toegestaan. Voor specifieke percelen gelden in de 
nieuwe situatie aparte bestemmingen (R-2 en/of R-3). Tenslotte is in de nieuwe 
situatie niet op de kaart aangegeven dat de betreffende gronden gebruikt mogen 
worden voor maximaal 35 recreatiewoningen of kampeermiddelen. De gronden 
mogen in principe gebruikt worden voor meer dan 35 recreatiewoningen of 
kampeermiddelen. Uiteraard wel met in achtneming van de maxima zoals die staan 
opgenomen in de regels. Tenslotte kunnen de gronden intensiever gebruikt worden 
in de nieuwe situatie. 

 
i. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming Recreatieverblijven en aanduiding max 64 

staanplaatsen 
Door de voorgenomen bestemmingswijziging zal het gebruik van deze gronden 
veranderen doordat deze gronden in de nieuwe situatie ook gebruikt mogen worden 
voor de functies genoemd in artikel 4.1 zoals sport-, speel- en spelvoorzieningen. 
Ook mogen de gronden voor enige vorm van bedrijf en/of detailhandel gebruikt 
mogen worden. In het huidige bestemmingsplan is het gebruik van de gronden voor 
deze functies expliciet niet toegestaan. Voor specifieke percelen gelden in de 
nieuwe situatie aparte bestemmingen (R-2 en/of R-3). Tenslotte is in de nieuwe 
situatie niet op de kaart aangegeven dat de betreffende gronden gebruikt mogen 
worden voor maximaal 64 recreatiewoningen of kampeermiddelen. De gronden 
mogen in principe gebruikt worden voor meer dan 64 recreatiewoningen of 
kampeermiddelen. Uiteraard wel met in achtneming van de maxima zoals die staan 
opgenomen in de regels. Tenslotte kunnen de gronden intensiever gebruikt worden 
in de nieuwe situatie. 
 

j. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming Recreatieverblijven en aanduiding max 8 
staanplaatsen. 
Door de voorgenomen bestemmingswijziging zal het gebruik van deze gronden 
veranderen doordat deze gronden in de nieuwe situatie ook gebruikt mogen worden 
voor de functies genoemd in artikel 4.1 zoals sport-, speel- en spelvoorzieningen. 
Ook mogen de gronden voor enige vorm van bedrijf en/of detailhandel gebruikt 
mogen worden. In het huidige bestemmingsplan is het gebruik van de gronden voor 
deze functies expliciet niet toegestaan. Voor specifieke percelen gelden in de 
nieuwe situatie aparte bestemmingen (R-2 en/of R-3). Tenslotte is in de nieuwe 
situatie niet op de kaart aangegeven dat de betreffende gronden gebruikt mogen 
worden voor maximaal 8 recreatiewoningen of kampeermiddelen. De gronden 
mogen in principe gebruikt worden voor meer dan 8 recreatiewoningen of 
kampeermiddelen. Uiteraard wel met in achtneming van de maxima zoals die staan 
opgenomen in de regels. Tenslotte kunnen de gronden intensiever gebruikt worden 
in de nieuwe situatie. 
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Bouwregels 
 
Groen 

Binnen de bestemming “Groen” is het, behoudens de bouw van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, niet toegestaan om gebouwen te bouwen. In het huidige 
bestemmingsplan geldt binnen de deelbestemming “Groenvoorzieningen” hetzelfde, met 

dien verstande dat daar ook geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen worden 
gebouwd.11 Binnen de deelbestemming “Recreatieverblijventerrein” daarentegen is de 

bouw van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde wel mogelijk. Het 
maximale aantal bouweenheden zoals dat is aangegeven op de plankaart dient daarbij 
wel in acht te worden gehouden.  
 
Recreatie 

Hieronder wordt ten aanzien van de bouwregels per deelbestemming voor wat betreft de 
hoogten van gebouwen, de hoogten van bouwwerken en de oppervlaktes van 
gebouwen aangegeven, of wel of geen sprake is van een toename.  
 

a. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming “centrale kampeervoorzieningen” voorzien 

van de aanduiding I  
Op grond van de vigerende bouwregels mag het gezamenlijk oppervlak van 
gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen maximaal 200 m² bedragen. Dit 
komt overeen met het vigerende bestemmingsplan waar de gezamenlijke 
oppervlakte voor gebouwen voor beheer en onderhoud ook maximaal 200 m² mag 
bedragen.12 Wel mag de bouwhoogte van gebouwen voor beheer en onderhoud 1 
meter hoger zijn dan momenteel is toegestaan. Naast sanitaire voorzieningen zijn in 
het huidige bestemmingsplan geen andere bouwwerken toegestaan. In het 
voorgenomen bestemmingsplan daarentegen mogen op de gronden bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde worden gebouwd en ook  andere gebouwen dan de 
gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen. De maximale bouwhoogte van 
de centrale voorziening, bedrijfswoning en recreatieverblijven mag respectievelijk 
12m, 11m en 9m bedragen. Dit is een toename ten opzichte van de bouwhoogte in 
het vigerende bestemmingsplan. De maximale bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen is in het huidige als voorgenomen bestemmingsplan maximaal 
2 m. Wel wordt in het huidige bestemmingsplan nog een onderscheid gemaakt 
tussen terreinafscheidingen ten behoeve van het kampeerterrein en de overige 
terreinafscheidingen. Overige terreinafscheidingen mogen in het huidige 
bestemmingsplan maximaal 1 m bedragen. Deze bouwhoogte wordt ook 
aangehouden voor de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde. In het 

                                                   
11 In artikel 5 lid 3 aanhef van de voorschriften van bestemmingsplan “Camping Rooije Asch” staat dat binnen de gronden 

behorende tot het gebied met de aanduiding G (Groenvoorzieningen) geen bouwwerken mogen worden gebouwd. 

Daarbij wordt niet gespecificeerd of het daarbij gaat om zowel gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Doordat in voornoemd lid vervolgens regels staan opgesomd voor bouwwerken, waar gebouwen en bouwwerken, geen 

gebouw zijnde onder worden verstaan, welke gelden voor de andere deelbestremmingen is er bij het opstellen van deze 

planschaderisicoanalyse vanuit gegaan dat binnen de deelbestemming “Groenvoorzieningen” de bouw van gebouwen als 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet mogelijk is.  

12 In het voorgenomen bestemmingsplan komt de term sanitaire voorzieningen niet terug. Bij het opstellen van de 

planschaderisicoanalyse is er vanuit gegaan dat deze voorzieningen wel zijn toegestaan in de voorgenomen situatie doch 

dat deze vallen onder voorzieningen ten behoeve van beheer en onderhoud. In de begripsbepaling is niet nader 

omschreven wat onder voorzieningen ten behoeve van beheer en onderhoud moet worden verstaan.  
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voorgenomen bestemmingsplan mogen overige bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde maximaal 3,5 meter bedragen. Palen, antenne- en vlaggenmasten mogen 
maximaal 8 meter bedragen.13 In tegenstelling tot de maximale bouwhoogte van 
verlichtingsarmaturen is dit een verschil van 3 meter. De bouwmassa van de 
gronden kan toenemen daar de gronden in ieder geval voor meer dan 200 m² 
bebouwd mogen worden.  

 
b. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming “centrale kampeervoorzieningen” voorzien 

van de aanduiding II 
Wat onder a is vermeld over sanitaire voorzieningen en bouwwerken, geen 
bouwwerken zijnde geldt ook voor deze gronden. In het huidige bestemmingsplan 
mogen de gebouwen uitsluitend worden gebouwd binnen het op de plankaart 
aangegeven bouwvlak en is de bebouwing van dat bouwvlak aan percentages 
gebonden. Ook is aangegeven welke inhoud een dienstwoning maximaal mag 
hebben. In het nieuwe bestemmingsplan komen deze bouwvlakken niet terug en 
mogen de gronden, behoudens de plek waar op de kaart ontsluiting is aangeduid, 
vrij bebouwd worden. Ofschoon wel de eisen in de regels acht moeten worden 
genomen omtrent maximale inhoud en oppervlakte van gebouwen kan worden 
gesteld dat de bouwmassa van de gronden zal toenemen. De bouwhoogte van 
gebouwen mag in tegenstelling tot de huidige situatie ook meer dan 6,5 meter 
bedragen.  

 
c. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming “centrale kampeervoorzieningen” voorzien 

van de aanduiding III 
Wat onder a is vermeld over sanitaire voorzieningen, bouwwerken, geen 
bouwwerken zijnde en gebouwen geldt ook voor deze gronden.  

 
d. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming “toeristisch kampeerterrein” 

Wat onder a is vermeld over bouwwerken, geen bouwwerken zijnde geldt ook voor 
deze gronden. Op grond van de vigerende bouwregels mogen deze gronden 
worden bebouwd met sanitaire voorzieningen en nutsvoorzieningen. De 
gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 200 m² bedragen en de bouwhoogte 
maximaal 5,5 meter. In het voorgenomen bestemmingsplan mogen de gronden in 
ieder geval voor meer dan 200 m² bebouwd worden. Bovendien mag de 
bouwhoogte van gebouwen mag in tegenstelling tot de huidige situatie ook meer 
dan 5,5 meter bedragen.  

 
e. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming Recreatieverblijven en max 74 

staanplaatsen 
Wat onder a is vermeld over bouwwerken, geen bouwwerken zijnde geldt ook voor 
deze gronden. Op grond van het vigerende bestemmingsplan mogen deze gronden 
bebouwd worden met recreatiewoningen, kampeermiddelen, bijgebouwen bij 
kampeermiddelen en recreatiewoningen en gebouwen ten behoeve van sanitaire 
voorzieningen en nutsvoorzieningen. Op de onderhavig gronden mogen maximaal 
74 recreatiewoningen worden gebouwd of kampeermiddelen worden geplaatst. 
Indien de maximale goot- en bouwhoogte, maximale oppervlakte en maximale 

                                                   
13 In het voorgenomen bestemmingsplan komt niet naar voren wat onder palen moet worden verstaan. Bij het 

opstellen van deze planschaderisicoanalyse zijn we er vanuit gegaan dat daaronder ook palen worden verstaan die 

dienen om het terrein te verlichten.  
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inhoud van recreatiewoningen wordt vergeleken met het voorgenomen 
bestemmingsplan kan worden gesteld dat deze maten ongewijzigd blijven. Wel 
verdwijnt de bepaling dat op die plek maximaal 74 recreatiewoningen mogen 
worden gebouwd. De bepaling dat de inhoud en oppervlakte van recreatiewoningen 
meer mag bedragen indien deze op het tijdstip van het van kracht worden van het 
bestemmingsplan een grotere inhoud hebben, komt niet terug in het voorgenomen 
bestemmingsplan. De maximale grondoppervlakte en maximale bouwhoogte van 
bijgebouwen neemt toe in het voorgenomen bestemmingsplan. Ook hier geldt dat de 
bepaling dat de oppervlakte en bouwhoogte van een bijgebouw meer mag bedragen 
indien deze op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan een 
grotere inhoud kennen, komt niet terug in het voorgenomen bestemmingsplan. 
Verder mogen gebouwen voor beheer en onderhoud 3 meter hoger worden dan 
momenteel is toegestaan.  
Het bovenstaande geldt overigens niet (volledig) voor bebouwing binnen de nieuwe 
bestemming R-2. De bebouwing van deze bestaande, individuele percelen is 
beperkt tot (ongeveer) de bestaande mogelijkheden of is afgestemd op de huidige, 
feitelijk aanwezige situatie, indien en voor zover de aangegeven maximum maten 
worden overschreden. Voor de nieuwe bestemming R-3 geldt dat hier geen 
recreatieverblijf meer mag worden gebouwd, alleen - in beperkte mate - 
bijbehorende bebouwing. Voor deze percelen zijn de bebouwings-mogelijkheden 
dus aanzienlijk beperkter dan op grond van het vigerende plan. 

 
f. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming Recreatieverblijven en max 112 

staanplaatsen 
Wat onder a is vermeld over bouwwerken, geen bouwwerken zijnde geldt ook voor 
deze gronden. Op grond van het vigerende bestemmingsplan mogen deze gronden 
bebouwd worden met recreatiewoningen, kampeermiddelen, bijgebouwen bij 
kampeermiddelen en recreatiewoningen en gebouwen ten behoeve van sanitaire 
voorzieningen en nutsvoorzieningen. Op de onderhavig gronden mogen maximaal 
112 recreatiewoningen worden gebouwd of kampeermiddelen worden geplaatst. 
Deze maximering komt in het voorgenomen bestemmingsplan niet terug. Verder zijn 
in het voorgenomen bestemmingsplan onder andere hogere goot- en bouwhoogten 
van recreatieverblijven toegestaan. Ook mag de inhoud van een recreatiewoning 
meer dan 200 m³ bedragen. Naast recreatiewoningen is de bouw van de centrale 
recreatieve voorziening en bedrijfswoning daar ook mogelijk. De maximale 
bouwhoogte van deze centrale recreatieve voorziening en bedrijfswoning is meer 
dan in het huidige bestemmingsplan is toegestaan.  
 
Het bovenstaande geldt overigens niet (volledig) voor bebouwing binnen de nieuwe 
bestemming R-2. De bebouwing van deze bestaande, individuele percelen is 
beperkt tot (ongeveer) de bestaande mogelijkheden of is afgestemd op de huidige, 
feitelijk aanwezige situatie, indien en voor zover de aangegeven maximum maten 
worden overschreden. Voor de nieuwe bestemming R-3 geldt dat hier geen 
recreatieverblijf mag worden gebouwd, alleen - in beperkte mate - bijbehorende 
bebouwing. Voor deze percelen zijn de bebouwingsmogelijkheden dus aanzienlijk 
beperkter dan op grond van het vigerende plan. 
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g. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming Recreatieverblijven en max 113 
staanplaatsen 
Wat onder a is vermeld over bouwwerken, geen bouwwerken zijnde en onder f over 
gebouwen geldt ook voor deze gronden. Toename van bouwhoogte van gebouwen, 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde en oppervlakte gebouwen.  

 
h. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming Recreatieverblijven en max 35 

staanplaatsen 
Wat onder a is vermeld over bouwwerken, geen bouwwerken zijnde en onder f over 
gebouwen geldt ook voor deze gronden. Toename van bouwhoogte van gebouwen, 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde en oppervlakte gebouwen.  

 
i. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming Recreatieverblijven en max 64 

staanplaatsen 
Wat onder a is vermeld over bouwwerken, geen bouwwerken zijnde en onder f over 
gebouwen geldt ook voor deze gronden. Toename van bouwhoogte van gebouwen, 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde en oppervlakte gebouwen.  

 
j. Verblijfsrecreatie, met deelbestemming Recreatieverblijven en max 8 staanplaatsen. 

Wat onder a is vermeld over bouwwerken, geen bouwwerken zijnde en onder f over 
gebouwen geldt ook voor deze gronden. Toename van bouwhoogte van gebouwen, 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde en oppervlakte gebouwen.  

 
 

2. Bestemmingsplan Buitengebied Gemert-Bakel 2006 

 
Gebruik 
 
Groen 
De bestemming “Groen” brengt een verandering van gebruik met zich nu de 

bestemming “Groen” ook gaat gelden voor gronden die in het huidige bestemmingsplan 

de bestemming landelijk gebied kennen. In het voorgenomen bestemmingsplan mogen 
de betreffende gronden daardoor niet meer gebruikt worden ten behoeve van agrarisch 
grondgebruik, agrarische bedrijfsuitoefening en extensief recreatief medegebruik. De 
gronden met de bestemming “Groen” zijn in het voorgenomen bestemmingsplan 

bestemd voor onder andere groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, 
waterlopen, waterpartijen, (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen met 
daaraan ondergeschikt verhardingen.  
 
Door de voorgenomen bestemmingswijziging zal het gebruik van bovengenoemde 
gronden veranderen. Het zal niet intensiever gebruikt gaan worden.  
 
Recreatie-1 

De bestemming “Recreatie-1” zal gaan gelden voor het overgrote deel van het 

plangebied. Zoals onder 5.4.1 reeds is opgemerkt, is in het voorgenomen 
bestemmingsplan het overgrote deel van de gronden aangewezen voor recreatie en is 
het voorgenomen bestemmingsplan globaal van aard. Dit betekent dat de gronden 
gebruikt mogen worden voor de functies die in artikel 4.1 van de Regels staan 
opgesomd. Dit betekent in ieder geval dat de gronden gebruikt mogen worden voor 
recreatieve voorzieningen. Deze voorzieningen zijn op de gronden, hoewel in het 
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huidige bestemmingsplan wel vormen van recreatie zoals wandelen, fietsen en 
skeeleren zijn toegestaan, niet mogelijk in het vigerende bestemmingsplan. In het 
huidige bestemmingsplan zijn deze gronden bestemd voor landelijk gebied. Daar komt 
bij dat een deel van de gronden moet worden ingericht voor open water met een 
minimale oppervlakte van 8.000 m². In het huidige bestemmingsplan is wel in een 
algemene bepaling geregeld dat alle gronden mede zijn bestemd voor 
landschapsopbouw die bestaat uit herstel en/of versterking van de 
waterhuishoudkundige waarden doch niet dat ter plaatse van gronden waar de 
bestemming Landelijk gebied geldt een dergelijke hoeveelheid water is toegestaan.  
 
Door de voorgenomen bestemmingswijziging zal het gebruik van bovengenoemde  
gronden veranderen. Het zal niet intensiever gebruikt gaan worden.  
 
Verkeer – verblijfsgebied 

De bestemming “Verkeer – Verblijfsgebied” brengt een verandering van het gebruik met 
zich nu de bestemming “Verkeer- Verblijfsgebied zal gaan gelden voor de gronden in 
het noordelijke deel van het plangebied, welke gronden momenteel de bestemming 
Landelijk gebied kennen. In het voorgenomen bestemmingsplan mogen de betreffende 
gronden daardoor niet meer gebruikt worden ten behoeve van agrarisch grondgebruik, 
agrarische bedrijfsuitoefening en extensief recreatief medegebruik. Deze gronden zijn in 
het voorgenomen bestemmingsplan bestemd voor erftoegangswegen, verblijfsgebieden 
en parkeerterreinen ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’.  
 
Bouwregels 
 
Groen 

Binnen de bestemming “Groen” is het, behoudens de bouw van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, niet toegestaan om gebouwen te bouwen. In het huidige 
bestemmingsplan geldt binnen de bestemming Landelijk gebied dat daar niet mag 
worden gebouwd. Doordat op de betreffende gronden ook de aanduiding 
“extensiveringsgebied wonen” rust, geldt behoudens voorgaande dat de uitbreiding van 

intensieve veehouderijen is uitgesloten behoudens een eenmalige uitbreiding van 10% 
ten behoeve van dierenwelzijn. Ook kunnen solitaire glastuinbouwbedrijven doorgroeien 
tot een oppervlakte van maximaal 3 ha netto glas. Voor niet-agrarische 
bedrijfsactiviteiten wordt een uitbreiding toegestaan van maximaal 15% van de 
bestaande bebouwing. De maximale bouwhoogte mag daarbij maximaal 10 m 
bedragen. Doordat er op of naast de gronden geen intensieve veehouderij, solitaire 
glastuinbouwbedrijven of agrarische bedrijven zijn gevestigd, is de uitbreiding en 
vestiging hiervan niet mogelijk. De nieuwvestiging van agrarische bedrijven is 
uitgesloten, evenals de omschakeling naar een intensieve veehouderij. Gelet op 
voorgaande kan dan ook worden gesteld dat de bouw van gebouwen op de betreffende 
gronden niet mogelijk is.  Op de gronden met de bestemming landelijk gebied mogen 
wel bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd met een hoogte van 
maximaal 2,50 meter, met uitzondering van hekwerken. In het bestemmingsplan staat 
niet hoe hoog hekwerk dan wel maximaal mag zijn. In het voorgenomen 
bestemmingsplan neemt de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde toe.  
 

Recreatie-1  

In het voorgenomen bestemmingsplan mogen de gronden onder andere bebouwd 
worden met gebouwen voor dagrecreatieve voorzieningen en een centrale recreatieve 
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voorziening. Doordat in het huidige bestemmingsplan ter plaatse van de betreffende 
gronden de bouw van gebouwen niet is toegestaan, nemen de hoogte en oppervlakte 
van gebouwen toe. Ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde is bepaald dat 
de hoogte hiervan, behoudens hekken, maximaal 2,50 meter mag bedragen. In 
vergelijking tot het voorgenomen bestemmingsplan mag de hoogte voor erf- en 
terreinafscheidingen maximaal 2 meter bedragen. Palen, antenne en vlaggenmasten 
mogen maximaal 8 meter zijn. De overige bouwwerken 3,5 meter. Gelet op voorgaande 
kan gesteld worden dat er ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
behoudens palen, antenne en vlaggenmasten een minimale verhoging plaatsvindt.  
 

Verkeer – Verblijfsgebied 

Wat onder hierboven bij groen is vermeld over gebouwen geldt ook voor deze gronden. 
Binnen de bestemming “Verkeer – Verblijfsgebied” mag de bouwhoogte maximaal 10 

meter bedragen voor bouwwerken ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling 
van het verkeer, waaronder bruggen zijn begrepen. Overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde mogen maximaal 3 meter bedragen. Doordat in het huidige 
bestemmingsplan bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen worden gebouwd met 
een hoogte van maximaal 2,50 meter, behoudens hekken, neemt de bouwhoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde toe.  
 
 





Bijlage 9: Aangepast exploitatieplan 2013/2014 
 
 
Exploitatieplan in te voegen en/of separaat beschibaar. 
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DEEL A: TOELICHTING 
 
 
 
1. Inleiding 
 
 
1.1. Aanleiding exploitatieplan 
 
Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (hierna te noemen: “Wro”) dient een exploitatieplan 
te worden vastgesteld bij het bestemmingsplan “De Rooye Asch 2013”. Het bestemmingsplan maakt de 
realisatie van circa 275 recreatieverblijven mogelijk. Daarnaast blijven de bestaande 62 recreatiekavels 
gehandhaafd. De nieuw te ontwikkelen recreatiekavels en de bestaande recreatiekavels hebben een 
totaal van 337 recreatiekavels. Artikel 6.12 lid 2 Wro en artikel 6.2.1a Besluit ruimtelijke ordening 
(hierna te noemen: “Bro”) bepalen dat de verplichting om een exploitatieplan op te stellen, vervalt, 
indien het kostenverhaal anderszins is verzekerd (anterieure overeenkomst met grondeigenaar of 
gemeentelijk grondeigendom), de noodzaak tot het vastleggen van nadere locatie-eisen ontbreekt 
(fasering, sociale woningbouw, particulier opdrachtgeverschap of eisen en regels voor het inrichten van 
de openbare ruimte), of sprake is van financiële kruimelgevallen. 
 
De gronden in het plangebied zijn deels in eigendom van de gemeente en deels in eigendom van 
particuliere eigenaren. De gemeente heeft (nog) niet met alle particuliere eigenaren anterieure 
overeenkomsten gesloten. Daarnaast herbergt het bestemmingsplan “De Rooye Asch 2013” wijzigings-
bevoegdheden voor particuliere eigenaren. Deze wijzigingsbevoegdheden zijn niet in het exploitatie-
plan “De Rooye Asch” opgenomen. Indien deze wijzigingsbevoegdheden door initiatiefnemers aan de 
orde worden gebracht, dienen de (gerealiseerde) kosten voor voorzieningen en planvorming, welke op 
basis van de wettelijke criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit aan de wijzigings-
bevoegdheden toe te rekenen zijn, te worden verhaald op de betreffende initiatiefnemers.  
Omdat derhalve het gemeentelijk kostenverhaal niet anderszins is verzekerd, heeft dit tot gevolg dat de 
gemeente gehouden is om gelijktijdig met het bestemmingsplan “De Rooye Asch 2013” een exploitatie-
plan van het plangebied “De Rooye Asch” vast te stellen.  
 
 
1.2. Koppeling met bestemmingsplan “De Rooye Asch 2013” 
 
Het onderhavige exploitatieplan behoort bij het bestemmingsplan “De Rooye Asch 2013” en biedt mede 
een onderbouwing van de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Het bestemmings-
plan maakt het juridisch-planologisch mogelijk het plangebied “De Rooye Asch” te ontwikkelen tot 
recreatiegebied, inclusief openbare ruimte met bijbehorende groenvoorzieningen. 
 
De vaststelling van het exploitatieplan dient ertoe om: 
- de noodzakelijke juridische basis te leggen voor het kostenverhaal; 
- het tijdvak en fasering te bepalen; 
- eisen, regels en een uitwerking van de regels te stellen. 
 
Met inachtneming van het bestemmingsplan en het onderhavige exploitatieplan kunnen particuliere 
eigenaren de aan hun eigendom toegekende bestemming zelf realiseren. De gemeente zal, indien 
geen anterieure overeenkomst met de betreffende particuliere eigenaar is gesloten, alsdan de te 
verhalen kosten in rekening brengen aan de eigenaren op basis van een posterieure overeenkomst of 
bij het verlenen van een omgevingsvergunning.  
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1.3. Leeswijzer 
 
Het exploitatieplan “De Rooye Asch” bestaat uit een toelichting met bijlagen (deel A), de 
exploitatieopzet met bijlagen (deel B) en de regels met bijlagen (deel C). Conform artikel 6.13 lid 1 
Wro (verplichte onderdelen) en artikel 6.13 lid 2 Wro (niet verplichte onderdelen) zijn de verschillende 
verplichte en niet verplichte onderdelen in het exploitatieplan “De Rooye Asch” verwerkt. 
 
In deel A Toelichting worden in de hoofdstukken 2 en 3 achtereenvolgens de omschrijving van het 
exploitatiegebied, het grondgebruik en de te verwerven gronden gegeven.  
 
In deel B Exploitatieopzet is de exploitatieopzet opgenomen die een raming van de inbrengwaarden, 
van de andere kosten in verband met de exploitatie en van de opbrengsten bevat. Daarnaast is 
opgenomen binnen welk tijdvak en met welke fasering de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden. 
Voorts is de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden opgenomen. 
Tot slot wordt een overzicht gegeven van de reeds gerealiseerde kosten en opbrengsten.  
 
In deel C Regels worden in hoofdstuk 1 de in de regels gebruikte begrippen uitgelegd. Hoofdstuk 2 
bevat de eisen en regels omtrent het uitvoeren van werken en werkzaamheden. In hoofdstuk 3 is 
aangegeven hoe het exploitatieplan wordt geciteerd. 
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2. Exploitatiegebied 
 
 
Een exploitatiegebied heeft niet vanzelfsprekend dezelfde grenzen als het bestemmingsplan. Het 
exploitatiegebied kan niet groter zijn, maar wel kleiner. Voor onderhavig exploitatieplan geldt dat het 
exploitatiegebied niet gelijk is aan het bestemmingsplangebied. Dit hoofdstuk beschrijft het exploitatie-
gebied “De Rooye Asch” en de onderbouwing voor de gehanteerde begrenzing. 
 
Daarnaast wordt aangegeven hoe het voorgenomen grondgebruik van het exploitatiegebied eruit ziet. 
Dit grondgebruik komt voort uit het ontwerpbestemmingsplan “De Rooye Asch”. Dit grondgebruik is 
verwerkt in bijlage 1 van de toelichting van dit exploitatieplan “Exploitatieplangebied Rooye Asch”. Het 
grondgebruik vormt het uitgangspunt voor de exploitatieopzet, dat aan de orde komt in deel B. 
 
 
2.1. Omschrijving van het exploitatiegebied 
 
Het exploitatiegebied “De Rooye Asch” kenmerkt zich door de landelijke situering en de nabijheid van 
de woonkern Handel. De afstand tot het centrum van Handel is op fietsafstand. Ook de natuurgebieden 
de Stippelberg en Beestenveld zijn op fietsafstand. Daarnaast is de locatie goed bereikbaar door de 
aansluiting op de provinciale weg N272.  
 
Het exploitatiegebied is niet gelijk aan het bestemmingsplangebied, omdat bestaande eigendoms-
situaties worden gerespecteerd en een aantal wijzigingsbevoegdheden aangrenzend aan deze parti-
culiere eigendommen in het bestemmingsplangebied is opgenomen. Op de als bijlage 1 bij deel A van 
dit exploitatieplan gevoegde kaart “Exploitatieplangebied Rooye Asch” is zowel de bestemmingsplan-
grens als de grens van het exploitatiegebied “De Rooye Asch” weergegeven. Doordat op een aantal 
plaatsen de exploitatieplangrens en de bestemmingsplangrens gelijk zijn aan elkaar, is op die plaatsen 
slechts één lijn op de kaart aangegeven.  
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Ter indicatie is in onderstaande afbeelding de globale begrenzing van zowel het bestemmings-
plangebied als het exploitatiegebied met een rode begrenzing weergegeven. 
 

 
Luchtfoto met globale begrenzing bestemmingsplangebied en exploitatieplangebied (rood) 
Bron: Google Maps, 2012 
 
 
2.2. Grondgebruik 
 
Het grondgebruik komt voort uit de kaart “Exploitatieplangebied Rooye Asch” welke als bijlage 1 aan 
deel A van dit exploitatieplan is gevoegd.  
 
In het grondgebruik wordt uitgegaan van een reëel mogelijke en maximale invulling van het plangebied. 
Op die manier ontstaat een beeld van hoe het park er uiteindelijk uit kan gaan zien en hoe de 
(ontwerp-)uitgangspunten kunnen worden vertaald. Daarnaast is het beschrijven van een mogelijke 
uitwerkingsvariant noodzakelijk om voldoende duidelijk de motivatie en uitvoerbaarheid van het plan te 
kunnen beschrijven. 
 
Het is evenwel gewenst om (in de regels en het kaartmateriaal) voldoende ontwikkelingsruimte te 
bieden voor andere uitwerkingsvarianten. Dat betekent dat de juridische regeling tot op zekere hoogte 
globaal en flexibel dient te zijn. Gedurende de planperiode kunnen (en zullen) marktomstandigheden 
fluctueren én kunnen zich planologische omstandigheden kunnen voordoen, waarmee bij de inrichting 
dan rekening gehouden zal moeten worden.  
 
De in deze toelichting beschreven en verbeelde inrichting van het exploitatieplangebied moet daarom 
niet worden gezien als een definitieve uitwerkingsvariant, maar moet worden beschouwd als een reëel 
mogelijke en maximale invulling. Dit betekent dat ook andere uitwerkingsvarianten denkbaar zijn.  
 
Uiteraard moet daarbij wél voldaan worden aan enkele harde uitgangspunten en randvoorwaarden op 
het gebied van gebruik, bebouwing en inrichting.   
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Het toekomstig grondgebruik van dit exploitatieplangebied is onderverdeeld in de volgende 
categorieën: 
 
- uitgeefbaar/recreatiegebied (grondgebonden recreatiewoningen en centrale voorzieningen); 
- openbaar gebied (verharding, water en bijbehorende groenvoorzieningen); 

 
De bovenstaande onderverdeling van het grondgebruik vormt de basis voor de exploitatieopzet, als 
beschreven in deel B. 
 
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de kaart “Exploitatieplangebied Rooye Asch” aan de hand van 
het bestemmingsplan is opgesteld. De oppervlakten van het ruimtegebruik kunnen daardoor soms 
enigszins afwijken van in het Kadaster opgenomen perceelsoppervlakten. Voor de ramingen, die in het 
exploitatieplan worden opgenomen, zijn echter altijd de kadastrale oppervlakten leidend. 
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3. Eigendomssituatie 
 
 
In het exploitatiegebied “De Rooye Asch” is een deel van de gronden in eigendom van een particuliere 
eigenaar. Met deze particuliere eigenaar, te weten Wind Mee Recreatie B.V., heeft de gemeente een 
anterieure overeenkomst gesloten. 
 
 
3.1. Te verwerven gronden 
 
In het exploitatiegebied “De Rooye Asch” zijn in totaal drie (grond)eigenaren aanwezig.  
 
- Wind Mee Recreatie B.V. circa 82% van het exploitatiegebied;  
 
- de gemeente circa 18% van het exploitatiegebied;  
 
De overige (grond)eigendommen, welke niet in het bezit van de gemeente of Wind Mee Recreatie B.V. 
zijn, worden opgenomen als te handhaven eigendommen met al dan niet wijzigingsbevoegdheden in 
het bestemmingsplan “De Rooye Asch 2013”.  
 
De gemeente heeft met Wind Mee Recreatie B.V. een anterieure overeenkomst afgesloten d.d. 
28 oktober 2009. Deze oveeenkomst is in maart 2013 voor het nieuwe bestemmingsplan aangepast. 
De inhoud van de oveeenkomst is niet gewijzigd. 
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4. Omschrijving werken en werkzaamheden 
 
 
Als onderdeel van het bestemmingsplan “De Rooye Asch 2013” moeten voor de realisatie van het 
plangebied “De Rooye Asch” werken en werkzaamheden worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk worden 
de benodigde werken, werkzaamheden en voorzieningen omschreven die betrekking hebben op het 
bouw- en woonrijp maken van het uitgeefbaar/recreatie gebied, de aanleg van de nutsvoorzieningen en 
de inrichting van de openbare ruimte.  
 
 
4.1. Bouwrijp maken voor de bestemming recreatie 
 
In het exploitatiegebied “De Rooye Asch” zijn de volgende werken en werkzaamheden voor het 
bouwrijp maken voorzien: 
- het ontdoen van bebouwing, bouwresten en andere boven- en ondergrondse obstakels; 
- het ontgraven, eventueel ophogen en egaliseren van het terrein; 
- het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken; 
- het dempen van sloten en watergangen; 
- het treffen van grondwaterregulerende maatregelen; 
- het afvoeren van grondwater; 
- het aanleggen van duikers, rioleringen en gemalen, persleidingen; 
- het aanleggen van bouwwegen; 
- en overige voorkomende werkzaamheden. 
 
 
4.2. Nutsvoorzieningen 
 
In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor de aanleg van nutsvoor-
zieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse voorzieningen, voorzien: 
 
- aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van onder andere leidingen 

voor gas, water, elektra, telefoon, centrale-antenne-inrichting, inclusief de nodige bovengrondse 
voorzieningen, zoals transformatorhuisjes, verdeelkasten en installaties/gebouwen voor 
duurzame energievoorzieningen. 

 
 

4.3. Woonrijp maken 
 
In en ten behoeve van het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor het 
(her)inrichten van de openbare ruimte voorzien: 
- het aanleggen en aanpassen van wegen en pleinen, zowel met een open verharding als asfalt, 

met bijbehorende (verkeers- en verkeersregulerende) voorzieningen; 
- het aanleggen van trottoirs, voet- en rijwielpaden en parkeerplaatsen;  
- het aanleggen van openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen; 
- het plaatsen van straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondentoiletten, sierende elementen en 

afrasteringen in de openbare ruimte; 
- het aanleggen van groenvoorzieningen; 
- het aanleggen van water(bergings)voorzieningen; 
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DEEL B: EXPLOITATIEOPZET 
 
 
 
1. Exploitatieopzet 
 
De Wro (artikel 6.13, 6.24) en het Bro (artikel 6.2.3 tot en met 6.2.6) geven limitatief aan welke kosten 
in het exploitatieplan mogen worden opgenomen. Daarnaast geeft het Bro (artikel 6.2.7) aan wat tot 
opbrengsten van de exploitatie wordt gerekend. Onderstaand volgt een toelichting van de exploitatie-
opzet en haar (verplichte) onderdelen ter zake van het exploitatiegebied “De Rooye Asch”. 
 
  
1.1. Aanduiding van het tijdvak 
 
De werkzaamheden in het exploitatiegebied “De Rooye Asch” - het bouwrijp maken van de gronden - 
zullen aanvangen, nadat het bestemmingsplan “De Rooye Asch 2013” onherroepelijk is geworden. Dit 
is naar verwachting medio 2014. 
 
Het tijdvak, waarbinnen de exploitatie van de gronden plaatsvindt (de exploitatieperiode), bedraagt 
10 jaar en loopt van 1 januari 2014 tot en met 1 januari 2024. Dit betekent dat de gemeentelijke 
exploitatie per 1 januari 2024 zal worden beëindigd en afgesloten. 
 
 
1.2. Aanduiding van de fasering 
 
In de exploitatieopzet is de uitgifte van bouwrijpe gronden voor woningbouw voorzien in 8 jaar, te 
weten: 2016 tot en met 2023. 
 
In onderstaande tabel 1 is de fasering van de kosten en opbrengsten, zoals gehanteerd in de 
exploitatieopzet procentueel opgenomen.  

Tabel 1: fasering van de kosten en opbrengsten 
 
Op basis van deze fasering worden alle kosten en opbrengsten naar één en hetzelfde moment (zijnde 
peildatum exploitatieplan en bestemmingsplan) “teruggerekend”, waarbij de totale kosten en totale 
opbrengsten “contant worden gemaakt”. 
 
In onderstaande tabel 2 zijn de parameters voor het contant maken van de totale kosten en totale 
opbrengsten opgenomen. De gehanteerde opbrengstenstijging is pas vanaf 1 januari 2017 in de 
berekening opgenomen.  
  

Fasering van de kosten en opbrengsten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kosten
Waarde van de gronden 100%
Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 100%
Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10%
Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 2% 13% 15% 15% 15% 15% 15% 10%
Kosten opstellen ruimtelijke plannen 96% 4%
Gemeentelijke apparaatskosten 60% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Planschadekosten 100%
Rentekosten / -opbrengsten 100%

Opbrengsten
Uitgifte gronden 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10%
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Tabel 2: parameters exploitatieopzet 
 
 
1.3. Raming van de inbrengwaarde van de gronden 
 
Om de inbrengwaarde van de gronden in het exploitatiegebied te ramen, worden, conform artikel 6.2.3 
Bro, tot de kosten gerekend, voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de inbrengwaarde 
van de gronden, de ramingen van: 
 
1. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; 
2. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden 

gesloopt; 
3. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en 

lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 
4. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels 

en leidingen in het exploitatiegebied.  
 
Ad 1 en 2  
Alle eigendommen, gronden en opstallen in het exploitatiegebied zijn per peildatum augustus 2012 
getaxeerd conform artikel 40b tot en met 40f Onteigeningswet door een gecertificeerd en onafhankelijk 
taxateur. De totale waarde is daarbij getaxeerd op circa € 4.814.100,00.  
 
Ad 3 
In de exploitatieopzet worden kosten geraamd voor het vrijmaken van gronden in het exploitatiegebied 
van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten voorzien. Deze 
kosten worden in totaal geraamd op circa € 95.000,00. 
 
Ad 4 
De kosten voor sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en 
leidingen in het exploitatiegebied worden niet voorzien, dan wel dat ze zijn opgenomen in de raming 
van de kosten voor de aanleg van de voorzieningen. 
 
De totale inbrengwaarde van de gronden en opstallen bedraagt derhalve circa € 4.909.100,00. 
  

Parameters dynamische eindwaardeberekening

Startdatum exploitatie 1-1-2014
Einddatum exploitatie 1-1-2024

Prijspeildatum 1-1-2014

Kostenstijging 2,5% per jaar vanaf 2014
Opbrengstenstijging 1,0% per jaar vanaf 2017
Rentekosten 5,3% per jaar
Rente baten 5,3% per jaar
Rente contante waarde 5,3% per jaar
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In tabel 3 zijn de bovenstaande kostensoorten inclusief kostenstijging opgenomen die in dit exploitatie-
plan zijn voorzien (al dan niet deels gerealiseerd).  
 

Tabel 3: raming van de inbrengwaarde van de gronden 
 
 
1.4. Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 
 
Naast een raming van de inbrengwaarde van de gronden zijn de andere kosten in verband met de 
exploitatie geraamd. De raming heeft plaatsgevonden op grond van artikel 6.2.4 Bro tot en met artikel 
6.2.6 Bro. Daarbij is uitgegaan van objectief vastgestelde prijzen en waarden die in het vrij 
maatschappelijk verkeer door een redelijk handelend partij zouden worden gehanteerd per prijspeil 
1 januari 2012.  
 
Op grond van artikel 6.13 lid 6 Wro moeten de kosten in verband met werken, werkzaamheden en 
maatregelen waarvan het exploitatiegebied of een gedeelte daarvan profijt heeft, en welke toereken-
baar zijn aan het exploitatieplan, naar evenredigheid worden opgenomen in de exploitatieopzet. In deze 
bepaling zijn de onderstaande drie criteria terug te vinden: 
 Profijt: het exploitatiegebied of een gedeelte daarvan moet baat hebben bij de betreffende 

werken, werkzaamheden en maatregelen. Te denken valt aan fysiek nut (bij wegen of riolering 
bijvoorbeeld) of aan het feit dat door de voorzieningen en maatregelen een groter gebied kan 
worden ontwikkeld. 

 Toerekenbaarheid: de kosten zouden zonder het plan niet gemaakt worden of worden mede ten 
behoeve van het plan gemaakt.  

 Proportionaliteit: als meerdere percelen profijt hebben van een voorziening, werk of maatregel, 
worden de kosten naar rato verdeeld. 

 
In onderstaande tabel 4 zijn de kostensoorten inclusief kostenstijging opgenomen die in dit 
exploitatieplan voorzien zijn (al dan niet deels gerealiseerd). 

Tabel 4: raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 
 
  

Inbrengwaarde gronden
Nominaal Kostenstijging Totaal

6.2.3.a Waarde van de gronden 4.814.100€    -€                 4.814.100€    
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                 -€                 -€                 
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 95.000€        -€                 95.000€        
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen opstallen, obstakels, funderingen en kabels & leidingen -€                 -€                 -€                 

Totaal inbrengwaarde gronden 4.909.100€    -€              4.909.100€    

Andere kosten in verband met de exploitatie
Nominaal Kostenstijging Totaal

6.2.4.a Kosten onderzoeken -€                 -€                 -€                 
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken -€                 -€                 -€                 
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 7.015.000€    1.028.576€    8.043.576€    
6.2.4.d Kosten van maatregelen -€                 -€                 -€                 
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) -€                 -€                 -€                 
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties (die in naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen) -€                 -€                 -€                 
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 1.230.778€    179.402€       1.410.180€    
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 248.946€       379€             249.325€       
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                 -€                 -€                 
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 1.036.570€    63.593€        1.100.163€    
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) -€                 -€                 -€                 
6.2.4.l Planschadekosten 86.000€        10.107€        96.107€        
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                 -€                 -€                 
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten 1.726.132€    -€                 1.726.132€    

Totaal andere kosten in verband met de exploitatie 11.343.426€  1.282.058€    12.625.484€  
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De raming van de kosten voor de aanleg van voorzieningen in en buiten het exploitatiegebied “De 
Rooye Asch”, als opgenomen in tabel 4, is door Wind Mee Recreatie B.V. geraamd en als zodanig in 
de exploitatieopzet opgenomen. Enkel voor het toe te rekenen proportionele deel van dit exploitatieplan 
zijn deze kosten in dit exploitatieplan opgenomen. Voor het toe te rekenen proportionele deel van de 
wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan zullen de kosten verhaald worden, indien de 
wijzigingsbevoegdheden worden ingeroepen. Dit proportionele deel is gebaseerd op de oppervlakten 
uitgeefbaar/recreatie gebied van de wijzigingsbevoegdheden, zoals opgenomen in het bestem-
mingsplan, in relatie tot de totale oppervlakte uitgeefbaar/recreatie gebied. 
 
Voor een nadere specificatie en technische omschrijvingen van werken, werkzaamheden en 
maatregelen wordt verwezen naar bijlage 1 (Programma van Eisen) en bijlage 2 (Beeldkwaliteitplan) 
behorende bij deel C van dit exploitatieplan. 
 
De raming van de kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht, kosten opstellen 
ruimtelijke plannen en gemeentelijke apparaatskosten zijn conform het ontwerp van de ministeriële 
regeling plankosten exploitatieplan (Plankostenscan) opgenomen, zoals opgenomen in bijlage 2, 
behorende bij deel B van dit Exploitatieplan.  
 
De in tabel 3 en 4 opgenomen kosten bedragen € 17.534.584,00; in deze kosten is het rentesaldo (en 
niet enkel de rentelasten) opgenomen als gevolg van de fasering van kosten en opbrengsten. De totale 
kosten op eindwaarde bedragen € 22.126.502,00. Hierin zijn opgenomen de nominale kosten, 
kostenstijging en de rentelasten. 
 
Aan de hand van de in tabel 2 genoemde parameters en de voornoemde kosten op eindwaarde komt 
de contante waarde van de totale kosten uit op € 13.201.675,00. 
 
 
1.5. Raming van de opbrengsten van de exploitatie 
 
Op grond van artikel 6.2.7 Bro worden tot de opbrengsten van de exploitatie, bedoeld in artikel 6.13, 
eerste lid, onder c, ten derde Wro, gerekend de ramingen van de volgende opbrengsten: 
 
• van uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied; 
• van bijdragen en subsidies van derden, 
 
welke worden verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van gronden die in de 
naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen. 
 
Voor de opbrengsten uit uitgifte van de gronden wordt uitgegaan van een reëel mogelijke en maximale 
invulling van het plangebied. Gedurende de planperiode kunnen (en zullen) marktomstandigheden 
fluctueren én kunnen zich planologische omstandigheden voordoen, waarmee bij de inrichting dan 
rekening gehouden zal moeten worden.  
 
De in deze toelichting beschreven en verbeelde inrichting van het exploitatieplangebied moet daarom 
niet worden gezien als een definitieve uitwerkingsvariant, maar moet worden beschouwd als een reëel 
mogelijke en maximale invulling. Dit betekent dat ook andere uitwerkingsvarianten denkbaar zijn. 
Uiteraard moet daarbij wél voldaan worden aan enkele harde uitgangspunten en randvoorwaarden op 
het gebied van gebruik, bebouwing en inrichting.  
 
In het exploitatieplangebied “De Rooye Asch” omvat het bouwprogramma in totaal 275 recreatiekavels 
en 1 centrale voorziening. Het bouwprogramma is als onderstaand verdeeld. Indien aan de hand van 
de nog te maken stedenbouwkundige verkaveling meer inzicht wordt verkregen in de kavelgrootte van 
de afzonderlijke typen chalets, dan zal daar het exploitatieplan op worden herzien: 
  
1. 70 vierpersoons wellnesschalets (31.500 m²); 
2. 56 zespersoons comfortchalets (36.400 m²); 
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3. 56 zespersoons wellnesschalets (36.400 m²); 
4. 25 achtpersoons comfortchalets (20.000 m²); 
5. 25 achtpersoons wellnesschalets (20.000 m²); 
6. 11 tienpersoons comfortchalets (11.153 m²); 
7. 11 tienpersoons wellnesschalets (1.153 m); 
8. 8 twaalfpersoons comfortchalets (10.000 m²); 
9. 8 veertienpersoons wellnesschalets (12.000 m²); 
10. 5 zestienpersoons comfortchalets (8.750 m²) en 
11. 3.100 m² centrale voorziening. 
 
In de exploitatieopzet worden geen te ontvangen bijdragen en subsidies van derden of andere 
exploitaties voorzien. 
 
In onderstaande tabel 5 wordt aangegeven welke opbrengsten, inclusief opbrengstenstijging, worden 
verkregen uit de uitgifte van gronden in het exploitatiegebied.  
 
Daarbij is het vastgestelde grondprijsbeleid van de gemeente als uitgangspunt gehanteerd. Deze is 
terug te vinden op de website van de gemeente, www.gemert-bakel.nl. 
 

Tabel 5: raming van de opbrengsten van de exploitatie 
 
Voor een gedetailleerde onderbouwing van de uitgifteprijzen per categorie wordt verwezen naar 
bijlage 1, behorende bij deel B van dit exploitatieplan. 
 
De in tabel 5 opgenomen opbrengsten bedragen € 19.618.389,00; in deze opbrengsten zijn de 
rentebaten niet opgenomen. De totale opbrengsten op eindwaarde bedragen € 24.210.306,00. Hierin 
zijn opgenomen de nominale opbrengsten, opbrengstenstijging (vanaf 2017) en de rentebaten.  
Aan de hand van de in tabel 2 genoemde parameters en de voornoemde opbrengsten op eindwaarde 
komt de contante waarde van de totale kosten uit op € 14.444.968,00. 
 

Opbrengsten van de exploitatie
Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Nominaal Opbrengstenstijging Totaal

6.2.7.a Uitgifte gronden 19.028.057€  590.332€                 19.618.389€   

4 pers. Wellness 123,63€        31.500,00     m2 3.894.387€    120.821€                 4.015.208€     
6 pers. Comfort 86,39€          36.400,00     m2 3.144.511€    97.556€                  3.242.067€     
6 pers. Wellness 107,31€        36.400,00     m2 3.906.111€    121.184€                 4.027.295€     
8 pers. Comfort 74,17€          20.000,00     m2 1.483.332€    46.019€                  1.529.351€     
8 pers. Wellness 92,92€          20.000,00     m2 1.858.332€    57.653€                  1.915.985€     
10 pers. Comfort 83,71€          11.153,00     m2 933.620€       28.965€                  962.585€        
10 pers. Wellness 103,44€        11.153,00     m2 1.153.620€    35.790€                  1.189.410€     
12 pers. Comfort 86,12€          10.000,00     m2 861.246€       26.720€                  887.966€        
14 pers. Wellness 88,67€          12.000,00     m2 1.063.995€    33.010€                  1.097.005€     
16 pers. Comfort 83,30€          8.750,00      m2 728.903€       22.614€                  751.517€        

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                 -€                           -€                  
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                 -€                           -€                  

TOTAAL OPBRENGSTENRAMING 19.028.057€  590.332€                 19.618.389€   
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2. Wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven 
gronden 

 
 
De kosten en opbrengsten van de exploitatieopzet, zoals genoemd in paragraaf 1.4 en 1.5 van deel B, 
worden gefaseerd opgenomen in het tijdvak van de exploitatie, waardoor de kosten en opbrengsten 
onderhevig worden aan de gevolgen van inflatie en van rentekosten / -baten (dynamische eindwaarde-
berekening). Rekening houdend met deze fasering worden alle kosten en opbrengsten naar één en 
hetzelfde moment “teruggerekend”. Hierdoor worden de totale kosten en totale opbrengsten “contant 
gemaakt”. 
 
Op grond van artikel 6.16 Wro mogen de contante kosten, verminderd met de door de gemeente in 
verband met het exploitatieplan ontvangen of te ontvangen subsidies en bijdragen van derden, 
verhaald worden tot de som van de contante opbrengsten in de exploitatieopzet, de zogenaamde 
macro-aftopping. 
 
De totale verhaalbare contante kosten worden vervolgens verdeeld (omgeslagen) over alle percelen 
waarop een bouwplan mogelijk is. Onder een bouwplan wordt op grond van artikel 6.2.1 Bro verstaan: 
• de bouw van één of meer woningen of hoofdgebouwen; 
• de uitbreiding van een gebouw met minimaal 1.000 m² brutovloeroppervlakte of één of meer 

woningen; 
• de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in 

gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden mits ten minste 10 woningen worden 
gerealiseerd; 

• de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen, die voor andere doeleinden in 
gebruik of ingericht waren, voor detailhandel / dienstverlening / kantoor of horecadoeleinden, 
mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies minimaal 1.500 m² bruto vloeroppervlakte 
bedraagt; 

• de bouw van kassen met een oppervlakte van minimaal 1.000 m² bruto vloeroppervlakte. 
 
De totale contante kosten, de contante waarde van de ramingen in paragraaf 1.3 en paragraaf 1.4 van 
deel B, bedragen voor het exploitatieplan € 13.201.675,00. Hierop dient de contante waarde van de 
(gerealiseerde) bijdragen van derden in mindering te worden gebracht, zijnde € 0,00. Dit resulteert in 
een totaal aan verhaalbare contante kosten van € 13.201.675,00. 
 
De totale contante opbrengsten, de contante waarde van de raming in paragraaf 1.5 deel B, bedraagt 
€ 14.444.968,00.  
 
De totaalsom van de verhaalbare contante kosten is derhalve lager dan de totaalsom van de contante 
opbrengsten. Aldus kunnen alle contante kosten worden verhaald. 
 
De bruto exploitatiebijdrage, die bij het verlenen van de omgevingsvergunning moet worden betaald, 
wordt op grond van artikel 6.18 Wro als volgt berekend: 
1. Ten eerste worden in het exploitatieplan uitgiftecategorieën vastgesteld (paragraaf 1.5 deel B). 

Zo nodig wordt daarbinnen een verder onderscheid aangebracht.  
2. Vervolgens wordt per onderscheiden categorie een basiseenheid vastgesteld in een hoeveelheid 

vierkante meters grondoppervlakte, een hoeveelheid vierkante meters vloeroppervlakte of een 
andere hiermee vergelijkbare maatstaf.  

3. Daarna worden, door elke basiseenheid te vermenigvuldigen met een per categorie vastgestelde 
gewichtsfactor, gewogen eenheden vastgesteld. 

4. Vervolgens worden de gewogen eenheden in het exploitatiegebied bij elkaar opgeteld tot een 
totaal van gewogen eenheden van het exploitatieplan.  

5. Tenslotte is het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid dan het ten hoogste verhaalbare 
bedrag, bedoeld in artikel 6.16 Wro, gedeeld door het overeenkomstig het totaal berekende 
aantal gewogen eenheden. 
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In onderstaande tabel 6 is de berekening van het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid 
weergegeven. 

Tabel 6: Maximaal verhaalbare kosten per gewogen eenheid 
 
Op basis van het in de omgevingsvergunningaanvraag opgenomen bouwprogramma kan de bruto 
exploitatiebijdrage worden bepaald. De bruto exploitatiebijdrage wordt bepaald door het verhaalbare 
bedrag per gewogen eenheid te vermenigvuldigen met de uitgiftecategorieën, die in de aanvraag voor 
de omgevingsvergunning zijn opgenomen. 
 
De bepaalde bruto exploitatiebijdrage wordt vervolgens met de navolgende kosten verminderd (artikel 
6.19 Wro): 
1. De inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden, voor zover deze niet 

volgens het exploitatieplan buiten het kostenverhaal blijven; 
2. De eventuele kosten die in verband met de exploitatie van de betreffende gronden door de 

aanvrager zijn gemaakt, welke kosten voor de berekening van het te verhalen bedrag niet hoger 
kunnen zijn dan de raming van die kosten in het exploitatieplan. 

 
Na aftrek van bovenstaande kosten resteert de netto exploitatiebijdrage die de exploitant binnen de 
daartoe in de omgevingsvergunning gestelde termijn dient te voldoen. Tenslotte kan de netto 
exploitatiebijdrage worden verminderd met de aankoopwaarde openbaar gebied van de desbetreffende 
zelfrealisatie, indien het openbaar gebied wordt overgedragen aan de gemeente. 
 
De bovengenoemde netto exploitatiebijdrage is berekend op contante waardedatum 1 januari 2012. De 
netto exploitatiebijdrage wordt vanaf deze contante waardedatum tot aan het moment van verlening 
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, geïndexeerd met de in tabel 2 opgenomen parameter rente 
contante waarde. 
 
Tot slot dient te worden opgemerkt, dat uit de berekeningssystematiek van de netto exploitatiebijdrage 
volgt, dat bij particuliere grondexploitatie van percelen, waarop hoge kosten drukken en lage of geen 
opbrengsten zijn voorzien, een netto exploitatiebijdrage kan worden ontvangen van de gemeente, 
terwijl bij de percelen waarop lage kosten en hoge opbrengsten rusten, een netto exploitatiebijdrage 
wordt betaald aan de gemeente.  
 
  

Verhaalbaar bedrag per gewogen eenheid Eenheidsprijs Gewichtsfactor Gewogen 
Programma (per m²) eenheden

nominaal contant
4 pers. Wellness 31.500,00           123,63€       1,00                 31.500          23.244          
6 pers. Comfort 36.400,00           86,39€         0,70                 25.435          18.768          
6 pers. Wellness 36.400,00           107,31€       0,87                 31.595          23.314          
8 pers. Comfort 20.000,00           74,17€         0,60                 11.998          8.853            
8 pers. Wellness 20.000,00           92,92€         0,75                 15.031          11.092          
10 pers. Comfort 11.153,00           83,71€         0,68                 7.552            5.572            
10 pers. Wellness 11.153,00           103,44€       0,84                 9.331            6.886            
12 pers. Comfort 10.000,00           86,12€         0,70                 6.966            5.140            
14 pers. Wellness 12.000,00           88,67€         0,72                 8.606            6.351            
16 pers. Comfort 8.750,00             83,30€         0,67                 5.896            4.351            

Totaal gewogen eenheden 153.910        113.572        

Maximaal contant verhaalbare kosten 13.201.675    

Maximaal verhaalbare kosten per gewogen eenheid 116€             
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Het kan voorkomen, dat de in een exploitatieopzet van het exploitatieplan geraamde kosten voor het 
treffen van voorzieningen op een bepaald perceel de opbrengsten zullen overtreffen. In dat geval heeft 
degene, die de kosten voor zijn rekening neemt en de voorzieningen zelf realiseert, recht op een 
vergoeding op basis van dit exploitatieplan: de zogenaamde “negatieve exploitatiebijdrage”.  
 
De vergunninghouder kan echter pas een beroep doen op deze vergoeding als, de met het perceel 
verband houdende in het exploitatieplan opgenomen prestaties, zijn verricht. Die prestaties kunnen niet 
alleen bestaan uit de uitvoering van de in het exploitatieplan voorziene werken en werkzaamheden, 
maar ook uit de overdracht aan de gemeente van gronden, bestemd voor openbare ruimte. Wanneer 
een vergunninghouder weigert dergelijke gronden over te dragen, terwijl dit wel in het exploitatieplan 
voorzien was, kan de gemeente op haar beurt weigeren de bijdrage te verstrekken.   
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In onderstaande tabel 7 is de voorbeeldberekening van de netto exploitatiebijdrage per eigenaar  
weergegeven, indien deze exploitant een succesvol beroep op zelfrealisatie doet1. 

 Tabel 7: Voorbeeldberekening netto exploitatiebijdrage individuele eigenaar 
 
                                                      
 
1 In de berekening is uitgegaan van een fictieve toekomstige situatie van een grondeigenaar met een fictieve 
inbrengwaarde en fictieve gewogen eenheden. De contante kosten en opbrengsten zijn op het exploitatieplan “De 
Rooye Asch” gebaseerd.  

Voorbeeldberekening exploitatiebijdrage te betalen per omgevingsvergunning

Stap 1: gegevens ingediende omgevingsvergunning

A Inbrengwaarde perceel 1.000.000€    
B Uitgeefbaar gebied perceel 60%
C Openbaar gebied perceel 40%
D Totaal aantal gewogen eenheden omgevingsvergunning 20.000          
E Zelfverrichte werkzaamheden -€              

Stap 2: berekening exploitatiebijdrage per omgevingsvergunning

F Totaal contante kosten 13.201.675€  
G Totaal contante opbrengsten 14.444.968€  

H Maximaal verhaalbare kosten ( = minimum van F en G) 13.201.675€  

I Totaal aantal gewogen eenheden exploitatieplan 113.572        
J Maximaal verhaalbare kosten per gewogen eenheid 116,24€        
D Totaal aantal gewogen eenheden omgevingsvergunning 20.000          

K Maximaal te verhalen kosten op omgevingsvergunning ( = J x D / bruto exploitatiebijdrage ) 2.324.817€    

A Inbrengwaarde perceel 1.000.000€    
B Uitgeefbaar gebied perceel 60%
L Inbrengwaarde zelf te bebouwen deel perceel ( = A x B ) 600.000€       

E Zelfverrichte werkzaamheden aanvrager omgevingsvergunning -€              

M Netto exploitatiebijdrage omgevingsvergunning ( =  K - L - E ) 1.724.817€    
te verbinden aan verlening van de omgevingsvergunning indien gemeente openbaar deel niet aankoopt

Stap 3: mogelijke afrekening exploitatiebijdrage per omgevingsvergunning

A Inbrengwaarde perceel 1.000.000€    
C Openbaar gebied perceel 40%
N Inbrengwaarde openbaar deel perceel ( = A x C ) 400.000€       
C Openbaar gebied perceel
N Inbrengwaarde openbaar deel perceel ( = A x C ) -€              

O Saldo afrekening omgevingsvergunning bij aankoop openbaar deel ( = M - N ) 1.324.817€    
te verbinden aan verlening omgevingsvergunning indien gemeente openbaar deel aankoopt tegen inbrengwaarde
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3. Gerealiseerde kosten en opbrengsten 
 
 
De in de exploitatieopzet opgenomen begroting van kosten en opbrengsten is voor een groot deel 
gebaseerd op ramingen.  
 
In de huidige situatie zijn reeds (een gedeelte van) onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd. Op dit moment zijn nog geen opbrengsten uit gronduitgifte of anderszins in het kader van 
dit exploitatieplan gerealiseerd. Een overzicht van de door de gemeente gerealiseerde kosten en 
opbrengsten, bij vaststelling van het exploitatieplan, is op grond van artikel 6.2.8 Bro in onderstaande 
tabel 8 weergegeven. De door derden gerealiseerde kosten en opbrengsten kunnen, voor zover deze 
in de ramingen van het exploitatieplan zijn opgenomen, bij verlening van de omgevingsvergunning in 
mindering worden gebracht op de bruto exploitatiebijdrage. Derhalve zijn deze gerealiseerde kosten en 
opbrengsten niet in onderstaande tabel 8 opgenomen. 

 Tabel 8: percentage gerealiseerde kosten en opbrengsten 
 
 
 

Percentage gerealiseerde kosten 
Begroot Gerealiseerd %

per 31/12/2013
Kostensoort
6.2.3.a Waarde van de gronden 4.814.100€         -€                 
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                  -€                 
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 95.000€             -€                 
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen -€                  -€                 
6.2.4.a Kosten onderzoeken -€                  -€                 
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken -€                  -€                 
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 8.043.576€         559€                0%
6.2.4.d Kosten van maatregelen -€                  -€                 
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) -€                  -€                 
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties (die in naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen) -€                  -€                 
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 1.410.180€         28.813€           2%
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 249.325€           228.682€          92%
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                  -€                 
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 1.100.163€         562.899€          51%
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) -€                  -€                 
6.2.4.l Planschadekosten 96.107€             -€                 
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                  -€                 
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten 1.726.132€         96.907€           6%

Totaal kosten 17.534.584€       917.858€          5%

Opbrengstensoort
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 19.618.389€       -€                 
6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                  -€                 
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                  -€                 

Totaal opbrengsten 19.618.389€       -€                 
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4. Herziening en afrekening exploitatieplan 
 
 
4.1. Herziening van het exploitatieplan (artikel 6.15 Wro) 
 
Een exploitatieplan wordt na inwerkingtreding ten minste eenmaal per jaar herzien, totdat de in dat 
exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd. Indien tegen het 
exploitatieplan beroep is ingesteld, vangt deze termijn aan op de dag nadat een beslissing omtrent het 
exploitatieplan onherroepelijk is geworden. 
 
Bij een herziening van een exploitatieplan is artikel 6.15, eerste lid Wro, niet van toepassing en kan de 
mededeling, bedoeld in artikel 6.15, tweede lid Wro, achterwege blijven voor zover de herziening 
uitsluitend betrekking heeft op:  
 
• een uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten;  
• een aanpassing van deze ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan aangegeven 

methoden van indexering; 
• een vervanging van de ramingen van de kosten door gerealiseerde kosten, of  
• andere niet-structurele onderdelen. 
 
Deze herziening kan ertoe leiden dat eigenaren die nog geen omgevingsvergunning hebben 
aangevraagd, een hogere of een lagere exploitatiebijdrage moeten betalen dan in het geval de 
eigenaren voor de herziening hun omgevingsvergunningaanvraag hadden ingediend. 
 
De daadwerkelijk te betalen exploitatiebijdrage bij de verlening van de omgevingsvergunning is af te 
leiden uit de laatst vastgestelde herziening van het exploitatieplan. 
 
 
4.2. Afrekening van het exploitatieplan (artikel 6.20 Wro) 
 
Binnen drie maanden na uitvoering van de in een exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden 
en maatregelen stellen burgemeester en wethouders een afrekening van het exploitatieplan vast. 
 
Bij de afrekening worden de betaalde exploitatiebijdragen herberekend op grond van de totale kosten 
en het totale aantal gewogen eenheden in het exploitatiegebied. De basiseenheden en gewichts-
factoren die zijn toegepast bij de berekening van een betaalde exploitatiebijdrage, worden ook 
toegepast bij de herberekening.  
 
Indien een herberekende exploitatiebijdrage meer dan vijf procent lager is dan een betaalde 
exploitatiebijdrage, betaalt de gemeente binnen een maand na vaststelling van de afrekening het 
verschil, voor zover het groter is dan vijf procent, naar evenredigheid terug met rente aan degene die 
ten tijde van de betaling van de bijdrage, of een gedeelte daarvan, houder was van de desbetreffende 
omgevingsvergunning, of diens rechtsopvolger.  
 
Indien ten minste negentig procent van de in het exploitatieplan begrote kosten is gerealiseerd, wordt 
op verzoek met betrekking tot de desbetreffende exploitatiebijdrage een afrekening opgesteld.  
 
Tegen een besluit omtrent de afrekening en de herberekende exploitatiebijdrage kan beroep worden 
ingesteld. 
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DEEL C: REGELS 
 
 
1. Begrippen 
 
 
Bestemmingsplan :  Het bestemmingsplan “De Rooye Asch 2013”. 
 
Bouwkavels :  De gronden waarop één of meer bouwplannen mogelijk zijn. 
 
Exploitatiebijdrage : De door een particuliere exploitant via de omgevingsvergunning aan de 

gemeente verschuldigde betaling in de kosten van de grondexploitatie op 
grond van artikel 6.18 Wro en artikel 6.19 Wro. De exploitatiebijdrage wordt 
berekend op de contante waardedatum, zijnde 1 januari 2012. De 
exploitatiebijdrage wordt vanaf de contante waardedatum tot aan het 
moment verlening omgevingsvergunning, activiteit bouwen, geïndexeerd 
met de in paragraaf 1.2 van deel B opgenomen parameter. 

 
Exploitatieplan :  Het exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro en artikel 6.13 Wro. 
 
Exploitatiegebied : Het gebied waarop dit Exploitatieplan van toepassing is, zoals weergegeven 

in bijlage 1 van deel A van dit Exploitatieplan. 
 
Exploitatieopzet : De exploitatieopzet als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 onder c Wro en als 

bedoeld in hoofdstuk 1 van deel B van dit Exploitatieplan. 
 
Openbare ruimte :  De gronden waarop de openbare voorzieningen worden gereconstrueerd of 

gerealiseerd, waaronder openbare wegen, waterwegen en groenvoor-
zieningen. 

 
Bouwrijp maken : In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor 

het bouwrijp maken voorzien: 
• het ontdoen van bebouwing, bouwresten en andere boven- en onder-

grondse obstakels; 
• het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein; 
• het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken; 
• het dempen van sloten en watergangen; 
• het treffen van grondwaterregulerende maatregelen; 
• het afvoeren van grondwater; 
• het aanleggen van duikers, rioleringen en gemalen, persleidingen; 
• het aanleggen van bouwwegen; 
• overige voorkomende werkzaamheden. 

 
Nutsvoorzieningen : In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor 

de aanleg van nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse 
voorzieningen, voorzien conform het Programma van Eisen inrichting 
openbaar gebied, bijlage 1 van deel C: 
• aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van 

onder andere leidingen voor gas, water, elektra, telefoon, 
centrale-antenne-inrichting, inclusief de nodige bovengrondse voor-
zieningen, zoals transformatorhuisjes, verdeelkasten en installaties/ 
gebouwen voor duurzame energievoorzieningen. 
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Woonrijp maken : In en ten behoeve van het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en 
werkzaamheden voor het (her)inrichten van de Openbare ruimte voorzien:  
• het aanleggen en aanpassen van wegen en pleinen, zowel met een 

open verharding als asfalt, met bijbehorende (verkeers- en verkeers-
regulerende) voorzieningen; 

• het aanleggen van openbare verlichting en brandkranen met 
aansluitingen; 

• het plaatsen van straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondentoiletten, 
sierende elementen en afrastering in de openbare ruimte; 

• het aanleggen van groenvoorzieningen; 
• het aanleggen van water(bergings)voorzieningen. 
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2. Werken en werkzaamheden 
 
 
2.1. De bestekken en tekeningen voor de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het 

Bouwrijp maken, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte, 
dienen te voldoen aan (I) de technische eisen, zoals opgenomen in het Programma van 
Eisen, dat als bijlage 1 bij de regels van dit Exploitatieplan is gevoegd, alsmede (II) de door 
de gemeente gestelde nadere beeldkwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteit-
plan, dat als bijlage 2 bij deel C van dit Exploitatieplan is toegevoegd. 

 
2.2. Als onderdeel van het Bouwrijp maken, dient het terrein te worden geëgaliseerd c.q. 

aangevuld met schoon zand c.q. grond (van maximaal milieucategorie 1) tot maaiveldhoogte, 
een en ander zoals opgenomen in het Programma van Eisen, dat als bijlage 1 bij deel C van 
dit Exploitatieplan is gevoegd. 

  
2.3. Het is verboden te starten met de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het 

Bouwrijp maken van het Exploitatiegebied, de aanleg van Nutsvoorzieningen en de inrichting 
van de Openbare ruimte, voordat het bestek ter goedkeuring is voorgelegd aan en is 
goedgekeurd door burgemeester en wethouders. 

 
2.4. De bestekken en tekeningen zullen worden getoetst aan de gestelde eisen in de in lid 2.1 

genoemde stukken. Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes weken na ontvangst 
van de bestekken en tekeningen omtrent de goedkeuring van deze stukken.  

 
2.5. De werken en werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de 

door de gemeente goedgekeurde bestekken en tekeningen voor het Bouw- en Woonrijp 
maken, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte en 
overeenkomstig de eisen, zoals opgenomen in de in lid 2.1 genoemde stukken. De partij die 
uitvoert, is aansprakelijk voor schade die zijn bouwactiviteiten veroorzaken.  

 
2.6. De uitvoering van werken en werkzaamheden voor het Bouwrijp maken, de aanleg van Nuts-

voorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte vinden plaats onder toezicht van een 
door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouder. De toezichthouder geeft 
aanwijzingen over de route van het bouwverkeer. Na de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden heeft de toezichthouder te allen tijde toegang tot de gronden van het 
Exploitatiegebied, waarop de uitvoering plaatsvindt. De aanwijzingen van de toezichthouder 
dienen te worden opgevolgd. 

 
2.7. Partijen, die de werken en werkzaamheden uitvoeren, zijn verplicht tot het onderhouden van 

de bouwwegen, totdat deze wegen als onderdeel van de Openbare ruimte Woonrijp zijn 
gemaakt.   

 
2.8. Zodra de werken en werkzaamheden zijn voltooid, wordt hiervan door partijen schriftelijk 

melding gedaan aan burgemeester en wethouders. Bij die melding wordt een voltooiing-
verslag gevoegd, dat een aanduiding van de werken en werkzaamheden inhoudt, waarop de 
melding betrekking heeft. 

 
2.9. Een voltooiingverslag behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders. 

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van dat verslag wordt omtrent de instemming besloten. 
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2.10. Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een voltooiingverslag, 
indien daarin naar hun oordeel niet aannemelijk is gemaakt, dat de daarin begrepen werken 
en werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de goedgekeurde bestekken en 
tekeningen voor het Bouw- en Woonrijp maken, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het 
inrichten van de Oruimte en overeenkomstig de eisen, zoals opgenomen in de in lid 2.1 en lid 
2.2 genoemde stukken.  

 
2.11. Voor exploitant geldt na overdracht van de Openbare ruimte aan de gemeente een 

garantieperiode van 12 maanden, waarin hij eventuele gebreken voor zijn rekening herstelt. 
 
2.12. Het is verplicht de diensten, werken en werkzaamheden namens de gemeente openbaar aan 

te besteden volgens de richtlijnen 2004/18/EG van het Europees Parlement en de raad van 
31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals gepubliceerd in PbEG 2004, 
L 134/114 d.d. 30 april 2004, alsmede volgens de interpretatieve mededeling van de 
Europese Commissie over de Gemeenschapswetgeving die van toepassing is op het 
plaatsen van opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten vallen, zoals gepubliceerd in PbEG 2006, C 179/02. Wat betreft 
opdrachten met een opdrachtsom onder het betreffende drempelbedrag uit de voornoemde 
richtlijnen, dient voorts het gemeentelijk aanbestedingsbeleid te worden gevolgd. De 
relevante delen kunnen desgewenst worden opgevraagd bij de gemeente Gemert-Bakel. 

 
2.13. Om te garanderen dat aan het in lid 2.12 bepaalde wordt voldaan, dient exploitant de raming 

van de door deze exploitant aan te leggen openbare voorzieningen 13 weken voorafgaand 
aan de geplande aanleg ter controle aan de gemeente voor te leggen. Daarbij dient de 
exploitant tevens een aanbestedingsprotocol op te stellen in overleg met de cluster centrale 
inkoop van de gemeente Gemert-Bakel, waarin is aangegeven op welke wijze de opdracht 
voor de uitvoering van werken en werkzaamheden wordt gegund. Dit aanbestedingsprotocol 
dient aan burgemeester en wethouders te worden voorgelegd. Burgemeester en wethouders 
beslissen uiterlijk 8 weken na ontvangst van de raming en het protocol omtrent de instemming 
met het protocol. 

 
2.14. De gunning van opdrachten voor de uitvoering van werken en werkzaamheden vindt plaats in 

overeenstemming met het aanbestedingsprotocol waarmee door burgemeester en 
wethouders is ingestemd. 

 
2.15. Het is verboden werken, werkzaamheden en bouwwerken, zoals omschreven in hoofdstuk 4 

van deel A van dit Exploitatieplan, uit te voeren in strijd met de eisen zoals opgenomen in de 
regels 2.1 tot en met 2.14 van hoofdstuk 2 behorende bij deel C van dit Exploitatieplan. 
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3. Slotregel 
 
 
Dit Exploitatieplan wordt geciteerd als “Exploitatieplan “De Rooye Asch”". 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE(N) BIJ DE TOELICHTING (DEEL A) 
 

 
 
 



Verklaring

Bestemmingsplangrens

Groen

R1 (recreatiebestemming)

Percelen met wijzigingsbevoegdheid R2
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Agrarisch met waarden

Parkeerterrein

Calamiteitenontsluiting
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F 088-3366099
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Samenvatting exploitatieopzet

Algemeen

Opdrachtgever: Wind Mee Recreatie BV / Gemeente Gemert-Bakel
Project: Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Dossier: 1199.1 
Datum: 25-jun-14

Datum start exploitatie 01-jan-14
Datum contante waarde 01-jan-12
Datum einde exploitatie 01-jan-24
Prijspeil 01-jan-14
Looptijd exploitatie 10
Kostenstijging 2,5%
Opbrengstenstijging 1,0% Vanaf 1-1-2017: 1% per jaar

Renteverlies 5,3%
Rentewinst 5,3%
Rente contant 5,3%

Versie: 1199.1-G3 Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Status: Concept

Berekening
Wro Bro Nominaal Kostenstijging  Totaal  

6.13.1.c.1 Inbrengwaarde gronden 4.909.100€      -€                                4.909.100€                
6.2.3.a Waarde van de gronden 4.814.100€      -€                                 4.814.100€                
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                     -€                                 -€                               
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 95.000€           -€                                 95.000€                     
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen opstallen, obstakels, funderingen en kabels & leidingen -€                     -€                                 -€                               

6.13.1.c.2 Andere kosten ivm de exploitatie 9.714.200€      1.282.058€                 12.625.484€              
6.2.4.a Kosten onderzoeken (bodem, milieu, akoestisch, archeologisch, cultuurhistorisch) -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken (egaliseren, ophogen, afgraven) -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 7.015.000€      1.028.576€                  8.043.576€                
6.2.4.d Kosten van maatregelen (bijv. beperking milieuhygiënische contouren) -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.g Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU) 1.230.778€      179.402€                     1.410.180€                
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 248.946€         379€                            249.325€                   
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 1.036.570€      63.593€                       1.100.163€                
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.l Planschadekosten 86.000€           10.107€                       96.107€                     

6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.n Gerealiseerde rentekosten / -opbrengsten 96.907€           96.907€                     

Berekende rentekosten / -opbrengsten 1.629.226€                

TOTAAL KOSTEN 14.623.300€   1.282.058€                 17.534.584€              

Wro Bro Nominaal Opbrengstenstijging  Totaal  

6.13.1.c.3 Opbrengsten van de exploitatie 19.028.057€    590.332€                    19.618.389€              
6.2.7.a Uitgifte van gronden 19.028.057€    590.332€                     19.618.389€              
6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                     -€                                 -€                               
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                     -€                                 -€                               

TOTAAL OPBRENGSTEN 19.028.057€   590.332€                     19.618.389€              

Resultaat op einddatum 2.083.805€                
Resultaat op startdatum 1.243.292€                

Resultaat op contante waarde 1.121.286€                
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Ruimtegebruik

Opdrachtgever: Wind Mee Recreatie BV / Gemeente Gemert-Bakel
Project: Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Dossier: 1199.1 
Datum: 25-jun-14
Versie: 1199.1-G3 Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Status: Concept

Ruimtegebruik
Omschrijving Oppervlakte Eenheid Opmerkingen

A Bruto plangebied 227.848      m2
81,8% Wind Mee Recreatie BV 186.438       m2
18,2% Gemeente Gemert-Bakel 41.410         m2

B Te handhaven elementen -               m2

C Bovenwijkse voorzieningen -               m2

D = A - B - C Netto exploitatiegebied 227.848      m2

88% Uitgeefbaar gebied 200.456      m2
87% Recreatiewoningen / ontsluiting etc. 197.356       m2
1% Voorzieningen 3.100           m2

12% Openbaar gebied 27.392        m2
4% Verharding 9.285           m2

parkeren 6.892           m2
calamiteitenontsluiting 2.393           m2

8% Groen 18.107         m2
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Opbrengstenraming

Opdrachtgever: Wind Mee Recreatie BV / Gemeente Gemert-Bakel
Project: Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Dossier: 1199.1 
Datum: 25-jun-14
Versie: 1199.1-G3 Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Status: Concept

Berekening Exploitatieplan
Gewichts- Gewogen 

Wro Bro Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal factoren Programma eenheden
6.13.1.c.3 Opbrengsten van de exploitatie 19.028.057€   

6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 19.028.057€    

gem.res.gw gem.kavelopp 275     won 200.456        m2
55.634,10€    450 4 pers. Wellness 70       won 124€               31.500            m2 3.894.387€     1,00             31.500,00      31.500           
56.151,98€    650 6 pers. Comfort 56       won 86€                 36.400            m2 3.144.511€     0,70             36.400,00      25.435           
69.751,98€    650 6 pers. Wellness 56       won 107€               36.400            m2 3.906.111€     0,87             36.400,00      31.595           
59.333,28€    800 8 pers. Comfort 25       won 74€                 20.000            m2 1.483.332€     0,60             20.000,00      11.998           
74.333,28€    800 8 pers. Wellness 25       won 93€                 20.000            m2 1.858.332€     0,75             20.000,00      15.031           
84.874,55€    1.014 10 pers. Comfort 11       won 84€                 11.153            m2 933.620€        0,68             11.153,00      7.552            

104.874,55€  1.014 10 pers. Wellness 11       won 103€               11.153            m2 1.153.620€     0,84             11.153,00      9.331            
107.655,75€  1.250 12 pers. Comfort 8         won 86€                 10.000            m2 861.246€        0,70             10.000,00      6.966            
132.999,38€  1.500 14 pers. Wellness 8         won 89€                 12.000            m2 1.063.995€     0,72             12.000,00      8.606            
145.780,60€  1.750 16 pers. Comfort 5         won 83€                 8.750              m2 728.903€        0,67             8.750,00        5.896            

Voorzieningen -€                3.100              m2 -€                   -               3.100,00        -                
Afronding

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                    
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                    

TOTAAL OPBRENGSTENRAMING 19.028.057€   153.910       
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Kostenraming

Opdrachtgever: Wind Mee Recreatie BV / Gemeente Gemert-Bakel
Project: Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Dossier: 1199.1 
Datum: 25-jun-14
Versie: 1199.1-G3 Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Status: Concept

Berekening

Wro Bro Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal
6.13.1.c.1 Inbrengwaarde gronden 4.909.100€     

6.2.3.a Waarde van de gronden 4.814.100€       
* Boekwaarde / inbrengwaarde grond
* Verwerving gronden
Wind Mee Recreatie BV 23,60€                    186.438          m2 4.400.000€     
Gemeente Gemert-Bakel 10,00€                    41.410            m2 414.100€        
* Afronding -€                       1                     post -€                    

6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                     
* Boekwaarde / inbrengwaarde opstallen die niet gehandhaafd kunnen worden -€                       1                     post -€                    
* Afronding -€                       1                     post -€                    

6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 95.000€            
* Bijkomende kosten / advisering verwerving 2% van subtotaal 6.2.3.a en b 96.282€          
* Afronding 1.282,00-€               1                     post 1.282-€            

6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen -€                     

6.13.1.c.2 Andere kosten i.v.m. de exploitatie 9.714.200€     
6.2.4.a Kosten onderzoeken -€                     

6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken -€                     

6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 7.015.000€       
Wijzigingsbevoegdheden (volledige oppervlakte van particulier eigendom) 34.509                    m2 13%
Exploitatieplangebied 227.848                  m2 87%
Totaal incl. wijzigingsbevoegdheden 262.357                m2 100%

* Realisatiekosten horizontaal 8.046.156€             
Ten laste van wijzigingsbevoegdheden bestemmingsplan Rooye Asch 1.058.347€             13% -€                    
Ten laste van exploitatieplangebied Rooye Asch 6.987.809€             87% 6.987.809€     

Vergroten persleiding 25.000,00€             1                     post 25.000€          

* Afronding 2.191,00€               1                     post 2.191€            

6.2.4.d Kosten van maatregelen -€                     
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) -€                     
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties (die in naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen) -€                     

6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 1.230.778€       
* Civiele en cultuurtechniek 1.178.869,00€        1                     post 1.178.869€     
* Landmeten / vastgoedinformatie 51.909,00€             1                     post 51.909€          

6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 248.946€          
* Stedenbouw 125.100,00€           1                     post 125.100€        
* Ruimtelijke ordening 123.846,00€           1                     post 123.846€        

6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                     

6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 1.036.570€       
* Verwerving 3.600,00€               1                     post 3.600€            
* Communicatie 112.960,00€           1                     post 112.960€        
* Uitgifte 7.320,00€               1                     post 7.320€            
* Projectmanagement 634.320,00€           1                     post 634.320€        
* Planeconomie 278.370,00€           1                     post 278.370€        

6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) -€                     
6.2.4.l Planschadekosten 86.000€            

* Planschade (exclusief planschadeonderzoek en procedurekosten) 86.000,00€             1                     post 86.000€          
* Afronding -€                       1                     post -€                    

6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                     
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten 96.907€            

* Rente over geïnvesteerde kapitalen en renteopbrengsten 14.550,77€             1                     post 14.551€          
* Rente over geïnvesteerde kapitalen en renteopbrengsten 82.355,92€             1                     post 82.356€          
* Afronding -€                       1                     post -€                    

TOTAAL KOSTENRAMING 14.623.300€    

zie voor een toelichting van de kostensoorten paragraaf 4.7 in [van den Brand, J., van Gelder, E. & van Sandick, HHandreiking Grondexploitatiewet. Den Haag: Sdu Uitgevers BV (2008)]
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Fasering in %

Opdrachtgever: Wind Mee Recreatie BV / Gemeente Gemert-Bakel
Project: Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Dossier: 1199.1 
Datum: 25-jun-14
Versie: 1199.1-G3 Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Status: Concept

Fasering
Kosten Totaal Verschil Controle 1-1-2014 1-7-2014 1-1-2015 1-7-2015 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020 1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-1-2024
6.2.3.a Waarde van de gronden 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6.2.3.b Waarde van de opstallen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6.2.4.a Kosten onderzoeken 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 100% 0% 100% 0% 0% 0% 15% 15% 0% 15% 15% 0% 15% 15% 10%
6.2.4.d Kosten van maatregelen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 100% 0% 100% 0% 0% 0% 15% 15% 0% 15% 15% 0% 15% 15% 10% 0%
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 100% 0% 100% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6.2.4.l Planschadekosten 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Opbrengsten Totaal Verschil Controle 1-1-2014 1-7-2014 1-1-2015 1-7-2015 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020 1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-1-2024
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied

- 4 pers. Wellness 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 0%
- 6 pers. Comfort 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 0%
- 6 pers. Wellness 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 0%
- 8 pers. Comfort 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 0%
- 8 pers. Wellness 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 0%
- 10 pers. Comfort 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 0%
- 10 pers. Wellness 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 0%
- 12 pers. Comfort 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 0%
- 14 pers. Wellness 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 0%
- 16 pers. Comfort 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 0%
- Voorzieningen 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Fasering

Opdrachtgever: Wind Mee Recreatie BV / Gemeente Gemert-Bakel
Project: Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Dossier: 1199.1 
Datum: 25-jun-14
Versie: 1199.1-G3 Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Status: Concept

Fasering
Kosten Totaal Verschil Controle 1-1-2014 1-7-2014 1-1-2015 1-7-2015 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020 1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-1-2024
6.2.3.a Waarde van de gronden 4.814.100€      -€                    4.814.100€      -€              -€                 4.814.100€   -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                    -€                    -€                    -€              -€                 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 95.000€          -€                    95.000€          -€              -€                 95.000€        -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen -€                    -€                    -€                    -€              -€                 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
6.2.4.a Kosten onderzoeken -€                    -€                    -€                    -€              -€                 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken -€                    -€                    -€                    -€              -€                 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 7.015.000€      -€                    7.015.000€      559€          -€                 -€                 1.052.250€   1.052.250€   -€                 1.052.250€   1.052.250€   -€                 1.052.250€   1.052.250€   700.941€      -€              
6.2.4.d Kosten van maatregelen -€                    -€                    -€                    -€              -€                 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied -€                    -€                    -€                    -€              -€                 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                    -€                    -€                    -€              -€                 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 1.230.778€      -€                    1.230.778€      28.813€     -€                 -€                 155.804€      184.617€      -€                 184.617€      184.617€      -€                 184.617€      184.617€      123.078€      -€              
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 248.946€        -€                    248.946€        228.682€   10.132€        10.132€        -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                    -€                    -€                    -€              -€                 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 1.036.570€      -€                    1.036.570€      562.899€   47.367€        -€                 47.367€        47.367€        47.367€        47.367€        47.367€        47.367€        47.367€        47.367€        47.367€        -€              
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) -€                    -€                    -€                    -€              -€                 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
6.2.4.l Planschadekosten 86.000€          -€                    86.000€          -€              -€                 -€                 -€                  -€                 -€                 86.000€        -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                    -€                    -€                    -€              -€                 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten 96.907€          -€                    96.907€          96.907€     -€                 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
Kosten per jaar 14.623.300€  -€                  14.623.300€  917.858€  57.499€       4.919.232€  1.255.421€  1.284.234€   47.367€       1.370.234€  1.284.234€  47.367€       1.284.234€  1.284.234€  871.386€     -€             

Opbrengsten Totaal Verschil Controle 1-1-2014 1-7-2014 1-1-2015 1-7-2015 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020 1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-1-2024
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 19.028.057€  -€                  19.028.057€  -€             -€                -€                -€                1.902.806€   1.902.806€  2.854.209€  2.854.209€  2.854.209€  2.854.209€  1.902.806€  1.902.806€  -€             

- 4 pers. Wellness 3.894.387€     -€                   3.894.387€     -€              -€                 -€                 -€                 389.439€      389.439€      584.158€      584.158€      584.158€      584.158€      389.439€      389.439€      -€              
- 6 pers. Comfort 3.144.511€     -€                   3.144.511€     -€              -€                 -€                 -€                 314.451€      314.451€      471.677€      471.677€      471.677€      471.677€      314.451€      314.451€      -€              
- 6 pers. Wellness 3.906.111€     -€                   3.906.111€     -€              -€                 -€                 -€                 390.611€      390.611€      585.917€      585.917€      585.917€      585.917€      390.611€      390.611€      -€              
- 8 pers. Comfort 1.483.332€     -€                   1.483.332€     -€              -€                 -€                 -€                 148.333€      148.333€      222.500€      222.500€      222.500€      222.500€      148.333€      148.333€      -€              
- 8 pers. Wellness 1.858.332€     -€                   1.858.332€     -€              -€                 -€                 -€                 185.833€      185.833€      278.750€      278.750€      278.750€      278.750€      185.833€      185.833€      -€              
- 10 pers. Comfort 933.620€        -€                   933.620€        -€              -€                 -€                 -€                 93.362€        93.362€        140.043€      140.043€      140.043€      140.043€      93.362€        93.362€        -€              
- 10 pers. Wellness 1.153.620€     -€                   1.153.620€     -€              -€                 -€                 -€                 115.362€      115.362€      173.043€      173.043€      173.043€      173.043€      115.362€      115.362€      -€              
- 12 pers. Comfort 861.246€        -€                   861.246€        -€              -€                 -€                 -€                 86.125€        86.125€        129.187€      129.187€      129.187€      129.187€      86.125€        86.125€        -€              
- 14 pers. Wellness 1.063.995€     -€                   1.063.995€     -€              -€                 -€                 -€                 106.400€      106.400€      159.599€      159.599€      159.599€      159.599€      106.400€      106.400€      -€              
- 16 pers. Comfort 728.903€        -€                   728.903€        -€              -€                 -€                 -€                 72.890€        72.890€        109.335€      109.335€      109.335€      109.335€      72.890€        72.890€        -€              
- Voorzieningen -€                   -€                   -€                   -€              -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                   -€                   -€                   -€              -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                   -€                   -€                   -€              -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€              
Opbrengsten per jaar 19.028.057€  -€                  19.028.057€  -€             -€                -€                -€                1.902.806€   1.902.806€  2.854.209€  2.854.209€  2.854.209€  2.854.209€  1.902.806€  1.902.806€  -€             

Programma Totaal Verschil Controle 1-1-2014 1-7-2014 1-1-2015 1-7-2015 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020 1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-1-2024
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied

- 4 pers. Wellness 70 0 70 7 7 11 11 11 11 7 7
- 6 pers. Comfort 56 0 56 6 6 8 8 8 8 6 6
- 6 pers. Wellness 56 0 56 6 6 8 8 8 8 6 6
- 8 pers. Comfort 25 0 25 3 3 4 4 4 4 3 3
- 8 pers. Wellness 25 0 25 3 3 4 4 4 4 3 3
- 10 pers. Comfort 11 0 11 1 1 2 2 2 2 1 1
- 10 pers. Wellness 11 0 11 1 1 2 2 2 2 1 1
- 12 pers. Comfort 8 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1
- 14 pers. Wellness 8 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1
- 16 pers. Comfort 5 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1

Programma per jaar 275 0 275 0 0 0 0 28 28 41 41 41 41 28 28 0
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Inflatie

Opdrachtgever: Wind Mee Recreatie BV / Gemeente Gemert-Bakel
Project: Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Dossier: 1199.1 
Datum: 25-jun-14
Versie: 1199.1-G3 Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Status: Concept

Indexering / inflatie
Kostenstijging Totaal Prijspeil Inflatie 1-1-2014 1-7-2014 1-1-2015 1-7-2015 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020 1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-1-2024
6.2.3.a Waarde van de gronden -€                    1-1-2014 0,0% -€      -€       -€      -€      -€        -€        -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€    
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                    1-1-2014 0,0% -€      -€       -€      -€      -€        -€        -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€    
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. -€                    1-1-2014 0,0% -€      -€       -€      -€      -€        -€        -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€    
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen -€                    1-1-2014 0,0% -€      -€       -€      -€      -€        -€        -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€    
6.2.4.a Kosten onderzoeken -€                    1-1-2014 2,5% -€      -€       -€      -€      -€        -€        -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€    
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken -€                    1-1-2014 2,5% -€      -€       -€      -€      -€        -€        -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€    
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 1.028.576€     1-1-2014 2,5% -€      -€       -€      39.705€     67.004€       -€        123.666€   153.064€   -€      214.083€   245.741€   185.313€   -€    
6.2.4.d Kosten van maatregelen -€                    1-1-2014 2,5% -€      -€       -€      -€      -€        -€        -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€    
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied -€                    1-1-2014 2,5% -€      -€       -€      -€      -€        -€        -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€    
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                    1-1-2014 2,5% -€      -€       -€      -€      -€        -€        -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€    
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 179.402€        1-1-2014 2,5% -€      -€       -€      5.879€       11.756€       -€        21.697€     26.855€     -€      37.561€     43.115€     32.539€     -€    
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 379€               1-1-2014 2,5% -€      126€          253€          -€      -€        -€        -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€    
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                    1-1-2014 2,5% -€      -€       -€      -€      -€        -€        -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€    
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 63.593€          1-1-2014 2,5% -€      588€          -€      1.787€       3.016€         4.276€         5.567€       6.890€       8.247€       9.637€       11.062€     12.523€     -€    
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) -€                    1-1-2014 2,5% -€      -€       -€      -€      -€        -€        -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€    
6.2.4.l Planschadekosten 10.107€          1-1-2014 2,5% -€      -€       -€      -€      -€        -€        10.107€     -€      -€      -€      -€      -€      -€    
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                    1-1-2014 2,5% -€      -€       -€      -€      -€        -€        -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€    
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten -€                   1-1-2014 0,0% -€     -€      -€     -€     -€        -€       -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€   
Totaal kostenstijging per jaar 1.282.058€    -€             714€         253€         47.371€    81.776€       4.276€        161.037€  186.809€  8.247€      261.281€  299.919€  230.375€  -€           

Opbrengstenstijging Totaal Prijspeil Inflatie 1-1-2014 1-7-2014 1-1-2015 1-7-2015 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020 1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-1-2024
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 590.332€        -€     -€      -€     -€     -€        9.490€        42.920€    71.891€    101.152€  130.706€  107.037€  127.135€  -€   

- 4 pers. Wellness 120.821€        1-1-2014 1,0% -€      -€       -€      -€      -€        1.942€         8.784€       14.714€     20.702€     26.751€     21.907€     26.020€     -€    
- 6 pers. Comfort 97.556€          1-1-2014 1,0% -€      -€       -€      -€      -€        1.568€         7.093€       11.881€     16.716€     21.600€     17.689€     21.010€     -€    
- 6 pers. Wellness 121.184€        1-1-2014 1,0% -€      -€       -€      -€      -€        1.948€         8.811€       14.758€     20.765€     26.832€     21.973€     26.099€     -€    
- 8 pers. Comfort 46.019€          1-1-2014 1,0% -€      -€       -€      -€      -€        740€           3.346€       5.604€       7.885€       10.189€     8.344€       9.911€       -€    
- 8 pers. Wellness 57.653€          1-1-2014 1,0% -€      -€       -€      -€      -€        927€           4.192€       7.021€       9.879€       12.765€     10.453€     12.416€     -€    
- 10 pers. Comfort 28.965€          1-1-2014 1,0% -€      -€       -€      -€      -€        466€           2.106€       3.527€       4.963€       6.413€       5.252€       6.238€       -€    
- 10 pers. Wellness 35.790€          1-1-2014 1,0% -€      -€       -€      -€      -€        575€           2.602€       4.359€       6.133€       7.924€       6.489€       7.708€       -€    
- 12 pers. Comfort 26.720€          1-1-2014 1,0% -€      -€       -€      -€      -€        430€           1.943€       3.254€       4.578€       5.916€       4.845€       5.754€       -€    
- 14 pers. Wellness 33.010€          1-1-2014 1,0% -€      -€       -€      -€      -€        531€           2.400€       4.020€       5.656€       7.309€       5.985€       7.109€       -€    
- 16 pers. Comfort 22.614€          1-1-2014 1,0% -€      -€       -€      -€      -€        364€           1.644€       2.754€       3.875€       5.007€       4.100€       4.870€       -€    
- Voorzieningen -€                    1-1-2014 1,0% -€      -€       -€      -€      -€        -€        -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€    

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                    1-1-2014 0,0% -€      -€       -€      -€      -€        -€        -€      -€      -€      -€      -€      -€      -€    
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                   1-1-2014 0,0% -€     -€      -€     -€     -€        -€       -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€   
Totaal opbrengstenstijging per jaar 590.332€       -€           -€            -€           -€           -€              9.490€        42.920€    71.891€    101.152€  130.706€  107.037€  127.135€  -€         
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Kasstroomoverzicht

Opdrachtgever: Wind Mee Recreatie BV / Gemeente Gemert-Bakel
Project: Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Dossier: 1199.1 
Datum: 25-jun-14
Versie: 1199.1-G3 Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Status: Concept

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 01-jan-14
Datum einde exploitatie 01-jan-24
Looptijd (jaren) 10,00                 
Kostenstijging 2,5%
Opbrengstenstijging 1,0% vanaf 1-1-2017
Rente contant 5,3%

Kasstroomoverzicht
Totaal Verschil Controle 1-1-2014 1-7-2014 1-1-2015 1-7-2015 1-1-2016 1-7-2016 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020

Kosten nominaal 14.623.300€      -€                    14.623.300€       917.858€        57.499€                4.919.232€     1.255.421€     -€                    1.284.234€     -€                    47.367€          -€                   1.370.234€    -€                   1.284.234€    -€                   47.367€           
Kostenstijging 1.282.058€        -€                    1.282.058€         -€                    714€                     253€               47.371€          -€                    81.776€          -€                    4.276€            -€                   161.037€       -€                   186.809€       -€                   8.247€             
Kosten incl. inflatie 15.905.358€     -€                    15.905.358€       917.858€       58.214€               4.919.486€    1.302.793€    -€                   1.366.010€     -€                   51.643€         -€                  1.531.271€   -€                  1.471.043€   -€                  55.614€           

Opbrengsten 19.028.057€      -€                    19.028.057€       -€                    -€                         -€                    -€                    -€                    1.902.806€     -€                    1.902.806€     -€                   2.854.209€    -€                   2.854.209€    -€                   2.854.209€      
Opbrengstenstijging 590.332€           -€                    590.332€            -€                    -€                         -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    9.490€            -€                   42.920€         -€                   71.891€         -€                   101.152€         
Opbrengsten incl. inflatie 19.618.389€     -€                    19.618.389€       -€                   -€                        -€                   -€                   -€                   1.902.806€     -€                   1.912.296€    -€                  2.897.129€   -€                  2.926.100€   -€                  2.955.361€      

Saldo lopende jaar 3.713.030€        -€                    3.713.030€         917.858-€        58.214-€                4.919.486-€     1.302.793-€     -€                    536.796€        -€                    1.860.653€     -€                   1.365.858€    -€                   1.455.057€    -€                   2.899.747€      
Saldo vorige jaar 941.868-€              1.026.241-€     6.101.254-€     7.597.721-€     7.796.461-€     7.449.563-€     7.644.428-€     5.935.066-€     6.090.314-€    4.848.039-€    4.974.853-€    3.611.867-€    3.706.345-€      
Saldo op datum 1.000.081-€          5.945.727-€    7.404.047-€    7.597.721-€    7.259.665-€     7.449.563-€    5.783.774-€    5.935.066-€    4.724.457-€   4.848.039-€   3.519.796-€   3.611.867-€   806.598-€         

Rente per… 1-7-2014 1-1-2015 1-7-2015 1-1-2016 1-7-2016 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021

Renteparameter (lasten) 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30%
Renteparameter (baten) 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30%
Rentesaldo 1.629.226-€       -€                    1.629.226-€         24.009-€         26.160-€               155.528-€       193.674-€       198.740-€       189.897-€        194.865-€       151.291-€       155.249-€       123.582-€      126.814-€      92.070-€        94.479-€        21.099-€           

Saldo lopende jaar 941.868-€       1.026.241-€          6.101.254-€    7.597.721-€    7.796.461-€    7.449.563-€     7.644.428-€    5.935.066-€    6.090.314-€    4.848.039-€   4.974.853-€   3.611.867-€   3.706.345-€   827.697-€         
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Kasstroomoverzicht

Opdrachtgever: Wind Mee Recreatie BV / Gemeente Gemert-Bakel
Project: Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Dossier: 1199.1 
Datum: 25-jun-14
Versie: 1199.1-G3 Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Status: Concept

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 01-jan-14
Datum einde exploitatie 01-jan-24
Looptijd (jaren) 10,00                 
Kostenstijging 2,5%
Opbrengstenstijging 1,0% vanaf 1-1-2017
Rente contant 5,3%

Kasstroomoverzicht
Totaal Verschil Controle

Kosten nominaal 14.623.300€      -€                    14.623.300€       
Kostenstijging 1.282.058€        -€                    1.282.058€         
Kosten incl. inflatie 15.905.358€     -€                    15.905.358€       

Opbrengsten 19.028.057€      -€                    19.028.057€       
Opbrengstenstijging 590.332€           -€                    590.332€            
Opbrengsten incl. inflatie 19.618.389€     -€                    19.618.389€       

Saldo lopende jaar 3.713.030€        -€                    3.713.030€         
Saldo vorige jaar
Saldo op datum

Rente per…

Renteparameter (lasten)
Renteparameter (baten)
Rentesaldo 1.629.226-€       -€                    1.629.226-€         

Saldo lopende jaar

1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023

-€                    1.284.234€      -€                    1.284.234€      -€                    871.386€         
-€                    261.281€         -€                    299.919€         -€                    230.375€         
-€                   1.545.514€     -€                   1.584.152€     -€                   1.101.761€      

-€                    2.854.209€      -€                    1.902.806€      -€                    1.902.806€      
-€                    130.706€         -€                    107.037€         -€                    127.135€         
-€                   2.984.914€     -€                   2.009.842€     -€                   2.029.941€      

-€                    1.439.400€      -€                    425.690€         -€                    928.180€         
827.697-€         849.348-€         605.486€         621.325€         1.074.402€      1.102.507€      
827.697-€        590.052€        605.486€        1.047.015€     1.074.402€     2.030.686€      

1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024

5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30%
5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30%

21.651-€          15.435€          15.838€          27.388€          28.104€          53.118€          

849.348-€        605.486€        621.325€        1.074.402€     1.102.507€     2.083.805€      
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Exploitatieplan, kostenverhaal GEEN MACRO-AFTOPPING: ALLE CONTANTE KOSTEN VERHAALBAAR

Opdrachtgever: Wind Mee Recreatie BV / Gemeente Gemert-Bakel
Project: Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Dossier: 1199.1 
Datum: 25-jun-14
Versie: 1199.1-G3 Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Status: Concept

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 01-jan-14
Datum einde exploitatie 01-jan-24
Looptijd (jaren) 10,00              
Kostenstijging 2,5%
Opbrengstenstijging 1,0%
Renteparamater kosten 5,3%
Renteparameter opbrengsten 5,3%
Renteparameter contant 5,3%

BEOORDELING MACRO-AFTOPPING / VERHAALBARE CONTANTE KOSTEN
Totaal 1-1-2014 1-7-2014 1-1-2015 1-7-2015 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020 1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-1-2024

Kosten nominaal 14.623.300€   917.858€        57.499€          4.919.232€     1.255.421€     1.284.234€            47.367€               1.370.234€   1.284.234€      47.367€          1.284.234€     1.284.234€     871.386€        -€                    
Kostenstijging 1.282.058€     -€                    714€               253€               47.371€          81.776€                 4.276€                161.037€      186.809€         8.247€            261.281€        299.919€        230.375€        -€                    
Rentelasten 6.221.143€     620.507€        36.867€          2.910.754€     717.975€        646.169€               20.600€               502.997€      384.850€         11.018€          212.992€        127.594€        28.820€          -€                    
Kosten op eindwaarde 22.126.502€   1.538.365€    95.081€         7.830.239€    2.020.768€    2.012.179€           72.243€               2.034.268€  1.855.893€     66.632€         1.758.507€    1.711.747€    1.130.581€    -€                    
Kosten contant 13.201.675€   

Opbrengsten 19.028.057€   -€                    -€                    -€                    -€                    1.902.806€            1.902.806€          2.854.209€   2.854.209€      2.854.209€     2.854.209€     1.902.806€     1.902.806€     -€                    
Opbrengstenstijging 590.332€        -€                    -€                    -€                    -€                    -€                          9.490€                42.920€        71.891€           101.152€        130.706€        107.037€        127.135€        -€                    
Rentebaten 4.591.918€     -€                    -€                    -€                    -€                    900.092€               762.801€             951.658€      765.519€         585.508€        411.360€        161.881€        53.099€          -€                    
Opbrengsten op eindwaarde 24.210.306€   -€                   -€                   -€                   -€                   2.802.898€           2.675.097€          3.848.786€  3.691.618€     3.540.869€    3.396.275€    2.171.724€    2.083.040€    -€                    
Opbrengsten contant 14.444.968€   

Maximaal te verhalen kosten exploitatieplan

Totaal contante kosten 13.201.675€   
Totaal contante bijdragen -€                
Totaal contant te verhalen kosten 13.201.675€  

Totaal contante opbrengsten (netto) 14.444.968€  

Maximaal te verhalen kosten 13.201.675€  

Verschil Controle
Resultaat op eindwaarde 2.083.805€     0-€                   2.083.805€    
Resultaat op startdatum 1.243.292€     0-€                   1.243.292€    
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Wind Mee Recreatie BV / Gemeente Gemert-Bakel
Project: Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Dossier: 1199.1 
Datum: 25-jun-14
Versie: 1199.1-G3 Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Status: Concept

Totaal plangebied

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
nominaal contant

Bruto oppervlakte 227.848              m2
te handhaven -                       m2
Netto oppervlakte 100% 227.848              m2 153.910                              113.572                               
Uitgeefbaar 88% 200.456               m2

4 pers. Wellness 31.500                 m2 31.500                                  23.244                                  
6 pers. Comfort 36.400                 m2 25.435                                  18.768                                  

6 pers. Wellness 36.400                 m2 31.595                                  23.314                                  
8 pers. Comfort 20.000                 m2 11.998                                  8.853                                    

8 pers. Wellness 20.000                 m2 15.031                                  11.092                                  
10 pers. Comfort 11.153                 m2 7.552                                    5.572                                    

10 pers. Wellness 11.153                 m2 9.331                                    6.886                                    
12 pers. Comfort 10.000                 m2 6.966                                    5.140                                    

14 pers. Wellness 12.000                 m2 8.606                                    6.351                                    
16 pers. Comfort 8.750                   m2 5.896                                    4.351                                    

Voorzieningen 3.100                   m2 -                                        -                                        

Openbaar 12% 27.392                 m2
Controle -                      m2

Exploitatiebijdragen / te verhalen kosten Per gewogen eenheid

Totaal contant te verhalen kosten 13.201.675€        
Totaal contante opbrengsten 14.444.968€        
Maximaal te verhalen kosten 13.201.675€        116,24€                                
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Wind Mee Recreatie BV / Gemeente Gemert-Bakel
Project: Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Dossier: 1199.1 
Datum: 25-jun-14
Versie: 1199.1-G3 Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Status: Concept

Wind Mee Recreatie BV Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 186.438              m2
te handhaven m2
Netto oppervlakte 100% 186.438              m2 92.646                                
Uitgeefbaar 88,01% 164.093               m2

4 pers. Wellness 25.696                 m2 18.961                                  
6 pers. Comfort 29.693                 m2 15.310                                  

6 pers. Wellness 29.693                 m2 19.019                                  
8 pers. Comfort 16.315                 m2 7.222                                    

8 pers. Wellness 16.315                 m2 9.048                                    
10 pers. Comfort 9.098                   m2 4.546                                    

10 pers. Wellness 9.098                   m2 5.617                                    
12 pers. Comfort 8.157                   m2 4.193                                    

14 pers. Wellness 9.789                   m2 5.181                                    
16 pers. Comfort 7.138                   m2 3.549                                    

Voorzieningen 3.100                   m2 -                                        

Openbaar 11,99% 22.345                 m2
Controle 0                         m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 4.400.000€          
Schadeloosstelling -€                     
Totale inbrengwaarde 4.400.000€          

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 13.201.675€        
Totaal contante opbrengsten 14.444.968€        
Maximaal te verhalen kosten 13.201.675€        
Totaal gewogen eenheden contant 113.572€             
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 116,24€              

Gewogen eenheden eigendom contant 92.646€               
Bruto exploitatiebijdrage 10.769.256€        

Zelf te bebouwen deel 88,01% 3.872.650€          -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 6.896.605€          

Aankoopsom openbare ruimte 11,99% 527.350€             -
Saldo gemeente 6.369.256€          
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Wind Mee Recreatie BV / Gemeente Gemert-Bakel
Project: Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Dossier: 1199.1 
Datum: 25-jun-14
Versie: 1199.1-G3 Exploitatieplan Rooye Asch 2013
Status: Concept

Gemeente Gemert-Bakel Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 41.410                m2
te handhaven m2
Netto oppervlakte 100% 41.410                m2 20.926                                
Uitgeefbaar 87,81% 36.363                 m2

4 pers. Wellness 5.804                   m2 4.283                                    
6 pers. Comfort 6.707                   m2 3.458                                    

6 pers. Wellness 6.707                   m2 4.296                                    
8 pers. Comfort 3.685                   m2 1.631                                    

8 pers. Wellness 3.685                   m2 2.044                                    
10 pers. Comfort 2.055                   m2 1.027                                    

10 pers. Wellness 2.055                   m2 1.269                                    
12 pers. Comfort 1.843                   m2 947                                       

14 pers. Wellness 2.211                   m2 1.170                                    
16 pers. Comfort 1.612                   m2 802                                       

Voorzieningen -                       m2 -                                        

Openbaar 12,19% 5.047                   m2
Controle 0-                         m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 509.100€             
Schadeloosstelling -€                     
Totale inbrengwaarde 509.100€            

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 13.201.675€        
Totaal contante opbrengsten 14.444.968€        
Maximaal te verhalen kosten 13.201.675€        
Totaal gewogen eenheden contant 113.572€             
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 116,24€              

Gewogen eenheden eigendom contant 20.926€               
Bruto exploitatiebijdrage 2.432.419€          

Zelf te bebouwen deel 87,81% 447.052€             -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 1.985.368€          

Aankoopsom openbare ruimte 12,19% 62.048€               -
Saldo gemeente 1.923.319€          
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Verkorte * toelichting excel model behorend bij het 
ontwerp van de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan

Het model invullen wanneer het exploitatieplan voorziet in 1 of meer van de volgende bouwplannen
a. een bouwplan voor meer dan 1 (bedrijfs)woning
b. een bouwplan voor een hoofdgebouw voor agrarische doeleinden of bedrijfsdoeleinden (muv horeca, kantoor, 
    detailhandel ) met een oppervlakte van meer dan 1.500 m2 bvo
c. een bouwplan voor een ander hoofdgebouw
d. een bouwplan voor een uitbreiding van een gebouw voor agrarische doeleinden of bedrijfsdoeldeinden
    (muv horeca, kantoor, detailhandel) met meer dan 2.000 m2 bvo of met een woning of meer dan 1 bedrijfswoning
e. een bouwplan voor een uitbreiding van een ander gebouw met meer dan 2.000 m2 bvo of met meer dan 1 woning
f. een bouwplan voor kassen met een oppervlakte van meer dan 30.000 m2 bvo

tabblad vragenlijst:
1. Vul de gegevens in cel E10, E11 en E12 in .
2. Geef een antwoord op de vragen 1 t/m 18, uitgangspunt is een actieve gemeentelijke grondexploitatie.
3. Klik op de grijze ? buttons voor meer informatie over de vraag.

tabblad produktenlijst
Geef in kolom B per produkt/activiteit aan of het bij dit project van toepassing is: vul ja of nee in.

tabblad resultaat
In cel  G51  staat het forfaittair bedrag dat in het exploitatieplan op het moment van 
vaststelling ruimtelijk besluit wordt opgenomen. Dus niet nader faseren.

printen
Print het blad vragenlijst, produktenlijst en resultaat met behulp van de printbuttons
Deze uitdraaien moeten bij het exploitatieplan gevoegd worden.

berekening kosten voorbelasten/ophogen en bestemmingsplannen
In een hulpblad worden de kosten voor voorbelasten/ophogen separaat berekend.
Tevens zijn hierin de uren voor het maken van ruimtelijke ordening produkten aangegeven.
Met deze button wordt het hulpblad zichtbaar danwel verborgen.

technische informatie
Om de scan goed te laten functioneren dient het beveiligingsniveau  in Excel op "laag" gezet te worden.
Extra, Macro, beveiliging, laag

* een uitgebreide toelichting is te vinden in de bijlagen bij de ontwerp regeling.

Dit excel model is in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
op basis van de Plankostenscan ontwikkeld en opgesteld door :

Mevr drs B.A.M.P. van Hoek mevr mr ing. M.E Krul-Seen
b.van.hoek@bieleveldvanhoek.nl MKN@tg.nl
073- 615 60 77 de heer ir M.J. D. Stout

MJS@tg.nl
033 467 7777

hulpblad
tonen

hulpblad 
verbergen



Vragenlijst ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 25-6-2014
Gemeente Gemert-Bakel
Projectnaam De Rooye Asch
Projectnummer 1199.1
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 12
Aantal werkweken per jaar 42

A Algemeen
1 Wat is de looptijd van het project vanaf het moment van vaststellen van het ruimtelijk besluit ? 10 jaren

2 Wat is de grootte van het exploitatiegebied (netto) ? 23 ha

3 Waar ligt het exploitatiegebied ? historisch gebied
binnenstedelijke locatie

inbreidingslocatie
uitleglocatie

4 Betreft het een herstructureringsopgave ?

B Eigendomsituatie
5 Hoeveel onroerende zaken dienen verworven te worden ? 1 totaal

a waarvan percelen (onbebouwd) 1 stuks
b waarvan woningen 0 stuks
c waarvan (agrarische) bedrijven/winkels/kantoren 0 stuks
d waarvan bijzondere objecten 0 stuks

6 Van hoeveel huur(pacht)ontbindingen is sprake ? 0 stuks

7 Wordt er met een onteigeningsplan gewerkt (administratieve procedure) ?
a zo ja voor hoeveel onroerende zaken ? 0 stuks
b in hoeveel van die gevallen komt het tot een gerechtelijke procedure ? 0 stuks

8 Wordt of is een voorkeursrecht gevestigd ?

C Beoogde programma
9 Wat is het beoogde programma volgens het ruimtelijk besluit ? woningen 275 aantal

bedrijvigheid 0 m2 uitgeefbaar
commercieel/retail 0 m2 bvo

maatschappelijk 0 m2 bvo
recreatie 0 m2

D Onderzoeken
10 a Is een Milieu Effect Rapportage (MER) benodigd ?

b Is nader onderzoek nodig naar luchtkwaliteit ? 
c Is aanvullend archeologisch onderzoek nodig ?
d Is saneringsonderzoek nodig naar bodemverontreiniging ?

E Ruimtelijke ordeningsprocedures 
11 Wordt het ruimtelijk besluit opgesteld: 

a middels een globaal uit te werken plan of projectbesluit of projectafwijkingsbesluit ?

Indien sprake is van een globaal uit te werken plan, hoeveel uitwerkingsplannen verwacht u?      Aantal 4
b of middels een gedetailleerd bestemmingsplan ?

12 Of kan gebruik gemaakt worden van een wijziging van het bestemmingsplan ?

13 Maakt dit exploitatieplan deel uit van een groter bestemmingsplan ? 
zo ja, wat is de verhouding in oppervlakte ten opzichte van dit bestemmingsplan ? 0,84

F Civiele en cultuurtechniek
14 Wat is de (te verwachten) bodemgesteldheid in het gebied? Slecht

Normaal
Goed

15 Wat zijn de (te verwachten) sloopkosten? -€                               

16 Is sprake van ophoging danwel voorbelasting?

Indien er opgehoogd/voorbelast wordt,  de volgende vragen invullen: vraag 16 a t/m d NIET invullen
a Wordt er integraal of partieel opgehoogd? integraal fout

partieel

b In hoeveel deelplannen/fasen wordt er opgehoogd/voorbelast? 0 deelplan/fase
c Wat is de te verwachten zettingstijd? 0 jaar
d Wat is de hoogte van de voorbelasting? 0 m1

17 Wat zijn de (te verwachten) kosten voor bouw en woonrijpmaken ? 6.995.000€                

G Gronduitgifte
18 a hoeveel vrije kavels worden uitgegeven ? 0 stuks

b hoeveel uitgiftecontracten woningbouw verwacht u ? 1 stuks
c hoeveel uitgiftecontracten bedrijvigheid verwacht u ? 0 stuks
d hoeveel uitgiftecontracten commercieel vastgoed verwacht u ? 0 stuks
e hoeveel uitgiftecontracten maatschappelijke voorzieningen verwacht u ? 0 stuks
f hoeveel uitgiftecontracten met gemengde uitgiften verwacht u ? 0 stuks

ja nee
ja nee
ja nee
ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee
ja nee

ja nee
ja nee
ja nee
ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

print
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Produkten/activiteitenlijst  
ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 25-6-2014
Gemeente Gemert-Bakel
Projectnaam De Rooye Asch
Projectnummer 1199.1

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 12

Produkt/activiteit

Verwerving
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak

uur per onbebouwde perceel
uur per woning (ook huur/pachtontbinding)
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor in herstructurering
uur per byzonder object
uur per byzonder object in herstructurering

1.2 Onteigenen van onroerende zaken
uur per administratieve procedure
uur per gerechtelijke procedure
vast bedrag advocaatkosten per onteigening

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente
uur voor vestiging voorkeursrecht

Stedenbouw

2.1 Programma van Eisen
uur voor opstellen pve
uur bij maatschappelijk programa

2.2 Prijsvraag uur voor organiseren

2.3 Masterplan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.4 Beeldkwaliteitsplan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.5 Stedenbouwkundig plan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw
uur bij maatschappelijk programa

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

Ruimtelijke ordening
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit

uur per globaal uit te werken plan of project (afwijkings)besluit
uur per uitwerkingsplan 
uur per gedetailleerd bestemmingsplan

3.2 Opstellen en procedure wijziging uur per wijziging

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan uur per plan

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee
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Produkten/activiteitenlijst  
ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 25-6-2014
Gemeente Gemert-Bakel
Projectnaam De Rooye Asch
Projectnummer 1199.1

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 12

Produkt/activiteit

print

Civiele en cultuur techniek
4.1 Planontwikkeling uur per week

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 
% over sloopkosten
uren en bedragen per activiteit ophogen/voorbelasten
% over bouw en woonrijpmaken

Landmeten/vastgoedinformatie
5.1 Kaartmateriaal uur per week

Communicatie
6.1 Omgevingsmanagement

Uur per week 
kosten gemid per jaar woningbouw
kosten gemid per jaar bedrijvigheid/commercieel

Gronduitgifte
7.1 Gronduitgiftecontracten

uur per contract vrije kavel
uur per contract overige woningbouw
uur per contract bedrijvigheid
uur per contract commercieel vastgoed
uur per contract maatschappelijke voorzieningen
uur per contract gemengde uitgiften

Management
8.1 Projectmanagement uur per week

8.2 Projectmanagementassistentie uur per week

Planeconomie
9.1 Planeconomie uur per week

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee
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Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 25-6-2014 Complexiteit 102%
Gemeente Gemert-Bakel
Projectnaam De Rooye Asch
Projectnummer 1199.1
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 12

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 30                     3.600€                         0%
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 30                     3.600€                          0%
1.2 Onteigenen van onroerende zaken -                    -€                             0%
1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente -                    -€                             0%

Stedenbouw 1.043                125.100€                     5%
2.1 Programma van Eisen 80                     9.600€                          0%
2.2 Prijsvraag -                    -€                             0%
2.3 Masterplan -                    -€                             0%
2.4 Beeldkwaliteitsplan 275                   33.000€                        1%
2.5 Stedenbouwkundig plan 688                   82.500€                        3%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte -                    -€                             0%

Ruimtelijke Ordening 1.032                123.846€                     5%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 782                   93.846€                        4%
3.2 Opstellen en procedure wijziging -                    -€                             0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 250                   30.000€                        1%

Civiele en cultuur techniek 1.283                1.178.869€                  47%
4.1 Planontwikkeling 1.283                129.619€                      5%
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 1.049.250€                   42%

Landmeten/vastgoedinformatie 570                   51.909€                       2%
5.1 Kaartmateriaal 570                   51.909€                        2%

Communicatie 513                   112.960€                     4%
6.1 Omgevingsmanagement 513                   112.960€                      4%

Gronduitgifte 60                     7.320€                         0%
7.1 Gronduitgiftecontracten 60                     7.320€                          0%

Management 4.563                634.320€                     25%
8.1 Projectmanagement 4.563                634.320€                      25%
8.2 Projectmanagementassistentie -                    -€                             0%

Planeconomie 2.282                278.370€                     11%
9.1 Planeconomie 2.282                278.370€                      11%

totaal 11.377      2.516.293€       100%

opnemen in het 
exploitatieplan 

print
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BIJLAGE(N) BIJ DE REGELS (DEEL C) 
 

 
 
 



Programma van Eisen inrichting openbare ruimte exploitatieplan “De Rooye Asch”. 

In het exploitatieplan zijn kosten opgenomen voor de aanleg van voorzieningen binnen of ten 
behoeve van het exploitatiegebied. Dit Programma van Eisen is een nadere onderbouwing welke 
werken en werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van deze voorzieningen dienen te worden 
verricht. Voor een nadere definiëring van deze kosten wordt verwezen naar hoofdstuk 1 en 2 van 
deel C van dit exploitatieplan.  
 
De werken en werkzaamheden zijn: 
 

- Civiele werkzaamheden  
- Directie en toezicht civiel 
- Kabels en leidingen 
- Directieleveringen kabels en leidingen 
- Directie en toezicht kabels en leidingen 
- Cultuur/groenvoorzieningen 
- Directie en toezicht cultuur/groenvoorzieningen 
- Bosbescherming 
- Tijdelijke terreinafscherming 
- Terreininrichting (thematisering terrein) 
- Hekwerken  
- Sanering 
- Rooiwerkzaamheden 
- Opschonen terreinen 

 
De ramingen van de werken en werkzaamheden zijn gebaseerd op het bouwprogramma welke is 
opgenomen in het Exploitatieplan “Rooye Asch”. 
 
Voor de kwaliteitseisen van deze werken en werkzaamheden wordt verwezen naar bijlage 2 
“Beeldkwaliteitplan”, behorende bij deel C van het Exploitatieplan. 











tnspraarreactie / zienswijze op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Vergeet dit formulier niet te omdertekeiien en in te dienen op uítediik Maaqda&e0 oktober 2008 !

Naam ,.HJ-tA-be** T
Adres , lfldar^Itu l$o*, bfohdíee[Í ts
postcode:.S. 9 U to P / ..praars, .CI..?.(

Eigenaar van kavel : kavelnummer:

Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

perceelsnumme r,...( .5. Q.

Betreft : inspraakreacties op voorontwem besternminssplan recreatiepark "De Rooye Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen van het Besluit ruinrteldke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag "verslag naaraanleiding ran de inspraakavond van Windmee BV'en de notitie

"vorrnacht" welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Ihveleigenaren van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk shrkken reeds aan uw college zijn aangóoden, welke stul*en ik hierbij
als herhaatd elr ingelast beschouw, verzoek u het plan aan te passen en in overeenstemming te brengen met

mijn inspraakreacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wordt als aarrleiding rmn het te ontwikkelen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopen2O jaar in verval is geraalc. Het lijkt op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeentebesfirurders al20 jaar met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camprng aan een pÍoject onfwikkelaar werd verkoclrt begaf het zich en een

neetwaaÍbe spiraal. Deze projectontrvikkelaar had dezelfde plannen als de projectontwikkelaar van nu met

het enige verschil dat het nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhst gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individrele verkoop rran kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat h€t in handen kwam van projectontwikkelaam.

Huidige bestemuísgsplan
Verzocht wordt vauuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nizuwe gevallen en de aanshring en onderstzuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimer te barÉeren met dien verstande dat banwwerken" welke ten tijde van de tervisielegging van het

voorontwerp van dit plan besAan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in
enigerlei opzicht van dit plan afivijken, mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

ma:cimale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebnrik van gronden en botrwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van het verbod

tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

afwijkt van het plan mag worden vooftEe,zd of gewijzigd zolang en voor zover de strijdigheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen gp dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.



Inspraaloeactie / zienswijze op voorontweÍp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
I" dít pt- *ordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zondei te vermelden órer ptannên zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in'dit

plan een intentieverkl-ioi op te nemen dat er op dit park nimmer een zendÍnast geplaatst zal worden

Prostiurtiebeleid
t" t"t pt"" *"rCt het gemeentelijk beleid ten aaruien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opg.nà*"n zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

iË í in dit plan een irfientieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drugsbeleid
1'."oiit Ait ptunwel het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

*ordt'", geln woord gri.pt over het softdnrgsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nimmer een (soft) dnrgsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Utiè.r"*iogen van ervaringsdeslarndigen blíkt dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het parkl Mensen wordàn eerder op nun gedrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

Oà" O*t mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daamaast gaat er een positief impuls vanuit met 
^b*relsking tot de bestedingen btj de plaatselijke'ondernemingen" horec4 werkgelegenheid leerkrachten stc'. It

Mede uitÍet oogpunt *o o"htrrcke-rheid wordt verzocht om een generaal pardon voor de kampeerders die

er ten tijde 
"u" 

íê tervisielegging van het onfwerp van dit plan (semi) peÍmanent verblijven en hieraan een

uitsterfbeleid te kopPelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere perÍnanery wonen tegen te gaan en gelet

ó ná feitiati,onform dit plan van de 450 recreatiewoningen er op 300 een beleggingsmodel wordt

ge,pfaatst waarbij voor deze 300 objecten een bedrijfsmatige exploiatie geldt, verzoek ik u in dit plan voor

deze 300 recreatiewoning€n een bedrijfsmatige paÍag;raaf vanto€,passing te f{€n verklaren. Met dien

verstande dat de 300 gepÏaatste rwreatiewoningen uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

waardoor permanente bewoning automatisch niet is toegestaan!

TBS Hiniek
G4et op het nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tbs maatregel tijdens de {uur -

van bun behandeling d huisvesten en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

tlandelse gr.rr*rÍ,up verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd át* worden voor de huisvesting vÍm mensen waaÍvoor eentbs maatregel is opgelegd.

Verke€rsontsluiting
GEzien de structuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dit
pf." á*grlen dat het verkeer àn ae camping ge]et op de verwachte verkeersdruk giet-via de Fuik te laten
'fopro *"á**r de bedrijven van de Biggelaar, Fuik 27, en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maarbuiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten.

Groenstrook
A*rrnkrttJk waÍen de plannen van de ontwerpers om een open camping in te richten. Dit stuitte op

bezwaren u* o**oo.od"t in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben ontmoet wordt nu verzocht om maatwerk te hanteren.

Daar waar het voor de omgeving wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren vool het

werken met een sloot, wal en bijvooóeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit kornt

een gÍoenstrook op maat te hauteren als buren er gezamenltjk uit komen.

Minimale oppervlakte kavel
o"dlrrd4rjk " 

ger"ot* -*u*o* 
de kavel minimaat 450 rn2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwalitatieve veóetering van het park. Maar waarom 450m2

blijft onduidetijt. nAijn vermoeden is dat tr* quotum in aantal ovemachtingplaatsen niet oveFchreden mag

*óod.n en er derhalur r"o deelsom is gemaakt van het aanal toegestane overnachtingplaatsen en de

beschikbare ruimte.



tnspraalreactie / zienswijze oÍp vooÍontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering rran de plannen ook grotere kavels ontstaaÍLverzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform

de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planreqels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrerreatie omschreven als recreatief nachwerblijf
voor esn korte aaneengesloten periode van ma:cimaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nizuwe gevallen verzoek ik u het begrip

verblijftrecreatie ruimer te hanteren. Waaftij €r een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

rwreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recrmtieobjecten huren. Waaóij de kaveleigenaren een verblijftrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recr€anten die huren een verblijftrecreatie termijn wor& gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben t€ $'eten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Asten" Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane ma:cimale aftnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwetten die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vorm van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane aÊnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Eryloiatierekenins
hrgevolge paraggaaf 7.2 exploitaÍieptanplicht zoals omschreven in het voorontwerp vul dit plan wordt de

geroeenteraaA dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
èxploitatieplan. Gel* wat er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie

'ïóhacht"van de Belangenvereniging van IGveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

orploitatieplan op te laten nemen z-odatinzicht in de exploitatie wordt geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

de-financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten

ltroogacfrrcnd"
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tnspraatreactie / zienswijze op vooÍontrverp bestemmingsplan Rooye Asch

Yergeet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterlijk Maandas 20 oktober 2008 !

Eigenaarvan kavel : kavelnummet:D 9-t

Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeerrte Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Betreft: inspraakreaqties op voorontweru bestemmingsplan recreatieoark "De Rooye Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen van het Besluit ruinrtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraatcreacties in op het vooroÍÉwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag *verelag naar aanleiding van de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
'ïolmacht' welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleig€naren van de Rooye
Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke stukken ik hierbij
als herhaald en ingelast beschouw, verzoek u het plan aaÍr te passe,lr en in overeenstemming te brengen met
mijn inspraakreacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wordt a[5 anlsiÍling van het te ontwilJcelen nizuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopen 20 jaar in verval is geraakt. Het lijkt op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeenfebestuurders al 20 jaar met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping Íun een project ontrmikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

neerwaarbe spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfde plannen als de projectontwikkelaar van nu met

het enige verschil dat het nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanÍeren om individuele verkoop ran kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen h,vam van projectontwikkelaals.

lfuidise bestemminesplan
Verzocht wordt vanuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving nan nieuwe gerallen en de aanshuing en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen
ruimerte hanteren met dien verstande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het

vooroahilerp van dit plan bestaan" dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in
enigerlei opzictrt van dit plan afin'ijken, mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toeg€staÍle

ma:cimale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gtronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kraclrt worden van het verbod

tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

afwijkt van het plan rnag worden voortgezetof gewrjágd zolang en voor z-over de strijdigheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergÍoot.

perceelsnumm.r'P 18?



rnspmalneactie / zienswijze op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
L dtt pt 

" 
*"rdt het gemeenteldk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zondei te vermelden órer ptannên zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

pfr" r"n intentieverklaring op tr nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostiurtiebeleid
L hrÊ pl"" rrtdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opgrnà** zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ifi í in dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drugsbeleid
Terwijtfitplanwel het prostiartiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

*ordt-rr geen woord geiept over het softdrugsbeleid. Derhalve vetzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Uit e.r"*ing"n van errraringsdeskundigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagÉ aan de sociale controle

op het parkl Mensen wordJn eerder op ttun gedrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

O* aoàt mer$en die er tijdelijk hun rakantievieren. Daamaast gaat er een positief impuls vanuit met 
-betrekking tot de bestedingen bij de plaatselijke ondememingen, horeca, werkgelegenheid leerkrachten sfs.. U

Mede uitÍet ooglrunt vaniechtszekerheid wordt verzocht om een generaal pardon v991de kampeerders die

er ten tijde 1ran JË tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permanent verblijven en hieraan een

uitsterfbeleid te koppelen.

om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere permanent lone.n t€gen te gaan en gelet

op nËtf"it-Aatóofor* dit plan van de 450 recreatiewoningen er op 300 eea beleggiqgsmodel wordt

g-.pf*t t**tUij voor deze 300 objecten een bedrijfsmatige eryloitatie geldt, verzoek ik u in dit plan voor

áeze 300 recreatiewoningen een Uearijfsmatige paragraaf van toepassing te laten v,erklaren. Met dien

verstande dat de 300 g€p-laatste recreatiewoningen uitsluitend voor de bedrijftmatige verhuur bestemd zijn

waadoor permanentebewoning automatisch niet is toegestaan!

TBS kliniek
@nationaalprobleemommensenwelkeveroordeeldzijnmeteent!smaatregeltijdensdeduur.
van h'n behandeling tó huisvesten en de onrust die het inmiddels te $reeg heeft gebracht bij onder andere de

n odrt,g gem""os"Iup verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsen recreatiewoningen

Urrtr.d át* worden voor de huisvesting vÍur mensen waaÍvoor een tbs maatregel is opgelegd.

Vgrkeersontsluiting 
i^:^ Á:^ Áo n^aaaatarrnar her hprlriirrenre''rein de Fuik heeft oosesteld veruoek ik u in dit

Gezien de stnrctuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dl

pfr" 
" 

*g4en dat het verkeer rr* a" camping gelet op de verwachte verkeemdruk uig!-via de Fuik te laten

ïop"o *Ë 111unr de bedrijven van de Biggelaar, Furk 21, en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten'

Groenstrook
A*""rkettJk ïvaÍeÍr de plannen van de oÍfiverpers om een open camping in te richten. Dit stuine op

bezwaren l€n omwonenden in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het beshrur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben ortmoet wordt nu venocht om maaÍwerk te hanteren.

Oam rËar na nót d" omgwing wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren voor het

werken m€É een sloot, wal en bijvoorbeeld houtopsand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit kort
een groenstrook op maat te hanteren als buren Er gezamenlijk uit komen.

Minirnale oppervlakte kavel
Ord*d.ltJk " 

ge*"t*: e"td--arr"* de kavel minimaal 450 mZ moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwalitatieve verbetering van het park. Maar waaÍom 450rnz

blijft onduidetft. nngn vermoeden is aat het quotum in aantal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

*ordrn en er derhalu-, ..o deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en de

beschikbare ruimte.

F
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't Í Inspraalneactie / zienswijze op voorontu/erp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitte,n ten tijde van de

tervisielegging van het vooront$'erp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

PlanrEgsls
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachwerblijf
voor een korte aaneengesloten periode van rnaxinraal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid
voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie nrimer te hanteren. WaaÍbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten gro€pen

recreaffen. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die
de recreatieobjecten huen. WaaÍbrJ de kaveleigenaren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalendedaar. (Referenties: Ooststappen groep Asten, Prinsenmeer Lommel).

Bouwresels
Dit plan maákt nu onderscheidtussen toegestane maximal€ afinetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vorm van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane aftnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploitatierekening
Ingevolge pa,;agÍafi7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het vooronfiverp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploiatierekening of
eryloitatieplan. Gelet $,at er al vermeld staaÍ in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie

"volnacht"van de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

ocploitatieplan op te laten nernen z.odatinziclrtin de exploitatie wordt geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

de financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's l$nnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraalaeacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachten4

Plaats: ..!\os.Àd Darum: QA..-..IC)..--. 9-óots
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\' Insp'raakrcaaie / zienswijze op vooÍontweÍp bestemmingsplan Rooye Asch

Vergeet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen oo uiterliik Maandae 20 oktober 2008 !

, ? rn [b?, \lgeTó
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Naam

Adres

posr.od",á9. 7 3 .V.V. .... ... ..praars' . . .. H anpe.t.'..

Eigenaarvan kavel :kavelnummer: perceelsnummer:... ...

ÉIandel, 19 oktober 2008

Aantekenen

P ó7o

College van Burgemeester en Wethouders
Gemeeffe Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Befieft : inspraakreacties oo voorontwerp bestemminesnlan recreatiepark "De Rooye Asch"

G€acht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen rxan het Besluit nrinrtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag '?erslag naar aanlei ling van de inspraalovond van Windmee BV" en de notitie

"volrnacht" welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

Asch waar ik lid rian ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke stukken ik hieóij
als herhaald en ingelast beschouw, verzoek u het plan aan te pÍNsen en in overecnstemming te brengen met

mij n inspraakreacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wordt als aanleiding van het te ontwilÍ<elen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein

in de afgelopen 20 jaar in verval is geraakt. Het lijkt op een rechtstreekse anval al zouden de

gemeentebestuurders al20jaarmetde handen overelkaarhebben gezetenengewachthebbenop een

teloorgang van de canrying. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbednjf met wachtlijsten.

Tien jaar gelden toen de camping aan een project onnrilJcelaar werd verkocht begaf het zich en een

neerïvaaÍtse spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfde plannen als de projectontwikkelaar van nu met

het enige verschil dat het nu in een ander jasje is gestoken. In 1999 gaf het gemeentebestuur nog Ílan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redaptionele aanpassing dat de carrping in verval begon te geraken

nadat hst in handen lanlam van projec'tontwikkelaars.

Huidige bestemminqsplan
Verzocht word ranrit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving nan nizuwe gevallen en de aansturing en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimer te hanteren met dien verstande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het

voorontïverp nan dit plan besaan, .lan wel nadien worden geburwd of kunnen worrden gebouwd en die in

enigerlei opzicht ran dit plan afivijken, mogen worden vergÍoot naar de volgens dit plan toegesane

maxiÍnale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het rian kraclrt worden van het verbod

tot gebruik in strijd Àet de aan die gronden en bouwwerken gegev€n bestemming, en dat in enigerlei opzicht

unuiltt van het pian mag worden voortgezetof gewijzigd zolang en voor zover de strijdigheid van het

gebnrilc, overeenkomstig de bestemmingen op drï plarU naar de aard en omvang niet wordt vergroot.



Inspraalfieactie / zienswijze op voorontweÍp bestemmingSplan Rooye Asch

Zendmasten
I" dít pt* *ordt het gemeentelijk beleíd ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden órer ptaonên zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

pf"" *o intentieverkl*ing op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostitutiebeleid
C h"t pt* *"tdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

ofgrnó*.n zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

iË i in dit plan een intentieverklaring op te netn"n dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Softldrussbeleid
Te*,ijt dit pta" wel het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

wordfer geen woord gei.pt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dii palk nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Uit ervaringeo rran ni*iogsdeskundigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het parkl Mensen wordJn eerder op ttoo gedÍag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

dan door mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daarnaast gaiÉ er een positief impuls vanuit met

berel&ing tot de bestedingen bij de plaatselijke ondememingerq horeca, werkgelegenheid leerkrachten etc.'

Mede uit Íet oogpunt van'rechtszekerheid wórdt verzocht om een generaal pardon v99r de kampeerders die

er ten tijde *tt íà tervisielogging van het ontwerp van dit plan (semi) pennanent verblijven en hieraan een

uitsterfteleid te koppelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere permanent yonen tegen te gaan en gelet

op nËtfrit-Outloofot* dit plan van de 45b recreatiewoningen er op 300 een beleggingsmodel wordt

grelurt t *uóij voor deze 300 objecten een bedrijftmatige exploitatie geldt, verzogk, ft u in dit plan voor

deze 300 rccreatiewoningen een bedrijfsmatige paragfaaf rnan toepassrng te laten v.erkla^nen. Met dien

verstande dat de 300 gepÏafiBtÊ recreatiewoningèn uitsluitend voor de bedrijÊmatige verhuur bestemd zijn

waardoor perÍnanente bewoning automatisch niet is toegestaan!

TBS Hiniek
C"lrt 

"p 
hrt nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tbs maatregel tijdens de duur 

_

rian hun behandeling t" h.rirnrrt"n en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

tlandelse g*r"*rËp verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatst€tl recreatiewoningen

bestemd ÀU* worden voor de huisvesting van mensen waaÍvoor een tbs maatregel is opgelegd.

Verkeersontsluiting
Gezien de structuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in di'!
i* tr rrgrir; d"t het verkeer l.an oe camping gelet op de verwachte verkeersdruk aiet-via de Fuik te laten

ioprn *ótn-r de bedrijven van de Biggelaar, Fuik 27, en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten.

Groenstrook
ffiri;r. waÍen de plannen van de ontwerpers om een open camping in te d:ht"-t Dit snritte op

bezwaren u* o**oorrrdrn in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben ontmoet wordt nu verzccht om maatwerk te hanteren.

oaar wàar het vór de omgeving wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren voor het

werken mst een sloot, wal-en bijvoorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit komt

een gÍoenstrook op maet te hanÉeren als buren er gezamenlljk uit komen.

Minimale opoenrlakte kavel
Onduidelijk is gemotiv 

-waarom 
de kavel minimaal 450 Ín2 moet bedragen. De gemeente hEeft dit als

randvoorwaardé gesteld met berel&ing tot een kwalitatieve verbetering van het park. Maar waarom 450rnz

blijft onduidetiiÈui.;n vermoeden is Oat tret quofirm in aantal ovemachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalve een deelsom is gemaaÈ van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en d@

beschikbare ruimte.



o

Inspraalmactie / zienswijze op voorontwerp bestunmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering van de plannen oo* grotere kavels ontstaarlverzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

teruisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afmetingen van dit plan en niet gedwongen wordcn hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450rn2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van veólijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtverblijf
voor een korte aaneengesloten periode van maximaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
veólijfsrecreatie ruimer te hanteren. ÏWaa$I er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. Waaóij de kaveleigernren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijftrecrcatie termijn word gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalendsrjaar. (Referenties: Ooststappen groep Asten, Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane ma:rimale aftnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze voÍm van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploitatierekening
Ingevolge parag;Íaaf 7.2 orploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

genreenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
erploitatieplan. Gelet \4rat er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie
'ïolmacht"van de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

orploitatieplan op te laÊen nernen zodatinzícht in de orploianie wor& geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

de-financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afuedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraat<reacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoosachtend--_g--_w

llandtekening, TmrtP UAer5Naam:

l-/a,nw( ...Datum: 7 ok/&-r-.2.w&



tnspaalaeactie / zienswijze op vooÍontweÍp bestemmirysplan Rooye Asch

Verqeet dit formulier niet te ondeÍtekenen en in te dienen op uiterlijk Maandag 20 oldober 2008 !

P^".^n^nJ?S

P3 Z?

.Plaats ,....L)sJ*er\
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Flandel, 19 oktober 2008

perceelsnummrrfr . 
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Aarfekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Betreft : inspraakreacties op voorontwerp bestemmingFplan recreatíepark "De Roove Asch"

GÊach College,
Gelet op de gemeenteLijke inspraakverordening en de bepaling€Ír \ran het Besluit ruiÍntelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraalreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch*.

Gelezen het verslag 'Verslag naar aanlei.ling van de inspraakavond van Windmee B\f' en de notitie
"volmacht" welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk shrkken reeds aan uw college zijn aqngeboden, welke stukken ik hierbij
als heftaald en ingelast beschouw, verzoek u het plan aan te pass€Nr en in overeenstemming te brengen met

mijn inspraakreacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding won& als eanleiding van het te ontwilftele,n nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat h€t terrein
in de aftelopen 20 jaar in verval is geraakt. HEt lijkt op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeentebeshrurders al 2Ojaar m* de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachlijsten.
Tien jaar gslden toen de camping aan een project ontwikkelaar werd verkoch begaf het zich en een

neerwaarbe spiraal. Deze projectontrvikkelaar had dezelf<le plannen als de projectontrmilkelaar ran nu met

het enige verschil dat het nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat he
alle middelen zal han:teren om individuele verkoop ran kavels tevoorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geÍaken

nadat het in handen h'vam van projectontwikkelaars.

Ifu idi ge bestemminesplan
Vetzocht wordt ranuit het oogpunt ran enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency ín de

handhaving nan nizuwe gevallen en de aansnrring en onderstarning ervan om de overgangsbepalingen
ruimerte hatreren met dien verstande dat bouwwerke& welke ten tijde van de tervisielegging ran h*
vooront$'erp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of larnnen worden gebouwd en die in
enigerlei opzicht van dirt plan afwijkerl mogen worden vergroot naar & volgens dit plan toegestane

maxfunale bebouwing van het hooftlgebouw;
Dat het gebnrik van gronden en bouwwerken dat bestond t€n tijde van het van kracht worden van hst verbod

tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

afirijkt van het plan mag worden voortgezet of gewijzigd zolang en voor zover de strijdigheid van het

gebrurlq overeenkomstig de bestenrmingen op dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergf,oot.



Inspraalcreacti e I aenwiize op vooÍontwerp bestemminsplan Rooye Asch

Zendmasten
I" dri pl* *"rdt het gemeenteldk beleid ten aanzien van het plaarsten van zendmasten íntegraal opgenomen

zonder te vermelden of er plann-en zijn dat eÍ een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u indit

pfu" án intrntiwerklarinj op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostinrtiebeleid
ilh"fi1- *"rdt het gemeentelijk beleid ren aatuienvan het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opgrnó** zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ifií i" dit plan een intentieverklaring op te ne*en dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
íSoft)dnrpbeleid
ffi*dhetprostitutiebeleidenhetbeleidbijhetplaatsenvarrzendmastenintegraalopneemÍ,
wordíer geen woord g"i"pt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nerien dat op dii park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden'

Permanente bewoning
Utt er*rr"gro *.árirgsdeslundigen blijh dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op h€É parkl Mensen wordJn eerder op tt rn gedrag aangesproken door mensen die er pennanent verbldven

dan door mer5en die er tijdelijk hun rakantievieren. Daamaast gaater een positief impuls vanuit met

tut .lrtiog tot de besteding"o-Urj de plaatselijke ondernemingerq horeca, werkgelegenheid leerkrachten etc'.

Mede uitÍ* oogpunt van-rechtszekerheid wórdt verzocht om een generaal pardon voo-r de kampeerders die

o á tija. ran àê tervisielegging van het ont\Àrerp van dit plan (semi) perÍnanent veólijven en hieraan een

uitsterft eleid te koPPelen.

Om gevolg t€ gev€n aan de wens van de gemeeuteraad om verdere pernranent yonen t€g€tl.t9 gaan,en gelet

"e 
nïf* O"tóofo*, dit plan van de 45-0 recreatiewoningen er op 300 ee-n belegglgsmodel wordt

gbrurt"t.*r*ii voor dezË 300 objecrur een bedrijftmatige exploitatie geldt, venog\ ft o in dit plan voor

dcze 300 recreatiewoningen een Uearil*matige paragraaf wn toepassing t llt€o verklaren. Met dien

vertande dat de goo gà-laatste te"reutir*ooiogèn uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

$raAidoor permanetre-bewoning agtonrafisch niet is toegestaan!

TBS kliniek
c*lrt-tp hrt nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn ma een tls ÍnaaÍrcgpl tijdens de $ur .

rian hun behandeting te huisvesten en de onrust die het inmiddels te wecg heeft gebracht bij onder antere de

ffu"a"f* g*rr*rÍup venoek ik u in dit plan te regelen dat gee,n van de t€ plaatst€n recreatiewoningen

bestemd át* worden voor de huisvesting van mensen $'aaÍvoor eelr tbs maatregel is o'pgelegd.

Verkeersontsluitinq

ffimï"*t1"ffiï:'tïËHï,ffi ï,'ï:ffi'ff ï*,iitril-ffi lï"ïrffi ïï#'l'.o-1o*o *ó*r-r de bedrijven van de eigglhar, Furk}7,etr van de Els, Fuik 24 zijn gwestigd maarbuiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de variaÍtten'

Groenstrook
A-*"krlijk waÍen de plannen van de ontlveÍpers om een open camping in te richten. Dit stuite op

bezwaren uuo o',1*oorodro in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

Ëuet"ig*arro op de inspraakbijeenkomst hebben o,ÍÍmoet wordt nu verzocht om maatwerk te hanteren.

Daar waar het voor de oàsei"Ë wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren vool het

werken met een stoot, walh bijivooóeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit komt

een groenstrook op nraat tp hanteren als buren er gezamenlijk uit komen'

Minimale opBervlakte kavel
Ondnidelijk is gemotiÉ-<l waarom de kavel minimaal 450 rn2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met befiekking tot een kwalitatieve veóetering van het park. IMaar waaÍom 450m2

utfíoneridetijfuijn vermoeden is aat het quonrm in aaÍrtal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalu. ,"n deelsom is gemaakt van het aantal toegestane ovemachtingplaatsen en de

beschikbare ruirnte.



Inspraatcactie | àensutijz* op vq)rcntwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaaÍt verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform

de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtverblijf
voor een korte aaneengesloten periode van maximaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreaÍrten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. Waaóij de kaveleigenÍLren een verblijfsrccreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een veólijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een sAanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Asten, Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane ma:dmale aftnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens rilindmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze voÍrn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exnloitatierekenine
Ingevolge parag4uf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
exploitatieplan. Gelet waÍ er al vermeld staat in de in de fulsirling van mijn brief aangehaalde notitie

'ïolmacht"van de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

exploitatiepian op te iaten nemen zodat inziclrt in de exploitatie wo imat-
de financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden aftedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten

Itoogachtend,

Flandtekening,

-$ ^.?o.** ar"-,Naam:

Ptaats: Làb.)".c^ .il-..t.Q..:..o3Datum:



InspÍaakreactie / zienswijze oÍp vooÍont\reÍp bestemmingsplan Rooye Asch

Vergeet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterlijk Maandag 20 oktober 2008 !

Naam ).*..,.{., .. H.q,.S.c/zt

Adres 04n u oLi.*.Êq... /S
postcode:.f. q ?8 .u.t/. .. í,*o ,.1:/t*.ru..a12.

perceelsnumm er.fz.*Á

p 6iu

e

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Betreft : insoraakreacties oo voorontwerp bestemmingsulan recreatiepark "D€ Roo]'e Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen van het Besluit ruinrtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch*.

Gelezen het verelag "verslag naar aanleiding van de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
'ïolmacht" welke shrkken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye
Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke stukken ik hierbij
als heftaald en ingelast beschouw, verzoek u het plan Íum te passen en in overeenstemming te brengen met

mijn inspraakreacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wordt als aanleirting van het te ontwilJ<elen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terein
in de aftelopen 20 jaar in verval is geraakt. Het tijkt op een rechtstneekse aanval al zouden de
gemeentebestuurders al20 jarlr met de handen over elkaaÍ hebben gezeÉen en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping Íuur een project ontwikkelaar werd verkoclrt begaf het zich en een

neerwaarte spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelf<le plannen als de projectontwikkelaar van nu met

ha enige verschil dat ha nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele rrerkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen kwam van projectontwikkelaats.

Huidiqe bestemmingsp lan
Verzoclrt word ranuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handbaving nan nieuwe gevallen en de aansnring en ondersteuning erran om de overgangsbepalingen
ruimerte hatreren met dien verstande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het

voorcntwerp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden góouwd en die in
enigerlei opzicht van dit plan afinrijken, mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maximale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worrden van het verbod

tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

afwijkt ran het plan mag worden vooÍtgezetof gewijzigd zolangen voor zover de strijdigheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan" naar de aard en omvang niet wordt vergÍoot.



Inspraa}reactie / ziensvijze op voorontwerp bestemmingSplan Rooye Asch

Zendmasten
In dtt pt* *"rdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden óf er ptannln zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

plan een intentieverkl*i"g op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostiurtiebeleid
I" h.f pt* *"tdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

ópgroó** zonder telermelden of er plannen zijn om een prostitrtiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

iËi in dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

:al worden.
(Soft)drugsbeleid
Te*,iÍ dit plan wel het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

wordler geen woord grirpt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nimmer een (soft) dnrgsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Uit r**"ger "* erraringsdeslarndigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op he parkl Mensen wordJn eerder op trun sedrag aangesproken door mensen die er permanent veólijven

Aà" aoi" mensien die er tijdelijk hun vat<antievieren. Daarnaast gaat, er een positief impuls vanuit met

betrekking tot de bestedingen bij de plaatselijke ondernemingen, horec4 werkgelegenheid leerkrachten erc.

Mede uit het oogpunt vaniechtszekerheid wordt verzocht om een generaal pardon v99r de kampeerders die

erten tijde u* aè tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) perman€nt veólijven en hieraan een

uitsterfu eleid te koppelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere pernoanent wonen tegen te gaan en gelet

og nít teit-Aatánform dit plan van de aío recreatiewoningen er op 300 een beleggingsmodel wordt

grphrt"t r*"tbij voor deze 300 objecten een bedrijfsmatige oploitatie geldt, ve,rzoek ik u in dit plan voor

deze 300 recreatiewoningen een bedrijfsmatige paragraaf van toepassing rc fgten verklaren. Met dien

verstande dgj d€ 300 gep}affi€ recreatiewoningen uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

waardoor permanente-bewoning automatisch niet is toegestaan!

TBS Hiniek
ffi"p hrtnationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met e€ntls maatregel tijdens de {uur -

van hun behandeling té huisvesten en de onnrst die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder aniere de

Ilandelse gemeeoscnap verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen ran de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd áten worden voor de huisvesting van mensen $'aaÍvoor een tbs madregel is opgelegd.

Verkeersortsluiting
Gezien de stnrctuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft o,pgesteld vetzoek ik u in diO
plan te regelen dat het verkeer .án O" camping gelet op de verwachte verkeersdnrk 4!g1via de Fuik te laten

iop"n *"á .t"r,* de bedrijven van de Biggelaar, Fvtkz7,en van de Els, Fuik 24 ziingevexigdmaarbuiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten.

Groenstrook
A-"rrk*trJk waren de plannen ran de ontwerpers om eeÍr open camping in te richten. Dit stuiue op

bezwaren rrao ont*oo"od"r, in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die h* bestuur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben ontmoet wordt nu verzocht om maatwerk te hffiteren'

Oaar waar net voor de omgeving wanselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren vool het

werken mst een sloog dh bij-voorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit komt

een groenshook op maat te hanter€tr als buren et gez'amenlijk uit komen.

Minimale opoervlakte kavel
O"d"rdrttjk " 

g"*"tírertd *rrr"1" de kavel minimaal 450 n2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwalitatieve veóetering van het park. Maarwaarom 450m2

blijft onduidetUÈnaiin vermoeden is aat het quotum in aantal overnachtingplaatsen niet overschfeden mag

worden en er derhalve een deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en de

beschikbare ruinte.



Inspaatceactie I nenswiize op voorontrryerp bestemmingsplan Rooye Asclt

Omdat er bij de uiwoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan"verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging rran het voorontwerp rran dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afrnetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planresels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachwerblijf
voor een korte aaneengesloten periode van maximaal nvee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid
voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recrearfen. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. Waaóij de kaveleigenaÍen een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Asten, Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane nuximale afrnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze voÍm van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Eryloitatierekening
Ingevolge paragrnf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploiatierekening of
e4ploitatieplan. Gel* wat er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie
'Aolmacht"rran de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

orploitatieplan o'p te laten nemen zodatinzíctt in de exploitatie wordt geboden. Omdat nu onóridelijk is wa1

de financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

nader (mondeling) toe te lichtenIk ben altijd bereid mijn



Insp'raalcreactie / ziensrvijze op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Vergeet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterhjk Maandag 20 oktober 2008 !

Naam : .. . x,/. k*-l . .O.t .ru-- H., . . I7.... P. . H.

Adres, frr.+* lA-rc & S.r ... H .*..2.O
/ rrr r

post*de:. é.r3..A.. H..V...plaats' .. NC a"g Q.*.,.J

Eigenaar van kavel : kavelnummrrt P Lo,c perceelsnumme r,.. B. .4 1... .

Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Betrreft : inspmakreacties op voorontweÍp bestemmingsplan recreatiepark""De Rooye Asch"

GeachÍ College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen van het Besluit ruiÍIÉelijk€ ordening dien ik
ats belanghebbende mijn inspraatcreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag 'Ver:slag naar aarilei&ng van de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
'ïolmacht' welke stukken zijn opgesí:eld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

Asch waar ik tid van ben en welk stukrken reeds ann uw college zijn aangeboden, welke stukken ik hieóij
aig herhaatd en rngelast beschouw, v€ffiloek u het plan aan te passon en in ovëfeenstemming te brengen met
mijn inspraalreacties.

Redactionele-aaupa$singen
In de inleiding wordt als aanleiding rmn het te ont\rik*elen níeuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopen 20 jaar in verval is geraalc. HeÊ lijkt op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeentebeshrurders at 20jaar met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedÍijf mst wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping aan een project ontwikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

neerwaaÍse spiraal. Deze projectontwil&elaarhad dezelfrle plannen als de projectontwikkelaarvan nu met

het enige verschil dC ha rnr in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhetgemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen l<rlrlam van projectontwikkelaars.

Ffuidise bestemmiuqsplan
Verzoctrt word ranuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nieuwe gevallen en de aansqring en ondersteuning ervÍur om de overgangsbepalingen

ruimerte banteren met dien verstande dat bouwwed<en, welke ten tijde van de tervisielegging van het

voorontwerp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in
enigerlei opzicht ran dit plan afirijken, mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maximale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bes0ond ten tijde van het van lÍacht worden van het verbod

tot gebruik in strijd met de aon die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

unriitt van het plan mag worden voort5ezet of gewijzigd zolang en voor zsver de strijdigheid van het

gebruik, overeenkomstig de bestemmingen op drt plan, naar de aard en omvang niet word vergroot.



fnspmafoeactie | áenswiizn op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
f" ait pf." *ordt het gemeentelijk beleid ten aarzien van het plaatsten van zendmasten iÍfegÍaal opgengmen

zonder te vermelden óf rt plann-en zijn dat eÍ een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

pf* á" ir"rfiwerklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostinrtiebeleid
ffiA pt"" * het gemeentelijk beleid tenaanzienvan het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

óg.nó*"r zonder te-vermelden of or plannen zijn om een prostifirtiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ifi í ir dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit paÍk nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drussbeleid
rrr*iit at ua" wel het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendÍnasten integraal opneemt, 

.

*ordt-", geen woord grirpt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Uit ervaringen *.riuriogsdeskgndigen blijkt dat permaneÍIte bewoning bidÍaagt aan de sociale controle

op het parkl Me,nsen wordJn eerder op not gedmg aangesproken door mensen die er permanent verblijven

Oào Aoàt mensen die er tijdelijk hun rakantievieren. Daamaast gaat er eenpositief impuls vanuit met

betretrking tot de bestedingen brj de plaatselijke ondernemingen, horec4 wertgetegerheid leerkrachten ac" O
Mede uitÍet oogpunt yaniechszekerheid wordt verzocht om een generaal pardon v99r de kampeerders die

,, t"o tilar t * ír tr*irietegging van hst outwerp van dit plan (semi) perrnanent veólijven en hieraan een

uitsterft eleid te koPPelen.

Om gevolg te geven aan de wens ran de gsmeenteÍaad om verdere permanent wonen tegen te gaan-en gelet

"pïïf"it-a"t-*orot* 
dit plan van de 450 recreatiEseaingen er op 300 een beleggingsmodel wordt

;rph*, waaóij voor deze 300 objecten een bedrijfsmatige elploitatie geldt, verzoek ik u in dit plan voor

áeze 300 recreatiewoningen een Ueari.ltrnatige parag;rdaf van toepassing te laten verklaren. Met dien

,"rrt 
"Ar 

dat de 300 gEpÏaatste tectratie*ooinggo uitsluitend voor de bedrijftmatige verhuur bestemd zijn

waardoor pgrm4rrente-bewoeing autcmsfisch nl€t is tcegestaan !

TBS Hiniek
ffip-trgt nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tbs nr&fregel tijdens de duur 

_

van hun behandeling te huisvesten en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

ffr"a"f* ge*rr*cÍ,"p verzoek ik u in dit plan te rcgelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

b€steNnd átrn worden voor de huisvesting van m€nsen waarvooÍ een tbs ÍnaatÍegel is opgelegd.

Verkeersontsluiting
Gezien de structuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dil
pfr" tr *gilen dat het v€rkeer oao ae camping Selct op de verwachte verkeercdruk niet-via de Fuik te laten

ioprn *ó tn*r de bedrijven van de Biggelaar, Fuik 27, en vÍur de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

Oe fuit om zoals genoemd in een van de vaÍianten.

Groenstrook
A"r,,"rk4tjk waf,en de plannen van de oÍfweÍpers om eeÍr open camping in te richten. Dit stuitte op

bezïvaÍen *o o**oorodrn in specifieke sinratiee. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

f*n"f"ig*uot op de inspraakb$ee'nkomst hebben ontÍnoet worft nu verzoclrt om maatwerk te hanteren.

Daarwaar het voor de omgeving wenselijk is om,met een brede gÍoenstrook te werken te opteren vool het

werken met een sloot, wal en bijvoorbeeid houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit komt

een groenstrook op maaÉ te hanteren als buren Er gez3ínenlijk uit komen.

Minimale oppervlakte kavg!

Onduidelijk i, gr*ot u-ffi-*u"no* de kavel minimaal 450 Ínz mo€t bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaardr g"rt"fA met beurekking tot een l$alitatieve veóetering van het park. Maar waarom 450m2

blijft onduidelijk. tvtijn vermoeden is aat het quotum in aantal ovemachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalu" ,"o deelsom is gemaakt van het aantattoegestane overnachtingplaatsen en de

beschikbare ruimte-



Inspraalcreactie / zienswijze op voorontwerp bestemrningsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uiwoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen vÍul dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
ln de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtverblijf
voor een korte aaneengesloten periode van manimaal twee nuanden. Uit het oogpunt rran rechtszekerheid
voor de besaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. rWaarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) 'hebben en recrpanten die

de recreatieobjecten huren. Waaóij de kaveleigenaren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

1 april tot I november per kalenderjaar. (Referenties: Oo*sappen groep Astea Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane maximale afrnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vonn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voortoegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze ondgrscheid ongedaan wordt gemaakt

Emloitatierekenins
Ingevolge paragraafi.2 e4ploitatieplanplicht zoals omschreven in het vooronrwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
exploiatieplan. Gelet wat er al vermeld staaÍ in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie

'ïolmaclrt'van de Belangenvereniging vaq trfuvcleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

e,:<ploiatieplan op te laten neÍnen zEdaainzi+ht ià de erploitatie w.ordt gop@en. Orndat nu onduidelijk is wat

de financiele risico's zijn voor de huidige kaveleigena^ren en de gemert-bakelse gemeénschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraalaeacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachtend



*
Inspraaloeactie / zienswijze op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Vergeet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterhjk Maandag 20 oktober 2008 !

Naam

Eigenaarvan kavel : kavelnumm 
"r, 

Q 3 tg

Fhndel, 19 oktober 2008

Aantekenen

perceelsnumm 
"r,..C 

..r1.$.,

College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Betreft : inspr,aakreacties op voorontwem bestemmingsplan recreatieoark "De Rooye Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen vran het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belangbebbende mijn inspraalreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelazenhet verelag "verslag naar aanleiding van de inspraakarrond van rilindmee Brf' en de notitie

'ïolmacht" welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van KaveleigenaÍen van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeiÍs aan uw college zijn aangeboden, welke shrlÍ<en ik hierbij

als herhaaid en ingelast bmchouw, veru.r,ei-. u Ïiet plan Íuur t€ pass€,lr en ft ov-eresÍistemming te brengen met

mijn inspraakreacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wor& als aanleiding rran het te onfiÀrilikelen nizuwe bestemmingsplan vermelft dat het terrein
in de aftelopenà} jaar in verval is geraakt. Het lijld op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders il 2O jaar met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf ma wachtlijsten.

Tien jaar gelden toen de camping aan een project ontwikkelaar werrd verkoclrt begêf het zich en een

neerfi/aaÍtse spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfcle plannen als de projectontwilicelaar van nu met

het enige verschil dat het nu in een anderjasje is gesloken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen kwam van projec0otttwikkelaars.

Huidige be$Emloirqsplan
Verzocht wor& vanuit het oogpurrt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving rlian nieuwe gevallen en de aansnrnng en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimerte hafreren met dien verstande daÍ bouv*'werken, welke tentijde van de tervisielegging van het

vooroftvverp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in

enigerlei opzicht van dit plan afirijkeÍL mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegeshne

maximale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat hËt gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van het verbod

tot gebmik in stijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en daÍ in enigerlei opzicht

un"iit* van het pian mag worden vooÍt4rezstof gewijzigd zolang en voor mver de strijdigheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.



I
Irspraalcreactie / ziensvijze op voorontweÍp bestemmingSplan Rooye Asch

Zendmasten 1=

n At pt* *"tAt het gerneentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden of er plannán zijn dater een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

pia" 
"en 

intentieverklaring op * nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostinrtiebeleid
I" h"t pt* *ordt het gemeentelijk beleidtenaanàenvan het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opgró*"n zondertÊ-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ift i ir dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
íSoft)druesbeleid
Trr-tjldrt pt* *el het prostitr,rtiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneeml,

*ordt-", geèn woord gri"pt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Utt et't .tt"ger t* er{raringsdeskundigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het parkl Mensen wordàn eerder op ttun gedÍag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

A* aoàt mensen die ertijdelijk hun vakantievieren. Daarnaast gaater een positief impuls vanuit met

b€trelÍking tot de bestedingen brj de plaatselijke ondernemingerq horec4 werkgelegenheid leerkrachten etc.. O
Mede uit Éet oogpunt,r*-t""tttr"rkerheid wórdt verzocht om een generaal pardon voo-r de kampeerders die

er ten tijde 
"un 

aê tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permaneÍÉ verblijven en hieraan een

uitsterft el eid te kopPelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemee,nteraad om verd€re pemument ]vone.n 
tegen te gaan en gelet

ó nËtf.itiutáoO.- dit plan van de 45b recrratiewoningen er op 300 eerr_ beleggingsmodel wordt

glpruu* waarbij voor dezó 300 objecten een bedrijft*uti_ge oploitatie geldt, verzot ft o in dit plan voor

deze 300 rmretiewoningen een Uàrii*matige paragraaf van toepassing !e flen verklaren. Met dien

urrrt"rrd, dat de 300 gepïantste recreatie*oningen uitsluitend u.*. de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

waardoor perrnAnente ttewcr,iag autnmatiSch niet is,toegestaan !

TBS kliniek
G"tbt 

"p 
hrt nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn rnet een tbs maatregel tijdens de {uur -

van hun behandeling té huisvesten en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bd onder andere de

fhodrt* ge*r"^"Lp verz.oekik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd ábo worden voor de huisvesting van m€nsen $'aaÍvooÍ een tbs maatregel is opgelegd.

Verkeersoutsluiting
Geziende stnrctuurvisie die de gemeente voorhet bedrijventenein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in diO

pf." t" regelen dat het verkeer nao a" camping se]{ oq_de verwachte verkeersdruk g[et-via de Fuik te laten

ïopro *uátrr*r de bedrijven van de Bíggelaar,Fntkz7, en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten.

Groenstrook
Aan"rk"ttÉ rilaÍen de plannen van de ontwerp€rs om een open camping in te rilhte-1. Dit stuitte op

bezwaren vÍrn omwonenden in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden diE het bestuur van de

kaveleigenaren op de inspraakbiieenkomst hebben onunoet wor& mr verzocht om maatwerk te hanteren.

Oaar wáar het voor de orn geving wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteÍen voor het

werken met een sloot, waÉn bijvoorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit kort
e€n groenstrook op maat te hanteren als buren er gezamenlijk uit komen.

Minimale oppervlakte kavel
O"d"td"ltjk " 

grrdi""etd ,mffottt de kavel minimaal 450 rn2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrrekking tot een kwalitatieve veóetering van hct park. Maarwaarom 450m2

blijft onduidetijt<. tvtiin vermoeden is oat het quotum in aantal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalJ" ,.o deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en dè'

beschikbare ruinrte.



Inspraakreactie I àenxàize op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uiwoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform

de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planreqels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachwerblijf
voor een korte aaneengesloten periode van ma:rimaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. ïWaarbij €r een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreaÍrten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. WaaÍbij de kaveleigenaren een veólijftrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een vertlijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I novemberpei kalendedaar. (Referenties: OosBtappen groep Aste4 Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan Ínaakt nu onderscheid tussen toegestane rna:<imale aÊnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vonn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

E:<ploitatierekening
krgevolge paragraaf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeeNrteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de elryloianierekening of
orytoiatieplan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie

'\róhacht;rian de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asoh verzoek,ik u in dit plan wel een

orploiaripplan op te laten neÍnen zodat inshht.ia'de enploitatie wordt ge-k+,od9n OmdaÍ uu onduidehjk is wat

dafinanciële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's lunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraataeacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachtend,



tnsp:aat<reaaie / zienswijze op vooÍontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Vergeet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterlijk Maandag 20 oktober 2008 !

Naam 
'C... 

)\.\. A 11. E, Ê

\tr
postcode: 

. S.h }}. y.V. 
.. . . . . ..plaars,..L\. n. rv. .b.\: .L.

P. t\t -ïL1.-f ).3.
Eigenaar van kavel : kavelnummerg

Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College ran Burgemeester en Wethouders
Gemeeute Gemert-Bakel
Postbus 10.000

5420 DA GEMERT

perceelsnumm"rr.Ê. r. Lí ... .

Betreft : inspraalcreacties op voorontwerp bestemmingsplan recreatiepark "De Rooye Asch"

G€acht College,
Gel* op de gemeenteldke rnspraakverordening en de bepalingen van het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag *verslag naar aanlei.ling van de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
*volmacht' welke shrkken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke shrkften ik hierbij

als herhaald en ingelast beschouw, verzoek u het plan :um te pÍ$s€n en in overeenstemming te brengen met

mijn irupraatoeacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wordt als aenleiding van het te offwikkelen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopen 20 jaar in verval is geraakt. Het lijkt op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders al 20 jaar met de ha$den over elkaar hebben gez.eterr en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachtlijsten.

Tien jaar gelden toen de carying aÍrn een project ontrvikkelaar werd verkocht bsgaf het zich en een

neerwaartse spiraal. Deze projectontwikkelaaÍhad dezelfde plannen als de projectontwilftelaarvan nu met

het enige verschil dA het nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhst gemeentebestuur nog aan dat het

atle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in banden l$ryam van projectontwikkelaan.

Huidise bestemmingsp lan
Verzoclrt wor& ranuit het oogpuut van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handbaving van nieuwe gevallen en de aanstlrring en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimerte hanteren met dien verstande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisieleggurg van h*
voorotrwerp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of tcmenworden gebouwd en die in

enigerlei opzicht rran dit plan afirijken, mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maximale bebouwing van het hooftlgebouw;
DaÍ het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde rian het van kracht worden van het verbod

tot geUmik in strijd Àet de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

anrillt van het plan mag worden vooÍtgezetof gewdzigd zolangen voor mver de strijdigheid rran het

gebruih overeenkomstig de bestemmingen op dit plao, naar de aard en omvang niet wordt vergloot.



fnspraaloeactie / ziensvijze op voorontw€rp bestemmingSplan Rooye Asch

Zendmasten
I" dtt pt* *"rdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden of er plannên zijn daïer een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u indit

pfr" .r" im.ntieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal rvorden

Prostiurtiebeleid
il hrfit* *"tdt het gerneentelijk beleid ten aanàenvan het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opgrná.rn zonderte-verrnelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

iËï i" dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drugsbeleid

Tr*rJt dit pt* *el het prostitutiebeleid en het beleid bij ha plaatsen van zendmasten integraal opneemt, 
.

*ordt'", geen woord gri.pt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nenien dat op dit paÍk nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Utt 

"t 
rtt"gen *n ,ri*ingrdeskundigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagÉ aan de sociale controle

op het parkl Mensen wordàn eerder op trun gedrag aangesproken door mensen die er peÍmanent veólijven

O- aót mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daarnaast gaat er een positief impuls vanuit met

betrelckingtc de besteding"o-bii de plaatselijke ondernemingen, holpca werkgelegenheid leerkrachten etc'.

Mede uit het oogpunt *o-t"rttt"""t éneia wordt verzocht om een generaal pardon v99r de kampeerders die

erten tijde *r aê tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permanent verblijven en hieraan een

uitsterft eleid te koppelen.

om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere permanent yone.n tegen te gaan-en gelet

"p 
nïrr1t"a"tï,oorottn dit plan van de 450 recreatiewoningen er op 300 een_ beleggingsmodel wordt

g'ptu"trt waaÍbij voor dezé 300 objecten een bedrijfsma{se exploitatie geldq verzoe} ik u in dit plan voor

áeze 300 recreatiewoningen een bedrijfsmatige paragraaf van toepassing !e.t{€n verklaren. Met dien

vcrstande dat de 300 gep-laatste recreatiewoningen uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

waaraoor permanente''bewoninii áutomatisch niet is toegestaan! :

TBS kliniek
G€I,1 o nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tls maatregel tijdens de duur 

-

van hun behandeling tó huisvesten en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

ffu"Jrf* ge.6*clbrp verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen rian de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd átrn worden voor de huisvesting van mensen lryaarvoor een tbs maatÍegel is opgelegd.

Verkeersortsluiting
Gezien de strqctuurvisie die de gerneente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dio
;1"" t *gJ* dat het verkeer r.o Or camping gelet op de verwachte verkeersdruk giet-via de Fuik te laten

í;*r-'ui'* de bedrijven van de Biggelaar, Fuikzt,en \ran de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

ae fu* om zoals genoemd in een van de varianten'

Groenstrook
n*ouot.rijt waren de plannen van de ontwerpers om een open ca.urping in te 1chte.1 Dit stuitte op

bezwaren rr* o**oo"od"n in specifieke situahes. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

Ëveleige'aÍetr op de inspraakbgeenkomst hebben ontmoet wordt nu verzocht om maatwerk te hanteren.

paar rËar Uet voor de oàgrniog wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren voor het

werken met een sloot, rnalh bijvoorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit komt

een groenstrook op maat te hantere,n als buren er gennenllk uit komen'

Minimale oooervlakte kavel
tffirrr"6"*td -r*"* de kavel minimaal 450 rnz moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwalitatieve verbetering van het park. I!ftrar waÍrom 450m2

Li4í onauiAenjÈuijn vermoeden is dat tret quotum in aantal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

*ota* en er derhalu" *r, deelsom is gemaakt van het aantaltoegestane ovemachtingplaatsen en de

beschikbare ruimte.



Inspraalrreactie / zienswijze op voorontrÀ€rp bestemmingqplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitteir ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp \rÍnl dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaaÍsen conform
de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit plan worfr de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachwerblíjf
voor een korte aaneengesloten periode van maldmaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid
voor de bestaaÍde gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waaóij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

rrcrenten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. \ryaaÍbij de kaveleigenaren een veólijftrecreatie van 3ó5 dagen wordt gegund en

de recreante,n die huren een verblijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termdnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een veólijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Asten, Prinsenmeer [ommel).

Bouwreeels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegeshne morimale aftretingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.
Ik verzoek u deze vonn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane aftnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Ereloitatierekenine
Ingevolge paragÍanf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de eqloitatierekening of
erploitatieplan. Gelet wat er al verrreld staat in de in de inleiding van mijn ldgf eengehaalde notitie
'tolnracht"van de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch vetzoek ik u in dit plan wel een

errytoiatieplan op te laten nernen zodat irzicht in deexpHa*i+vner#ê@@ cndtridelijk is wat

de financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben attijd bereid mijn inspraalaeacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachtend
A rl

.. .1"e.* :. .)AN.e"*r^...,./.\..

ffilffr\sl\\1Ér\



Inspaalaectie / zianswijze op voorontweÍp bestemmingsplan Rooye Asch

Postcode: á 2t.2.3. .V../..... .pá,

Eigenaarvankavel :kavelnummer: A- L é perceelsnumm 
"r,.P.. 

í& /
Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Betreft : inspraalcreacties op voorontwerp bestemminesolan recreatiepaÍk "De Rooye Asch"

G€clt College,
Gelet op de gemeentelijke inspraalcverordening en de bepalingen van het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraa&reacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch'..

Gelezen het verslag "verslag naar aanleiding van de inspraakarond van Windmee BV" en de notitie
'ïolmacht" welke shrkken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke stuld<en ik hierbij
als herhaaE en ingelast beschou'l% verzoek u,iret plan aan t€ passen en in overeenstemming te brengen met
mijn inspraakreacties.

Redactionele aanpassinsen
In de inleiding wordt als aanleiding van het te ontwiki<elen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de aftelopen 20 jaar in verval is geraakt. H€É lijkt op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeentebeshrurders al 20 jaar met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang rran de camping. De carrping uas juist een florerend 3 stenen campingbedrijf met wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping aan een project onnrikkelaar werd verkocht begaf het zich {n een

neerwiaarBo qpiÍaal. Deze projectontwikkelaar had dezelfcle plannen als de projectontwik*elÍur van nu met

het enige veischil dat het mr in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik venoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

mdat het in handen kïvam van projec'tontïvikkelaaÍs.

Huidige bestemminesplan
Verzcclrt wordt ranuit het oogpuut van enerzijds de reclrtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nieuwe gevallen en de aanshrring en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimerte trantereÍl met dien veÍstaÍrde dat bournrerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het

vooronfinrerp van dit plan bestaan" dan wel nadien worden gebouwd of kunnen wor'den gebouwd en die in
enigerlei opzicht van dit plan afirijkea mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maximale bebouwing van het hooftlgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van hst van kracht worden van het verbod

tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

unriitt van het plan mag worden voortgezet of gewijzigd zolang en voor zover de strijdigheid van het

gebruih overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.



lnsprraataeactie / zienswijze op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten :

I" dtt pt* *ordt het gemeenteldk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden órer ptannln zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u indit
pl* ,.n intentieverkl*iog op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostitrtiebeleid
C hrt pt* **e het gemeerrtelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opgrnà*ro zonder te-verrnelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

it i in dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)druqsbeleid
Trr*Jt dtt pta" *el het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneeml,

wordíer geen woord gri.pt over het softdrugsbeleid. Derhalve venoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden'

Permanente bewoning
Uit ervaringen van eriaringsdeskundigen blijkt daÍ permaneÍIte bewoning bijdnagÍ aan de sociale coÍÍtrole

op het parkl Mensen wordàn eerder op truo gedrag aangesproken door mensen die er permanent verbldven

dan door menssn die er tijdelijk hun vakantieviere,lr. Daarnaast gaat er een positief impuls vanuit met

betrel*ing tot de bestedingen brj de plaatselijke ondernemingen" horeca, werkgelegenheid leerkrachten etc.'

Mede uitÍet ooglrunt rraniechts"ekérheid wordt verzocht om een generaal pardon v9o-r de kampeerders die

ertentijde *r íê tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permanent verblijven en hieraan een

uitsterfbeleid te koppelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeent€Íaad om verdere permanent wonelr tegen-tg gaan-en gelet

ó rrlfritiut-*oror- dit plan van de 45b recreatiewoningen er op 300 een beleggingsmodel wordt

g.er.utrt 
"rutUij 

voor deze goo objecten een bedrijfsmatige exploitatie geldt, verzot_\ ft 
" 

in dit plan voor

deze 300 recmtiewoningen een UáArii*rnadge paragrdaf van toepassing te f{en verklaren. Met dien

verstande dat de 300 gepïaaBte ort*ti"*ooiogrn uircluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

$raaÍdoor permanente-bèwoning autornatisch niet ií'toegestaan!

TBS Hiniek
ffip-nrt nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tls maatregel tijdens de {uur -

van lnrn behandeting te huisvesten en de onnrst die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

ftandelse gemee*cÍup verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

besteÍnd ábn worden voor de huisvesting lan mensen wiurÍvooÍ een tbs Ínaatregel is opgelegd.

Verkeersontsluiting , ., . ,, 
^

Gezien de structuurvisie die de gemeecte voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dit-
pfu" t" regelen dat het verkeer rruo ae camping gelet op de verwachte verkeersdruk niglvia de Fuik te laten
'lopen 

waá tqar," de bedrijven van de Biggelaar, Flrt*.}Z, en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten.

Groenstrook
A*"-k"trJk waÍen de plannen van de ontwerpers om een open camping in te richten Dit stuiffe op

bezwaren rr- o**oodd"n in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het beshrur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben oÍÉÍnoet wordt nu verzocht om nuuÉwerk te hanteren.

Daar uiáar het voor de omgeving wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren voor hst

werken mst ggn sloot, wal en bifvoorbeeÍd houtopstand en daar waar de omgeving eÍ gezjimenlijk uit konÉ

een groens'tÍOok op maat te hanteren als buren er gezamenltjk uit komen'

Minimale opoervlakte kavel
O"drtdrltJk " 

g"-"til""t-d -*r"* de kavel minimaal 450 m2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met befiekking tot een kwalitatieve verbetering van het park. Maar waarom 450m2

blijft onduidetijilrvrijn vermoeden is Aat het quotum in aantal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalve een deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en de

beschikbare ruimte.



Inspraalc'eactie I nenswiir* op voorontrryerp bestemmingsplan Rooye Asch

OmdaÍ er bij de uiwoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenare,n van kavels die deze kavels beziuen ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform

de aftretingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtveólijf
voor een korte aaneengesloten periode van mo<inual twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waaóij er een onderscheid worft gemaakt tussen twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. Waaxbij de kaveleigenaren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreante,n die huren een verblijfsrecreatie termijn worft gegund conform de gebruikelijke termdnen
indien men op een ander park een staanplaa* gehuurd zou hebben te ïveten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot 1 november per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Asten, Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderecheid tussen toegestane ma:cimale afinetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vonn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Er$loitatierekening
Ingevolge paragraaf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeeageraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekenlng of
èxploiAtieplan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie

'lblmacht"van de Belangenvereniging ran Kaveleig€naren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

*ploimieplan op te laiten nemen zodat íÊzichtin'de.oqloitatie wordt geboden- Orndatnu onduidelijk is wat

dsfinanciele risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's lunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachten4

0.,ï.:. s:&-.ee.f



Inspraalaeactie / ziensrwijze op vooÍontwery bestemmingsplan Rooye Asch

Vergeet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterlijk Maandae 20 ok0ober 2008 I

Adres' .$.*.-.,-sl.!..w-e.q... .b.b

Postcode:.55.L5..V. Y Plaats ,..H..a.r.À.*\

perceetsnummrr,.. C. 6.9.. 
.Eigenaarvankavel :kavelnummer: 

p \ 95

rlandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Betreft : inspraalreacties op voorontwerp besteÍnminqsBlan recreatiepark "De Rooye Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraalwerordening en de bepalingen vian het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag 'ïerslag naar aanleiding van de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
"votmacht" welke shrkken ziju opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye
Asch i{nair ik lid van ben tn weik strkken ree& aan uw college zijn a"ngeboderq welke stul*en ik hierbij
als hertaald en ingelast beschouw, verzoek u het plan aan te pass€tl en in overcenstemming te brengen met

mijn inspraalcreactie.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wordt als aanleiding van het te onfwikkelen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopen 20 jaar in verval is geraakt. Het lijkt op een rechtstreekse aanval al zouden de
gemeentebestuurders al 20 jaar met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping aan Ën project ontwikkelaar werd v€rkocht begaf het zich en een

neetuaaÍtse spiraal. Deze projectontwikkelaarhad dezelftle plannen als de projectont$'ikkelaaÍvian nu met

het enige verschil dat het mr in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hantenen om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dirt punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen l${'am van projec'tontwikkelaars.

Huidige bestemminssplan
Verzoclrt wordt vanuit hA oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhavlng van nieuwe gevallen en de aansturing en ondersteuning ervan om de overg;angsbepalingen

ruimer te hafferen met dien verstande dat bouwwerken" welke ten tijde van de tervisielegging van het

vooroffw€Íp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden góouwd of kunnen worden gebouwd en die in
enigerlei opzicht van dit plan afirijkeq mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maximale bebouwing van het hoofclgebouw;
Dat hst gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van hst verbod

tot gebnrik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en daÍ in enigerlei opzicht

afwijkt van het plan mag worden vooÍtgezst of gewijzigd zolang en voor zover de strijdigheid ran het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naarde aard en omv:ulg niet wordt vergroot.



InspÍaalfieactie / zienswijze op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
I" dtt pt* *ordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden óe et ptatrn"n zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

pi* ,rn intentieverkl*i"g op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostiurtiebeleid
L h"t pl* * het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opg"nórrr"n zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ifii i" dit plan een irÉentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)druqsbeleid
Tr*tjt dit pt* *.1het prosdartiebeleid en het beleid bij h* plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

wordíer geen woord gerept over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op t" t.ttttn dat op dii park nimmer een (soft) dnrgsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewonine
Utt r**"gr" 

"a" 
eriaringsdeskundigen blijld dat perÍnaneÍIte bewoning bijdraagÉ aan de sociale controle

op he parkl Mensen wordá eerder of n* gedrag aa'€esproken door mensen die er permanent verblijven

m.mf ;ï:,'*ï:ï,HË:lt'f,j'HJffi ;u'J#3ffi fl f"ffi '#ii:ïË#ï.Hï[.i"ho","o
Mede uit Íet oogpunt vaniechtszekérheid wordt verzocht om een generaal pardon v99r de kampeerders die

ot"n tija. o-- íË tervisielegging van het ontrverp van dit plan (semi) pemurent veólijven en hieraan ecn

uitsterft eleid te koppelen'

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere lvonen tegen te gaan-en gelet

ó ilïrrit-out-*orotrn dit plan van de 45-0 recreatiewoningen er op 300 een beleggingsmodel wordt

gàpfu"* waaÍbij voor deze 300 objecten een bedrijftmatige exploitatie gel&, verzo* ft o in dit plan voor

deze 300 recrpatiewoningen een Ue*ij*matige paragrdaf van toepassing te laten vcrklaren. Met dien

verstande dat de 300 gep-la4tste recráewoningèn uitsluitend voor de bedrijÊmatige verhuur bestemd zijn

waardoor permanemabewoning automatisch niet is toegestaan!

TBS kliniek
6"lrt .ef,gt nationaal probleem oln meilren welke veroordeeld zijn met een tls maatregel tijdens de duur 

-

ran bun behandeling te huisvesten en de onmst die het inmiddels te ïr'eeg heeft gebracht bd onder andere de

fUodrt* gr.rr*rLp verzoek ik u in dit plante regelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd ál"n worden voor de huisvesting van mensen waÍrvoor een tbs maatregel is opgelegd.

Verkeersomsluiting 
:-:^ Á:^ Á^ -*^a*+a-,^^- ho+ rraÁriirrenrerpin dp Frrilc heeft onoesfeld verzoek it u in di!

Gezien de stnrctuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in d

pfu" t" *g"len dat het veÍkeer uun a" camping ge]el o!_de verwachte verkeersdruk gjet-via de Fuik te laten
'lop.n nrrá thon* de bedrijven van de Bigg"lu"t, Futk 27 , en van de Els, Fuik 24 zijn gwestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten'

Crroenstrook
A-".rkrttJk waren de plannen van de oÍrtwerperc om een open camping in te richte.n. Dit stttitte op

bezwaren u* o**oorodro in specifieke sitoaties. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben ontmoet wordt nu verzocht om mÍurtwerk te hanteren.

Daar waar het voor de oágeving wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren vool het

werken mst een sloot, waÉn bifvoorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit komt

een gÍoenstrook op maat te hanteren als buren er gezamenldk uit komen.

Minimale opoervlakte kavel
de kavel minirnaal 450 m2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwalitatieve verbetering van het park. Maarwaarom 450m2

blijft onduidelijklvtiln vermoeden is aat het quotum in aantal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalu! ."o deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en de-

beschikbare ruimte.



Irspmaatcactie / àaswiire op voorcntwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uiwoering van de plannen ook grotere kavels ontstaarqverzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitteir ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen vÍur dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachweólijf
voor een korte aaneengesloten periode van ma:rimaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid
voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
veólijfsrecreatie ruimerte hanteren. Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twe6 soorten groepen

recreatren. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recrffmten die
de recreafieobjecten huren. WaaÍbi de kaveleigernren een veólijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wor& gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te lveten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot 1 novernber per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Asterq Prinsenmeer Lommel).

Bouwreggls
Dit plan maákt nu onderecheid tussen toegestane maximale afinetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vonn r/an onderscheid op te heffen en de regels die gelden voortoegestane afinetingen
voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

E:oloiatierekenine
Ingevolge para$aaf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp yan dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te kzuren zonder overlegging van de orploitatierekening of
exploitatieplan. Gelet wat er al vermeld staaÍ in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie
'ïolmaclrt'ïan de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in diÍ plan wel een

orploitatieplan op te laten nemen zodatinzichtin de exploitatie worrft geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

de financigle risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

ft ben altijd bereid mijn inspraaloeacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachen4

Plaats: 1- ru- f_r$



Inspraakreaaie / zienswijze op vooÍont$'erp bestemmingsplan Rooye Asch

Vergeet dit fonnulier niet te ondeÍtekenen en in te dienen op uiterliik Maandag 20 oktober 2008 I

^ 
../

lJ.c.t. !Í..
V

Eigenaarvankavel : kavelnummr"r, p 372 perceelsnumm"rr...A.2'.f...

Írandel, 190ktober2008 P s(z xe"/u'/t"/f'(

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERÏ

Beaeft : inspraakreacties oLvoorontrverp be$QrnminssDlan recreatiepaÍk "De

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen ran het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraalreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag "verslag uaar aanleidi.g van de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie

"volmaclÉ' welke s[rkken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college zijn nangeboden, welke $ulÍ<en ik hierbij

ats herhaáid en ingetast besehouw, verzcreK u hut plan aan te passen en in overeots.terninirrg te brengen met

mijn inspraakreacties.

RBdactionele aanpassingen
In de inleiding wordt als aanleirling van het te ontsrikkelen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopenà} jaar in verval is geraakt. Het lijkt op een rechtsheekse aanval al zouden de

gerneentebestuurders al 20 jaar met de handen over elkaar hebben gezetea en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachtlijsten.

Tien jaar gelden toen de camping aan een project ontrrikkelaar werd verkoclrt begaf het zich en een

neerwaaÍtse spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfcle plennen als de projectontwikkelaar van nu met

het enige verschil dat het nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen kwam van projectontwikkelaars

Huidise bestemminssnlan
Verzocht word vanuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nieuwe gevallen en de aansturing en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimer te hanteren met dien verstande dat bouwwerken" welke ten tijde van de tervisielegging van het

vooÍonfïverp van dit plan bestaarU dan wel ntdien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in

enigerlei opzicht van dit plan afivijkeA mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maximale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebnrik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van het verbod

tot gebmik in strijd met de aon die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

rnniitt van hst plan mag worden vooÍtgezet of gewijzigd zolangen voor zsver de strijdigheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naarde aard en omvang niet wordt vergroot.



fnspraafreactie / ziorswijze op voorofltu/erp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
lo]itJlil-*otat het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden óf ,, plannên zijn dater een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

pf"" á" iro.ntieverklarinj op te nerien dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostiu$iebeleid
hlr het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opg"oàtn"o zonder tp"vermelden of er plannen zijn om een pr.ostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ifii in dit plan een intentieverklaring op te ne*en dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drussbeleid
ïffi pt* *.1 het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen vaÍr zendmasten integraal opneemt,

*ordi", geen woord g.i"pt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklanng

op te nemen daÍ op dii park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden'

Permanente bewoning
Uit 

"**ingen 
van eriraringsdeskundigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagÉ aan de sociale controle

op het parkl Mensen wordJn eerder op-n* gedrag aangesproken door mensen die er permanent veólijven

A- aoàt m€ffren die er tijdelijk hun rmkantievieren. Daamaast gaateÍ een positief impuls vanuit met

6"6."1*ing tot de bestedingen bij de plaatselijke ondernemingen, horeca werkgelegenheid leerkrachtEn etc'.

Mede uit Íet oogpunt vaÍl-recntszeterneid wórdt verzocht om een ge_neraal pardon voor de kampeerders die

er ten tijde "- aè tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permanent veólijven en hieraan een

uitsterfbeleid te koppelen.

Om gevolg te gevanaan de wens nan de gemeenteraad om verdere permanent ivone.n 
tegen t9 gaan en gelet

"p 
nËirrit-a"t-*oror- dit plan van de 45b recreatiewoningen er op 300 ee-n-beleggingsmodel wordt

írpr."t t *u-Uij voor deze 300 objecten een bedrijftmatige eploiatie geldg verzogk, ft u in dit plan voor

deze 300 recreatiewoningen een UeArijfsmatige paragÍaaf ran toepassing te lten vtrklaren. Met di€Nl

,"rrr-ra, dat de 300 gep-laatste te"rrutir*ooiogèn uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

vnaardrcl puirmner*Jbewonigg autonrassch niet is toegestaan!

TBS kliniek
ëffi oe-nrt nationaal probleern om mensen welke veroordeeld zijn met eur tls maatregel tijdens de {uur -

"* lrri behandeling te huisvesten en de onÍust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

ftuodrt* ge*e"*cLp verzpekik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaaBteir recreatiewoningen

bestemd àtrn worden voor de huisvesting van mensen waarvoor een tbs maatregel is opgelegd.

Verkeersontsluiting i n ., t À - - ---tt ----^^r-:r- -- :- ,.- O
G""i., dr rt*.n 

"*rsie 
die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dit

pr"" t" rcgelen dat het verkeer àn ar camping gelet op de verwachte verkeersdruk n:ie[-via de Fuik te laten

ioprn *oit tlur de bedrijven van de BiggelaaÍ, Fuuk}7, en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

deFuik om zoals genoemd in een van de varianten'

Groenstrook
A^-k waren de plannen van de orÉwerpers om een open camping in te riglrte-1. Dit stuitte op

bezwarenvan omwon€oA* io specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

kaveleigenarur op de inspraakbijeenkomst hebben ontmoet wordt nu verzocht om maatwerk te hanteren'

Daar waar het voor de omgwhf wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren voor het

werken met een stoot, unalh bifvooóeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit kotttt

een groenstrook op maat te harfere,lr als buren er gezamenlijk uit komen'

Minimale oopervlakte kavel
de kavel minimaal 450 Ín2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwalitatieve verbetering van het park. Maar waarom 450m2

bidft onduioerililnaiin vermoeden is aat net quotum in aantal overnactrtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalve een deelsom is gemaakt van het aatrtal toegestane overnachtingplaatsen en de-

beschikbare ruimte.



Inspraakrreactie / zienswijze op voorontrverp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen van dit plan en niet gedwongen wonden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planreeels
I;n de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtveólijf
voor een korte aaneengesloten periode van ma:rimaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid
voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreaÍÉen. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recleatieobjecten huren. WaaÍbij de kaveleigeftIren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een saanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalendedaar. (Referenties: Ooststappen groep Asteq Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderecheid tussen toegestane ma:rimale afrnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vonn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afinetingen

voor bogwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploitatierekening
Ingevotge paragÍaaf 7.2 exptoitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
exploitatieplan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de inleiding ran mijn brief aangehaalde notitie

'lolmacht"van de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

errptgieaepk4 op,r€ laten nemenzodat inzictrt in de exploitatie wordt geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

ae nnanciete risióo's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogaclfen4



Inspraakreactie / zienswijze op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Vergeet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterlijk Maandag 20 oktober 2008 !

postcode : ..J . lt .4. .,3. . :u . V. . . . . ..ptaat, . . . . /./. /. / /í/. /) á- /

Eigenaar van kavel :kavelnummer: C ry perceelsnumm 
"r,... 

.r/2 ...é: s-&

Handel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420DA GEMERT

Betreft : inspraakreacties op voorontwem bestemmingsplan recreatiepark "De Rooye Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen van het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag "verslag naar aanleiding van de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie

"volmacht" welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de I
Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke stukken

als liei-lii.aici vri iiigclasi beschou-w, verzoek .r het plan aarr te passeÍr err in overeensienrmirig to brYrrgcrr

mij n inspraakreacties.

Redactionele aanpassineen
In de inleiding wordt als aanleiding van het te ontwikkelen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein

in de afgelop en20 jaar in verval is geraakt. Het lijkt op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders al 20 jaar met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachtlijsten.

Tien jaar gelden toen de camping Íl:ln een pÍoJect ontwikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

neerwaartse spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfde plannen als de projectontwikkelaar van nu met

het enige verschil dat hst nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebesfuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat ha in handen kwam van projectontwikkelaars.

Huidiee bestemmingsplan
Verzoctrt wordt vanuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nieuwe gevallen en de aansturing en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimer te hanteren met dien verstande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het

voorontwerp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in

enigerlei opzicht van dit plan afivijken, mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

ma:rimale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van hst verbod

tot gebriik in strijd Àet de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

unrif,* van het piao tnug worden voortgezetof gewijzigd zolangen voor znver de strijdigheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.

- 3 oKT 200S



Inspraalceactie / zienswijze op vooÍontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
ro oit prur, *ordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden of er ptannËn zijn dater een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal lvorden

Prostitutiebeleid
I" h"t pt* **dt het gemeentelijk beleid ten aznzienvan hst vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opg"nàn1.n zonder te'vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

i[ i m dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drugsbeleid
T.r*rJt drt pt"r *el het prostitutiebeleid en het beleid bí het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

*ordt"", geèn woord geiept over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nernen dat op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden'

Permanente bewoning
Uit ervaringen van eáritrgsdeskundigen bhjkt dat permanente bewoning bljdraagt aan de sociale controle

op het parkl Mensen wordJn eerder op tt* gedrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

dan door mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daarnaast gaat er een positief impuls vanuit met

betrekking tot de bestedingen bij de plaatselijke ondememingen, horeca, werkgelegenheid leerkrachten etc..

Mede uit het oogpunt,rani"chts"ekerheid wordt verzocht om een generaal pardon voor de kampeerders die

er ten tijde "* Aè tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permanent verblijven en hieraan een

uitsterfbeleid te koPPelen.

om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere permanenl wonen tegen te gaan en gelet

op rrËtr.iti"tionform dit plan van de 45b recreatiewoningen er op 300 een beleggin€smodel wordt

gupt*t"t *u-Uij voor Cezé :OO objecten een bedrijfsmatige exploitatie geldt, verzoek ik u in dit plan voor

deze 300 recreatiewoningen een bedrijfsmatige paragraaf van toepassing te llten verklaren- Met dien

verstande dat de 300 gepïaatse ,."r.uti.*ottittgèn uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

waardOor permanente bewoning automatisch niet is toegestaan!

TBS kliniek
Gelet op het nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tbs ilra:ltregel tijdens de duur

van hun behandeling tó huisvesten en de onrust die het inmiddets te weeg heeft gebracht bij onder andere de

Flandelse ge.re 
"Éup 

verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd 
"ittrn 

worden voor de huisvesting yan mensen waarvoor een tbs maatregel is opgelegd.

Verkeersontsluiting r ,.r .r.
Gezien de stnrctuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dit

pr*, t regelen dat het verkeer 
".o 

o. camping gelet op de verwachte verkeersdruk n:iet-via de Fuik te laten

ioprn *uit tt .rs de bedrijven van de Biggelaar, Fuk 27 , en van de Els. Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten'

Groenstrook
e-r-f..filf. waÍen de plannen van de ontwerpers om een open camping in te richtel. Dit stuitte op

bezwaren van omwonenden in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben ontmoet wordt nu verzocht om maatwerk te hanteren'

Daar waar hgt voor de omgeving wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren voor het

werken met een sloot, wal-en bijvoorbeeld houtopstand endaarwaar de omgeving er gezamenlijk uit komt

een g5oenstrook op maat te hanteren als buren eÍ ge7-aÍnenlijk uit komen'

Minimale opoervlakte kavel
onduidelijk i, g"rnotFd **rom de kavel minimaal450 m2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwalitatieve verbetering van het park. Maar waarom 450m2

blijft onduiderilr vriin vermoeden is aat na quotum in aantal overnachtingplaatsen nist overschreden mag

worden en er derhaló ..n deelsom is gemaakt van het aantaltoegestane overnachtingPlaatsen en de

beschikbare ruimte.



Inspraalceactie / zienswijze op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afrnetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtverblijf
voor een korte aaneengesloten periode van maximaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid
voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen
recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. Waarbij de kaveleigeruren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot 1 november per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Asten, Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestaÍle maximale afrnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze voÍïn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afinetingen
voor bouwwerken zodanig te redigerendatdeze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

E>rploitatierekening
Ingevolge paragnaf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
uploitatieplan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie

"volmacht"van de Belangenvereniging van KaveleigenaÍen Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

crploitatieplan op tg laten n€men zadar. rnzicht in de exploitatie wordt geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

de financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogaclrtend,

Flandtekening,
.....ílzLt ,á.*-2.



Inspraaloeactie / zienswijze op vooÍontrveÍp bestemmingsplan Rooye Asch

?// ,{t

Eigenaarvankavel : kavelnummer: //rg
Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Bstreft : inspÍaalreacties op voorontwerp bestemminesBlan recreaÍiepark "De Roo]/e Asch"

G€acht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen var het Besluit ruinrtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraalaeacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag "verslag naar aanleiding ran de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
'ïolmacht" welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

fuch qnar ik lid van ben en welk stukken rceds aan uw college zijn aangeboden, welke stukken ik hierbij
als herhaald en ingelast beschouw, verzoek u het plan aan te passen en in overeens'terruniqg te tireirgen met
mijn inspraakreacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wordt als aanleiding van het te ontwikkelen nieuwe bestemmingsplan vetmel& dat het terrein
in de afgelopen 2Ojaar in verval is geraakt. Het lijkt op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders al 2O jaar met de handen over elkaar hebben gezeÉen en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De canrping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachtldsten.

Tien jaar gelden toen de camping aan eÊn project ontrrikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

neer$ÍaaÍtse spiraal. Deze projectonrwikkelaar had dezelfrle plannen als de projectontwikkelaar van nu met

het enige verschil dat het nu in een ander jasje is gestoken. In 1999 gafhetgemeentebestuur nog Ílan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoo'p van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen h'vam van projectorrwikkelaars.

Huidige bestemminssplan
Verzoctrt wor& vanuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handbaving rlian nieuwe gevallen en de aansnring en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimertp hauteren met dien verstande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het

vooÍootïserp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden geborwd en die in
enigerlei opzicht van dit plan afinrijken, mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

rnarcimale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat hst gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kractrt worden van let veóod
tot gebruik in sFijd Àet de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

rnoiitt van het plan mag worden vooÍtgezr,tof gewijzigd zolangen voor znver de strijdigheid rran het

gebrui! overeenko{nstig de bestemmingen op dit plan, naar de aard en omvang niet wor& vergroot.



Inspraalmactie / zienswijze op viooronftrerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
I" dlt pl* *"rdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van h€t plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden óf 
", 

plann-en zijn dat eÍ een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

pf- r.n intrmieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden
'Prostitutiebeleid

Irlrrt pl- *"tdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

;p;;;;r zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

it i io dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drugsbeleid
T.*rJtAtTpt* *el het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal o.pne-e.Tt, 

.

wordt"er geen woord geiept over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nerien dat op dii park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden'

Permanente bewoning
Utt.*"""ge" *" eri.aringsdeslarndigen blijkt dat pennanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het parkl Mensen wordJn eerder op tt* g"u"rg aangesproken door mensen die er permanent verblijven

dan door mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daamaast gaaÍ er een positief impuls vanuit met

betrekking tot de bestedingen bij de plaatselijke ondernemingrrq ho.u"4 werkgelegenheid leerkrachten 
"t"'. O

Mede uitÍet oogpunt van-rechtszekórheid wórdt verzocbtom een generaal pardon voor de kampeerders die

ot"n tiia. u- íè tervisielegging van het ontwerp ran dit plan (semi) pennanent verblijven en hieraan een

uisterfbeleid te koPPelen.

om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere permanent Yonen t€gen t€ gaan-en gelet

"p 
nïf"it"Out-*ofor- dit plan van de 450 recreatiewoningen er op 300 een beleggingsmodel wordt

gbruut t waarbij voor deze 300 objecten een bedrijfsmatige exploitatie geldt, verzolk- ft u in dit plan voor

íeze 300 recreatiewoningen een bedrijfsÍnatige paragraaf van toepassing te laten vcrklaren. Met dien

verstande dat de 300 gepïaarte recráe*oniogen uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur beslemd zdn

rryaardoqr perr-nauente-be;raroning art'onlqisch niet is toegestaan !

TBS kliniek
ffi1,gt nationaal probleem om menseÍr welke veroordeeld zijn met eentbs maatregel tijdens de duur 

.

"- tr,,'i behandeling te huisvesten en de onnrst die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

ffr"Arf* gero"r*"Írp verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

Uestema átrn worden voor de huisvesting var mensen waaffooÍ een tbs maatregel is opgelegd.

VerkeersonÊsluitine
Gezien de sfirctuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in df
pf." á*gAen dat het verkeer ."uo ae camping ee]eq ogge verwachte verkeersdruk n:ier!-via de Fuik te laten
'roprn *ótrtu* de bedrijven van de Biggelaar, F:urk27, en ra:r de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

ae fu* om zoals genoemd in een van de varianten'

Groenstrook
A-rr"f.Aiit waÍen de plannen van de ont$rerpers om een open camping in te ri€hten. Dit stuitte op

bezwaren u- orn*ooddrn in specifieke situaties. ln overleg met de omwonenden die het bestuur van de

tauetelgeoaren op de inspraakbdeenkomst hebben oÍrftnoet wordt nu verzocht om maatrryerk te hanteren.

Oaar waar n* voor de omgwing wensetijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren vool het

werken met een sloot, waÉn bifvoorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit komt

een groenstrook op rnaat te hanteren als buren er gez'anenlík uit komen'

Minimale oppervlakte kavel

Onduidelijk i, gernotTild *uaro* de kavel minimaal 450 n2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwalitatieve veóetering van het park. IMaar waaÍom 450m2

biijft onduideriir<. rvriin vermoeden is oat net quotum in aantal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhal* *r, deelsom is gemaakt van het aantal toegestane ovemachtingplaatsen en de

beschikbare ruimte.



tnspraalreactie I aeirrsttiize op vooronwÊrp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat erbij de uiwoering van de plannen ook grotere kavels ontstaaÍl,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels beziuen ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen van dit plan en niet gedwongen wotden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachwerblijf
voor een korte aaneÊngesloten periode van ma:<imaal npee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid
voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verbldfsrecreatie ruimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die
de recleatieobjecten huren. rWaaÍbij de kaveleigenaÍen een verblijfsrecreatie rran 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termdn wordt gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreaÍie termijn van

I april tot I november per kalenderjaar. (Reforenties: Ooststappen groep Aste4 Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid Arssen toegestane malcimale afrnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik venoek u deze voÍm vÍur onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dzt deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploitatierekening
Ingevolge paragraaf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te kzuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
oryloitatieplan. Gelet wat er al venneld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie
*volmaclrt"van de Belangenvereniging van Kaveleigenarcn Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

olploitatie,plan op te laten nemen zodat inzicht in de exploitatie wordt geboden Clmd4t,nu,onduidelijkis wat

de financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiêle risico's kunnen worden aftedekt.

inspraalaeacties nader (mondeling) toe te lichten

{.L/ / /
ffi'E-H.nrya,s- aÁarsz/
Praas: QÈrv-rz; ';;-í-/o - lne

/



Insprraakreactie / zienswijze oÍp voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

,on{r.ss...À . G,1> ,

Eigenaarvan kavel : kavelnummer:

Flandel, 19 oktober 2008

? 383 perceelsnummer,... .. 
q. 1...

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Betreft : inspraakreacties op voorontwem bestemmingsplan recrgatiepark "De Rooye Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen van het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belangbebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag'lerslag naar aanleiding van de iÍ.lspraakavond van rffindmee BV" en de notitie
'qí*olÍtacht" welke shrkken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college ájn aangebodèn, welke stukken ik hierbij
ais heÍbaald en ingelast bschouw, verzaeku het plan aan te passen en in overeenstemming te brcngen met

mijn inspraalreacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wor& als aarrleiding van het te ontwikkelen nieuwe bestemmingsplan vermeld dat hot terrein
in de afgelopen20 jaar in verval is geraakt. Het tijld op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders al 20 jaar met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf ma wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping aan een project onrwikkelaarwerd verkocht begaf het zich en een

neerunaartse spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfcle plannen als de projectontwikftelaar van nu met

het enige verschil dat hst nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen l$am van projectontwikkelaars.

Huidiee bestemÍningsplan
Verzoclrt wordt vanuit het oogpunt van enenijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving nan nieuwe gevallen en de aanshring en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimer te harÍeren met dien verstande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van hct

voorodwerp van dit plan besuan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in

enigerlei opzicht van dit plan afirijkea mogen worden vergÍoot naar de volgens dit plan toegestane

Ínildmale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van het veóod
tot gebruik in strijd met de aan die gfonden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

afuijkt van het plan mag worden vooÍageze- of gewijzigd zolang en voor mver de strijdígheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naarde aard en omvang niet wordt vergÍoot.



fnspraahactie / zienswijze op vooÍontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten ''

f" ait ptu" *ordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden óf g plannán zijn dater een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

ptuo r"o intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostitutiebeleid
I" h"t pt- *.tdt het gemeentehjk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opg"oà*"n zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve vetzoek

if. í r" dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drugsbeleid
Te*tjt dtt pt* *d het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneeml

wordfer geen woord geiept over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewonine
Utt r* rg.r, u* 

"ri*ingsdeskundigen 
blijkt dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op h* parkl Mensen wordJn eerder op n ro gedrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

ffi i,ilfftrï"i:ï:'.Hi:lt'TJffiff i,-"ïï,mJf ï:ïË'#iii:':Ëff:i"ilïffiï*n*:o
Mede uitf,et oogpunt vanïechtszekerheid wordt venocht om een generaal pardon voor de kampeerders die

ertentijde rr* íËtr*isielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permanent verblijven en hieraan een

uitsterfteleid te koppelen.

Om gevolg te gevern aan de wens van de gemeenteraad om verdere perÍnanent yonen tegen t9 gaan-en gelet

"p 
rtá r.it-out-conrorm oit plan van de 45b recreatiewoningen er op 300 eel beleggingsmodel wordt

gipr""t"t s/aaóij voor dezó 300 objecÉen een bedrijfsma{se ocploitatie geldt, verzo* ik o in dit plan voor

deze 300 recreatiewoningen een bedrijfsmatige paragraaf vantoepassing te l?ten verklaren. Met dien

verstande dat de 300 gep-laatste rrrtdti"*ooiogpn uircluitend voor de bedrijfsmatige verhuur be.stemd zijn

'traareoor pry**t* bewoning auitsnstisch ciet is toegestaanl

TBS kliniek
G€let op het nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met esÍl tls maatregel tijdens de duur 

-

rnn hun bebandeling te huisvesten en de onrust die het inmiddels te lveeg heeft gebracht bij onder andere de

tlodrt,, g*ge*"Lp verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd áten worden voor de huisvesting van mensen waarvoor een tbs maaÉregel is opgelegd.

Verkeersontsluitins ,!, .,.4
Geziend€ stnrctuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dit-
pfu" tr trg"len dat het verkeer,r.o ae camping gelet op de verwachte verkeersdruk det via de Fuik te laten

ioprn *"á g1*r de bedrijven van de Biggelaar, Fvtk 27 , en van de Els, F:ulk 24 zijn gevestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varielaten.

Groenstrook
Aa"rra"krttJk waÍen de plannen van de orÉwerpers om een open camping in te richte.T. Dit stuitte op

beznmren van omwonrodro in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het beshrur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben ontmoet wordt nu vsrzocht om maatwerk te haÍÉeren.

Daar waar het voor de omgeving wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te oÍpteren voor het

werken met een sloot, waÉn bij-voorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit korÉ

een gÍoenstrook op maat te hanteren als buren er gezamenltjk uit komen.

Minimale oppervlakte kavel
de kavel minimaal 450 nzmoet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwatitatieve verbetering van het park. Maar waarom 450m2

blijft onduidetijfnaijn vermoeden is aat het quotum in aantal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalu" on deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnaclrtingplaatsen en de-

beschikbare ruimte.



Inspmaalceactie / zienswijze op vooÍontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaarlverzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels beziËen ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtverblijf
voor een korte aaneengesloten periode van ma:rimaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de Haande gevallen en eenduidigheid voor de nizuwe gevallen verzoek ik u het begrip
veólijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waaóij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. Waa$ij de kaveleigeruren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreaÍrten die huren een verblijfsrenreatíe termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalendedaar. (Referenties: Ooststappen gÍoep Asterq Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane ma:<imale afinetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vonn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane aftnetingen
voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaalc

Exoloitatierekening
Ingevolge parag;raaf 7.2 exploitatieplanplictrt zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren. zonder overlegging van de ogloitatierekening of
exploiatieplan. Gelet ïvat er al vermeld stast in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie
"vohnacht"van de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

oiploitátieplm op te.:lden,nemen'zodatinzicb in de exploita*iewor#rgeboden. Onedat rur onduideltjk is wat

aJnnanciëte risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden aftedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachten4

k n \, G -D, L*a.es ,

llandtekening,
Naam:

Ptaats: U q*tL -,q- Datum: g 1....I o..- .2 9?Q0



ní Inspraakreaaie I ziansvÀjze op voorontrryeÍp bestemmingsplan Rooye Asch

Eigenaar van kavel : kavelnummer: F B B

Flandel, 19 oktober 2008

Aatttekenq
College van Burgemeester en Wethouders
Genieente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERÏ

Vergeet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterlijk Maandae 20 oktober 2008 !

Naam'$ .fo,ts:."*....l':. lá\Ae..e k.....

Adres, ÈU-.*il.!4isb ...t .:....... ..í.S.8.'

perceelsnumm"r,P5P.3. ..? q o q

Betneft : insoraakreacties op voorontwerp besternÍninssolan recreatiepaÍk "De Rool'e Asch"

Geapht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen \ian het Besluit ruiÍntelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraalcreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag *verslag naar aanleiding van de inspraakavond ran Windmee BV" en de notfie
'ïolmacht" welke snrkken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van KaveleigenaÍen van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk str.rkken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke stuk"ken ik hierbij
ats herhaald en ingelast beschouw, verzoek u het plan aaÍr te passen en in overeenstemming te brengen met

mijn inspraakreacties.

Redactionele aanpassinqen
In de inleiding wordt als aanleiding van het te ontwikkelen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopen20 jaar in verval is geraakt. Het lijkt op een reclrtstreekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders al 20jaar met de handen over elkaar hebben g€zeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 serren campingbedrijf met wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping aÍtn een project ont\^ÍikkelaaÍ werd verkocttt begaf het zich en een

neeru4laÍtse spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfde plannen als de projectontwil*elaar van nu met

het enige vemchil dat hA nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafh* gemeentebestuur nog aan dat het '

alle middelen zal hanteren om individuele verkoo'p van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen kwam van projectontwikkelaars.

Huidiee bestemminssplan
Verzocht wordt ranuit het oogpunt van enerzijds de rechszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nieuwe gevallen en de aanshring en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimer te haÍeren met dien verstande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het

voorotrtwerp van dit plan bestaan" ,lan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in

enigerlei opzicht van dit plan afivijken, mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

ma:dmale bebouwing van het hoofdgebouwi t

Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van het veóod
tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

rn"ijt* van het plan mag worden vooÍtgezet of gewijzigd zolang en voor rnver de strijdigheid van het

gebruik, overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.



Inspraalcreactie / zienswijze op vooronhryerp bestemmingsplan Rooye Asch

ZendÍnasten
Ëdtt pl- *ordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelder;i;;pi;;n zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u indit

pfu" .r" irt."ueverktarinj op te neáen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostiurtiebeleid
ilTrrfiË *"rfr het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vqtisen van prostitutiebedrijven integraal

;;;;;., zonder te"veÁelderi of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

iËí i" dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drugsbeleid
ffi"tí dit ptfiel het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

*o.di., geen woord g.irpt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nerien dat op dii park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Uit errraringen r* ,ri"rirrg.deskundigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het parkl Mensen *otoín eerder of ttun gedrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

Aà" aoà, mensen die er tijdelijk hun rakantievieren. Daarnaast gaat eÍ een positief impuls vanuit met

u"t 
"r.r.iog 

tot de besteang""ïij de plaatsclijke ondernemingen, horeca, werkgelegenheid leerkrachten etc.'

Mede uit het oogpunt vanïechtszekórheid wórdt verzocht om eeR generaal pardon voor de kampeerders die

"it"" 
tiiA, *r, íê tervisielegging van het ontwerp rian dit plan (semi) permanent verblijven en hieraan een

uitsterfbeleid te koPPelen.

Om gevolg t€ geve1l aan dewens vÍur de gemeenteraad om verdere permaÍlent yone.n tegen te gaan en gelet

ó nËirriiortïoorottn ait plan vaq de 45b recreatiewomngen er op 300 een beleggingsmodel wordt

g'"prdrt waarbij voor dezé 300 objecter een bedrijfsmatige exploitatie geldt, verzoeÏ ik u in dit plan voor

deze 300 ,ucr"atie*ooiolen een UeArij*matige paragrdaf ram toepassing 1e f{en vcrklaren. Met dien

verstande dat de gooí€e"laatst€ t 
"tá"*ooiogen 

uicluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

waardoor perman€Írte bèwonirag automa+isch ni et iS toegestaag !

TBS Hiniek
@natiorraalprobleemommensenwelkeveroordeeldzijnmet@JrtbsmaaÍregeltijdensdeduur.
ran hun behandeling tËhuisvesten en de onÍust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bd onder andere de

Hr"6lr" g*".*"inuf verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsten recreatie$/oningen

bestemd anllen wordei voor de huisvesting van mensen $'aarvoor een tbs maatregel is opgelegd.

Verkeersontsluitinq
Geziende stnrctuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in d t 

O

ph;trg;ten Aat het veÍkeer'rruo A. camping gelet op de verwachte verkeersdruk giet-via de Fuik te laÊen

i"p* "átn*, 
de bedrijven van de giggetaar, Furkil,en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maarbuiten

ae fuit om zoals genoemd in een van de varianten'

Groenstrook
A*r*k4tjk waÍen de plannen van de ontwerpers om een open camping in te richten. Dit stuitte op

bezwaren *o o111*oorodrn in specifieke situa-ties. In ovedeg met de-omwonenden die het bestuur van de

murfrig*"n op de inspraakbijeenkomst hebben oÍIfinoet wor& nu verzocht om maatwerk te hanteren'

D; *i* het voor daoágevin! wenselijk is om met een brede gÍoenstrook t€ werken te opteren vool het

werken mst e€n sloot, wafu bijïoorueeíd houtopstand en daarwaar de omgeving er gezamenlijk uit komt

een groenstrook op maat te hanteren als buren er gezamenlijk uit komen'

Minimale opoervlakte kavel

onduidelijk i, gemotilrd *uaro* de kavel minimaal 450 m2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwaliatieve verbetering van het park. Maarwaarom 450m2

blijft onduiderijt. rvriji veÀoeden is ót het quofirm in aantal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalve een deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en d#;

beschikbare ruimte.



Inspaaloeactie | àenswiize op voorontweÍp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uiwoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels beziuen ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaa.tsen confonn
de afinetingen van dit plan en niet gedwongen wonden hun kavel te mo€ten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit ptan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtveólijf
voor een korte Íraneengesloten periode van morimaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de niEuwe gevallen verzoek ik u het begnp
veólijfsrecreatie ruimer te hanteren. \ryaaÍbij er een onderscheid woró gemaakt tussen twee soorten groepen

recreaÍrten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. rWaaóij de kaveleigenaren een verblijÊrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wor& gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecratie termijn van

I april tot I november per kalenderjaar. (Referecies: Ooststappen groep Aste4 Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderccheid trssen toegestane nuximale afrnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vonn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane a^frnetingen

voor bouwwerken zodanig t€ redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploiaderekening
Ingtvolge paragraaf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
èxptoigtieplan. Gelet $,at er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie

'!ótnacht'van de Belangenveredging Van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

orptoitatieplan op te la*en nemeo zodat inzicht iude orploiUfie wordt'geboden @
de-financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemeÍt-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachtend"

$$ï"***,
Flandtekening,
Naam:

Plaats: Danrm: ... ...2.:... L íf . .'- ...?-,g? eB



Insp'raalaeactie / zienswijze op voorontrverp bestemmingsplan Rooye Asch

Vgrgeet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterlijk Maandag 20 oktober 2008 !

Naam ,C f). fi.".a{d tt42gr!5
Adres .Pad-fl.a.f . (18
yastwae:.€fiQ L$-P... .praars,...ilr/ ./.v.. a./VD

Eigenaarvan kavel : kavelnumm *, F t, / perceelsnumme r, P .!.k 2... .

Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Betreft : inspraalcreacties op voorontwem bestemmingsplan recreatiepark "De Roolle Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen \xan het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag 'ïerslag naar aanleiding van de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
'ïolmacht" welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke stukken ik hierbij
als herhaaid en ingeiast trescLouw, verzoek u het pian aan tË passen en in overeenstemming te brengen met
mdn inspraakreacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding word als aanleiding van het te ontwikkelen nizuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopen20 jaar in verval is geraakt. Het lijkt op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders al20jaarmetde handen overelkaarhebben gezetenengewachthebbenop een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met ïvachtlijsten.

Tien jaar gelden toen de camping iun een project ontvirikkelaaÍ werd verkocht begaf het zich en een

neer$aaÍEe spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfde plannen als de projectontwikkelaar vaÍl nu met

het enige verschil dat ha nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen kwam van projectontwikkelaars.

Huidige bestgmminssnlan
Verzoclrt wordt vanuit het oogpunt van enerzijds de reclrtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving rran nizuwe gevallen en de aansturing en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimerte hanteren met dien verstande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van h*
vooroftïyerp van dit plan bestaar" dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in

enigerlei opzicht van dit plan afirijken, mogen worden vergroot naarde volgens dit plan toegestane

maximale bebouwing ran het hoofdgebouw;
Dat hst gebnrik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van het veóod
tot gebnrik in sfiijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

"n*iit* 
van hst plan mag worden voortgezet of gewijzigd zolang en voor zover de strijdigheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit ptarU naar de aard en omvang niet wordt verg[oot.



Inspraalaeactie / ziensvijze op vooronhverp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
I" dtt pl* *"rdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder t" vermeldeo óf ,, plannen zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

pi* áLn intrtttiwerklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostitutiebeleid
ilir"t pl* *rrdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van hst vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opg"ná.* zonder te"vermelden of ei plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Der{ralve verzoek

ifi í i" dit plan een intentieverklaring op te nemen &t er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drugsbeleid
rfi@;'elhetprostitutiebeleidenhetbeleidbijhetplaatsenvanzendmastenintegraalopneemt,.
*or&-., gein woord g"àpt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nerien dat op dii park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden'

Permanente bewoning
Uit ervaringen rr* róutittgrdeskundigen blijkt dat peÍmanente bewoning bijdraagÊ aan de sociale controle

op het parkl Mensen *oroJo eerder op tr* gedrag aangesproken door meruien die er permanent verblijven

dan door mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daamaast gaater een positief impuls vanuit met

betrekking tot de besteOingen-Uij de plaatselijke ondernemingen, horec4 werkgelegenheid leerkrachten etc..

Mede uit het oogpunt t anïe"nts"ekórheid *ótAt verzocht om een generaal pardon voo-r de kampeerders die

,it"n ti.ia" *o àá tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permanent verblijven en hieman een

uitsterfbeleid te kopPelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere permanent wonel t€gen t9 gaan-en gelet

"p 
rrËirrit-o"ti""r"t* dit plan van de 45-0 recreatiewoningen er op 300 een beleggingsmodel wordt

gl.errrt t *auttij voor dezé loo objecten een bedrijfsmatige orploitatie geld! verzoe-k- ik u in dit plan voor

deze 300 recreatiewoningen een bedrijfsmatige paÍagraaf van toepassing te lafen verklaren. Met dien

verstande dat de 300 g€p-laatste tr.trutir*oógèn uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

waardoor perrnanente bewoni4g altomatisch niet is toegestaan

TBS Hiniek
cËirt- nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met eel tbs maatregel tijdens de duur 

-

van hun behandeting te huisvesten en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder aniere de

rru"Jrr* gu*""*"Írp verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen rian de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd ^tt* worden voor de huisvesting van mensen waarvooÍ een tbs maalregel is opgelegd.

Verkeersontsluiting ^ . t r -----r-:,- -- :- r,. O
Gezien de structuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dit

pru" t" *g"len dat hetverkeer Ër or camping gelet op de verwachte verkeersdruk nie[-via de Fuik te laten

ïoprn *uátt-r de bedrijven van de Biggelaa4Fvrk2T,en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maarbuiten

ae puit om zoals genoemd in een van de variantpn'

Groenstrook
Ar""--k lltk waÍen de plannen van de ontwerpers om een open camping in te d:ttt"l Dit stuitte op

bezwaren * o**oodJà in specifieke situaties. In overleg met de-omwonenden die het beshrur van de

t*nrt"ig*ur* op de inspraakbdeenkomst hebben ontmoet wordt nu verzocht om maatwerk te hanteren.

oaar.^àa, net rró, d" omgwini wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren voor het

werken mst een sloot, waËn biívoorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit komt

een groenstrook op maat te hanteren als buren ergezamenlijk uit komen'

Minimale opoervlakte kavel

Onduidelijk is ganotiTee--d-*aarom de kavel minimaal 450 m2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een krvalitatieve verbetering van het park. Maar waarom 450m2

bÍjft onduidertt. erfi 
"eÀo"den 

is aát na quotum rn aantal overnaclrtingplaatsen niet overschÍeden mag

worden en er derhalve een deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en de

beschikbaÍe ruimte.



Inspraalcreactie | àanxtàizn oÍp vooÍontfl€rp besemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorcntwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtveólijf
voor een korte aaneengesloten periode van maximaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de besaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waaóij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten gÍoepen

recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten díe

de recreaÍieobjecten huren. WaaÍtij de kaveleigenaÍen een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de rccrcaÍrteÍl die huren een verblijfsrecreatie termijn wor& gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een sAanplaa* gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalenderjaar. (Referenties: OosBtappen groep Aste4 Prinsenmeer Lommel).

Bouwreeels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane marftnale afrnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens rilindmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vorm van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane aftnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exoloitatierekening
Ingevolge Wrasraaf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

g€meenf€raad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
erploitatieplan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie

'lolmacht"van de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

qryloiefiieplan op te laten nsÍnen zodn.inzieht in de exploitatie wor& gebodan. Onndat nu onduidelijk is wat

de financiëte risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraaloeacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoopchend

OtL

Datum: ..Q. .t..: / .Q.=.Q.O



Insp'taakreaaie / zienswijze op vooÍontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Vereeet dit formulier niet te ondertekenon en in te dienen op uiterlijk Maandag 20 oktober 2008 !

Naam

Adres

f
postcode:..,Í./. L7..'8.L.......plaats ,...8.t.n.J..4.n..u..e..r1...:...

:kavelnummer: ? Vï3. perceelsnumm 
"r,...1. 

Á. ....Eigenaarvan kavel

Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERÏ

Betreft : inspraalreacties op voorontwem bestemminssplan recreatiepark "De Rooye Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen ran het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het versl4g *verslag naar aanlei.li.g ran de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
'ïolmacht" welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleig€naren van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk stukken 1es4ls nan uw college zijn aangebode4 welke stukken ik hieóij
als herhaald en ingelast beschouw, verzoek u het plan aan te pirs€ilr en in overeenstemming te brengen met
mijn inspmakreacties.

Redactionele aanoassingen
In de inleiding wordt als aanleiding van het te ontwikkelen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopenàO jaar in verval is geraakt. Het lijkt op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeentebeshrurders aI20 jaar met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping Ílarr een project onnuikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

neenvaaÍtse spiraal" Deze projectonfwikkelaar bad dezelfde plannen als de projectontwikkelaar van nu met
het enige verschil dat het nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop ran kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen l<rryam van projectontwikkelaars.

Huidige besternmingsolan
Verzocht wordt vanuit het oogpunt van enerzijds de rechitszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nizuwe gevallen en de aanshring en ondersteuning en/an om de overgangsbepalingen

ruimerte hanteren mef dien verstande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het

voorontwerp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in
enigerlei o'pzicht van dit plan afivijken, mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maximale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde rran het van kractrt worden van het verbod

tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

afuijkt van het plan mag worden voortgezet of gewijzigd zolang en voor zover de strijdígheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmlngen op dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.



Zendmasten
In dtt pl* *ordt het gemeentelijk beleid t€n aanzien van het plaaÍsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermeldeo óf rt plannên zljn dater een zendplaats wor& geplaatst. Dertralve verzoek ik u in dit

plan á intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostiartiebeleid
hir.6t"" r*re het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven iÍÉegraal

;ptil;. zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ifi i ir dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
íSoftldrugsbeleid
Te*tJt dit pt* *"1 het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

*ordt"", geen woord grirpt over het softdrugsbeleid. Derhalve venoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen daÍ op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Uit èr*"*ingen van eriaringsdeskundigen blijkt dat permaneÍIte bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het parkl Mensen wordàn eerder op nutt gedrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

O- aoàr mens€n die er tijdelijk hun vakantievieren. Daamaast gant Er een positief impuls vanuit met

betrekking tot de bestedingen bij de plaatselijke ondernemingerq horecao werkgelegenheid leerkrachten etc'.

Mede uitÍet oogpunt vaniechtszekérheid wordt verzocht om een generaal pardon voor de kampeerders die

er ten tijde ua" Oè tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permanent verblijven en hieraan een

uitsterft eleid te koPPelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere permanent Tonen t€gen tf gaan-en gelet

oe iËtfritirt-conform dit plan rian de 45b recreatiewoni4gen er op 300 een beleggingsmodel wordt

g!pU"t"t*uuttij voor deze 300 ójecten een bedrijftmatige oploitatie geldt, verzoet-ik u in dit plan voor

dezE 300 recreatiewoningen een UeUjfsmatige paragraaf van toepassing te f{en verkla^ren. Met dien

verstande dat de 300 g€p-laatste recreatiewoningen uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bwtemd zijn

vraardoor pennaneÍfebewoning automatisch niet is toegestaan!

TBS kliniek
Grlrt 

"p 
lgt nmionaal probleern om mensen welke veroordeeld zijn met egntls maatregel tijdens de duur 

-

van hun behandeling te huisvesten e,n de onrust die het inmiddels t€ lveeg heeft gebracht bij onder andere de

ff-Crf., g6r"*"Íup verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

best€md át* worden voor de huisvesting van mensen waarvoor een tbs maatregel is opgelegd.

fnspraatoeactie / zienswijze op vooÍontwerp besteÍnmingsplan Rooye Asch

Verkeersoutsluiting
C""ir" dr ,fi,rrt""*tsie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld vetzoek ik u in dit

i* * ,"grlen dat het veÍkeer *o A" camping gelet op de verwachte verkeersdruk gist-via de Fuik te laten

ïoprn *ó u"" de bedrijven van de Big1gr;laar,Furk 2t , en van de Els, Fuik 24 zijn gwestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten'

Groenstrook
ffittJk wiren de plannen van de orÉwerpers om esn open camping in te rphte-1. Dit surite op

bezrnnren van omwon€oa* io specifieke situaties. [n overleg met de omwonenden die het bestuur van de

kaveleigenaren op de inspraakb[ieenkomst hebben orÍnoet wordt mr verzocht om maatwerk te hanteren.

oaar $ióar het voor de orirgevin! wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren voor het

werken met een slool waËn bilvooóeeld houtopsbnd en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit komt

een groenstrook op maat te hantereir als buren er gezamenlijk uit komen.

Minimale opoervlakte kavel
l de kavel minimaal 450 n2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een krnalitatieve veóetering van het park. I\{aarwaarom 450m2

blijft ondtridetijt. naijn vermoeden is aat het quotum in aantal overnachtingplaatsen niet overschÍeden mag

worden en er derhalve een deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en de*

beschilàare ruimte.



Inspraalceactie / zienswijze op voorcntwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaaÍLverzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels beziuen ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de aftnetingen vÍur dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtverblijf
voor een korte aaneengesloten periode van maxinraal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid
voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. \ryaarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen fiiree soorten groepen

recreaÍrten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. Waarbij de kaveleigeruÍen een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de rEcreanten die huren-een verblijfsrecreatie termijn wor& gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep AsteÍL Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane maximale afinetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vonn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestaÍle afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren datdez.e onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploitatierekenine
Ingevolge paragraaf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
exploitatieplan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie
'Aolmaclrt"van ds Belangenv€reniging van KaveleigenaÍen Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

erploitatieplan op te laten nemen zndatinzicht in de exploiatie wordt geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

de financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachtend,
lf

.hí.l ,4 - U t-1 9,. 9-'
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Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

perceelsnumm"r,... ..L...&. .

Betreft: inspraakreacties op voorontwerp bestemmingsplan recreatiepark "De Rooye Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen \ran het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verclag 'Aerslag naar aanleiding van de inspraakavond van \!'indmee BV" en de notitie
"volmacht" welke shrkken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van l(aveleigenaren van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke shrkken ik hi€óU
als herhaald en ingelast beschouw, verzoek u het plan aan t€ passen en in overeenstemming te brengen met

mijn inspraakreacties.

Redactionele aanpassingen

In de inleiding word gls aánlsiíling van het te ontwik&elen nieuwe besternmingsplan vermeldt dat het terrein

in de afgetopen20 iazr in verval is geraakt. Het lijkt op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeentebeshrurders al 20 jaar met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang vran de camping. De camping !\ras juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachthjsten.

Tien jaar gelden toen de camping Íuilr een project ontwikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

neerwaÍrtse spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfcle plannen als de projectontwikkolaar van nu met

het enige verschil dat het mr in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanrteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen kwam van projec&ontwikkelaars.

Huidise besteÍnmingsp lan
Verzoch wordt vanuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nieuwe gevallen en de aansturing en ondersteuning err"an om de overgangsbepalingen

ruimerte hanteren met dien verctande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het

vooÍotrwerp van dit ptan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in

enigerlei opzicht van dit plan afwijke4 mogen worden vergroot naar de volgurs dit plan toegestrne

maximale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde ran het van kracht worden van het veóod
tot geUruit in sfiijd Àet de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

rn"i:t* van het pian mag worden voortgez.et of gewijzigd zolang en voor nver de strijdigheid van het

geUruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naarde aard en omvang niet wordt vergÍoot.



Inspraalceactie / zienswijze op vq)ront$€rp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
I" dtt pt* *"tdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden órer ptannán zijn dater een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

ph" ;" intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostitrtiebeleid
I" h"t pt*,*rdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opg*nó*"n zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ifii in dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)dnresbeleid
Tr""tjt dit pt* wet tret prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt.

*ordt-", geen woord gsàpt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Uit "**"gr" "* 

eriaringsdeskundigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het parkl Mensen wodá eerder op nun gedrag aangesproken door mensen die er peÍmanent verbldven

drt dór tn"*en die er tijdelijk hun vakantievieren. Daamaast Wt er een positief impuls rranuit met

betrel&ing tot de bestedingen bij de plaatselijke ondememingen, horeca werkgelegenheid leerkrachten o".. J
Mede uit Íet oogpunt vaniechtszekeiheid wordt verzocht om een generaal pardon voor de kampeerders die

er ten tijde 
"an 

áè tervisielegging van het ontrverp van dit plan (semi) pemuurent verblijven en hieraan een

uitsterfbeleid te koppelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere pelmanery Yone.n 
tegen t9 gaan-en gelet

ó nËifrit-a"ráoronn dit plan van de 45-0 rereatiewoningen er op 300 een beleggin€smodel wordt

g-epraast waarbij voor dezó 300 objecten een bedrijftmatige exploitatie geldt, verzoek ik u in dit plan voor

deze 300 recreatiewoningen een bedrijfsmatige paragraaf vantoepassing !e f{en verklaren. Met dien

verstande dat de 300 gepÏaatste recreatiewoningen uitsluitend voor de bedrijftmatige verhuur bestemd zijn

waardoor pem|anente bewoning automatisch niet is toegestaan!

TBS Hiniek
G4"t .e 1gtr nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tqs maatregel tijdens de {uur
van h'n behandeling tó huisvesten en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

tlandelse gemr.*cÍrp verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd áhn worden voor de huisvesting van mensen waarvoor een tbs maatregel is opgelegd.

VerkeeÍsoffsluiting
Gezien de stnrctuurvisie die de gemeeate voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dit
plan te regelen dat h* verkeer uao ar camping ee]et op_de verwachte verkeersdruk gielvia de Fuik te laten

ïoprn*ótn*r de bedrijven van de Bíggelaa&Fuikz7,envan de Els, Furkz4 àjngevesttgdmaarbuiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten'

Groenstrook
A"""arkettjk waÍen de plannen van de oÍÉ$'erpers om een open camping inte ri3hte_1. Dit stuitte op

beararen rrao o**oorod"o in specifieke sihraties. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben ontmoet wordt nu verzocht om maatwerk te hanteren.

Daar waar het voor de omg*i"g wenselijk is om met een brede gtroenstrook te werken te opteren voor het

werken met e€n sloot, wal-en bijvoorbeeld houtopstand en daarwaarde omgeving eÍ geza'menlijk uit kont

een groenstrook op maat te hanteren als buren er gezamenlijk uit komen'

Minirnale oppervlakte kavel
de kavel minimaal 45A n2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde g*.rA met befiekking tot een kwalitatieve veóetering van het park. Ir{aar waarom 450m2

blijft onduiderijt. rvrijn vermoeden is aat het quotum in aantal ovemachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er deÈalu. ..n deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en de

beschilóare ruimte.



tnsplaatoeactie / zienSwijze op vooronhrcrp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaaÍr,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er boulrnrerken op te plaatsen conform
de afrnetingen vÍur dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal450m2

Planresels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtverblijf
voor een korte aaneengesloten periode van ma:<inual twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid
voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid worrdt gemaakt tussen trvee soort€n groepen

recreafren. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die
de recreatieobjecten huren. Waaóij de kaveleigenaren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recrearfen die huren een verblijfsrecreatie termijn wor& gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaa* gehuurd zou hebbente weten een verbldfsrecreatie termijn van

I april tot I november peÍ kalendedaar. (Referenties: Ooststappen groep Asten, Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane mocimale afrn*ingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vonn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane aftnetingen

voorbouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

E>rploitatierekenine
Ingevolge paragraaf 7.2 oiploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de orploihtierekening of
exploitatieplan. Gelet \ilat er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie

'?olmacht"rran de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

ocploitatieplan op te laten nemen zodatinzichtin de exploiafie wordt geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

de financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiêle risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten
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FIandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en rffethouders

Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Betreft : inspraakreacties op voorontwero bestemmingsplan recreatieErk "De Rooye Asch"

G€cht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen r4an het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag 'lerslag naar aanleiding ran de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
'ïolmacht" welke gtukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigerxaren van de Rooye

Asch waar ik lid ran ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke surkken ik hierbij

als hertaald en ingelast beschouw, verzoek u het plan aan te passen en in overeenstemming te brengen met

mijn inspraakreacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wordt als aanleiding van het te offwikkelen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopenà} jaar in verr"al is geraakt. Het lijkt op een reclrtstneekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders al20 jnr met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachtlijsten.

Tien jaar gelden toen de camping aan een project ontwi}*elaar werd verkocht begaf het zich en een

neerwaartse spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfde plannen als de projectontwik*elaar van nu met

het enige verschil dat het nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat hst

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadet het in handen kwam van projectontwikkelaars.

Fluidige bestemmingsplan
Verzoclrt wordt vanuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving nan nieuwe gevallen en de aansnring en ondersteuning ervan om de ovelgangsbepalingen

ruimer te harteren met dien veÍstande dat bornr-'werken, welke ten tijde van de tervisielegging van het

voorontwerp ran dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in
enigerlei opzicht van dit plan afivijkea mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maximale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kraclrt worden van het veóod
tot gebruik in strijd Àet de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming en dat in enigerlei opzicht

unotrc van hst plan mag worden vooÍtgezet of gewijzigd zolangen voor znver de strijdigheid van het

gebruih overeenkomstig de bestemmingen op dit plarU naar de aard en omvang niet wordt vergroot.



Inspraak€actie / zienswijze oip voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten 3

I" dtt pt* *.rdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden óf er plann-en zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

pt"o een interÉieverkl*i"g op t€ nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostitutiebeleid
L h"t pt 

" 
*"tdt het gemeenteldk beleid ten aanzien van het vestiggl van prostitutiebedrijven integraal

opg.ná*.n zonder tJvermelden of er plannen zdn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

iti in dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drumbeleid
Trr*jt dtt plan wel het prostinrtiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

*o.dt ., geen woord gerept over het softdrugsbeleid. Derhalve vetzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Uit rtrrtt"gg11 "* nirrriogsdrslarndigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het parkl vteirsen wordàn eerder op tuo gedrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

dan door mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daarnaast gaateÍ een positief impuls vanuit met

betrelsking tot de bestedingen bij de plaatseldke ondernemingen, horec4 werkgelegenheid leerkrachten 
"tt.. O

Mede uitÍet oogpunt vani.'ecntsrekérheid wordt verz.ochtom een generaal pardon v99r de kampeerders die

er ten tijde "* Oè tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permanent verblijven en hieraan een

uitsterft eleid te koppelen.
om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere permanenÍ yone.n tf,gentE gaan en gelet

op hËtfeitiatiroofot- dit plan van de 45-0 recreatiewoningen er op 300 een beleggingsmodel wordt

grpfu"trt.*uttij voor deze 300 objecten een bedrijftmatige exploitatie geldt, verzoet ik u in dit plan voor

áeze 300 recmtiewoningen een UeOriifsrnatige paragraaf van toepassing te lgten verklaren. Met dien

verstande dat de 300 gep-laatste recráewoningèn uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

waardoor permanentcbewoning automatisch niet is toegestaan!

TBS Hiniek
Gi-op ha ndonaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tls nnatregel tijdens de duur

ran hun behandeting te huisvesten en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebracb bij onder andere de

Flandelse gemeeoschap verzoek ik u in dit plan te rcgelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd álen worden voor de huisvesting van mensen waarvooÍ een tbs maatregel is opgelegd'

Verkeersotrsluiting
Gezien de structuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dto
plan te regelen dat het verkeer vao ae camping Se]et op_de verwachte verkeersdnrk niet-via de Fuik te laten

iopro *.it tnrtn de bedrijven van de Biggelaar, Faik 27 , en van de Els, Furk 24 zijn gevestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten.

Groenstrook
A*"-krttjk waÍen de planten van de ontwerpeni om een open camping in te nchtel Dit stuine op

bezwaren u* o**oo"odrn in specifieke sit raties. In overleg met de omwonenden die het besfirur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben oÍrunoet wordt nu verzocht om maatwerk te hanteren.

Daar waar het voor de omgwing wenselijk is om met een brede groenstrook te weÍken te opteren v9o1 het

werken m€t een sloot, wal en bijvoorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit korrt

een groenshook op nraatte lranteren als buren ergezamenlijk uit komen.

Minimale oppervlakte kavel
de kavel minirnaal 450 Ín2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarfe gestetO met betrekking tot een kwaliatieve verbetering van het part. Maarwaarom 450m2

blijft onduideriit. rvrijn vermoeden is oat tret quotum in aantal ovemachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derbaló ,rn deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en de

beschikbare ruimte.
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Omdat er bij de uiWoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitte,n ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtveólijf
voor een korte aaneengesloten peride van ma:<inraal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de besaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip

verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. ÏWaaóij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. rWaarbij de kaveleigenaren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een veólijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreaÍie termijn van

I april tot I novemberper kalenderjaar. (Referenties; Oosfstappen groep Aste4 Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid firssen toÊgestane maximale afmetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vonn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploiafierekening
Ingevolge par:ag;aaf 7.2 exploitatie,planplicht zpals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangóoden om deze goed te keuren zonder overlegging van de eliploitatierekening of
exploitatieplan. Gelet waÍ er at vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie

'ïolmacht"van de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

orploitatieplan op te laten nemen zodstinÁcht in de exploitatie wordt geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

de financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiêle risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachtend,

Ít J tI krieg C t4 krteJe. bger\^tl

llandtekening,
Naam:

Plaats: .........Datum:
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Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgune€ster en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Betreft : insoraalsreacties op voorontwerp bestemmingsplan recreatiepark "De Roo]re Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen van het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraaloeacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het versl4g '?erslag naar aanleiding van de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
"volmacht'' welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke stukken ik hierbij
als herba4ld en ingelast beschouw, verzoek u het plan aan te pÍNsen en in overeenstemming te brengen met
mijn inryraakreacties.

Bedactionele aanoassinsen
kr de inleiding worft als aanleiding van het te ontwikkelen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopen 20 jaar in verval is geraakt. Het tijkt op een rechtsheekse aanval al zouden de

gemeentebeshrurders aI 20jaar met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping aan e6n projec't ontwikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

neerwaarÉe spiraal. Deze projectontwikkelaar bad dezelfde plannen als de projectontwikkelaar van nu met
het enige verschil dat het nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hameren om individuele verkoop ran kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nednt het in handen kwam van projec0ontwikkelaars.

Huidige bestemminqsplan
Verzocht wordt vanuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nizuwe gevallen en de aansnrring en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimer te banteren met dien verstande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het

voorontwerp van dit plan bestaaq dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in
enigerlei opzicht van dit plan afirijken, mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maximale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van hst verbod

tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, endat in enigerlei opzicht

unriitt van het plan mag worden vooÍtgerá of gewijzigd zolangen voor zover de strijdiglteid vgn het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan" naar de aard en omvang niet wordt vergÍoot.



Inspraalreac1e / nenswtizs op vooront$€rp bestemmingsplan Rooye Asch "f

Zendmasten '

t Oit ptr,-*ordt h* gemeentelijk beteid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden of er ptannËn zíln dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

ptu" 
"rn 

intentieverklu.iog op te nemen dat er op dit park nirnmer een zendmÍNt geplaatst zal worden

Prostitutiebeleid
IrË pt* *"tdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestiggq van prostitutiebedrijven integraal

opg;nà** zonderte-verrnelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ifií i" dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)druesbeleid
Tr*tjt dtt pt* *4 h* prostitutiebeleid en het beleid bij het plaasen van zendmasten integraal opneemt,

*oodt-", geen woord geiept over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewonine
Uit err*itgro n* rrir*iogsdeskundigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op h€t parkl Mensen wordJn eerder otbun gedrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

aà" Aoàt mefiren die er tijdelijk hun vakantievieren. Daarnaast gaat er een positief impuls vanuit met

betrekking tot de bestedingen bij de plaatselijke ondememingen, horec.ao werkgelegenheid leerkrachten etc..

Me.de uit Éet oogpunt vaniechtszekerheid wordt verzocht om een generaal pardon v99r de kampeerders die

er ten tijde *"" AË tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permanent verblijven en hieraar een

uitsterfbeleid te koPPelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere pryatteoJ wonen tegen t€ gaan-en gelet

ó nïrrii-o"tLorot* dit plan van de 45-0 recreatiewoningen er op 300 een-beleggiqgsmodel wordt

glpruut"t,*-uii voor dezó 300 objecten een bedrijfsmatige exploitatie geldg verzoet- ik u in dit plan voor

áeze 300 reueatiewoningen een uóarii*matige paÍagraaf van toepassing te laten verklaren. Met dien

verstande dat de :00 gep-laatste recráewooingèn uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

waardoor permanerfabewoning auomatisch niet is toegestaan!

TBS kliniek
ffi q-6gt nationaal probleem om meÍrseÍr welke veroordeeld zijn met een tls maatregel tijdens de duur 

-

van hun behandeling tr hoi.uotro en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

ft-drlse gr.rr*"Íap verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatste'n recreatiewoningen

bestemd átrn worde,n voor de huisvesting van mensen ll'aarvoor een tbs rnaatregel is opgelegd.

Verkeersontsluiting i!, ,,,-O
CÊ"ir" dr rt*ct"'".tsie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dit

i* t r.g4en dat het verkeer Èo A" camping gelet op de verwachte verkeersdruk gjet-via de Fuik te laten

íop"n ,"ó tnu* de bedrijven van de Biggelaar, Fvrkz7, en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

de Fuik om zmls genoernd in een van de varianten'

Groensfiook
e-t *rfiif. warcn de plannen van de ontwerpers om een o'pen camping in te richten. Dit stuitÍe op

bezuraren uuo orn*oodd* in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het besurur van de

kaveleigenaren o'p de inspraakbijeenkomst hebben outÍnoet wordt nu verzocht om maatwerk te hanteren'

nur,, à* U"t nór ar omgeving wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren voor het

werken met e€n sloot, waÉn bijvoorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit kort
een groenstrook op rnaat te hanteren als buren er gezamenlijk uit komen.

Minimale oppervlakte kavel
de kavel minimaal 450 rnz moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorrmarde gesteld met betekking tot een kwalitatieve veóetering van het park. I\{aar ïvaaroÍn 450m2

blijft onduidetijÈrrtijn vermoeden is aat het quohrT in aaÍrtal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

*órdro en er derhalrri ,rn deelsom is gemaakt van het aanal toegestane ovemachtingplaatsen en de

besohikbare ruimte.



Inspraaloeactie / ziarswijze op vooronhverp Hemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uiWoering rran de plannen ook grotere kavels ontstaÍul,verzoek ik u om een

overgangsbepating te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitte,lr ten tijde van de

tervisielegging van het voorontweÍp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
Ín de planregels van dit plan wordt de definitie van veólijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtverblijf
voor een korte aaneengesloten periode van manimaal trn'ee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen vezoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. \ryaáÍbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten gÍoepen

recreafren. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. lVaaóij de kaveleigenaren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn word gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te ïveten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per katenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Aste4 Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane maxirnale afrnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze voÍm var onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploitatierekening
Ingevolge para$aaf 7.2 exploiatieplanplicht rcals omschreven in het vooront\Merp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
exploiatieplan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie
'\rolmacht"van de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

orploitatieplan op tE lden nemen zfutinzicht in de eicploitatie worrdt geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

de financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraalaeacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachend"

0íVqYu6

Flanfrekening,
Naam:

.;{" ..r.P.:..2ae..8.



Inspraakreactie I ziensvijze op vooronhverp bestemmingsplan Rooye Asch

Vereset dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterlijk Maandag 20 oktober 2008 I

Naam Rm l !+.9-.m.?

Adres, P.g-l:È.&...?.*.l r/..(.xg h 5q
posrcoae. 2. 3. h.?...q f. ... .....plaats, t/.gl.y't t .nr..Q

Eigenaarvankavel :kavelnummer: C O €

Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Pos$us 10.000
S42ODAGEMERT

ee t'7

perceelsnumme r, P\M

Betreft : inspraal<reacties op voorontwem bestemmingsplan recreatiepark "De Roo}'e Asch"

CrÊacht College,
Gelet op de gemeentelijke insplaakverordening en de bepalingen van het Besluit ruimteldke ordening dien ik
als belangbebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag "venslag naar aanlei,lirg van de inspraakavond van Windmee Blf' en de notitie
"volmacht" welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye
Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden" welke stukken ik hieóij
als h€rhaald en ingelast beschou% verzoek u het plan aan te passen en in overeenstemming te brengen met
nijn inspraalaeacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wordt als nenleiding van het te oÍfwilÍ(elen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopen 20 jaar in verval is geraalc. Het lijkt op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders al 20 jnr met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wactÉhjsten.

Tien jaar gelden toen de camping Íun een project ontwikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

neerrlvaaÍtse spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelftle plannen als de projectontwikkelaar van nu met

het enige verschil dat het nu in een anderjasje is gestoken. h 1999 gafhetgemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit ptrnt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat ha in handen kwam van projectontwikkelaars.

Huidige bestemminssplan
Verzocht'wordt vanuit het oogpuut van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nizuwe gevallen en de aansturing en onderstzuning ervÍur om de overgangsbepalingen

ruimer te hanteren met dien verstande dat bouwwerken" welke ten tijde van de tervisielegging van het

vooÍontwerp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in

enigerlei opzicht van dit plan afirijkea mogen worden vergÍoot naar de volgens dit plan to€gestane

maximale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebnrik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van het verbod

tot gpbruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

afwijkt van het plan mag worden voortgezst of gewijzigd zolangen voor z-over de strijdigheid van het

gebruik, overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naaÍ de aard en omvang niet wordt vergroot.



Inspraakreactie / ziensrijze op vooronnverp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
1t dtt ptan *ordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden óf er ptannán zrjn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

plan een intentieverkladnd op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmastgeplaatst zal worden

Prostilptiebeleid

@hetgemeerrtelijkbeleidtenaanzienvanhetvestigenvanprostitutiebedrijvenintegraal
óg"nà** zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ifi í in dit plan een iÍÉentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drugsbeleid
fet*iit At pUn wel het prostitutiebeleid en het beleid brj het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

*ordí.t geen woord geiept over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemin dat op dit park nimmer een (soft) dnrgsbedfíjf gevestigd zal worden.

Permanente bewonine
Uit rt"rrt"g"r *r rtir*itg*drslarndigen blijkt dat p€rmanente bewoning bijdraagt aande sociale controle

op h€t parkl Mensen wordJn eerder op nun gedrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

a* Cót -r*en die er tijdelijk hun vakantievieren. Daamaast gaat er een positief impuls varurit met

betrekking tot de bestedingen bij de plaatselijke ondernemingen, horeca" werkgelegenheid leerkrachten etc..

Mede uit Éet oogpunt vanïechtszekerheid wórdt verznchtom een generaal pardon voor de kampeerders die

er ten tijde "* àË brvisielegging van het ontrnerp van dit plan (semi) pennanent verblijven en hieraan een

uitsterfbeleid te koppelen.

Om gevolg te geven aan de rÁÍeilr van de gemeenteraad om verdere pelioanent woneltegenÍe gaan en gelet

"p 
rrï r.iti"tioofonn dit plan van de 450 recreatiewoningen er op 300 een beleggin€smodel wordt

gipruatst waarbij voor deze 300 objecten een bedrijfs mxi[e exploitatie geldt, verzoek ik u in dit plan voor

f,""e 300 recreaÍiewoningen een UeOrijfsmatige paragraaf vaÍl toepassing te laten verklaren. Met dien

verstande dat de 300 ge,p-laatste rrctrutir*ooiogèn uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

uiaadoor permanentebewoning automatisch niet is toegestaan!

TBS Hiniek
Gel"t 

"p 
hrt nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tbs ÍnmtÍ.egel tijdens de duur 

.

van hun behandeling te huisvesten en de onrust die het inmiddels ts $'e€g heeft gebracht bij onder andere de

ruoa.t" g"rn."*cÍup verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd 
"ott* 

worden voor de huisvesting van mensen waarvooÍ een ós maatregel is opgelegd.

Ver{<eersontsluiting
GEzien de structuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dit

;1"r, rr *g;len dat het verkeer Ër a" camping ee]e! og_de verwachte verkeersdruk uig!-via de Fuik te laten

ioprn *uit tt"r,* de bedrijven ran de Bíggelaar,Fuik 27, en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten.

Groenstrook
A**rk"ttjk \ilaÍen de plannen van de ontwerpers om een open camping in te nchten Dit stuitte op

beaïaren roo o**oo"odrn in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

t aveleigemÍen op de inspraakbijeenkomst hebben onffnoet wor& nu verzoclÉ om maafwerk te hanteren.

Daar waar het voor de omgwing wenselijk is om met een brede groenstÍook te werken te opteren voor het

werken met een sloot, wal-en bijvoorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit komt

een gÍOenstrook op maat te hanteren als buren er gezamenlijk uit komen'

Minimale oonervlakte kavel
o"d*d"ltjk tr g"1ng;iffi-*a"torn de kavel minimaal 450 m2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

rarrdvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwalitatieve veóetering van het park. IMaar waarom 450rn2

blijft onduidetijklfrfijn vermoeden is aat na quotum in aantal ovemachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalul ,"n deelsom is gennaktvan het aarfialtoegestane overnachtingplaatsen en de-"

beschikbare ruimte.



Inspraaloeactie / zienswijze op vqtrontwerp bestemmingqplan Rooye Asch

Omdat er bij de uiwoering van de plannen ook grotere kavels onFtaan,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitte,n ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschrevsn als recreatief nachwerblijf
voor een korte ÍHrcengesloten periode van maxirnaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid
voor de besaande gevallen en eenduidigheid vmr de nizuwe gevallen verzoek ik u het begnp
verblijftrecreatie ruimer te hanteren. Waarbij Êr een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. Waaóij de kaveleigenaÍen een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recrpanten die huren een verblijfsrecÍeÍfie termijn wor& gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een saanplaas gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalendalaar. (Referenties: Ooststappen groep Asten" Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maald nu onderscheid tussen toegestane maxirnale aÊnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.
Ik verzoek u deze vofln van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

E:ryloitatierekenins
Ingevolge paragtaaf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
e4ploiatieplan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de inlsiÍling van mijn brief aangehaalde notitie
'ïolmacht"ran de Belangenvereniging van Kaveleigenare,n Rooye fuch verzoek ik u in dit plan wel een

erploitatieplan op te lden nemen ndatimzicht in de exploitatie worft geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

de financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakracties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachtend



?

tnslraa*reaaie I zirnrsntijze oÍp voorontweÍp bestemmingsplan Rooye Asch

Vergeet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterhjk Maandag 20 oktober 2008 !

Naam 1kn*A1f tr AM tvrd3F\ ..kftete-
Adres ,YQel*€ e*S L 8,,1

postcode : . .ê eJ b .-.H. ! Y. . .l*r,, . l-! * *t: .L.e- fu. u

Eigenaarvan kavel : kavelnummer:

Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000

5420 DA GEMERT

perceelsmrmmer'.0.. l.L. é

Bgtreft: igspraakeacties op voorcntwem bestemmingsnlan recreatiepark "De Rooye Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen van het Besluit nrirntelijke ordening dien ik
als belangbebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag "verslag naar aanleiding van de inspraakavond van lVindmee BV" en de notitie
'Aolmacht" welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigemren van de Rooye

Asch waar ik lid van ben elr welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke stukken ik hierbij

als herhaatd en ingelast beschouw, verzoek u het plan aan te passeÍl en in overeenstemming te brengen met

mijn inspraaloeacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wordt als aanleiding van het te ontrvikkelen nizuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de aftelopen2O jaar in verval is geraakt. Het lijkt op een rechtsneekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders al20 jaar met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping uas juist een florerend 3 sterren canrpingbedrijf met wachthjsten.

Tien jaar gelden toen de camping aan een project omwikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

necmraaÍtse spiraal. Deze projectontwilÍ<elaáÍ had dezelfde plannen als de projectontwik*elaar van nu met

het enige verschil dat het nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

atle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorrring op dtt punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat hst in handen kwam van projectontwikkelaan.

Huidige bestemmingsolan
Verzoctrt word vanuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handbaving van nieuwe gevallen en de aansturing en ondersteuning ervÍur om de overgangsbepalingen

ruimer te hanteren met dien verstaÍde dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging rian het

voorotrwerp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of lnrnnen worden gebouwd en die in

enigerlei opzicht van dit plan afirijken" mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

rnaximale bebouwing van het hooftlgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kraclrt worden van het verbod

totgebmik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en daÍ in enigerlei opzicht

rn*iitt van het plan mag worden voortgezet of gewijzigd zolangen voor z.over de strijdigfieid rran het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.
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Zendmasten
I" dtt pt- *rrdt het gemeenteldk beleid ten aanzien van het plaafsten van zendmasten integraal opgenomcn

zondei te vermelden óf er plann-en zijn dat er een zendplaaÍs wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

pf["r.n intrntieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostinrtiebeleid
i;, hrt pt* *rrdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

ógrnó** zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostittrtiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ifií i" dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
íSoft)drussbeleid
Te""rjt dtt pt* *.1het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

*odg geen woord geiept over het softdrugsbeleid. Derhalve veuoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nerien dat op dii park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoni8g
Uit 

"rr"uti"gen 
van ervaringsdeskundigen blijlc dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het partl tuensen wordá eerder op trun gedÍag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

A- aoàt mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daarnaast gaater een positief impuls vanuit met

betrekfting tot de bestedingen bij de plaatselijke ondememingerg horwa, werkgelegenheid leerkractrten stc.. O
Mede uit ha oogpunt vaniectrts"ekerheid wordt verzocht om een generaal pardon v991de kampeerders die

ot"n tijar rra" àê tervisielegging van het mturerp van dit plan (semi) perrnanent veólijven en hieraan een

uitsterft eleid te koPpelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere permanent yone-n tegen te gaan-en gelet

óïiifrii-a"tbofot* dit plan *q d" 45-0 recretiewoniqgen er op 300 een beleggingsmodel wordt

,rpf""* waarbij voor deze 300 objecten een bedrijfsmatige exploitatie geldt, verzoek ik u in dit plan voor

ieze 300 recreaáewoningen een uJarij*matige paragraaf van toepassing te fqen verklaren. Met dien

verstande dat de 300 gepïaatste recreetiewoningen uitsluitend voor de bedrijÊmatige verhuur bes0emd zijn

waardoor p€rmaÍrentebewoning atrtomatisch niet is toegestaan!

TBS kliniek
C"lrt- nationaalprobleem om m€nsen welke veroordeeld zijn met een tls maauegel tijdens de duur 

_

"r" 
n i behandeling tË huisvesten en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

ffunarrce gemr"*"Íup verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatst€n recreatiewoningen

bestemd át* worden voor de huisvesting van metrsen waarvoor een tbs maatregel is opgelegd.

Verkeersontsluiting 
i-:^ Á:^ Áa aaaa.-.a., ^. hc,r hpÁriirrenrerrain de Frrik heeft onoesteld verzoek it,, io CiOG""i* de stnrctuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in d

pË1,;g"len dat het verkeer rrun ae camping gelet op de verwachte verkeersdnrk sig!-via de Fuik te laten

ïop.n *á ttt-r de bedrijven van de Bíggelaar,Fui*.27, en van de EIs, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

Ae fuit om zoals genoemd in een van de varianten'

Groenstrook
A-"-krtt1k waren de plannen van de ontwerpers om een open camping in te tilttttl Dit stuitte op

bezwaren,* o***rooen in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het besfuur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben oÍrtmoet wordt nu verzoch om maatwerk te hanteren.

Daarwáar het voor de omgeving wenselíjk is om met een brede groenstrook tewerken te opteren vool het

werken met een stooq walh bijvoorbeeÍd houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit kont

€€n groenstrook op maaÍ te hanteren als buren er gezztmerlijk uit komen'

Minimale opoervlakte kavel
de kavel minimaal 450 Ín2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarOe g.rtrfA met betrekking tot een kwalitatieve veóetering van het park. Maar waarom 450m2

Ètijn onauiaerr;rclnqnlermoeden is oat tret quotum h aantal ovemactrtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er deÈalui 
"r1 

deslsom is gemaakt van het aantal toegestane ovemachtingplaatsen en de-

beschikbare ruimte.
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Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaanverzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het vooronfitrerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform

de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planresels
kr de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecretie omschreven als recreatief nachtverblijf
voor een koÍte Íuneengesloten periode van ma:cimaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. WaaÍbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreaffen. Nanelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreiurten die

de recreatieobjecten huren. Waarbi de kaveleigen:ren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termdnen

indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een veólijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Aste4 Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane ma:rirnale afinetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze voÍm vÍrr onderscheid op te heffen en de regels die gelden voortoegestane aftnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat dez-e onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploitatierekening
Ingevolge paragÍffif 7.2 exploitatieplanpticht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
ocptoiAteplan. Gelet wat er al venneld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie

'ïólmacht"van de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

eríploitati€plan op te laten nemen r.odat innchtin de exploitatie wordt geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

de financiële risico's zijn voor de buidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risíco's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachten{

tlandtekening, 
i

Naam:

Plaats: .........Datnm:
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KampeeÍc@tn'rm De Rooye Asch BV

ln het door Wind Mee ter visie gslegde voorontwcrp schetqplan Bestemmingsplan De Rooye
Asch BV tÊ Handel zijn voor mij aanleiding om de navolgende bemerkingen c.q. beawaren
tegen deae voorgenomen bestemmíngsplanwijziging-(en) te maken.

1. U/at is de reden om de huidige centraal gelegen receptie, waarbij inkomende e'lr

verhekkende gasten via één ingang hetterrein opkomen eir verlaten, te verplaaÍsm
naar twee locaties welke hemelsbreed op de n/eee uit€rstÊ punt€n van het
campingterrein zijn gelegen.

Bezwaar /bemerking l.
Tegen het verleggen van de intree c.q. ingang recreatie terrein.
Er eijn ruim 800 reacties c.q. handtekeningen in de ee,tste ontrrikkelingsfase door de
inwoners van Handel afgegeven tegen het voorstel om het recreatieterrein te ontsluitell
aan de Grindweg.
Wat wordtmet die reacties nog gedaan !

Wat is de huidige status nog van die reacties c.q.handtekeningen!.

Bezwaar / bemerking II.
Nieuw g€,pres€,rteerde optie ontsluiting asn de Fuik.
Het opgenomen ontsluitingspunt aan de Fuik is voor ons onacceptabel.

-,{*ctfu toeh de, !in, datbirmrn do--huidig
4500 verkeersbeweginge,n Fr dag op Industrieterrein de Fuik er extrabiikomen.
T'o'wel het wegdek is zelfs te smal om tw€Ê aufo's naast elkaar te laten passeren.

Er zal dan attijd éérr auto uit moeteir wijken in de bem-
Hoe denkt men voonroemd probleerr op te lossen !

Bezwaar / bemerking III
Brj aan- enafvoetvangoederen,betreffende aandeFuikgelegenbedrijven zalveel
overlast gaan ontstaan.
De verlatende bezoekers c.q. bewoners van het recreatieparlq Íraffr nog meer voor de
bedrijven gelegen aan de Fuik zullen nsaÍ slkaar voor veel overlast gaan bezorgen.
Am en afgoer vm bevrachtingen.
Wie draait op voor dê financiële schade welke dezn,Mrtjven brj een dergelijke
wijzigrng c.q. ontsluiting gaan ondervinden

B' k€Ri A I

Hl * àe^ e,,a""* 
()'[ til

5\123 VT IjÊNDe,L \, 
V'



Bezwaar/bemerking[V
Over De Rooye Asch wordt nu telkens gesproken over recreatie park.
Naar onze mening is De Rooye Asch naar Handelse begrippen nog steeds een
kampeercentrum / camping.
Wordt de gebruiksfunctie van De Rooye Asch nu gewijzigd van een kampee,rcentrum
/ carnping in een Recreatiepark waar recreanten met een toercaravan en/ of een tent
niet mee welkom zijn.
Binnen de gepresenteerde plannen in de ontwerpschets wordt geenruimte voor week-
ends en seizoensrecreatie ingeruimd is deze door ons geconstatee,rde conclusie juist ?

Bezwaar/bemerking V
'!Vat voorvoorzieningen worden er getroffen inzake de voorgenomen ontsluiting van
het kampeerteirein betreffende geluidsoverlast voor de direct ,,an de camping gelegen
woningen aan de Fuik en aan de Grindweg.

Bezwaar/bemerking VI
'Wat voorvoorzieningen worden er getroffen inzake de voorgenomen ontsluiting van
het kampeerterrein betreffende fijnstof voor de direct aan de camping gelegen

aan de Fuik en aan de Grindweg.

Bezwaar/bemerking VII
Huidige situatie:
I Centraal gelegen receptie

k-en:uitdÍ---
3 Oveuichtelíjke ontsluiting op de Haveltweg
4 Groot parkeerterrein bij receptie '

5 Eenduidig en heldere bereikbaarheid.

Nieuw voorgestelde wij ziging
tr Twee zeer ver uit elkaar gesitueerde in- en uitgang van het Kampeercentrum.

Hoe wordt de receptie gesitueerd bd beide ontsluitingen.
Hoe gaat na wijziging van de de beveiliging van het park er uitzien ?

In het bijzonder betreffende de in- en uitgang van het park.
2 De nieuw gesitueerde in- en uitgang njn op zeer onoverzichtelijke plaatsen op de

bestaande infrastructuur ingetekend .

Welke verkeerskundige argumenten liggen aan deze optie ten grondslag.
3 Binnen het ter visie liggende schetsplan wordt geen ruimte ingeruimd voor parkeer

gelegenheid bij de ingang van her Kampeerterrein.
Is een dergelijke parkeervoorziening overbodig na wijziging van de huidige
bestemming.

4 Hoe worden de wegen waaÍop de in- en uitgang gaan aansluiten Írangepast om de
hoeveelheid aan verkeersbewegingen op een verantwoorde wijzn te doen plaats
vinden.

5 Welke voorzieningen worden er gefroffen beheffende geluidsbelasting en fijnstof
Voor de omwonende aan de Grindweg en Fuik.

Graag een ge,rnotiveerde en sctriftelijke afinreging waarom gekozen wordt voor het
verplaatsen van de huidig cenhaal gelegen overzichtelijke en conholeerbare i
Kampeercentrum De Rooye Asch te Handel.
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Vergeet dit formulier niet te ondeftekenen en in te dienen op uiterlijk Maandag 20 oktober 2008 !

lI O R TS EANaanr ,......{L...".

Adres , .n fl &..i./i.'s-."ï.Ê.ftQr ..I h.

postcode:. 5 7 3.Í. .8 .f.. . . . .lraats,.. 0. . fr-.R. /. A. -..R. .i.. * f .ê- .L

Eigenaarvankavel :kavelnummet: C2J - C3 o

Flandel, 19 oktober 2008

AastekeNren
College van Burgemeester en Wethouders
Cremeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

perceelsnummer:... ...

Betreft: inspraalfieacties oo voorontwem bestemmingsolan recreati€,park "De Roo]'e Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraalcverordening en de bepalingen rnan het Besluit ruinrtelijke ordening dien ik
als belangbebbende mijn inspraaloeacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag "vemlag naar aanleiding van de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
'lyolmacht" welke stukken zijn opgesteld door ds pslangenverenigiÍrg van Kaveleigenaren rian de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk snrkken reeds aaÍl uw college zijn aangeboden, welke stukken ik hieÉij
als heÍhaaid en ingelast beschouw, verzoek u het plan aan te pÍrss€n en in overeenstemming te brengen met

mij n inspraatreacdies.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding word als aanleiding van het te ontwil*elen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopen2O jaar in verrral is geraakt. Het lijkt op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeentebeshrurders aI 20 jaar met de handen over elkaar hebben geze/.En en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterrur camphgbedrijf met wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping aan een project ontwikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

neerqaartse spiraat. Deze projectontwikkelaar had dezelfrle plannen als de projectontrvikftelaar van nu met

het enige verschil dat ha nu in een anderjasje is gesloken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal banteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik vetzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat ha in handen kwam van projec'tontwikkelaars.

Huidige bestemmins$plan
Verzocht wordt vanuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en andenijds de efficiency in de

handhaving nan nieuwe gevallen en de aansturing en onderstzuning ervan om de overgangsbepalingen

nrimerte baderen met dien vestande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het

voorofrwerp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in
enigertei opzicht van dit plan afwijken, mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

marcimale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat besÍond ten tijde van het van kracht worden van het verbod

tot gebruik in strijd Àet de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

aflwijkt van het plan mag worden voortgezet of gewijzigd zolang en voor zover de strijdigheid van het

górurlí, overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naarde aard en omvang niet wordt vergroot.
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Zendmasten
I" dtt pt* *ordt het gemeentelijk beteid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder tÊ vermelden óf er ptannên zijn dat er een zendplaats wor& geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

plan een intentieverkl*iog op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Pro$inrtiebeleid
L h"t pt* *.rdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opgrnó*.n zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

it í in dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)druqsbeleid
fen"iit Ait plan wel het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

woróer geèn woord geiept over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op t€ nemen dat op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden'

Permanente bewoning
Utt r**t"ger *r eriaringsdeskundigen blijkt daÍ permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het parkl Mensen wordJn eerder op hun gedrag aangesproken door menÍ;en die er permanent veólijven

Cà" a*t mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daarnaast ga,;t er een positief impuls vanuit met

betreklcing tot de bestedingen blj de plaatselijke ondernemingen, horec4 werkgelegenheid leerkraclÉen etc..

Mede uitÍet oogpunt van rechtszeterheid wordt verzocht om een generaal pardon voor de kampeerders die

er ten tijde "* Aê ftrvisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permanent veólijven en hieraan een

uitsterfteleid te koppelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere permanent wonen tegen t9 gaan-en gelet

op Ëtfritiutóoftt dit plan van de 45b recreatislpsningen er op 300 een beleggingsmodel wordt

g"pt*trt $raaóij voor deze 300 objecten een bedrijfsmatige eryloitatie geldt, verzoe-k ik u in dit plan voor

Ieze 3OO recreatiewoningen een Uedriitsmatige paragraaf van toepassing te laten v€ÍklaÍer Met dien

verstande dat de 300 gep-laatst€ recreatiewoningen uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zdn

waardoor permanente bewoning automatisch niet is toegestaan!

TBS kliniek
6"lrt 

"p 
hrt nationaal probleem om m€rrsen welke veroordeeld zijn met eeÍr tls maatrqel tijdens de {uur -

van hun behandeling tó huisvesten en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

Ilandelse ge*e*schup verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatste'lr recreatiewoningen

besteÍnd áho worden voor de huisvesting van mensen waarvoor een tbs maatregel is opgelegd.

Verkeersontsluiting
Gezien de strucnrurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dr

Jf." á*gaen dat het verkeer *tt ar camping gelet op de verwachte verkeersdruk niigt-via de Fuik te liaten

ïoprn *ótn-r de bedrijven van de Biggetaar, Faik zt, en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten.

Groenstrook
l*o*trfiit waÍen de plannen van de ontwerpers om een open camping in te rightel Dit sttrifte op

bemnren van omwon*Ortr in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

kaveleigenaren o,p de inspraakbijeenkomst hebben ontrnoet wordt nu verzoclrt om maatwerk te hanteren.

Daar waar het voor de oàgeving wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te oÍpteren v9o1 het

werken met een sloot, wal en bijvooóeeld houtopstand en daarwaar de omgeving er gezamenlijk uit konrt

een gf,oenstrook op maaÍ te hanteren als buren er gemmenlijk uit komen.

Minimale opoervlakte kavel
de kavel minimaal 450 Íír2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwalitatieve verbetering van het park. Maar ïvaa^rom 450Ín2

blijft onduidetijt. uijn vermoeden is dat het quotum in aantal overnachtingplaatsen niet overschÍeden mag

*órd.n en er dêrhalui 
".n 

deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en de '

beschikbare ruimte.
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Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaaÍLverzoek ik u om een

overgangsbepahng te hanteren. Dat eigenar€n van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planreqels
In de planregels van dit plan word de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachwerblijf
voor een korte aaneengesloten periode van ma:<imaal twee rnaanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid
voor de besaande gerallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
veólijftrecreatie ruimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen tïvee soorten groepen
recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die
de recreatieobjecten huren. WaaóU de kaveleigenaren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot 1 november per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen gÍoep Aste4 Prinsenmeer Lommel).

Bouwresels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane nuximale afrnetingen voor bouwwerken die góouwd
worden door of namens rilindmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.
Ik velzoek u deze voÍrn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane aÊnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploitatiáekening
Ingevolge paragraaf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp \xan dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
exploitatieplan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de inleirling van mijn brief aangehaalde notitie
'ïolmacht"van de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Aschverzoek ik u in dit plan wel een

orploitdieplan,op te hrten aernen idelijk is wat

de financiele risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te liclrten

Hoogachend"

llandtekening, fr. €.Q.7.5:..8 .uNaam:

Plaats: êao/ É.ft.i x.T[./ .Dat'm: ....6..:../.(.: ] (.(.E



tnsprraataeactie / zienswijze op vooÍontrrverp bestemmingsplan Rooye Asch

Vergeet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterlijk Maandag 20 oktober 2008 !

Naam,... .Íf E! rV.":I.gf.€.:.O

Adres, ..&..eÁ*u. e.(. ..,Ha.r./r/.6/efz zO

Eigenaarvan kavel : kavelnummer, ,? 4f, perceelsnummer:... ...

Flandel, 19 oktober 2008

Aa^dekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERÏ

Betreft: inspraakreacties oo voorontwerp bestemmingsplan recreatie,park "De Rooye Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen van het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraal<reacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag "verslag naar aanlei.ling van de inspraakavond van Windmee BV' en de notitie
"volmacht" welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye
Asch waar ik lid van ben en welk stultcen reeds aan uw college zijn aangeboden, welke stuld<en ik hieóij
als herhaald en ingelast beschouw, verzneku het plan aan te passen en in overeenstemming te brengen met
mijn inspraakreacties.

Rdactionele aanpassingen
In de inleiding wor& als aanleiding van het te ontwilJrelen nizuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopen}O jaar in verval is geraakt. Ha lijkt op een rechtstrsekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders al 20 jaar met de handen over elkaar hebben ge,",eten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachlijsten.
Tien jaar gelden toen de carrping :!an een projest omwikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

n€erïnaaÍbe spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfde plannen als de projectontwikkelaar vÍur nu met
het enige verschil dat het nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhetgemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop ran kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van
de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken
nedat fost in handen lcwam van projectontwikkelaars.

Huidige bestemmingsplan
Verzocht wordt ranuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nieuwe gerrallen en de aansturing en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimert€ hanteren met dien verstande dat bouwwerkeÍt, welke ten tijde van de tervisielegging van het

vooroftwerp van dit plan bestaan" dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden geborwd en die in
enigerlei opzicht rnan dit plan afivijkeÍl mog€n worden vergroot naar de volgens dit plan toegeshne

maxirnale bebouwing ran he hoofdgebouw;
Dat het góruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van het verbod

tot gebnrik h strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

afuijkt van het plan mag worden voortgezet of gewijzigd zolang en voor zover de strijdigheid ran het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan" naar de aard en omvang niet wordt vergroot.



InsFaalíRáctie | àercwijzn op vooÍontwerpbestemminpplan Rooye Asch

Zendrnasten
I" drl pt* *ordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden of er plannË n zljn dat er een zendplaats wordt geplaatsl. Derhalve verzoek ik u in dit

plan een intentieverklaring op * nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostiurtiebgleid
I" h"t pt* ,*rdt het gemeentelijk beleid ten a nÁenvan het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opg"nà-"n zonderteïermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

i[ u in dit plan een irÉentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drugsbeleid
Trr*ijt áIt pfuo *el het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

wordler geen woord geiept over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden'

Pennanente bewonine
Utt et r,t"g." "- eriaringsdeskund.igen blijkt dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het pa*l Mensen wordá eerder op trun gedrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

Ai" Aoot mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daarnaast gaat.er een positief impuls vanuit met 
-betreltcing tot de bestedingen brj de plaatseldke ondernemingen, horeca, werkgelegenheid leerkrachten etc.. U

Mede uit Íet oogpunt rran-rechtszekerheid wordt verzocht om een generaalpardon v99r de kampeerders die

er ten tijde "* àË tervisielegging van het onrwerp van dit plan (semi) permanent verblijven en hieraan een

uitsterft eleid te koppelen.
Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere pellanent yonqn tege,lr te gaan en gelet

ó rrá rrit-a"tóorot dit plan rian de 45b recreatiewoningen er op 300 een beleggingsmodel wordt

grpl*t"t *u-Uij voor deze 300 objecten een bedrijfsmatige exploitatie geldt, verzog\ ft 
" 

in dit plan voor

deze 300 recreafiewoningen een bedrijfsmatige paragraaf van to€,passing 1e 
laten verklaren. Met dien

veretande dat de 300 gep-laatste recreatiewoningèn uitsluitend voor de bedrijftmatige verhuur bestemd zijn

waardoor p€rmaneiltebewoning automatisch niet is toegestaan!

TBS ktiniek
Cr.f"t op nrt nationaal probleern om mensen welke veroordeeld zijn met een tls maatÍegel tijdens de duur

rnan hun behandeling te huisvesten en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

Flandelse ge*r"ns"Íap verzoek ik u in dit plan te regelen dat gee,lr van de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd àttro worden voor de huisvesting van mensen s'aarvoor een tbs maatregel is opgelegd.

Verkeersontsluiting 
:-:^ ):^ Á^ -^*aaa+a.,^^. hor haÁriivenrerrein de F'rrik heeft onsesteld verzoek ik u in dtO

Gezien ds structuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in d

prr" i, rcgelen dat h* verkeer rr* ar camping gelet op !e verwachte verkeersdnrk n:ie!-via de Fuik te laten

ioprn *"á tn"or de bedrijven van de Bigg"l*., Fwk 27 , en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten'

Cnoenstrook
Aa""arkettjk !ïaÍen de plannen van de ontwerpers om een open camping in te richten- Dit stuitte op

bezwaren u4a o111*oo"ndro in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het beshrur rian de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben ontrnoet wordt nu verzocht om maatwerk te hanteren.

Daar waar het voor de o*g."i"É wensetijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren voor het

werken met een sloot, wal-e,n bij-voorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit komt

een groenstrook op maat te hanteren als buren et gezanrcnlijk uit komen.

Minimale oppervlakte kavel
de kavel minirnaal 450 rnz moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvooróaardi gesteld met betrekking tot een larialitatieve veóetering van het park. IMaarwaarom 450m2

blijft onduidetijk. naijn vermoeden is oat het quotum in aantal overnachtingplaatsen niet oveËchreden mag

wórden en er derhalul ,ro deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en de

beschikbare ruimte.



Inspraalaeactie / zienswijze op vooÍontweÍp hstemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenare,n van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afrnetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreaÍie omschreven als recreatief nachwerblijf
voor een korte aaneengesloten periode van maximaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid
voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nizuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijftrecreatie ruimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreaÍÉen. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die
de recreatieobjecten huren. Waaóij de kaveleigenaren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recrcanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wor& gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te \ileten een verblijfsrecreÍItie termijn van

I april tot I november per kalendedaar. (Referenties: Ooststappen groep Asten, Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane fiulximale afinetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze voÍïn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane a"frnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren datdeze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploitatierekening
Ingevolge para$aaf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
exploitatieplan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de inleiding ran mijn brief aangehaalde notitie
'ïolmacht"van de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

erploitatieplan op te laten nemen zoda,inzicht in de exploitatie wordt geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

de financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's larnnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraatcreacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachtend

llandtekening,
Naam:

,/



tnspraataeactie I ziansutijzn op vooÍontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Vergeet dit formulier niet te qndertekenen en in te dienpn op uiterlijk Maandag 20 oktober 2098 !

Naam,....W.,. .Bl a^.k-e..r.t ..

Adres' ..H. àn .d.* t..-q.l. íc\a,.L....19...

postcode: f LU. ld. . . .G U1... . . . . ..plaats, ..|')-o.a.L * g k.

Eigenaarvan kavel : kavelnummer: Ê q perceelsnummer:... ...

Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
GemeeÍrte Gemen-Bakel
Postbus 10.000
5420DAGEMERT

Betreft : inspraakreacties.op voorontwerp bestemmingsplan recreatiepaÍk "De Rooye Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentetijke inspraakverordening en de be,palingen van het Besluit ruinrtelijke ordening dien ik
als belangfoebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gslezen het verslag "verslag naar aanlei.ling van de inspraalcavond van rffindmee BV" en de notitie
'Aolmacht' welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van KaveleigenaÍEn van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke stukken ik hierbij

als herbaald en ingelast beschouw, verzoek u het plan aaÍl t€ passen en in overeenstemming te brengen met

mijn inspraalreacties.

Redactionele aarpassingen
In de inleiding word als aanleiding van het te ontwi*&elen nizuwe bestemmingsplan vermelft dat het terrein
in de aftelopen20 iaar in verval is geraakt. Hst lijkt op een rechefi€ekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders at 20 jaar met de handen over elkaar hebben gezÁw en geuncht hebben op een

teloorgang van de camping. De canping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping aan een project onnrikkelaar werd verkocht bepf het zich en een

neeru/aaÍbe spiraal. Deze projectontwikkelaar bad dezelftle plannen als de projectontwikkelaa^r van nu met

het enige verschil dat het nu in eert anderjasje is gestoken. h 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal banteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen h4'am van projectorrwikkelaars.

Huidise besteinmingsplan
Yerz.ogtr wordt ranuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en andeuijds de efficiency in de

handhaving rmn nieuwe gevallen en de aansturing en ondersteuning erran om de overgangsbepalingen

ruimerte hauteren met dien verstande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van h*
vooroffveerp rian dit plan bestran, dan wel na.lien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in

enigerlei opzicht van dit plan afivijkea mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

rnaximale bebouwing ran het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken daÍ bestond ten tijde van het rian kracht worden van hst verbod

tot gebnrik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

unri:tt van het plan rnag worden voortgezet of gewijzigd zolang en voor zover de strijdigheid ran het

gebruilq overeenkomstig de best€mmingen op dit plan, naarde aard en omvang niet wordt vergroot.



Inspraalcreactie / ziensvijze op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
ht dtt pl* *ordt het gemeenteldk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden óf er plann-en zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

pfu" è"n intrntieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostitutiebeleid
I" h"t pt* *.re het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven irÉegraal

opg.nó*ro zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostifirtiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

if. , i" dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal wonden.

{Soft)drugsbeleid
ïffi'**'lhetprostitrrtiebeleidenhetbeleidbdhetplaatsenvanzendmastenintegraalopneemÏ,
*oodt'r, geen woord gri"pt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoÍring
Utt.*"""gr" u* rri"ringrdeskundigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het parkl Mensen wordàn eerder op uun gedrag aangesproken door mensen die er penrEnent verblijven

dan door mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daamaast gaater een positief impuls vanuit met

betrelcking tot de bestedingen bij de plaatselijke ondememingen, horera" werkgelegenheid leerkrachten etc.' O
Mede uitÍet oogpunt vaniechtszekerheid wordt verzocht om een generaal pardon v99r de kampeerders die

er ten tilae "* àà tr*isielegging van het ontrverp van dit plan (semi) pennÍrneÍtt verblijven en hieraan een

uitsterft eleid te kopPel en.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere permanent yone.n tegen te gaan engelet

op n[1 feitlatlonfot* dit plan van de 45b recreatiewoningen er op 300 een beleggiqgsmodel wordt

gbhttt $raaóij voor deze 300 objecten een bedrijfsmatige exploitatie geldq verzo* ft u in dit plan voor

deze 3ffi Í€creatiewoningen een UáArijfsrnatige paragraaf van toepassing te l{€n vcrklaren. Met dien

verstande daÉ de 300 g€p-laatste recreatiewoningèn uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

uraardoor perÍnaneÍ$tbewoning automatisch niet is toegestaan!

TBS kliniek
ffiop-na nationaal probleern om mensen welke veroordeeld zijn met een tls Ínaatregel tijdens de duur 

-

van hun behandeling te huisvesten en de onnrst die het inmiddels te lveeg heeft gebraclf bij onder andere de

frr"arfsr ge*"r*Jrp vsz.oekik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd á6o worden voor de huisvesting van mensen waarvoor een tbs maatregel is opgelegd.

Verkeersontsluitine
Gezien de structuuniisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in diJ
plao t" regelen dat het verkeer Ëo a" camping gelet op_de verwachte verkeersdruk siet-via de Fuik te laten

ioprn *"i, t*".,* de bedrijven van de Biggelaar, Fvrk}7, en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten'

Groenstrook
A*.,r"k"ltjk waÍen de plannen van de ontwerperc om eeÍr open camping in te riltrte-1. Dit sttritte op

bezwarEn *r, o**oorodrn in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

huef"ige"apn op de inspraakbijeenkomst hebben ontmoet wor& nu verzocht om maatwerk te hanteren'

Daar waar het voor de omget*g wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteÍen voor het

werken met een sloot, wat-en bij-voorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit kotttt

een groenstÍook op maaÍ te hantere,n als buren er gezxÍnenlijk uit komen'

Minimale oppervlakte kavel
onduidelijk i, g"*offi:*uatorn de kavel minimaal 450 rnz moet bedÍagen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwalitatieve verbetering van het park. Maar waarom 450m2

blijft onduiderijk. rraijn vermoeden is dat tret quotrm in aantal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalu, 
"ro 

deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en de-

beschikbare ruimte.



Inspmalreactie / zienswijze op voorontlveÍp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planresels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van veólijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtverblijf
voor een korte aaneengesloten periode van maximaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip

veólijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waaóij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. Waarbij de kaveleigermÍen een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wor& gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te wefen een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot 1 november per kalenderjaar. (Referenties: Ooststagpen groep Asten, Prinsenmeer Lommel).

Bouwresels
Dit plan maakt nu onderscheid arssen toegestane ma:cimale afinetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze voÍm van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane aftnetingen
voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploitatierekening
Ingevolge paragÍaaf 7.2 eryloitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
exploitatieplan. GelA wat er al wrmeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie
o'volnacht"van ds gslangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch veruoek ik u in dit plan wel een

exploit*ieplan op te laten nemen zodatinzichtin de exploitatie wordt geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

de financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraataeacties nader (mondeling) toE te lichten

Hoogachend"



t
t Insprraaloeactie / zienswijze op vooÍonfiveÍp bestemmingsplan Rooye Asch

Vgrgeet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterlijk Maandag 20 oktober 2008 !

Naam

Adres

Postcode:.. .5q.Í,3 . V. V.. ..pt*t,

Eigenaarvan kavel : kavelnummer: tl S t perceelsnumm"r'.. P... ó. .0o

Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Bstreft : inspraalcoacties op vooronfiverp bestemmingsolan recreatiepark "De Rooye Asch"

G€acht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen van het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belanglrebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het venlag '?erslag naar aanlei ling van de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
'Aolmacht" welke shrkken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van KaveleigenaÍen van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke stukken ik hierbij
als herhaald en ingelast beschouw, verzoek u het plan aan tE pass€n en in overeenstemming te brengen met

mijn inspraakreacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding word als aanleiding van het te ontwiftt<elen nieuwe bestemmingsplan vermelft dat het terrein
in de afgelopen}} jaar in verval is geraakt. Het lijld op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeentebeshrurders al 20 jaar met de handen over elkaar hebben gezeten en geuracht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf ma wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping aan een project onnrikkelaar werd verkocht begafhet zich en een

neerwaarbe spiraal. Deze projectontwikkelaarhad dezelfcle plannen als deprojectontwikkelaarvan nu met

het enige verschil dat het nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

atle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dirt punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen k$,am van projectontwikkelaars.

Huidiqe be,stemmingsplan
Venocht wordt vanuit het oogpunt van enerzijds de rechszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving ran nieuwe gevallen en de aansturing en ondersteuning ervan om de overg;angsbepalingen

ruimer te harferen met dien verstande dat bouwwerken" welke ten tijdelan de tervisielegging van het

vooronhilorp ran dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in
enigerlei opzicht van dit plan afirijkea mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestrne

rna:<irnale bebouwing van het hooftlgebouw;
Dat hst gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van hst verbod

tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

afwijkt van het plan mag worden vooftgeze.of gewijzigd zolang en voor zover de strijdigheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.



t
InspÍaalaeactie / ziensvijze op voorontlverp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten l.

In dit pl* *ordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden óter ptaottËn àjn dater een zendplaats wordt geplaats. Derhalve verzoek ik u in dit

pfan een intentieverklaring op * nemen dat er op dit park nimmsr een zendmast geplaatst nlwotden

Prostitutiebeleid
ilh"fit* *""dt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het veïtigll van prostitutiebedrijven integraal

ó;;;* zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostiurtiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

it i i. dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)dnrgsbeleid
T" ru pt--*4 het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt, 

.

*o.dt-r, geen woord g.irpt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nimmer een (soft) drug5bedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Uit e*r""grn *o rri*iogsdeskundigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagt aon de sociale controle

op het parkl Mensen wordJn eerder op tr* gedrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

dan door mensen die er tijdelijk hun vakantilvierén. Oaarnaast gazter een positief impuls ranuit met O
betrekking tot de besteding"o-Ui.1 Or plaatselijke ondememingen, horec4 werkgelegenheid leerkrachten etc..

Mede uit het oogpunt van-rectrezeterheid wordt verzocht om een generaalpardon voor de kampeerders die

er ten tijde t"" AË tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permanent verblijven en hieraan een

uitsterft eleid te koPpelen.

Om gevolg te gevenaan de wens van de gemeente,raad om verdere permanent wonel t€gen.tq gaan-en gelet

op tïrritiutáofottn dit plan van de 45b recreatiewoningen er op 300 een beleggingsmodel wordt

geplaatst waarbij voor deze 300 objecten een bedrijfsmatige exploitatie geldt, verzoek ik u in dit plan voor

deze 300 recreatiewoningen een Ueariifsmatige paragraaf \xaÍl to€passing te l{en verklaren. Met dien

verstande dat de 300 g€,p-ladste trrt*iir*oniogeo uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd ájn

waardoor permaneffisbewoning automatisch niet is toegestaan!

TBS Hiniek
Grlrt " 

nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tls maatrqgel did€F de duur 
-

van hun behandeling te huisvesten en de onnrst die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

fmaerc, g*"r*ri,rp verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaaÍsten recreatiewoningen

bestemd átrn worden voor de huisvesting van meilten waarvoor een tbs maatregel is opgelegd.

Verkeersontsluitine , .r ,, , -
Gezien de structuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dit

;l* 1, ;g4en dat het verkeer ào Ar camping ee]et op_de verwachte verkeersdruk niet via de Fuik te laten

íopr" "rótn 
* de bedrijven van de Bíggelaar,Fuik 27, en van de Els, Fuik 24 zijn gwestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de variant€n'

Groenstrook
A*"*krttjk waÍen de plannen van de ontwerpers om ee,Ír open canrping inte richtet Dit snritte op

bezwaren *r, o**ooddro in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het besurur van de

f*uarigrorott op de inspraakbijeenkomst hebben ontnnoet wordt nu verzocht om maatwerk te hanteren.

Daar waar bet voor de omgevinË wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren vool het

werken met een sloot, wal-en bijvoorbeeld houtopstand en daarwaarde omgeving er gezamenlijk uit komt

€en groenstrook op maat te hanteren als buren et gezametilljk uit komen.

Minimale opoervlakte kavel
ffid*drirlk tr ge*ffi"td -*.t" de kavel minimaal 450 Ín2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwalitatieve veóetering van het park. Maarwaarom 450m2

blijft onduiderijt. naijn vermoeden is aat het quotum in aantal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalu, on deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnaphÉingtrllaatsen en de

beschikbare nrimte.



tnspraa*reactie / zimwijze op vu)Íontwerp besemmingsplan Rooye Asch

Omdat erbij de uiFoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoek ik u orn een

oveqgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels beziften ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp var-r dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de aftretingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachwerblijf
voor een korte aaneengesloten periode van maximaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de bestaande gevallen en eendridigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip

veólijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreaÍrten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recr€anten die

de recreatieobjecten huren. Waaóij de kaveleigenaren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreaÍie termijn van

I april tot I novemberper kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Aste4 Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan Ínaakt nu onderscheid tussen toegestane maximale afinetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens ïWindmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vorÍn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploitatierekening
Ingevolge paragraaf 7.2 exploitaÍieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
exploitatieplan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aatrgehaalde notitie

"rrclmacht"rian de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

exploitatieplan op te laten nemen zodat inziclrt in de exploitatie wordt geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

de financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden aftedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraalaeacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachtend,

llandtekening,

Datum:

GJ"F
I

n5
..A./.4.. :. . ) .o ..::.2,Q..q.



, Inspraalaeactie / zienswijze op vooÍontweÍp bestemmingsplan Rooye Asch

Vergeet dit formulier nieJ te ondertekenen en in te dienen op uiterlijk Maandag 20 oktober 2008 !

Naam,...?o.=1..*.o,.. ..e.

Adres 
' 

. . . .H. o.u .e,L. J .r,u e. X, t s

Postcode:...tt=t.t3.. y .V..... ..Plaats ,... Ho 
^d 

e,!

Eigenaarvankavel : kavelnumm"rt C I I

Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van BurgemÊester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

perceelsnummer:

Befieft : insp:raalreacties oo voorontwerB bestemmingsplan recreatiepark "De Roo]'e Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen ran het Besluit ruinrtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp Hemmingsplan "De Rooye Asch*.

Gelezen het verslag 'Verslag naar aanlei.ling van de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
"volmacht" welke shrkken zijn opgeseld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

Asch rc/aaÍ ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke shrkken ik hierbij
als herhaatd e'n ingelast beschouw, verzoek u het plan aan te pass€Nr en in overeenstemming te bÍeng€n met

mijn inspraakrcacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wordt als narrleiding van het te ontuirikkelen nizuwe bestemmingsplan vermelft dat het terrein
in de afgelopen 20 jaar in verrral is geraakt. Het lijld op een rechÍstreekse aanval al zouden de

gemeentebesfuurders al20 iaair m* de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping uras juist een florerend 3 sterren canrpingbedrijf mst wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping aan eÉn project ontqrikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

neerwaaÍbe spiraat. Deze projectontwikkelaarhad dezelfde plannen als de projectontwi*ftelaarvan nu met

het enige verschil dat het nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te genken
nadat h€t in handen l<wam van projectontrnrikkelaars.

Huidige bestemmingsolan
Verzocht wordt ranuit het oogpunt van enerzijds de reclrtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving ran nizuwe gevallen en de aansturing en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimert€ hanteren met dien verstande dat bouwwerken" welke ten tijde van de tervisielegging van het

voorontwerp van dit plan bestaán" dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in
enigerlei o'pzicht van dit plan afirijken" mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maximale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van het veóod
tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in euigerlei opzicht

"f*iitt 
van hst plan rnag worden voortgezet of gewijzigd zolang en voor rnver de strijdigheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergÍoot.



t
InspraalÍeactie / zienswijze op voorcnMerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
I" dtt pl* *ordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelder, óf ,, plannên zijn dater een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

pi* 
""n 

intentieverkl"ri"g op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostitutiebeleid
I' h"t pt^ *"rdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prositutiebedrijven integraal

opg"nó*.n zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostihrtiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

it, ir dit plan een intentieverklaring op t€ nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drugsbeleid
Te*ijt dtt thn wel het prostitutiebeleid en het beleid bij hst plaatsen van zendmasten integraal opneemt, 

.

wordíer gà woord g*i.pt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Uit e.t"orittgrn n*.ri"tiogsdeskundigen blijlc dat p€rmanente bewoning bijdraágt aan de sociale controle

op het parkl tuensen wordàn eerder op nun gedrag aangesproken door mensen die er peÍïrument veólijven

Oá" aoi" mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daarnaast gaater een positief impuls vanuit met

betrekking tot de bestedingen bij de plaatselijke ondememingen, horec4 werkgelegenheid leerkrachten etc..

Mede uitÍet oogpunt vaniechtszekerheid wordt verzocht om een generaal pardon voor de kampeerders die

er ten tijde *n à'Ë tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permaneÍfi veólijven en hieraan een

uitsterft eleid te koPPelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeent€raad om verdere permanent ivone.n tegen te gaan-en gelet

ó ná f"it-.1"táofot* dit plan van de 45-0 recreatiewoningen er op 300 een beleggingsmodel wordt

g.efurt"t t*rrtij voor deze IOO objecten een bedrijfsmatige exploitatie geldt, verzog\ ft u in dit plan voor

deze 300 recreatiewoningen een UiArii*matige paragraaf vantoepassing te $en vcrklaren. Met dien

vemtande dat de 300 gep-laatste recráewoningên uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

uraardoor p€rmanentsbewoning automatisch niet is toegestaan !

TBS kliniek
C"frt op-nrt nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tbs Ínaatregel tijdens de duur 

-

'an 
hun behandeling tË huisvesten en de onrust die het inmiddels te nreeg heeft gebracht bij onder andere de

fUod"t* g*r*r"Lp verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

besemd àU* worden voor de huisvesting van mensen waarvoor een tbs maatregel is opgelegd.

Verkeersontsluiting
GEzien de stnrchrurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dif
pfr" t" *grlen dat hEt verkeer Ëo a. camping gelet op de verwachte verkeersdruk Ídet-via de Fuik te laten

ïoprn *uá ftr, de bedrijven van de BiggelaaÍ, Fuik 27, en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten.

Groenstrook
l*o*trfiif. $aÍen de plannen van de ontwerpers om een open camping in te richten' Dit stuifie op

bezuraren van omwonenden in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die h* bestuur van de

kaveleigenaren op de inspraakbdeenkomst hebben ontrnoet wordt nu verzocht om maatwerk te hanteren.

paar uÀar tet voor de oàgeving wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren voor het

werken mst een sloot, wal-en bij-voorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit kornt

een gÍoenstrook op maaÍ te hanteren als buren er Sez3rmenlijk uit komen.

Minimale oppervlakte kavel
l de kavel minimdal 450 n2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met berekking tot een kwalitatieve verbetering van het park. Maar waarcm 450m2

blijft onduidetijtlnrijn vermoeden is aat het quotum in aantal ovemachtingplaatsen niet overschreden mag

wordon en er derhalve een deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnaclrtingplaatsen en de-

beschikbare ruimte.



tnspraatreactie / ziensrijre op voorontn€rp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uiwoering van de plannen ook grotere kavels ontstaaÍLverzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het vooronfwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaaÍsen conform

de afinetingen \4an dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtverblijf
voor ecn korte aaneengesloten periode van ma:<imaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de hstaande gevallen en eenduidigheid voor de nizuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijftrecreatie ruimer te hanteren. Waaóij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. tWaaÍbij de kaveleigenaren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recrcanten die huren een verblijfsrecreatie termijn worft gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termdn van

I april tot I novembeÍ per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Aste4 Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane maximale afuietingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens lWindmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vonn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat dez-e onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploitatierekening
Ingevolge pan$a f 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te kzuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
exploiatie,plan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie

'\rolmaclrt"van de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Aschverzoek ik u in dit plan wel een

orploitatieplan op te laten nemen zodztinziehtin de orploitatie wordt geboden. Omdat nu on&ridelijk is wat

dsfinanciële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's lennen worden afgedekt.

Ik ben altijd boeid mijn inspraal<reacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachtend,

*****' c. 'R9.í\Y\hNaam: ,.....

08



tnspraatcreactie / zienswijze op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Vergeet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterlijk Maandag 20 oktober 2008 !

posrcodeí?.e8. ...9.k........praats,... ..V.o. (.k={, 
.

Eigenaar van kavel : kavelnummer: C 7
Handel, 19 oktober 2008

f
perceelsnumm er:... b.3.A... .

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Bsrreft : insoraalseacties op voorontwerp bestemmingsplan recreatiepark "De Rooye Asch"

G€acht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraalwerordening en de bepalingen rían het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag 'ïerslag naar aanleiding van de inspraakarond van Windmee BV" en de notitie
*volÍracht" welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aon uw college zijn aangebodeq welke snrkken ik hierbij
als heÍhaald en ingelast bschouw, verzoek u het plan aan te passen en in overeenstemming te brengen met

mijn inspraakreacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wordt als aanleiding van het te ontwikftelen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopen2O jaar in verval is gemakt. Het lijkt op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders al20 jaerr met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping aan een project onrtrvikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

neerwaaÍBe spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfde plannen als de projectontwikÍ<elaar van nu met

het enige verschil dat het mr in een anderjasje is gestoken. h 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de carping in verval begon te geraken

nadat het in handen kwam van projectontwikkelaars.

Huidige bestemmingsulan
Yerz.ogtr wor& vanuit het oogpunt van enerzijds de rectrtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nieuwe gevallen en de aansturing en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimerte harferen met dien verstande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het

vooront$rerp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in
enigerlei opnchtvan dit plan afirijken" mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

màrirnale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebnrík van gronden en bouwwerken dat bestond ten ti.ide van het van kracht worden van het veóod
tot gebruik in sfijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

rnriitt van het plan mag worden vooÍt1ezel of gewijzigd zolang en voor znver de strijdigheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.



Inspmaalrreactie I ziawwiizn op vooronfiverp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
I" dtt pt* *ordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaasten van zendmasten integraal opgenomen

zondei te vermelden óf rt ptannËn zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

pian án intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Pro*inrtiebeleid
I" h"t pt"" *.rdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opg.nó*.n zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ift i in dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer e€n prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
íSoft)drugsbeleid
Tetrrtjt dit plan wel het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

word1er geen woord gri"pt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dii park nimmer een (soft) dnrgsbedrijf gevestigd zal worden'

Permanente bewonins

@kundigen blijkt dd permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het parkl Mensen wordá eerder op trun gedÍag aangesproken door mensen die er permanent veólijven

dan door mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daarnaast gaater een positief impuls vanuit met

kdsking tot de bestedingen bij de plaatselijke ondernemingen, horec4 werkgelegenheid leerkrzchten etc.. O
Mede uitÍet oogrunt vanïecntszekerheid wordt verzocht om een ge-neraal pardon voo-r de kampeerders die

er ten tijde uu" àË tervisielegging van het ontrrerp rian dit plan (semi) permanent verblijven en hieraan een

uitsterft eleid te koppelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemee,nteraad om verdere penlanent ïone.n tegen te gaan-en gelet

op há reitiatómorm dit plan van de a5-0 recreatiewoningen er op 300 een beleggiÍrgsmodel wordt

g"pt*t t waarbij voor deze 300 objecten een bedrijÊmatige erryloiatie geldt, verzoek ik u in dit plan voor

deze 300 rocreaÍiewoningen een UJariifsmatige paragraaf vaÍr toepassing !t l{.n ve.rklanen. Met dien

verstande dat de 300 g€p-laatste recreatiewoningèn uicluitend voor de bedrijftmatige verhuur bestemd zijn

waardoor permanente bewoning agtomatisch niet is toegestaan!

TBS kliniek
ffi-op- nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tbs maatregel tijdens de duur 

.

van hrm behandeling te huisvesten en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

fUoaA.r gemee*cfup verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatste,n recreatiewoningen

bestemd átetr worden voor de huisvesting van mensen \{raaÍvooÍ een tbs maatregel is opgelegd'

Verkeersontsluiting 
2-:^ -r:^ )^ ^^^^*+a.,^^- ha+ lraÁriirranrarp sfeld verzoek ik u in AJ

Gezien de stnrctuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld vemoek ik u in d

plan te regelen dat het veÍke€rláo ar camping gelet op de verwachte verkeersdruk niet-via de Fuik te laten

ïoprn *rir tn*r de bedrijven van de Biggelaar, Fuik 2l , en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

ae fuit om zoals genoemd in een van de varianten'

Groenstrook
A.""-krttjk waÍen de plannen van de ontwerpers om een open camping in te richten. Dit stuitte op

hzwaren roo o**oodd"r, in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben ontmoet wordt nu verzocht om rnaatwerk te hanteren.

Daar waar het voor de omgwing wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren vool het

werken met een stoot, wdh bij-voorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit kornt

een gróenstrook op maat te hanteren als buren eÍ ge?AÍnenlijk uit komen'

Minimale oopervlakte kavel
Ord*drltJk 

" 
gr*"ti"*td-r*-"ttt de kavel minimaal 450 n2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwalitarieve verbetering van het park. Maar waaÍom 450m2

bldft onduideti.lt. tvtiln vermoeden is aat het quotum in aantal ovemachtingplaatsen niet overschreden mag

wórden en er deftalul ,"o deelsom is gemaakt van het aantaltoogestane overnachtingplaatsen en de

beschikbare ruimte.



Iuspraatseactie / ziensvijze op voorcntwerp bstemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uiffoering van de pliannen ook grotere kavels ontstaarLvetzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenare,n van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het v@rontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform

de afrnetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van veólijfsrecreatie omschreven als recreatief nachwerblijf
voor een korte aaneengesloten periode van ma:rimaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de besaande genallen en eenduidigheid voor de nizuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. WaaÍbij er esn onderscheid wordt gemaakt tusssn twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recreaÍrten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recrqmten die

de rccreatieobjecten huren. Waarbi de kaveleigenaren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te $reten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalenderjaar. (Referenties: OosBtappen groep Asten, Prinsenmeer Lommel).

Bouwresels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane maximale afinetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze voÍm van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane aftnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploitatierekening
krgevolge paragnaf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
exploiatieplan. Gelet wat er al vermeld sta^at in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notttie

'ïolmacht"van de Belangenvereniging ran Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

orploitatieplan op te lden nemen zodat inzicht in de exploitatie wordt geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

dafinanciële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachtend

o
I^t/
U ld frae

3:\P-9$



Inspraalaeactie / zienswijze op vooÍont$€Íp bestemmingsplan Rooye Asch

Vergeet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterhjk Maandag 20 oktober 2008 !

Naam'.fl ,..('.!,.,...MLLLn

Adres, .. H.,4.U.e.LT.h/. .8..1.. ... ...{.. .L

Eigenaarvan kavel : kavelnummer: F33 perceelsnumm*t .y 6of .

Handel, 19 oktober 2008

Aatrekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Betreft : inspraal<reacties op voorontwero bestemminqsolan recreatieDark "De Rooye Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen van h* Besluit ruinrtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraakreacties in op het voororÉwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het versl4g'ïerslag naaraanleiding van de inspraakarond ranWindmee B\P' en de notitie
"volmacht" welke stulÍ<en zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk stulÍ<en reeds aan uw college zijn aangeboden, welke stukken ik hierbij

als herhaald en ingelaS beschouw, verzoek u het plan iun te passen en in overeenstemming te brengen met

mijn inspraalmeacties.

ReCactionele aanuassingen
In de inleiding wor& als aanleiding van het te ontwikkelen nizuwe bestemmingsplan vermgldt dat het terrein
in de aftelopen 20 jaar in verral is geraakt. tl'et lijk op een rechtstrreekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders al 20jaar met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf meÉ wactrtlijsten.

Tien jaar gelden toen de camping aan een project ontwikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

neerumarbe spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelf<le plannen als de projectontwik&elaar van nu met

het enige verschil d*.h*nu in een ander jasje is gestoken. In 1999 gaf hst gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen lnniam van projectortwikkelaals.

Huidige bestemmingsolan
Verzocht wordt vanuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nieuwe gevallen en de aansnring en onderstetrning ervan om de overgangsbepalingen

nrimerte barferen met dien vertande dat bouwwerken" welke ten tijde van de tervisielegging van het

vooronÍwerp van diit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in

migerlei opzicht van dit plan afivijkea mogsn worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maximale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van het veóod
tot geUnrik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en daÍ in enigerlei opzicht

un"iitt van het plan rnag worden voortgezelof gewrjzigd zolgLngen voor znver de strijdigbeid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naarde aard en omvang niet wordt vergroot.



fnspraa}rreactie / ziaswijze op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
lo-qtuo *ordt het gemeentelijk beleíd ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

mnder te vermelden óf ., plannln zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

;1grt ;" intentieverkl*i"g op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostinrtíebeleid
ilir.t pt* *"rdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opgrnó** zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

iË i in dit plan een intentieverklaring op t" ne*en dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)druesbeleid
Tr*tjt dtt pt* *el het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

wordfer geen woord geiept over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nirnmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Pennanente bewoning
Utt e*rmg* rrao eriaringsdeskundigen blijkt dat pernunente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het parkl Mensen wordJn eerder op ttuo gedrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

dan door mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daamaast gaat er een positief impuls vanuit met

betrekting tot de besteairig*-Uij de plaatselijke ondernemingen, horeca, werkgelegenheid leerkrachten etc"

Mede uitÍet oogpunt n*-t""htrrckerheid wordt verzocht om een generaal pardon v99r de kampeerders die

er ten tijde ran àè tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) peÍnument veólijven en hieraan een

uitsterft eleid te koppelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de geme€nteraad om verdere permanent Yonqn t€gen te gaan-en gelet

"p-nEif"it"O"tïo"fono 
dit plan van de 45-0 recrcatiewonilgen er op 300 een beleggiÍrgsmodel wordt

g;pbtrt uraarbij voor dezé 300 objecten een bedrijfsmatige exploitatie geldt, verzogt ft u in dit plan voor

deze 300 recreatiewoninge,lr een UeArijfsmatige paragraaf \ian toepassing t l{* vcrklaren. Met dien

verstande dat de 300 ge,p-laafiste *rtár*ooiogèn uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

waardoor permanerÉabewoning automatisch niet is toegestaan!

TBS Hiniek
ffií rr"t nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tbs maatregel tijdens de duur 

.

van h'n behandeling te huisvesten en de onnrst die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

fUoO"t5g gr*roo"Íup verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te ptaaÍsten recreatiewoningen

bestemd álen worden voor de huisvesting van mensen $'aalïoor een tbs maatregel is opgelegd.

Verkeersontsluiting
Gezien de stnrctuurvlsie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dit

pfr" * regelen dat het verkeer ráo a. camping gelet op de verwachte verkeersdruk uigl-via de Fuik te laten

ioprn *à*t*r de bedrijven van de Biggelaar, FvJc.27, en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten.

Groenstrook
Aa"trrkrttJk wax6n de plannen van de oÍrtu'erpers om een open canrping in te rilhte-1. Dit stuitte op

bezrryaren *o o**oorod"n in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

Èvebigenaren op de inspraakbdeenkomst hebben orrtrnoet wor& nu verzoclrt om maatwerk te hanteren.

Daar waar het voor de otog""i"Ë wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren vool het

werken m't een stoot" walh bij-voorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit komt

een groenstrook op maat te hanteren als buren er gez3rmenlijk uit komen'

Minimale oppervlakte kavel
On&ridelijk i, g"*off*r-d *uuro* de kavel minimaal 450 n2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwalitatieve verbetering van het park. Maarwaarom 450m2

blijft ond'ideriifnaiiiletmoeden is aut n"t quotum in aantal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalve een deelsom is gemaakt van het aanal begestane overnachtingplaatsen en de

beschikbare ruimte.

o



Inspaalreactie / zienswijze op voorontw€Íp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bd de uiwoering van de plannen ook grotere kavels ontstaaÍLverzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief naphtverblijf
voor een korte aaneengesloten periode van maximaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid
voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begnp
verblijfsrecreatie nrimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid word gemaakt tussen twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. ïWaaóij de kaveleigenaren een veólijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wordt gsgund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I novemb€r per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Asen, Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane maximale a^ftnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek :udeze vonn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exoloitatierekenins
Ingevolge pang;raaf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de ergloitatierekening of
exploitatieplan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de ialslíling van mijn brief aangehaalde notitie

'ïolmacht"van de Belangenvereniging van KaveleigenÍuen Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

exploiatieplan op tp l*en nemen zcdlatináclt in de ocploitatie wordt geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

de financiële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraalaeacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachtend,

6d n,lls

ffi::ï:' fr^o NalLLl

t./
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Vergeet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterlijk Maandag 20 oktober 2008 !
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Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Betreft : inspraalreacties op vooroÍrtwem bestemmingsplan recreatiepark "De Roolre Asch"

Geach College,
Gelet ry de gemeentelijke inspmakverordening en de bepalingen \xan het Besluit ruinrteldke ordening dien ik
als belangbebbende mijn inspraaftreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan'De Rooye Asch*.

Gelezen het verslag '?e.rslag naar aanleiding van de inspraakavond van Windmee B'V' en de ncitie
"vormacht" welke snrkken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

Asch waar ík lid van ben en welk shrkken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke stukÍ<en ik hierbij
als herhaald en ingelast beschouw, verzoek u het plan aan te passeNr en in overeensternming te brengen met

mijn inspraakreacties.

Redactio4ele aannassingen
In de inleiding wordt als aarrleiding van het te ontwikkelen nizuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopen 20 jaar in ven"al is geraakt. H€t lijkt op een rechtstreekse aanval al zouden de

gemeerÉebestuurders al20 jerrr met de handen over elkaar hebben gez.eten. en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping aan een project offrn'ikkelaar werd verkocht begaf hst zich en een

neerwaaÍtso spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfde plannen als de projectontwilt<elaar \ran nu met

het enige velschil dat het nu in een ander jasje is gestoken. In 1999 gaf h*gemeentebestuur nog aan dat hst

alle middelen zal haceren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van
de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken
nadat fust in handen kwam van projectontwikkelaars.

Huidige besternmingsplan
Verzoch wordt ranuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nizuwe gevallen en de aansturing en ondemteuning ervÍur om de overgangsbepalingen

ruimer te hanteren met dien veatande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van h*
vooroutwerp van dirt plan besaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in
enigerlei opziclrt rran dit plan aflnijkea mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestrne

maxirnale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van het verbod

tot gpbruik in strijd met de arn die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

uf,oiitC van hEt plan mag worden voortgezet of gewijzigd zolanren voor r.over de strijdigheid van hst

gebrurlq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naar de aard en om\íang niet wordt vergroot.
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Inspraalreactie / zienswijze op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
tfif,f*-*ordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsen van zendmasten integraal opgeÍromen

zonder te vermelden of er plannen zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst Derhalve verzoek ik u in dit

pfu" .rn in rntieverklarinj op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostitrtiebeleid
I"Ë pt* *"re het gemeentelijk beleid ten aanzienvan het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opg"nàr.n zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

it i io dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)dnresbeleid

T.*rJt drt pt* *d het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

,"ordt"., geen woord ger;pt over het softdmgsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nern'en dat op dii park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden'

Permanente bewoning
Uit errffige1.,n"n ,á"tiogsdeskundigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het parkl tvtensen wordá eerder of hun gedrag aangesproken door merrsen die er permanent verblijven

msmfm:ffiifl Ë:l"f,,'iïffi ;ff "Tft 
.ffi ffJffi "J."itïilïH:'.iï[.i"tno"o

Mede uit het oogpunt va"ïecnts"et ertreid wórdt verzocht om een generaal pardon v99r de kampeerders die

er ten tijde 
"rn 

íê tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) pemulnent verblijven en hieraan een

uiBterfteleid te kopPelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere permanenÍ yone.n tegen te gaan en gelet

og nïfrit"autïonror- dit plan van de 45b recreatiewoningen er op 300 een, beleggingsmodel wordt

gbrurt"t waaÍbrj voor dezc 300 objecten een bedrijftmatige exploitatie geldt, verzoek ik u in dit plan voor

deze 300 recreatiewoningen een bedrijfsmatige paragraaf van toepassing te f{en vcrklaren. Met dien

verstande dat de 300 gep-laatse recreatiewoningen uitsluitend voor de bedÍijftmatige verhuur bestemd zijn

waardoor permanentJbèwoning agtomatisch niet is toegestaan!

TBS kliniek
G"lrt 

"p 
hrt nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tls maatregel tijdens de $ur -

van hun behandeling te huisvesten en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

ft od.t., g*rr ghrp verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen ran de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd álrn worden voor de huisvesting van mensen waarvoor eelr tbs maatregel is opgelegd.

Vgrkeersontsluiting 
2.:- t:^ )^ -^*^^a+a.,^^- har rranrriirrenramin de F'rrik heeft onoesteld vezoek it,, in dil

Gezien de structuurvisie die de gomeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in d

ptuo t regelen dat hst verkeer Ëo ar camping gelet op de verwachte verkeersdruk nig!-via de Fuik te laten

iopro *uitrt"tn de bedrijven van de Biggelaar, F:uik27,en van de Els, Fuik 24 zijn gwestigd maarbuiten

ae fuit om zoals genoemd in een van de varianten'

Groenstrook
A^rrrk ttJk l\ÍaÍen de plannen van de ontwerpers om een open camping in te richte-n. Dit stuitte op

bezwaren *o o**oo"od* in specifieke situatiEs. In overleg met de omwonenden die het beshrur ran de

tuuet"ig"n*eo op de inspraakbírjeenkomst hebben ontrnoet wor& nu verzoclrt om maatwerk te hanteren.

Daar waar het voor de oágevinË wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteÍ€n voor het

werken met een sloot, waftn biJvooóeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit komt

€en groonstrook op mad te hanteren als buren er gezamenlijk uit komen.

Minimale oppervlakte kavel
ord"rdrlrlk Cg"-"d""rtd -""t"* de kavel minimaal 450 rnz moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde grrt"fd met betrekking tot een kwalitatieve veóetering van het park. Maar ïr'aaÍom 450m2

blijft onduidenjr<. uijn vermoeden is dat het quotum in aantal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalul ,ro dselsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatseir en de-

beschikbare ruirnte.
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Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plangegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform

de afrnetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachwerbltjf
voor een korte aaneengesloten periode van mardmaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recrearÉen die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. WaaÍbij de kaveleigeruIÍen een veólijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikeldke termijnen
indien men op een ander park een saanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot 1 november per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Asten, Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane maldmale afinetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vonn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voortoegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren datdeze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exoloitatierekenine
Ingevolge paragraaf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
oEloitatieplan. Gelst wat er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie

'?olmacht'van de Belangenvereniging van Kaveleigenar€Nr Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

orploitatieplan op te laten nemen zodx,inziclrt in de exploitatie word geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

dafinanciële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's larnnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraal<reacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachtend,

tlandtekenin*F
Naam: .. Jr.(..Ytz.'1,>2 .K €.(.
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Handel, 1 7 oktober 2008

Betreft ; inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch"

Geacht college,

Hierbij dienen wij als inwoners van de gemeente Gemert-Bakel een inspraakreactie in op het voorontwerp

bestemmingsplan "De Rooye Asch' dat door u ter inzage is gelegd. Graag lichten wij onze inspraakreactie

toe.

Wind Mee Recreatie B.V., eigenaar van het recreatiepark 'De Rooye Asch", is voornemens om het

recreatíepark nieuw leven in te blazen. Op dit moment beslaat het recreatiepark een gebied van circa 18

hectare. Dit zal echter, indien de plannen van Wind Mee doorgevoerd zullen worden, drastisch veranderen.

Zo zal het grondgebied van het park worden uitgebreid worden naar circa 27 hedare. Daarnaast zal het

aantal recreatiewoningen flink in aantal toenemen. Zeker is dat de uitbreidingsplannen zullen zorgen voor de

nodige veranderingen in de omgeving. Het is onduidelijk wat die veranderingen concreet zullen inhouden. Tot

op heden zijn de plannen van Wind Mee namelijk al een aantal keer ingrijpend gewijzigd. Dit brengt de nodige

zorgen met zich mee aangezien het voor ons als omwonenden nog steeds onduidelijk is wat Wind Mee

precies van plan is met het park. Als direct aanwonenden rijzen bij ons dan ook de nodige vragen en

bearraren.

De randvoorwaarden

De gemeente Gemert-Bakel geeft te kennen bereid te zijn om mee te werken aan de heronha/kkeling van het

recreatiepark. Daarbij zijn echter wel een aantal randvoonaraarden opgesteld. Naar onze mening is aan deze

randvoonraarden niet of nauwelijks voldaan zodat het voorontwerp in de huidige vorm dan ook afgekeurd dan

wel goMjzigd moet worden. Graag lichten wij dit nader toe.

Behouden van het aantal ovemachtingsplekken

Allereerst geeft de gemeente Gemert-Bakel aan alleen te zullen meewerken aan de herontwikkeling van het

recreatiepark indien het aantial ovemachtingsplekken dat het vigerend bestemmingsplan toestaat wordt

gehandhaafd. Op dit moment zijn onder het vigerend bestemmingsplan een 500-tal ovemachtingsplekken

mogetijk. Wind Mee wil echter 450 recreatieverblijven in de vorm van recreatiewoningen op het terrein

realiseren. Hiermee gaat Wind Mee volledig voorbij aan de voorwaarde die de gemeente stelt, er van

uitgaande dat een overnachtingsplek gelijk staat aan een slaapplaats.

Grintweg



Ten tweede wordt als voorwaarde gesteld dat het huidige gebruik van de Grintweg als ontsluiting van

buurtschap de Peelvrienden richting Handel minimaal moet worden behouden. De plannen om de Grintweg

permanent af te sluiten teneinde de Rooye Plas met het recreatiepark te voegen zijn van de baan. Het

voorontwerp maakt het echter mogelijk om de Grintweg te gebruiken als ontsluitingsroute voor het

recreatiepark. Van een minimaal behoud van de Grintweg kan dan niet meer worden gesproken daar het

gebruik van de Grintweg volledig zal veranderen. Het aantal verkeersbewegingen op de Grintweg zal namelijk

met 400 % toenemen. Hierdoor zal de verkeersveiligheid flink onder druk komen te staan. Met name de

zwakke verkeersdeelnemers, zoals fietsers, zullen hieronder lijden. Als regelmatige gebruikers van de

Grintweg zijn wij er dan ook pertinent op tegen dat er ontsloten wordt via de Grintweg.

Altematief Gintweg

Door Wind Mee is onvoldoende ondezoek gedaan naar de alternatieven. Met name de ontsluiting via de Fuik

is onvoldoende ondezocht. ln het verkeersondezoek dat in opdracht van Wind Mee is uitgevoerd is te lezen

dat deze ontsluiting onwenselijk is vanuit recreatief oogpunt, de sociale veiligheid en het smalle profiel van de

Oude Domptweg. Een verdere deugdelijke onderbouwing ontbreekt. Wij zijn juist van mening dat de

verkeersveiligheid meer gediend wordt indien gekozen wordt voor de ontsluiting via de Fuik. Dit standpunt

wordt ook door Veilig Verkeer Nederland onderstreept. U treft het advies van Veilig Verkeer Nederland aan in

de bijlage. Deze ontsluiting zal wellicht vanuit recreatief oogpunt minder wenselijk zln maar de veiligheid van

de inwoners van Gemert-Bakel en andere verkeersdeelnemers moet de doorslaggevende factor zijn. Het

smalle profiel van de Oude Domptweg mag geen reden zijn om niet te kiezen voor de ontsluiting via de Fuik.

Ook de Grintweg is een smalle weg waaraan allerlei aanpassingen verricht moeten worden.

Op grond van het bovenstaande zijn wij van mening dat het park via de Fuik ontsloten dient te worden. De

verkeersveiligheid is hiermeê het meest gediend. Wij vezoeken u dan ook de ontsluiting via de Grintweg niet

toe te staan en het voorontwerp aan te passen zodat een ontsluiting via de Fuik kan worden gerealiseerd.

Tevens vragen wij u kritisch te kijken naar het verkeersondeaoek dat in opdracht van Wind Mee is uitgevoerd.

lnpassing in de omgeving

Op dit moment is het onduidelijk welke gevolgen de herontwikkeling van het recreatiepark zal hebben op de

naburige percelen. Duidelijk is dat de activiteiten om en in het park flink zullen toenemen en dat er sprake zal

zijn van overlast voor omwonenden. Volgens de conclusies in het rapport "Draagkrachtondezoek

HeereveÍden" van december 2006 wordt gesproken over een zeer beperkte groei van 44 bedden in het

ondezochte gebied inclusief het recreatiepark De Rooye Asch waarbij destíjds uítgegaan is van 450

slaapplaatsen. Nu er een park ontstaat met 450 bungalows zijn de gevolgen voor de omwonenden momenteel

niet te ovezien. Er is verder door Wind Mee geen nader ondezoek gedaan naar de negatieve invloeden

hiervan op de omgeving. Als voorwaarde heeft de gemeente gesteld dat het recreatiepark zodanig ingepast

moet worden dat negatieve gevolgen voor de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt. Naar onze mening is

door Wind Mee onvoldoende in kaart gebracht wat de mogelijke negatieve invloeden zijn en hoe deze zoveel

mogelijk zullen worden beperkt.

Beheercbaarheid en Permanente bewoning

Permanente bewoning op De Rooye Asch beheersbaar krijgen is een belangrijke doelstelling en

randvoonvaarde. Hoe Wind Mee Recreatie BV en de gemeente dit gaan regelen is ons inziens onmogelijk

gezien de huidige plannen. Het toelaten van verkoop aan particulieren werkt juist permanente bewoning in de



dit ook allerlei maatschappelijke en sociale problemen met zich mee. Hierdoor zal het leefgebied van Handel

en haar inwoners een ongewenste (ruimtelijke) ontwikkeling doormaken dat van te voren is te voorkomen door

duidelijke afspraken te maken. Het is op dit moment onduidelijk hoe de verstening van het buitengebied in

Handel zal worden tegengegaan. De huidige WE-regelingen bieden in ieder geval geen garantie. Dit betekent

dat ook aan deze randvoorwaarde niet is voldaan. Dit is zorgwekkend gezien de recente ontwikkelingen op

Europees niveau.

Bij deze vezoeken wij de gemeente dan ook te kijken naar mogelijke oplossingen teneinde permanente

bewoning tegen te gaan.

Parkeergelegenheid

In het voorontwerp bestemmingsplan is een kavel ingetekend als parkeergrond. Op dit moment behoort het

betreffende stuk grond niet toe aan Wind Mee. Het is ook niet zeker of de huidige eigenaar ván het

betreffende stuk grond bereid is deze te verkopen. Indien er geen overdracht zal plaatsvinden, zal het

betreffende stuk grond niet door Wind Mee gebruikt kunnen worden. Wij vrezen dan ook voor parkeeroverlast.

Juist vanwege het streven aan de zijde van Wind Mee om dagrecreatie te stimuleren. Daarbij komt dat een

ontsluiting via de Grintweg onder andere is gebaseerd op de mogelijkheid om te parkeren op het betreffende

stuk grond. Een reden te meer om niet te kiezen voor een ontsluiting via de Grintweg. Bij geen overdracht van

het betreffende stuk grond zullen auto's in de berm parkeren. Onduidelijk is of Wind Mee ondezoek heeft

gedaan naar de parkeeroverlast. Verder is het onduidelijk wat Wind Mee zal doen om de parkeeroverlast zo

veel mogelijk tegen te gaán als de eigenaar van het betreffende stuk grond niet bereid is om deze te

verkopen.

Omzoming

Als omwonenden willen wij een dichte, gedegen en omgevingsgerichte en veilige omzoming rond het park.

Met name richting de uitbreiding van het park te weten het gemeenteperceel en de percelen aan de Grintweg.

Ook dienen er zeer ruime buffeaones te zijn en ook hersteld te worden in de plannen. ln eerdere fase zijn

schetsen/tekeningen van de omzoming gepresenteerd die, naar het nu schijnt, al niet meer van toepassing

zijn. Ook de fases van uitbreiding zijn niet helder, wat cruciaal is ten aanzien van de gestelde

randvoonivaarden.

Economische haalbaarheid

Aangezien er nog geen cijfermatige onderbouwing beschikbaar is in de vorm van een exploitatierekening

hebben wij emstige bedenkingen rond de economische haalbaarheid van het ambitieuze plan.

Beheercbaarheid

Op dit punt heefi Wind Mee vooralsnog niets laten zien behalve dan dat men een juridische structuur van een

Vereniging van Eigenaren (WE) in wil voeren. Echter, van enige inhoud is dit verhaal niet voozien. Hierdoor

is het onmogelijk om te toetsen of het plan beheersbaar is, wordt en blijft.

Onduidelijkheid
Wind Mee is uiterst onduidelijk in hetgeen ze met het recreatiepark concreet voor ogen hebben. Ook de

communicatie verloopt niet al te soepel. Zo worden de plannen om de haverklap gewijzigd. Hierdoor heerst bij

ons en vele anderen een gevoel van onrust en onvrede. Afspraken en beloftes die gemaakt zijn, worden door



Wind Mee niet nagekomen. Het is voor ons als omwonenden dan ook zeer onduidelijk wat er precies de

komende tijd gaat gebeuren. Een wijziging van het bestemmingsplan kan naar onze mening alleen worden

doorgevoerd indien Wind Mee duidelijk maakt wat zij van plan zijn met het gebied en wat de ruimtelijke

gevolgen zijn voor de naburige percelen. Wij zien graag dat deze gevolgen alsnog in kaart worden gebracht.

Dan pas kan worden besloten of het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd moet worden. Wij willen daarbij

benadrukken dat wij niet negatief tegenover de herontwikkeling van het recreatiepark staan, echter dient een

gedegen ondezoek daaraan ten grondslag te liggen. Daarbij dienen de belangen van omwonenden

meegenomen te worden.

Verzoek

Wij vragen u het voorontwerp bestemmingsplan niet in procedure te brengen, dan wel het plan zodanig aan te

passen dat het daarmee aan deze inspraakreactie tegemoet komt. Onder andere omdat er niet voldaan is aan

de randvoorwaarden die door de gemeente zijn opgesteld.

Bijlage: Advies Veilig Verkeer Nederland

Met vriendelijke groet,
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Aan : De heer J. van de Ven
Grintweg 15

5423VW Handel

datum : l0 oktober2008

Beteft : vé'rzoek advies verkeersveiligheid ontsluiting camping via Grintweg.

Geachte heer Van de Ven,

U hebt Veilig Verkeer Nederland gewaagd te adviseren aangaande de verkeersveiligheid van de ontsluiting van

de camping De Rooye Asch in Handel via de Grintweg.
Veilig Verkeer Nederland voldoet gaame aan uw verzoek en heeft een van haar verkeerskundige consulenten
verzocht dit advies te verzorgen. Deze heeft overleg met u gehad en heeft zich ter plaatse georiënteerd.

Dit heeft geleid tot het advies zoals u dit bijgesloten aanfieft. De inhoud spreekt ons inziens voor zich.
Het advies is beperkt in die zin, dat hierin alleen verkeersveiligheidsargumenten hebben meegewogen, terwijl bij
de keuze en de beoordeling van de ontsluiting van de camping ook andere zaken een rol spelen. De macro-
ontwikkelingen van de verkeersstructuur bleken niet relevant voor de verkeersveiligheid van de ontsluiting van

de camping.

Wij hebben nog geen exemplaar gezonden aan de gemeente GemeríBakel, maar zijn zeker bereid op uw verzoek
dit alsnog te doen. Een telefoonde naar ons secretariaat is hiervoor voldoende.

Ook voor eventuele aanvullende wagen kunt u zich tot ons secretariaat wenden.

Met wiendelijke groet,
Namens VVltl steunpunt-Zuid,



Advies verkeersveiligheid ontsluiting De Rooye Asch via Grintweg in
Handel.

1. Algemeen.

a. Veilig Verkeer Nederland beoordeelt situaties louter op het verkeersveiligheidsaspect. Alle andere aspecten,

zoals ruimtelijke ordening en furanciële zaken, worden -voor zover deze geen directe consequenties hebben op
de verkeersveiligheid - niet meegewogen.
b. Advies van Veilig Verkeer Nederland is kosteloos voor betrokken partijen; een belangrijke reden hiervoor is

dat dit benadrukt, dat het advies volstrekt onafhankelijk en onpartijdig is. De enige toetsing is de

verkeersveiligheid als zodanig.
c. Uitgangpunt van elk advies is het landelijke beleid, dat onder de naam "Duurzaam Veilig" wordt uitgedragen

door de landelijke overheid (onder andere als voorwaarde voor subsidie) en dat onderschreven is door alle
gemeenten.

', Situatie.

De gemeente Gemert heeft het voornemen de te renoveren en uit te breiden camping De Rooye Asch te laten

ontsluiten via de Grintweg, die voor dit doel dient te worden verbreed. Hiermee volgt de gemeente de wens van

de exploitant van het park, die deze lommerrijke route via de Grintweg verre verkiest boven een meer indirecte
ontsluiting of een ontsluiting via een bedrijvenpark.
De ontsluiting via de Grintweg wordt door rapportages van de adviesbureaus Witteveen en Bos en Haskoning uit
het oogpunt van recreatie en sociale veiligheid onderschreven en uit het oogpunt van verkeersveiligheid - na de

aanpassingen aan de Grintweg - acceptabel geacht.

De Grintweg heeft vooral in de zomermaanden een functie voor het recreatieve fietsen en is onderdeel van

diverse uitgezette fietsroutes.
Volgens gegevens uit het rapport van Haskoning heeft de Grinfweg momenteel ca 465 mv. per eunaal; dit wordt
na de ontsluiting van de camping via de Grintweg2266 mv., een toename van ca 4OOo .

Er zijn geen gegevens van fietsintensiteiten bekend.
Op de Grintwegzijn door de politie van 2004 t/m 2007 geen ongevallen geregistreerd, op de kruising met de

Peeldijk in 2006 twee stuks, een achteroprijder en een bromfietsongeval (met letsel), rn'2007 ook een

achteroprijder, geen ongunstig beeld derhalve. Eventuele ongevallen in 2008 zijn nog niet in de registratie
opgenomen.

3. Probleemstelling.

De bewoners van de Grintweg wijzen op de functie van de weg voor recreatieve fietsers, vooral in de

zomermaanden en achten de geboden oplossing voor deze categorie onvoldoende veilig en vïezen daarnaast ook
aantasting van hun fraaie en rustige woonomgeving. Zij stellen, dat de ontsluiting via het bedrijventenein
veiliger is, niets verstoort en ook zeer direct is.

4. Analyse.



De studie van.Haskoning geeft in feite antwoord op de vraag of het verantwoord is de ontsluiting van de

camping via de Grintweg te laten lopen. Het antwoord van Haskoning is dat het met aanpassingen van de weg
verantwoord is. Veilig Verkeer Nederland kan zich vinden in deze conclusie, maar is van mening dat niet de

goede vraag is gesteld. De waag moet namelijk zijn of een ontsluiting via de Grintweg wel de meest veilige
oplossing is. Deze waag wordt door Veilig Verkeer Nederland negatief beantwoord. Dit heeft te maken met het
feit, dat de oplossing voor de recreatieve fietser een duidelijke verslechtering betekent, terwijl er een veiliger
alternatief voorhanden is, namelijk ontsluiting via het bedrijvenpark.
Uitgaande van het door de gemeente voorgestelde profiel'van de Grintweg, dat inderdaad de voorkeur verdient
boven de door Haskoning gesuggereerde oplossing kunnen de fietsers uiterst rechts op de weg rijden. Door de

sterk verhoogde intensiteit op de Grintweg met als piekuur een intensiteit van 362 mv. per uur (elke l0 seconden
een auto), krijgen zij echter wel regelmatig te maken met elkaar passerende auto's. Dit zal het gevoel van
verkeersonveiligheid vergroten en wellicht ook de feitelijke onveiligheid.
Het landelijke beleid is er juist op gericht om de veiligheid voor de zwakke verkeersdeelnemers te yergroten,

zodat de voorgenomen maatregel in feite niet past in het verkeersbeleid. Soms is een dergelijke maatregel
onvermijdelijk, maar in dit geval is er een alternatief. Ontsluiten via het bedrijvenpark is ook direct en mijdt ook
de bestaande fietsroutes.
Dat de weg te smal is, is hierbij geen argument, want ook de Grintweg moet worden aangepast om als ontsluiting
van de camping te dienen. Datzelfde kan met de weg door het bedrijvenpark gedaan worden, waarbij de

verbreding dan ook kan dienen voor een betere ontsluiting van het bedrijvenpark zelf.

5. Conclusie/aanbevelingen.

De conclusie van Veilig Verkeer Nederland is, dat uit het oogpunt van verkeersveiligheid, met name voor het
langzame verkeer, de ontsluiting via het bedrijvenpark de voorkeur verdient boven een ontsluiting via de

Grintweg. Deze ontsluiting biedt de beste waarborgen voor een goede verkeersveiligheid.

09 oktober 2008,

Ing. H.J. Mulder
Verkeerskundig consulent Veilig Verkeer Nederland
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Betreft ; inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch"

Geacht college,

Hierbij dienen wij als inwoners van de gemeente Gemert-Bakel (en aanwonenden) een inspraakreactie in op het
voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch" dat door u ter inzage is gelegd.
Graag lichten wij bij deze onze inspraakreactie toe.

Wind Mee Recreatie 8.V., eigenaar van camping "De Rooye Asch", is voornemens om het park nieuw leven in te blazen. O5

dit moment beslaat het park een gebied van circa 18 hectare. Dit zal echter, indien de plannen van Wind Mee doorgevoerd
zullen worden, drastisch veranderen. Zozal het grondgebied van het park worden uitgebreid worden naar circa 27 hectare,
waardoor er naar onze mening een MER - procedure gevolgd zou moeten worden. Daamaast zalhet aantal
recreatiewoningen flink in aantal toenemen. Zeker is dat de uitbreidingsplannen zullen zorgen voor de nodige veranderingen
in de omgeving. Het is onduidelijk wat die veranderingen concreet zullen inhouden. Tot op heden zijn de plannen van Wind
Mee namelijk al een aantal keer ingrijpend gewijzigd. Dit brengt de nodige zorgen met zich mee aangezien het voor ons als
omwonenden nog steeds onduidelijk is wat Wind Mee precies van plan is met het park. Als direct aanwonende rijzen bij ons
dan ook de nodige vragen en bezwaren.

De randvoorwaarden
De gemeente Gemert-Bakel geeft te kennen bereid te zijn om mee te werken aan de herontwikkeling van het park. Daarb'tj

zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld. Naar onze mening wordt aan deze randvoorwaarden niet of slechts gedeeltelijk
voldaan zodat het voorontwerp in de huidige vorm dan ook afgekeurd dan wel gewijzigd moet worden.

Allereerst geeft de gemeente Gemert-Bakelaan alleen te zullen meewerken aan de herontwikkeling van het park indien het
aantal overnachtingsplekken dat het vigerend bestemmingsplan toestaat wordt gehandhaafd. Op dit moment zijn onder het
vigerend bestemmingsplan een 500-tal overnachtingsplekken mogelijk.
Wind Mee wil echter 450 recreatieverblijven in de vorm van recreatiewoningen op het terein realiseren.Hiermee gaat Wind
Mee volledig voorbij aan de voorwaarde die de gemeente stelt, er van uitgaande dat een overnachtingsplek gelijk staat aan
een slaapplaats.

Naar onze mening is De Rooye Asch nog steeds een kampeercentrum/camping.
Wordt de gebruiksfunctie van De Rooye Asch nu gewijzigd in een recreatiepark waar recreanten met een toercaravan en/of
een tent niet meer welkom zijn?
Bovendien wordt in de gepresenteerde plannen geen ruimte gelaten voor weekend en seizoensrecreatie. Komt die vorm van
recreatie nog bovenop de 450 recreatieverblijven?

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METMLUNIEVOORWMRDEN,
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en -uitrustingen (AHL) zijn hierin opgenomen.
De leveringsvoonvaarden worden u op verzoek toegezonden.

Techn. Ondern. Jan van Els V.O.F.

Fuik24 5423W Handel- Gemert
Tel. :0492-351403
Fax.:0492-352104
Mob.: 06-51610723
E-mail: Elrotec@planet.nl
Bankrelatie: Rabobank Peel Noord
Nr.: 13.49.10.737
BTW nr.: 8108.50.771.B.02.
KvK Eindhoven nr 17078470.NL.01

darum 20-10-2008

ret.: 04 92 - 37 85 00
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Ten tweede wordt als voorwaarde gesteld dat het huidige gebruik van de Grintweg als ontsluiting van buurtschap de
Peelvrienden richting Handel minimaal moet worden behouden. De plannen om de Grintweg permanent af te sluiten
teneinde de Rooye Plas met het park te voegen zijn van de baan.
Het voorontwerp maakt het echter mogelijk om de Grintweg te gebruiken als ontsluitingsroute voor het recreatiepark. Van
een minimaal behoud van de Grintweg kan dan niet meer worden gesproken daar het gebruik van de Grintweg volledig zal
veranderen. Het aantal verkeersbewegingen op de Grintwegzal namelijk met 400 % toenemen. Hierdoor zal de
verkeersveiligheid flink onder druk komt te staan. Met name de zwakke verkeersdeelnemers, zoals fietsers, zullen hieronder
lijden. Als regelmatige gebruikers van de Grintweg zijn wij er dan ook pertinent op tegen dat er ontsloten wordt via de
Grintweg.
Wat is er gedaan met de ruim 800 reacties c.q. handtekeningen in de eerste ontwikkelingsfase.

Door Wind Mee is onvoldoende ondezoek gedaan naar de alternatieven. Met name de ontsluiting via de Fuik is
onvoldoende ondezocht. In het verkeersondezoek dat in opdracht van Wind Mee is uitgevoerd is te lezen dat deze
ontsluiting onwenselijk is vanuit recreatief oogpunt, de sociale veiligheid en het smalle profiel van de Oude Domptweg. Een
verdere deugdelijke onderbouwing ontbreekt.
* Wij zijn juist van mening dat de verkeersveiligheid meer gediend wordt indien gekozen wordt voor de ontsluiting via
de Fuik. Dit standpunt wordt ook door Veilig Verkeer Nederland onderstreept. Deze ontsluiting zal wellicht vanuit
recreatief oogpunt minder wenselijk zijn maar de veiligheid van de inwoners van Gemert-Bakel en andere
verkeersdeelnemers moet de doorslaggevende factor zijn. Het smalle profiel van de Oude Domptweg mag geen
reden zijn om niet te kiezen voor de ontsluiting via de Fuik. Ook de Grintweg is een smalle weg waaraan allerlei

aanpassingen verricht moeten worden.
* Men geeft een tweede ontsluitingsroute weer, rechtstreeks op de Fuik.

Dit opgenomen ontsluitingspunt is voor ons onacceptabel.
Het kan toch niet zo zln dat binnen de huidig gelegen infrastructuur nog eens dit aantal verkeersbewegingen op
het Industrieterein de Fuik er extra bijkomen.
De aan en afuoer van goederen (van het bedrijventenein) zullen hinder en overlast gaan ondervinden van de
verlatende bezoekers/bewoners van het park
Het huidige wegdek is te smal om twee auto's naast elkaar te laten passeren. Er zal alt'tjd één auto uit moeten
wijken in de berm. Het smalle profiel van de Oude Domptweg geldt zeker voor de weg de Fuik.
In het verleden is dit probleem alvaker b'tj U onder de aandacht gebracht.
Er is destijds zelfs al eens gesproken over het afsluiten van deze weg.
Nu wil men hierop een tweede ontsluiting maken van de camping.
Een tweede ontsluiting waarbij het ovezichUcontrole/beheersbaarheid van het park volledig zoek is.

*Bovendien heeft de gemeente Gemert-Bakel naar ons toezeggingen gedaan betreffende het oprichten van een
bedrijfswoning precies op deze locatie.
Hoe is deze toezegging te verenigen met een geplande uitrit op dit punt aan de Fuik?

Qp al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNTEVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en -uitrustingen (AHL) ljn hierin opgenomen.
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.
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Op grond van het bovenstaande zijn wij van mening dat het park via de achterzijde van de Fuik ontsloten dient te worden. De

verkeersveiligheid is hiermee het meest gediend.
De aan en afvoer van goederen van het bedrijventerrein en de nu al verkeersonveilige situatie aan de weg
de Fuik is hiermee gediend.
Wij verzoeken u dan ook de ontsluiting via en het voorontwerp aan te passen zodat een ontsluiting via de achtezfide kan
worden gerealiseerd. Tevens vragen wij u kritisch te kijken naar het verkeersondezoek dat in opdracht van Wind Mee is
uitgevoerd.

Op dit moment is het onduidelijk welke gevolgen de herontwikkeling van het park zal hebben op de naburige percelen.
Duidelijk is dat de activiteiten om en in het park flink zal toenemen en dat er sprake zal ziin van overlast voor omwonenden.
Volgens de conclusies in het rapport "Draagkrachtonderzoek Heerevelden" van december 2006 wordt gesproken over een
zeer beperkte groei van 44 bedden in het onderzochte gebied inclusief het park De Rooye Asch waarbij destijds uitgegaan is
van 450 slaapplaatsen. Nu er een park ontstaat met 450 bungalows zijn de gevolgen voor de omwonenden momenteel niet
te ovezien. Er is verder door Wind Mee geen nader ondezoek gedaan naar de negatieve invloeden hiervan op de
omgeving. Als voorwaarde heeft de gemeente gesteld dat het park zodanig ingepast moet worden dat negatieve gevolgen
voor de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt.
Naar onze mening is door Wind Mee onvoldoende in kaart gebracht wat de mogelijke negatieve invloeden zijn en hoe deze
zoveel mogelijk zullen worden beperkt.

Permanente bewoning op De Rooye Asch beheersbaar krijgen is een belangrijke doelstelling en randvooruaarde. !l

Hoe Wind Mee Recreatie BV en de gemeente dit gaan regelen is ons inziens onmogelijk gezien de huidige plannen. Het
toelaten van verkoop aan particulieren werkt juist permanente bewoning in de hand. Een nieuwe villawijk kan daardoor
ongemerkt worden gerealiseerd. De gevolgen zijn dan van grotere orde.
Er zal een grotere aanspraak worden gedaan op de huidige algemene voorzieningen. Daarnaast brengt dit ook allerlei
maatschappelijke en sociale problemen met zich mee. Hierdoor zal het leefgebied van Handel en haar inwoners een
ongewenste (ruimtelijke) ontwikkeling doormaken dat van te voren is te voorkomen door duidelijk afspraken te maken.
De Huidige WE-regelingen bieden in ieder geval geen garantie.
Dit betekent dat ook aan deze randvoorwaarde niet is voldaan.
Dit is zorgwekkend gezien de recente ontwikkelingen op Europees niveau.

Bij deze vezoeken wij de gemeente dan ook te kijken naar mogelijke oplossingen teneinde permanente bewoning tegen te
gaan.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten ljn toepasselijk de METMLUNIEVOORWMRDEN,
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rofterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De Algemene Handelsvoonrvaarden LandbouwwerKuigen en -uitrustingen (AHL) zijn hierin opgenomen.
De leveringsvoonraarden worden u op verzoek toegezonden.
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In het voorontwerp bestemmingsplan is een kavel ingetekend als parkeergrond.
Op dit moment behoort het betreffende stuk grond niet toe aan Wind Mee. Het is ook niet zeker of de huidige eigenaar van
het betreffende stuk grond bereid is deze te verkopen. Indien er geen overdracht zal plaatsvinden, zal het betreffende stuk
grond niet door Wind Mee gebruikt kunnen worden. Wij vrezen dan ook voor parkeeroverlast.
Juist vanwege het streven aan de zijde van Wind Mee om dagrecreatie te stimuleren. Daarb'tj komt dat een ontsluiting via de
Grintweg onder andere is gebaseerd op de mogelijkheid om te parkeren op het betreffende stuk grond. Een reden te meer
om niet te kiezen voor een ontsluiting via de Grintweg. Bij geen overdracht van het betreffende stuk grond zullen auto's in de
berm parkeren. Onduidelijk is of Wind Mee ondezoek heeft gedaan naar de parkeeroverlast. Verder is het onduidelijk wat
Wind Mee zal doen om de parkeeroverlast zo veel mogelijk tegen te gaan als de eigenaar van het betreffende stuk grond
niet bereid is om deze te verkopen.
Dit alles is natuurlijk een geheelandere situatie als de huidige, waarb'tj in en uitgaande gasten via een centraal gelegen
receptie en parkeergelegenheid aan de Haveltweg.

Omzominq
Als omwonenden willen wij een dichte, gedegen en omgevingsgerichte en veilige omzoming rond het park. Met name richting
de uitbreiding van het park te weten het gemeenteperceel en de percelen aan de Grintweg. Ook dienen er ruime buffezones
te zijn en hersteld te worden in de plannen. In eerdere fase zijn schetsen/tekeningen van de omzoming gepresenteerd die,
naar het nu schijnt, al niet meer van toepassing zijn. Ook de fases van uitbreiding zijn niet helder, wat cruciaal is ten aanzien

, van de gestelde randvoorwaarden.

Economische haalbaarheid
Aangezien er nog geen cijfermatige onderbouwing beschikbaar is in de vorm van een exploitatierekening
hebben wij ernstige bedenkingen rond de economische haalbaarheid van het ambitieuze plan.

Beheersbaarheid
Op dit punt heeft Wind Mee vooralsnog niets laten zien behalve dan dat men een juridische structuur van een
Vereniging van Eigenaren (WE) in wilvoeren. Echter, van enige inhoud is dit verhaal niet voorzien.
Hierdoor is het onmogelijk om te toetsen of het plan beheersbaar is, wordt en blijft.

Onduideliikheid
Wind Mee is uiterst onduidelijk in hetgeen ze met het concreet voor ogen hebben. Ook de communicatie verloopt niet
soepel. Zo worden de plannen om de haverklap gewijzigd. Hierdoor heerst bij ons en vele anderen een gevoel van onrust en
onvrede.
Het is voor ons als omwonenden dan ook zeer onduidelijk wat er precies de komende tijd gaat gebeuren.
Tot op de dag van vandaag is er door Wind Mee nog geen communicatie/contact met ons als 'buurman'geweest.
Een wijziging van het bestemmingsplan kan naar onze mening alleen worden doorgevoerd indien Wind Mee duidelijk maakt
wat zij van plan zijn met het gebied en wat de ruimtelijke gevolgen zijn voor de naburige percelen. Wij zien graag dat deze

: gevolgen alsnog in kaart worden gebracht. Dan pas kan worden besloten of het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd moet
worden. Wij willen daarbij benadrukken dat w'rj niet negatief tegenover de herontwikkeling van het park staan, echter dient
een gedegen onderzoek daaraan ten grondslag te liggen.
Daarbij dienen de belangen van omwonenden (en dus ook ons belang) meegenomen te worden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten ljn toepasselijk de METMLUNIEVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De Algemene Handelsvoonivaarden Landbouwwerktuigen en -uitrustingen (AHL) zijn hierin opgenomen.
De leveringsvoonrvaarden worden u op vezoek toegezonden.
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Wij vragen u het voorontwerp bestemmingsplan aldus niet in procedure te brengen,
dan wel het plan zodanig aan te passen dat het daarmee aan deze inspraakreactie tegemoet komt.
Onder andere omdat er niet voldaan is aan de randvoorwaarden die door de gemeente zijn opgesteld.

Met vriendelijke groet,

J.A.M. van Els

kw't!'
G.A.M. van Els - Litjens

f,l^ -

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de MEIAALUNIEVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De Algemene Handelsvoorwaarden LandbouwwerKuigen en -uitrustingen (AHL) zijn hierin opgenomen.
De leveringsvoorwaarden worden u op vezoek toegezonden.
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Eigenaarvankavel : kavelnummert t 3 f
Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420DAGEMEKT

perceelsnummer:... ...

Betreft : inspraakreacties op vooroptwem bestemmingsplan recreatieBark "De Rooye Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen van het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraakreacties in op hst voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch*.

Crelezen het verslag '?erslag naar aanleiding rnn de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
'lolmacht" welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van KaveleigenaÍEn ran de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke stulcken ik hierbij
als herhaatd en,ingekst bescheuw, verzoek u het plan aan ts passen en in overeensfemming te brengen met

mijn inspraakreacties.

Redactionele aanlnssingen
In de inleiding wordt als nenleiding van het te offrvikkelen nieuwe bestemmingsplan vermeldt daÍ het terrein
in de afgelopen 20 jaar in verval is geraakt. Het lijkt op e€n rechtstÍeekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders aI20 jaar met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florcrend 3 sterren campingbedrijf met wachtlijsten.
Tien jaar gelden toeir de camping Íun een project ontrrikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

neenvaaÍbe spirad. Deze projectontrril':kelaar had dezelfde plannen als de projectontlvi*ftelaar van nu met

het enige verschil dat hst nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit puut de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat hst in handen kwam van projectontwikkelaam.

Huidige bestemminssplan
Verzocht wordt rranuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nieuwe gevallen en de aansturing en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimerte hanteren met dien verstande dat bonnrwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het

vooroiltwerp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in
enigerlei opzicht van dit plan afwijkeÍL mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toege$tane

maximale bóouwing ran het hoofclgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat besÍond ten tijde ram het van kracht worden van het veóod
tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

uf*ijtt van het plan mag worden voortgezst of gewijzigd zolang en voor zover de strijdigheid van het

gebruilq overeenkomstig de besteÍnmingen op dit plan, naarde aard en omv:urg niet wordt vergÍoot.



hsp,raalrsctie / zienswijze op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
I" dit pt* *ordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten rran zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden ótet ptannán zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

plan een intentieverkl*i"d op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostitutiebeleid
I" h"t pt* *"rdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opgroó^rn zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ifi i io dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drugsbeleid
T.*tÍ dit pt* wel het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

wordler geèn woond gerept over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te oetnen dat op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden'

Permanente bewonins
Dit ervaringen van eríaringsdeskundigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het parkl Mensen wordJn eerder op trun gedrag aangesproken door mensen die er permanent veólijven

A* aót mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daamaast gaat eÍ een positief impuls vanuit met

betrelking tot de bestedingen bij de plaatselijke ondernemingeq horeca" werkgelegenheid leerkrachten etc..

Mede uit Íet oogpunt vaniechtszekerheid wordt verzocht om een generaal pardon voor de kampetrders die

er ten tijde ,ratr áê tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permanent verblijven en hieraan een

uitsterfteleid te koppelen.
Om gevolg te geven aan de w€Nrs van de gemeenteraad om verdere permanent wonen tegenJg gaatr-en gelet

op há feitiatlonrorm dit plan ran de 450 recreatiewoningen er op 300 een beleggingsmodel wordt

glpr.rt"t waarbij voor dezé 300 objecten een bedrijfsmatige exploitatie geldt, verzoek ik u in dit plan voor

deze 300 recreatiewoningen een Uearl*matige paÍagraaf van toepÍrssing te flen verklaren. Met dien

verstande dat de 300 gep-laatste recreatiewoningen uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

unaÍdoor- p,ermanetre bewoning agtomatisch niet is toegestaan !

TBS kliniek
C"lrt oe heÉ nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met e€n qs maatregel tijdens de duur 

-

van hun behandeling te huisvesten en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebraclrt bij onder andere de

Ilandelse ge*r"os.hup verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatstur recreatiewoningen

bestemd attten worden voor de huisvesting van mensen waaÍvoor een tbs maatregel is opgelegd.

Vgrkegrsontsluiting 
.:^ r:^ r^ -a-.aa*+a ., ^. har rrcÁriirrenrerrein de F'rrik heeft onoesteld verzoek ik u in drro

Gezien de s;tnrctuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dit

pfr" t regelen dat het verkeer ào a" camping gelet op de verwachte verkeersdnrk nislvia de Fuik te laten

ioprn *rit'.rr,* de bedrijven van de Biggelaar, Fvrkz7,en vÍIn de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maarbuiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten.

Groe,nstrook
A-""krttjk waren de plannen van de ontwerpers om een open camping in te richten. Dit snritte op

bezvrraren van omwonenden in specifieke sihraties. trn overleg met de omwonenden die het beshrur rian de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben oÍrtmoet wordt nu verzocht om maatwerk te hanteren.

Daar waar het voor de oàgeving wenselijk is om met een brede gtroenstrook te werken te opteren voor het

werken m€t een stoot, ualh bijvooóeeld houtopsand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit kont

een groenstrook op maatte hanteren als buren ergezamenlijk uit komen.

Minimale opnervlakte kavel
de kavel minimaal 450 Ín2moet bedragen. De gemeente he€ft dit als

randvoorwaarde gesteld met befiekking tot een kwalitatieve verbeteriqg van het park. Maar waarom 450m2

blijft onduidetijfrraijn vermoeden is aat het quofirm in aantal overnachtingplaatsen niet oveFchreden mag

worden en er derhalve een deelsom is gemaakt van het aartaltoegestane overnachtingplaatsen en de

beschikbare ruimte.



IngpÍaat Íeqctie / zienswijze op vq)rcntwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenareir van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal450rn2

Planreeels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachwerblijf
voor een korte aaneengesloten periode rran ma:rimaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de besaande gevallen en eenduidigheid voor de nizuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreaÍrten. Namelijk de recreaden die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. ïWaaóij de kaveleigenaÍen een verblijftrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrwreatie termijn word gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een shanplaats gehuurd zou hebben te weten een veóldfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Aste4 Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
pit pf*.uuf.t nu onderscheid tussen toegestáne murimale afinetingen voor bouwwerken die.gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de.kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vorÍn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voortoegestane aftnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

E><ploitatierekening
Ingevolge paragraaÍ7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeetreraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
erploitatieplan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie
'Aolmacht"rran de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

arploitatieptan op te laten nemen zodat inzicht in de exploitatie wordt goboden. Omdat ru onduidelijk is rmat

de financigle risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachtend,

. il. .Wt. r *le ï. .e..*..s.

Danrm: ... A. ....1. cs. . -*.a.3
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Adres
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Eigenaarvan kavel : kavelnummer: perceelsnummut,-Q- F. . k . . . . .

Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420DAGEMERT

Betreft : insoraakreacties op voorontwem besternminesplan recreatiepark "De Rooye Asch"

Geaclt College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen van het Besluit ruiÍntelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraalceacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag "venlag naar aanleiding \an de inspraakavond van Windmee B'\P' en de notitie
'Aolmacht" welke sfirkken zijn opgesteld door.de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke stukken ík hierbij
als herhaald en ingelast beschouw, verzoek u het plan aan te passen en in overeenstemming te brengen met
mijn inspraakreacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wordt als aanleiding van het te ontwikkelen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopen 20jaar in verval is geraakt. tlet lijk op een reclrtstreekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders al 20 jaar met de handen over elkaar hebben gezëten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping aan een project ontwikkelaar werd verkocttt begaf het zich en een

neerwaartse spiraal. Deze projectont\MilÍ(elaar had dezelfde plannen als de projectontwikkelaar van nu met

het enige verschil dat het nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat ha in handen kwam van projectontwikkelaam.

Huidise bestemmingsplan
Verzocltr wordt vanuit het oogpunt van enerzijds de recbtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving ran nieuwe gevallen en de aansturing en onderst€uning enran om de overgangsbepalingen

ruimerte hanteren met dien verstande dat bouwwerkerq welke ten tijde van de tervisielegging van het

voorontwerp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in

enigerlei opàcht van dit plan afimijken, mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maximale bebouwing van het hoofclgebouw;
Dat het gebnrik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van het verbod

tot geUr;it in sfiijd Àet de ran die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

unriitt van het plan mag worden voortgezrof gewijzigd zolang sn voor mver de strijdigheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.
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Zendmasten
I" dtt pt* *ordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden óf er plann-en zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

pfu" r"o intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostitutiebeleid
L h"t pt* *"rdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opg.oà*.o zonder te-vermelden of er plannen zdn om een prostittttiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

i[ i in dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)druesbeleid
Tr""tjt dtt pt*;el het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

*or&-r, gà woord grirpt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nimmer een (soft) dnrgsbedrijf gevestigd al worden.

Permanente bewoning
Uit "**tg* *n rí*i"grdeskundigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op h€t parkl Mensen wordJn eerder op trun gedrag aa''gesproken door mensen die er permanent verblijven

O- aór mensen die er tijdelijk hun valCIntievieren. Daamaast gaat er een positief impuls vanuit met

betrekking tot de bestedingen bij de plaatselijke ondememingeÍI, horeca werkgelegenheid leerkrachten etc.. O
Mede uitÍ* oogpunt van-rectrtszekerheid wordt verzocht om een generaal pardon v99r de kampeerders die

er ten tijde 
"a" 

àè tervisielegging van het ontrrerp van dit plan (semi) permanent veólijven en hieraan een

uitsterfbeleid te koppelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere permanent ïonen tegen te gaan-en gelet

oe rrá f"itirtáorot dit plan van de 45-0 recreatiewoningen er op 300 een- beleggingsmodel wordt

gèpr""trt $/aaóij voor dezó 300 objecte'n een bedrijftmatige oqloitatie geldq verzo"_! ft 
" 

in dit plan voor

deze 300 recreatiewoningen een UiOriitrnatige paragÍaaf van toepassing !e f{en v.erklaren. Met dien

verstande dat de 300 g€,p-laatst€ recreatiewoningenuitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

waardoor permanente bewoning altOmatisch niet is toegestaa$!

TBS Hiniek
ê"lrt 

"e 
trgt nationaat probleem om mensen welke veroordeeld zijn met e€n tls maatregel tijdens de {uur -

van hun behandeling te huisvesten en de onnrst die het inmiddels t€ $íeeg heeft gebracht bij onder andere de

uandelse gem"e*rfup verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd ábn worden voor de huisvesting van mensen waaÍvooÍ een tbs maaÍregel is opgelegd.

Verkeersontsluitins
Gezien de structuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dio
pfr" tr regelen dat h* verkeer "* ar camping s{e! op_de verwachte verkeersdnrk niet-via de Fuik te laten

iop"o *oitttt-r de bedrijven van de BiggelaáÍ, Fvl/r..27,en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maarbuiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten'

GÍoenstrook
A*""nkrttJk waren de plannen ran de ontwerpers om een open camping in te ri1hte.1 Dit stuitte op

bezwaren van omwoneoO* io specifieke sitraties. ln overleg met de omwonenden die het bestuur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben oÍrtmoet wordt nu verzocht om maatwerk te hanteren.

Daar waar het voor de oàge"ing wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren voor het

werken met een sloot, waËn bijvoorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit kornt

een gÍoenstrook op maat te hanteren als buren er gezamenlijk uit komen.

Minimale oppervlakte kavel
de kavel minimaal 450 rnz moet bdragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde ge$;ld met beuekking tot een kwalitatieve verbetering van het park. IMaar waarom 450m2

blijft onduidetijt. rraijn vermoeden is dat tret quotum in aanal overnaclrtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalu, .rn deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en de'

beschikbare ruimte.
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Omdat er bij de uiwoering rran de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. DaÍ eigenaren van kavels die deze kavels beziuEn ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plangegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afrnetingen van ditplan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachweólijf
voor een korte aaneengesloten periode van maximaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid
voor de besfaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. \ryaaÍbij de kaveleigeruren een veólijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn worrdt gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Asten, Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane ma:<imale aÊnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze voÍm van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

ExBloitatíerekening
Ingevolge parag;Íaaf 7.2 e4ploitatieplanplictrt zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
exploitatieplan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie
'ïolmacht"van de Belangenvereniging van Kaveleigenarea Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

orploiutieplan op te laten nemen zoda.inzichtin de exploitatie wordt geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

ae nnanciete risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiËle risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachend,

E":t=q."*,\L*L 
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Eigenaarvan kavel : kavelnummer:

Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en rvVethouders

Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

perceelsnumm";'.. L..bï.,.

Betreft : inspraalcreacties op voorontwerp bestemmingsplan recreatieoark "De Rooye Asch"

G€acht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen \Ían het Besluit ruimteldke ordening dien ik
als belanghêbbende mijn inspraat<reacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag 'ïerslag naar aanleiding van pe inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
'tolmacht" welkE shrkken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye
Asch waar ik lid van ben en welk stu&ken reeds aan uw college zijn aangeboder, welke stukken ik hierbij
als herhaald en ingelast beschouw, verzoek u het plan aaÍl te passen en in overeenstemming te brengen met
mijn inspraakreacties.

Redactionele aa+Bassineen
I" d, *l"tdi"g *"tdt 

"ls 
.*leiding van het te ontwikkelenïieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein

in de afgelopen 20 jaar in verval is gsraakt. Het lijkt op een reclrtstreekse aanval al zouden de

gemeentebesfirurders al20 jarrr met de handen over elkaar hebben gezefen en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbednjf ma waclrtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping aan een project ontqrikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

neerwaaÍtse spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfde plannen als de projectontwikkelaar van nu met
het enige verschil dat h€t nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het rn handen ryf van projec'tontwikkelaan.

Huidige bestemmingsplan
Verzmht ïvordt vanuit het oogpuut van,enqijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nizuwe gevallen en de álfÈÉing en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimer te hafteren met dien verstande dafbeuwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging ran het
vooront$'erp van dirt plan bestaan" dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in
enigerlei opzicht van dit plan afivijkea mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maximale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken daÍ bestond ten tijde van het van kraclrt worden van het veóod
tot gebruik in strijd met dE aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

afwijkt van het plan mag worden v@ÍtgezÉt of gewijzigd zolang en voor rcver de strijdigheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen q dit platU naarde aard en omvang niet wordt vergloot.



rnspraaroeactk t nensviizn op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
I" dtt pt* *ordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermeldeo óf ,, plannên ztjn drter een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

pfr" gen in entieverklaring op * nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostiurtiebeleíd
L hrt ptr" *-dt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opgrnà*"n zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ifË í ir dit plan een intentieverklaring op tr ne-.n dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)druesbeleid
Tr*,rjt drt pt* *el het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

wordfer geen woord gri.pt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dii park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Uit 

"t*tt"gr" 
*" rt*ringsdeskundigen blijh dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het p"rtJ u*r* wordá eerder op nutr gedrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

dan door mensen die er tijdelijk hun rrakantievieren. Daamaast gaat er een positief impuls vanuit met

Uttarnog tot de besteding"obii d" plaatselijke ondernemingen, horeca, werkgelegenheid leerkrachten etc-.

Mede uitÍet oogpunt vaniechtszekerheid wórdt verzocht om een generaal pardon v99r de kampeerders die

er ten tijde van íà tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) perÍnanent verblijven en hieraan een

uisterft eleid te koppelen.

Om gevolg te geven aande wens van de gemeenteraad om verdere perÍnanent wonen t€gen te eaan en gelet

"p 
frËt feitiatánform dit plan rnan de 45b recreatiewoningen er op 300 een beleggingsmodel wordt

grpt 
"t"t 

*rróij voor deze 300 objecten een bedrijfs*uqg" exploitatie geldq verzoe-k ik u in dit plan voor

deze 300 recreatiewoningen een bedÍijfsmatige paragraaf van toepassin8 
1e -!ten 

v.erklaren. Met dien

verstande dat de 300 gep-taatst€ recráe*ooingèn uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

waardoor permanente bewoning automatisch niet is toegest4an!

TBS kliniek
Celet op 11gt nationaal probleem om meÍrsen welke veroordeeld zijn met een tls maatregel tijdens de luur .

van hun behandeling tó huisvesten en de onnrst die het inmiddels te we€g heeft gebracht bij onder antere de

tlandelse gemeeoschap verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd àtrn worden voor de huisvesting van mensen lvaÍrvoor een tbs maatregel is opgelegd.

Verkeelsontsluiting
Gezien de stnrctuuwisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dio
pr." 

" 
*gi.o a"t het verkeer ào ae camping gelet op de verwachte verkeersdruk Êiglvia de Fuik te laten

iop* *"i, tn tr de bedrijven van de Biggelaar, Furk 27 , en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

deFuik om zoals genoemd in een van de varianten.

Groenstrook
nffi.-riit waren de plannen van de ontwerpers om een open camping in te richten. Dit stuifie op

bezwaren van omwonegden in specifieke situaíes. In overleg met de omwone,lrden die het bestuur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben ontrnoet wordt nu verzocht om maatwerk te hanteren.

Oaar waar net voor de o*g""i"É wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te optercn vool het

werken mst een stoot, rnnlh bij-voorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit komt

een gfoenstrook op maat te hantere,n als buren er gezamenlijk uit komen.

Minimale oooervlakte kavel
tt de kavel miniÍnaal 450 n2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwaliatieve verbetering van het park. Maarwaarom 450m2

blijft onduidetilf rraiin vermoeden is aat het quotum in aantal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalve een deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en de

beschikbare ruimte.



Inspnaalaeactie I àenswiizn op vooÍontweÍp bestemmingqplan Rooye Asclt

Omdat er bij de uiwoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen vul dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450ín2

Planreqels
ln de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtverblijf
voor een korte aaneengesloten periode van maximaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblij$recreatie ruimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjectenhuren. \ryaaÍbij de kaveleigenaren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de rccrcanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot 1 november per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Asten" Prinsenmeer Lommel).

Bouwresels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane ma:rimale afitretingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzosk u deze vonn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wondt gemaakt

ErDloitatierekenins
Ingevolge paragranf 7.2 e;rploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gettreetreraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder ovedegging van de exploitatierekening of
exploitatieplan. Gelet wat er al venneld staat in de in de hlsiding van mijn brief aangehaalde notitie

'ïolmacht"rran de Belangenvereniging van l(aveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

oryloitaieplan op te ldenneÍnen'zodsÉ insicht in de y:rploftaie wor& gebodea. Omdat nu mdridelijk is wat

aJmanciele risióo's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's lunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogaclrend

\r-' \."*-.à" ss*y). . -.c}*....]o)o.( .
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Gollege van B&Wvan Genrert-Bakel
Postbus 10000

5420 DA Gemert

TÉVENS PER TELEFAX: 0492 3g 63 25

Onsla,nmerk ROZ|08.{6300/870

lJw l<enrrcfu VooronÍu,eÍp De Rooyecha Asch

fuhandeld elnr dhr. mr. R.J. mn Rijn
afiilezig op woensdag

Dfrt*iesnunmêi, (M75) 47373s

Faxnummer (0175)175700

E+nail Íj,van,rijn@arag.nl

Onderwerp: Inspraakreactie naínens familie Ophey

Roermond, 20 oktober 2008

Geacht Gollege,

Namens de familie A.Ophey, Haveltweg 45 te Handel, dien ik hierbij een inspraakreactie ín tegen het voor-

ontwerp bestemmingsplan " de Rooysche Asch'. Dit voorontwerp ligt van I september tot 21 oktober 2008
ter inzage.

Cliênten kunnen zich met het voorontwerp niet verenigen op grond van het volgende.

Cliënten zrjn woonachtig ín het buÍtengebied van Handel. Aan de oosEijde van cliënten bevindt zích cam-
ping De Rooye Asch. Aan de westsijde bevindt zich de Grintweg die toegang geeft tot De Rooyse Plas. Als
bekend vinden hier diverse watersporhctÍviteiten plaats.

Voorontwery
De camping is aangekocht door projectontwikkelaar Cocon Vastgoedmanagemênt BV en Joas Vastgoed
BV. Insteek van uw voorontwerp is de projeotontwikkelaar de gelegenheid te bieden om het plangebied

opnieuw in te richten. Kern van de plannen is om de Rooyse Plas te betrekken bij camping De Rooysche

Asch. Cliënten wonen hier tussenin.

Belangrijk te vermelden is dat ctiënten een bouwbedrijf aan huis hebben. Dit is als zodanig ook goed her-

kenbaar omdat cliënten een bord geplaatst hebben. Zij hebben de nodige kostbare apparaten en vertui-
gen.

Beperking woongenot
De bezwaren van cliènten liggen voor eên groot gedeelte in de sfeervan het beperken van het woongenot.

Cliënten vrezen dat uitbreiding van de camping een aanzienlijk grotere mete van overlast opleveÉ dan wel-
ke zij kennen. Hierbij kan gedacht worden aan meêr geluidsoverlast door gasten, auto's, muziek en ander

ARAG - Nederland, Algeínene RschtstfjsbÍrd VseÊkeÍingsmaatsohappij N,V.
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vakantieplezier. In het voorontwerp wordt dit ook erkend (paragraaf 5.2.1) Daarbij speelt zeker een rol dat
cliëntên ook nu al overlast eruaren door crÍminaliteit, seke in het openbaar sn drugsoverlast in het gebied bij

de Rooyse PÍas. Bovendien vrezen cliënten eên nog grotere toebop van hanggroepjongeren, met name op

de geplande parkeerplaats naast de buren van cliënten. Die hanggroepjongeren hebben nieb bij de cam-
ping te zoeken. Vooral huiten het sêizoên zal deza overlast groot zijn.

Als gezegd hebben cïiênten een bouwbedr'rjf aan huis. Daar is de nodige kostbare en gevaarlijke apparatuur

aanwezig. Cliënten dragen vanzelfsprekend zorg voor een goede afurendeling en veaekering van deze

apparatuur- Zij vragen zich echter af of u met dit gegêven rekening heeft gehouden bij de totstandkoming

van het voorontwerp. Aangeschoten campinggastan kunnen tot alÍes in staat zijn. Wat mogen cliëntenvan u

verwachten om er zeker van te zijn dat de apparatuur en daarrnee de bedrijfsvoering veilig zijn?

Geluidsniveaus
Het voorontwerp presenteert op pagindO een aantial geluidwaarden, Dezs mogen dan binnen de grens-

waarden van het Actlviteltenbeslult bÍljven; tbit ls dat cliênten nu weinig tot geen legale geluidsoverlast ken-

nen (daarbij laten wij illegale geluidsoverlast door drugspraktijken en hanggroepjongeren buiten besshou-

wing). VanzelFprekend zitten cliënten niet op een dergelijke verhoging van de geluidsniveaus te wachten.

Inkijk
Het voorontwerp behelst tevens de reafisatie van êen grote plas precies achter het perceel van cliënten.

Daarwaar de entree van de nieuwe camplng is gepland, moot volgens het vmrontwerp tevens een voor-

zieningengebouw venijzen. Het voorontwerp maakt het rnogetijk dat dit gebouw í2 meter hoog wordt. Deze

hoogte is voor cliênten onaanvàardbaar. Ër valt niet in te zbn waarom dit gebouw niet verder naar achteren
geplaatst kan worden. Bovendien begrijpen cliënten de extreme hoogte ervan niet. Cliënten realiseren zich

dat hun woning op gerede afstand van het gebouw ligt; hun perceel loopt echter dermate ver door dat van-

uit het gebouw zeker een onaanvaardbare inkijk in de achtetzijde van de tuin geeft, In het voorontwerp komt

op geen enkele wijze tot uitdrukklng waanom vmr deze hoogte is gekozen. Het voorontwerp is op dit punt in

strild met het motiveringsvereiste van artikel 3:46 van de Awb.

Verkeerckundige analyse
In de bijbehorende verkeerskundige analyse wordt een vijfialvarianten aan verkeersonFluitlng geopperd.

Zoale in de analyse naar voren komt is de Grintweg (variant 2) veel te smal om het vele extra verkeer te

verwerken. Gliënten staan tegenover deze variant dan ook zeer negatief.

Inhoud woningen
Voorts ervaren cliënten het als onrecht dat zij als burger in het buitengebied een woning mogen bouwen

met een maximale inhoud van slechts 500 kubieke meter. Dit terwijl het voorontwerp uitgaat ven recreatie-

woningen met een grotere inhoud. Op die manier werkt u de gedachte in de hand dat er met veel geld, veel

te koop is.
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Gonclusie
Benadrukt zij dat cliënten niet afl(eÍig zijn van een revitalisatie van het gêbied. Het voorontwerp kent alleen

een aantal verontrustende elementen. Naar het oordeel van cliënten kan een aantaleenvoudige aanpas-

singen of toezeggingen hen al geruststellen. Daarbij opperen zij met de klem de plaatsing van een hekwerk

dat hen beschernrt tegen ongenode gasten en hen bescherrnt tegen ongewênste inkijk

Reden waarom cliënten u rnet deze inspraakreactie vragen de plannen dusdar;ig aan te passen, dat de

overlast voor hen tot het minimale beperkt blijft en dat u hen daarvan ook kan overtuigen.
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gemert-Bakel
De Gemeenteraad van de Gemeente Gemert-Bakel
Wind Mee Recreatie BV
Postbus 10000
5420 DA Gemert

Datum: 19 oktober 2008

Beheft Voorontwerp bestemmingsplan De Rooye Asch

Geachte College, Geachte Raad, Geachte Directie,

Namens de hierna volgende partijen reageer ik op het door uw College ter inzage gelegde
voorontwerp bestemmingsplan De Rooye Asch (hierna: het voorontwerp):

l. De heer M.H.A. Biemans
2. Mewouw J.M.P.G. Biemans
3. De heer H.A.J.M. Biemans
4. De heer P.M.H.A. Biernans
5. De heer A.J. Biemans en Mewouw G.W.H. Biemans-Tielemans
6. Biemans Onroerende Goed BV
7. Stoeterij 't Vierspan

Genoemde partijen zdikhierna gezamenlijk als "Biemans" benoemen.

Sinds 2006 ben ik op gezette tijden geconfronteerd met de nieuwe ideeën over de Rooye
Asch.

Dit huidige recreatiepark sluit namelijk direct aan, Ílan mijn eigendommen, kad. bekend
Gemeente Gemert, sectie P.128, groot2,9l ha. Bekend voor Handel en omgeving als
Stoeterij 't Vierspan.

Voor het eerst melde zich eind 2006 de heer Nek namens Wind Mee Recreatie met de vraag
of ik evt. bereid was mijn eigendommen te verkopen dan wel anderszins deel te nemen in het
nieuwe bestemmingsplan.
Ik heb mij vanaf dat moment positief opengesteld voor onderhandelingen
Gezamenlijk hebben wij gebrainstormd in hoeverre de gronden, manege en stallingruimte
dienstbaar kon worden gemaakt aan het nieuwe recreatieplan.
Wij geloven daar ook in economische zin in in combinatie met een beperkt aantal
recreatiewoningen (+ 30).
De uiwoeringzal daaÍbij professioneel en economisch verantwoord plaats kunnen vinden,
waarbij een samenwerking en combinatie met Wind Mee Recreatie éen l" logische variant
hjkt.
Door rWind Mee is daarvoor in2007 positief over meegedacht.
Vanafjuni 2007 heb ik daarover vervolgens ook regelmatig contact onderhouden met
Wethouder Verkampen.
Over de procedure rw{e inbedding van mijn eigendommen in het nieuwe bestemmingsplan
dan wel een wijziging in het huidige bestemmingrlan heb ik op 14 augustus 2007 gesf,roken
met Wethouder Verkampen en zijn ambtelijke adviseur.

Nr.

;
I 2 1 oKT 2008



De voorlopige conclusie werd daarbij gehokken dat het niet zinvol was om aan te sturen op
een afzonderlijk bestemmingsplanwijziging voor mij, maar dit beter tegelijk in te doen passen
in het nieuwe bestemmingsplan De Rooye Asch, zoals thans aan de orde.
Immers mijn eigendommen liggen ook in het bestemmingsplan buitengebied (bestemming:
aanverwant agrarisch) net zoals een aantal eigendommen met de bestemming agrarisch welke
Wind Mee BV nu ook glaagfunctioneel wil overbrengen naar het nieuwe bestemmingsplan.
Uitgaande van een goede samenwerking met Wind Mee, beginnend met een private
overeenkomst tussen Wind Mee, de Gemeente Gemert-Bakel en ondergetekende lijkt dit een
goede weg tot gezamenlijk succes te kunnen worden en waarbij voor de Gemeente er oen
meerwaarde gaat ontstaan in de vorm van een prima aanvullende recreatieve en toeristische
functie (wonen en recreëren bij je paard o.a.).
Ik heb daarover een gedetailleerd conceptplan aangereikt aan Burgemeester Wethouders van
Gemeente Gemert-Bakel, aan de Gemeente Raad en aan Wind Mee BV in december2007.

Vanaf begin 2008 (in feite geldk opgaand met het inspraakeaject) heb ik met \I/ind Mee
getracht tot een overeenkomst te komen, zowel in de vorm van een optie als ook in de vorm
van een definitieve inbrengovereenkomst.
Gaandeweg is mrj echter in 2008 gebleken dat Wind Mee BV daaÍbij tot nu toe geen adequaat
vervolg geeft aan het uitdrukkelijke verzoek van mij, maar ook van de Gemeente om
gezamenlijk op te tekkeno incl. de nieuwe begrenzingen zoals nodig voor realisatie van mij
cq onze plannen.
Er is tot nu toe geen overeenkomst tussen Wind Mee BV en mij getekend" en dat vindt zijn
directie weerslag in het nu voorliggende voorontwerp.
Door Wind Mee BV zijn mijn plannen bewust (?) NIET verwerkt in het voorliggende
voorontwerp, noch is met mij de laatste maanden serieus inhoudelijk gesproken over de door
mij brj Wind Mee BV aangeleverde uitwerking.
Wel zijn door Wind Mee BV vanuit hetzelfcle bestemmingsplan buitengebied een aantal
gronden (ged. Thans gemeente-eigendom) overgeheveld en ingebracht in het voorliggende
voorontwerp bestemmingsplan De Rooye Asch.

Geachte College, Geachte Raad, Geachte directie van Wind Mee BV:
U begrijpt dat ik gezienhet voorstaande thans al bezwaar moet aantekenen.
Mijn bezwaren richten zich dus primaiÍ tegen het vooralsnog volledig voorbijgaan aan mijn
uitdrukkelijk verzoek aan Wind Mee BV en aan de Gemeente (vanaf december 2007 en gelet
op de voorgeschiedenis zoals hierboven Íumgegeven) om mijn eigendommen in totaliteit op te
nemen in het nieuwe bestemmingsplan.
Binnen dat kader breng ik nog de volgende zienswijze in:

Het totaalplan van Wind Mee BV behelst 450 woningen.
Er is sprake van een maximum van 503.
Het toevoegen van de aangepaste functie "Wonen bij je paard" met de benodigde 30
recreatiewoningen op mijn eigendommen is getalsmatig zeker mogelijk.
Daarbij wil ik conhactueel niet vooraf met handen en voeten gebonden zijn aan het al of niet
bereid zijn om daarover een contract te MoETEN sluiten met wind Mee BV.
Immers een principe in de Ruimtelijke Ordening is dat de functie van een bestemmingsplan
leidend moet zijn voor het bevoegde orgaan (de Gemeenteraad) en niet de toevallige
eigendomssituatie.!



Over de formule: '\ronen bij je paard" kort toelichtend het volgende:
Met een aantal deskundige uit de agrarische en recreatiesector heb ik daarover intensief
gesproken.
De tend een landeldke ontwikkelingen (900.000 paardenliefhebbers) in combinatie met
recreatief wonen "dichtbij je paard"zijn onmiskenbaar aanwezig en innovatief.
Deze vernieuwing past zeker ook in het beleid van de Gemeente Gemert-Bakel.
De synergie met De Rooye Asch behoeft geen nader betoog.

Verwijzend naar ter inza;ge gelegde voorontwerp bestemmingsplan nog enige kanttekeningen:

Op blz. 7 (midden) verwijst u nadrukkelijk op het toenemende belang van vrijetijdsbesteding
en de relatie daarbij met direct wonen.
(Toepasselijker kan mijn inbreng niet zijn !);

Op blz. 9 (bovenaan) constateert u dat er in dit gebied (en daaronder versta ik ook de
gemeentegronden in het buitengebied- welke u wilt gaan verkopen Íum Wind Mee- en mijn
eigendommen onder) in principe geen belemmering zijn om het terrein opnieuw in te richten.
Ergo: De huidige gemeentegronden wel inbrengen voor woningen en mijn eigendommen met
die bijzondere extra functie niet ? Dat zou onlogisch zijn !

Op blz. 9 (middenin) geeft u Íum open te staan voor het creëren van een kwalitatief
hoogwaardige leefomgeving! Mijn plan voldoet hieraan in hoge mate!

Op blz. 12 (3.3.7) wijst u op het innovatieve karakter van het nieuwe bestemmingsplan ect.
Het moge duidelijk zijn datmijn plannen daarbij naadloos aansluiten!

Tot slot:

Ik verwijs naar de eerdere door mij ingediende plannen, zoals aangeboden in december 2007.
Ik verzoek u met mij daarover spoedig contact op te nemen met als intentie te komen tot een
inbreng van deze ideeën in het nieuwe totaalplan De Rooye Asch.

Vooralsnog zn anltu begrijpen heb ik formeel geen andere keuze dan zoals hierboven
vertaald nu al bezwaar aan te tekenen tegen het voorliggende voorontwerp.

Als bijlage heb ik de toevoeging aan het ontwerpplan op bijgevoegde tekeningen gearceerd in

Uw reactie

Hoogachtend,

Mob:06-54995666



Hdgs.lj* síJd s*

i4; j%

'&4



^
/\

dorpsrood
/=\
hqndel
l.Jl

Teun Verkuijlen, Boskant 65, 5423 TTHandel, 
^, 

f;;;::ryff;
e-mail: teunverkuii len@planet.nl

Gemeente Gemert-Bakel
College van B en W
Postbus 10000
5420 DA Gemert-Bakel

Betreft: Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Handel, 16 oktober 2008

Geacht gemeentebestuur,

Middels dit schrijven willen wij u informeren over onze zienswijze betreffende het
voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch.
Allereerst willen wij voorop stellen dat wij een nieuwe ontwikkeling op de Rooye Asch van
harte toejuichen. De huidige situatie is niet wenselijk voor Handel en wij zien graag dat deze
op enige wijze drastisch gaat verbeteren.
Echter op de plannen zoals nu gepresenteerd in het voorontwerp bestemmingsplan hebben
wij onder andere de volgende opmerkingen c.q. bezwaren.

1. ln eerder overleg is vastgesteld binnen welke randvoonrvaarden de gemeente
Gemert-Bakel mee wil werken aan de herontwikkeling van het park. Volgens ons
wordt zeker aan een aantal van deze voonraarden niet voldaan.

2. De plannen zoals door Wind Mee gepresenteerd wijzigen keer op keer. Zodra er een
stuk wordt gepresenteerd, zegt men erbij dat het nog gaat veranderen. Ook dit werd
weer gezegd op de informatieavond op 23 september j.l. We vragen ons dan ook af
wat de waarde van dit voorontwerp bestemmingsplan is.

3. De ontsluiting via de Grintweg is erg onlogisch en niet gewenst. Een drukke onveilige
kruising met de Peeldijk en een voor alle gebruikers (automobilisten, fietsers en
voetgangers) onveilige Grintweg is het gevolg. WU hebben een nadrukkelijke
voorkeur voor ontsluiting via de Fuik.

4. Een deel van het nieuwe park is bestemd voor horeca en dagrecreatie. Het hoe en
wat hiervan is naar onze mening onvoldoende beschreven en geeft dus
mogelijkheden tot voor ons ongewenste of onvoorziene activiteiten. Bovendien z'rjn in
dit ontwerp ons inziens veel te weinig parkeermogelijkheden opgenomen en zijn
ontsluiting e.d. niet geregeld.

5. Er is geen enkele zekerheid of duidelijkheid gegeven over de beheersstructuur in de
toekomst. Wie gaat zorgen voor verhuur en beheer van het park nadat de bouw is
gerealiseerd?



6. Hoe zit het met permanent wonen, hoe houdt men onwenselijk verhuur aan
buitenlandse arbeiders tegen, of hoe wordt dat acceptabel geregeld? Hier schept het
voorontwerp geen of onvoldoende duidelijkheid.

Onze conclusie is dat het voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch zoals nu ter inzage
heeft gelegen nog erg veel onduídelijkheden en onvolkomenheden bevat.
Het definitieve bestemmingsplan kan pas onze goedkeuring krijgen indien het voldoet aan
alle eerder gestelde randvoorwaarden, verkeersveiligheid gegarandeerd is, het park
beheersbaar is en past binnen de (in ontwerp zijnde) structuurvisie voor Handel.

Met vriendelijke g
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Uw kenmefu Voorontwerp De Rooysche Asch

Behanclelcl door dhr. mr. R.J. van Rijn
afrrezig op woensdag

Doorkiesnummer (047 51 473 739

Faxnummer (04751473700

E4nail rj.van.Íijn@arag.nl

Onderwerp: I nspraakreactie namens familie Ophey

Roermond. 20 oktober 2008

Geacht Gollege,

Namens de familie A.Ophey, Haveltweg 45 te Handel, dien ik hierbij een inspraakreactie in tegen het voor-

ontwerp bestemmingsplan " de Rooysche Asch". Dit voorontwerp ligt van 9 september tot 21 oktober 2008

ter inzage.

Cliënten kunnen zich met het voorontwerp niet verenigen op grond van het volgende.

Cliënten zijn woonachtig in het buitengebied van Handel. Aan de oostz'ljde van cliënten bevindt zich cam-
ping De Rooye Asch. Aan de westzijde bevindt zich de Grintweg die toegang geeft tot De Rooyse Plas. Als

bekend vinden hier diverse watersportactiviteiten plaats.

Voorontwerp
De camping is aangekocht door projectontwikkelaar Cocon Vastgoedmanagement BV en Joas Vastgoed

BV. Insteek van uw voorontwerp is de projectontwikkelaar de gelegenheid te bieden om het plangebied

opnieuw in te richten. Kern van de plannen is om de Rooyse Plas te betrekken bij camping De Rooysche

Asch. Cliënten wonen hier tussenin.

Belangrijk te vermelden is dat cliënten een bouwbedrÍjf aan huis hebben. Dit is als zodanig ook goed her-

kenbaar omdat cliënten een bord geplaatst hebben. Zij hebben de nodige kostbare apparaten en voeÍui-
gen.

Beperking woongenot
De bezwaren van cliënten liggen voor een groot gedeelte in de sfeer van het beperken van het woongenot.

Cliënten vrezen dat uitbreiding van de camping een aanzienlijk grotere mate van overlast oplevert dan wel-

ke zij kennen. Hierbij kan gedacht worden aan meer geluidsoverlast door gasten, auto's, muziek en ander

ARAG - Nederland, Algemene Rechbbijstand Vêzekeringsmaabchappij N.V.
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vakantieplezier. In het voorontwerp wordt dit ook erkend (paragraaf 5.2.1) Daarbij speelt zeker een rol dat

cliënten ook nu al overlast ervaren door criminaliteit, seks in het openbaar en drugsoverlast in het gebied bij

de Rooyse Plas. Bovendien vrezen cliënten een nog grotere toeloop van hanggroepjongeren, met name op

de geplande parkeerplaats naast de buren van cliënten. Die hanggroepjongeren hebben niets bij de cam-
ping te zoeken. Vooral buiten het seizoen zal deze overlast groot zijn.

Als gezegd hebben cliënten een bouwbedrijf aan huis. Daar is de nodige kostbare en gevaarlijke apparatuur

aanwezig. Cliënten dragen vanzelfsprekend zorg voor een goede afgrendeling en vezekering van deze

apparatuur. Zij vragen zich echter af of u met dit gegeven rekening heeft gehouden bij de totstandkoming

van het voorontwerp. Aangeschoten campinggasten kunnen tot alles in staat zijn. Wat mogen cliënten van u

verwachten om er zeker van te zijn dat de apparatuur en daarmee de bedrijfsvoering veilig zijn?

Geluidsniveaus
Het voorontwerp presenteert op pagina 20 een aantal geluidwaarden. Deze mogen dan binnen de grens-

waarden van het Activiteitenbesluit blijven; feit is dat cliënten nu weinig tot geen legale geluidsoverlast ken-

nen (daarbij laten wij illegale geluidsoverlast door drugspraktijken en hanggroepjongeren buiten beschou-

wing). VanzelËprekend zitten cliënten niet op een dergelijke verhoging van de geluidsniveaus te wachten.

Inkijk
Het voorontwerp behelst tevens de realisatie van een grote plas precies achter het perceel van cliënten.

Daar waar de entree van de nieuwe camping is gepland, moet volgens het voorontwerp tevens een voor-

zieningengebouw verrijzen. Het voorontwerp maakt het mogelijk dat dit gebouw 12 meter hoog wordt. Deze

hoogte is voor cliënten onaanvaardbaar. Er valt niet in te zien waarom dit gebouw niet verder naar achteren

geplaatst kan worden. Bovendíen begrijpen cliënten de extreme hoogte ervan niet. Cliënten realiseren zich

dat hun woning op gerede afstand van het gebouw ligt; hun perceel loopt echter dermate ver door dat van-

uit het gebouw zeker een onaanvaardbare inkijk in de achtezijde van de tuin geeft. In het voorontwerp komt

op geen enkele wijze tot uitdrukking waarom voor deze hoogte is gekozen. Het voorontwerp is op dit punt in

strijd met het motiveringsvereiste van artikel3:46 van de Awb.

Verkeerckundige analyse
In de bijbehorende verkeerskundige analyse wordt een vijftal varianten aan verkeersontsluiting geopperd.

Zoals in de analyse naar voren komt is de Grintweg (variant 2) veel te smal om het vele extra verkeer te

verwerken. Cliënten staan tegenover deze variant dan ook zeer negatief.

Inhoud woningen
Voorts ervaren cliënten het als onrecht dat zij als burger in het buitengebied een woning mogen bouwen

met een maximale inhoud van slechts 500 kubieke meter. Dit terwijl het voorontwerp uitgaat van recreatie-

woningen met een grotere inhoud. Op die manier werkt u de gedachte in de hand dat er met veel geld, veel

te koop is.
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Gonclusie
Benadruld zij dat cliënten niet afkerig zijn van een revitalisatie van het gebied. Het voorontwerp kent alleen

een aantal verontrustende elementen. Naar het oordeel van cliënten kan een aantal eenvoudige aanpas-

singen of toezeggingen hen al geruststellen. Daarbij opperen z'rj met de klem de plaatsing van een hekwerk

dat hen beschermt tegen ongenode gasten en hen beschermt tegen ongewenste inkijk.

Reden waarom cliënten u met deze inspraakreactie vragen de plannen dusdanig aan te passen, dat de

overlast voor hen tot het minimale beperkt blijft en dat u hen daarvan ook kan overtuigen.
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InspÍraakÍeactie / zienswijze op vooÍontwerp besterumingsplan Rooye Asch

Eígenaar van kavel : kavelnummer:

Flandel, t9 oktober 2008

perceelsnummer:... ...

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Befieft: inspraalcreacties oo vooront$'erp bestrlj.urqingsplaqlgsreatiepark "De Roove Asff

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordeninl5 en de bepalingen ran het Besluit ruimtelijke eldsning dien ik
als belanghebbende mijn inspraakreacties in og; íret voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag "verslag naar aanleiding v..;r de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
"votnacht" welke stukken zijn opgesteld door rle Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk strir}&en reed-; ran uw college zijn aangeboden, welke stu}Í<en ik hierbij
als herhaald en ingelast beschouw, verzoek u irryt plan aan te passen en in overeenstemming te brengen met
mijn inspraalaeacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wor& als aanleiding van het te ontwilJcelen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopenà} jaar in ven'al is geraakt. Hot lijkt op een rechtstneekse aanval al zouden de

gemeentebestrrurders al 20 jaar met de handen L'ver elkaaÍ hebbet gezëten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De canrping was.irlst een florerend 3 sterren campingbedrijf meÉ wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping aan een project ontrrikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

neerwaaÍtse spiraal. Deze projectontwikkelaar lad dezelfcle plannen als de projectontwikkelaar van nu met

het enige verschil dat het nu in een ander jasje ir; gestoken. In 1999 gaf h* gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele veriroop \ían kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen l$rvam van projectontwiRel.aars.

lfuidiqe bestemminssplan
Verzocht wordt vanuit het oogpunt van enerzijols de rechtszekerheid en anderzdds de efficiency in de

handbaving van nizuwe gevallen en de aanstuiing en ondersteuning ervar om de overgangsbepalingen

ruimerte hanteren met dien verstande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het

voorotrtweÍp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in

enigerlei opzicht van dit plan afrn'ijken, mogeÍl'worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maxirnale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebnrik van gronden en bouwwerken daÍ bestond ten tijde van het vankractrtworden van het verbod

tot gebruik in stijd met de aan die gronden en trouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

rnoiitt van het plan mag worden vooÍtgeTr,t of gewijzigd zolangen voor mver de strijdigheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naarde aard en omvang niet wordt vergroot.

o
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tnqpaalfieactie t àeÍlsrÁizF op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
L dtt pt* *ordt het gemeentelijk beteid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden óf ut plannén zijn dater een zendplaats wordt g€plaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

plan een intentieverkl-iog op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostitutiebeleid
I" h"t pt* *.te het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opg"oà*"n zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ifi ï ir dit plan een irtentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drugsbeleid
Te*tjt dtt pt* *"1 het prostitutiebeleid en het beleid bij hst plaatsen vaÍr zendmasten integraal opneemt,

wordLer geèn woord geàpt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op Oit putk nimmer een (soft) drugpbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Uit erati"td*.riuritrgsdeskundigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op h€É parkl uensen wordJn eerder op ttuo gegrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

dan door mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daamaast gaat er een positief impuls vanuit met

betrekt<ing tot de besteding"o-Uij de ptaatsetijke ondememingen, horec4 we*gelegenheid leerkrachten etc.'

Mede uit Íet oogpunt vaniechtszekerheid wórdt verzocht om een generaal pardon voor de kampeerders die

er ten tijde u* aê tervisielegging van het ontrn'erp van dit plan (semi) permanent veólijven en hieraan een

uitsterft eleid te koppelen.

om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere pefmanent yone.ntegente gaan en gelet

ó ftË, reitiatónform dit plan van de 450 recr€atiewoningen er op 300 een beleggingsmodel wordt

g€plaatst u/aaóij voor deze 300 objecten een bedri.ffsmatige exploitatie geldt, verznt-\ ft o in dit plan voor

deze 300 recreatiewoningon een Uearijfsmatige paq4graaf van toepassing te lf€n verklaren. Met dien

vemtande dc de 300 gep-laat$te tecteatiewoniogél uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

waarcioor pcrmafletrte bewoning auomatisch nie.- !: tcegasiaan!

TBS kliniek
Celrt 

"p 
het nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tls maatregel tijdens de duur 

_

van hun behandeling te huisvesten en de oruust de het inmiddels te riteeg heeft gebracht bd onder andere de

Ilandelse ge*re cÍrp verzoek ik u in dit plan te rcgelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd át* worden voor de huisvesting van mauren waaÍvoor een tbs maatÍegel is opgelegd.

Verkeersontsluiting

ffi ï,*1l'ffiJ*ilffi !:if ffjJ,'ï:ffiïfJïif'lïff fl'ff*ïffff ïï"i'Í'o
ioprn *uitttr*r de bedrijven van de Big1elaaÍ,ïuft27,en van de Els, Fuik 24 ájn gevestigd maar buiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten.

Groenstrook
Gr"*krttÈ waren de plannen van de oÍrt$rerp€rs om een open camping inte riclrten. Dit stuitte op

beznaren.*o o**ooddrn in spccifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben ontmoet wor& nu verzoclrt om maatwerk te hanteren.

Daar waar het voor de oàg""iog wensetijk is om met een brede groenstrook te werken te opteÍen voor het

werken met een sloot, waËn bijvoorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit kornt

een groenstrook op maat te hanteren als buren er gezamenltjk uit komen.

Minimalq opnervlalce kavel
de kavel minilnaal 450 m2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een krryalitatieve veóetering van het park. Maarwaarom 450m2

blijft onduidelijilnaijn vermoeden is aat het quotum in aantal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

wórden en er derhaluê een deelsom is gemaakt van het aantal toegestane overnachtingplaatsen en de

beschikbaÍe ruimte.
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InspraatcÊactie / zienswijze op vmÍontilerp besteruningsplan Rooye Acch

Omdat er bij de uiwoering van de plannen ook grotere kavels onBhan,vetzoek ik u om een

overgangsbeealing te hanteren. Dat eigenaren van lavels die deze kavels bezitteir ten tijde van de

tervisielegging van het voorcntweÍp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te PlaaÍsen conform
de afinetingen rmn dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planreeelq
In de planregels ran dit plan wordt de definitie van verblijÊrecreatie omschreven als recreatief nachwerblijf
voor een korte aaneengesloten periode van maximaal twee rnaanden. Uit het oogpunt rian rechtszekerheid

voor de besaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begnp
veólijftrecrotie ruimer te hanteren. WaaÍbij er een ondemcheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreamen. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. Waaftij de kaveleigenarcn een verblijfrrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreaÍrten die huren een veólijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termdnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I novembeÍ per kalenderjaar. (Referenties: Ooststapp€,n groep Asten, Prinsenmeer Lommel).

Bournregels
Dit plan maakt nu onderscheid arssen toegestane maximale aftretingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens tffindmee BV en bouwwerlren die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze voÍm van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voortoegestane aftnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onde,rscheid ongedaan wordt gemaakt

ffi7.2 exploitatieplanplich zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeed€raad dit plan aangeboden om deze goed te kzuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
èxploiatieplan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de inleidiag ran mijn bridaangehaalde notitie

'Aolmach"van de Belangenvereniging rmn Kaveleigenalen Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel ecn

-..qlait*ieph op.te laÉên ne,men zodat iuzicht iq dir.qxplqita$e.wrg$ gebóden. Ortdqt nu oaduideltik is q4Í
de-financiáe risico's zijn voor de huidige kaveleigeiihén en de gemeit-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiêle risico's l<rurnen worden aftedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraalcreacties toe te lichten



Inspraakreacue / zienswijze op vooÍontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Eigenaar van kavel : kavelnummer: /* Z Z
Handel, 19 oktober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420DAGEMERT

perceelsnumm 
"r,.?. L. tt g

t 7 0t(ï. 2008

Betreft : inspraakreacties op voorontwerp bestemmingsplan recreatiepark "De Rooye Asch"

Geacht College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen van het Besluit minrtelijke ordening dien ik
als belanghebbende mijn inspraalaeacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag "verslag naar aanleiding van de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
"volmacht" welke stukken zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye
Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds aan uw college zijn aangeboden, welke sF:kken ik hierbij
als herirraald en ingeiast beschouw, verzoek u iret pian aÊn te p€guÈir su in ilz-ÉrerrtusioiÍii;lg i= *Lrer:5:,. i"==t

mijn inspraakreacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wordt als aanleiding van het te ontwikkelen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopen20 jaar in verval is geraakt. Hst lijkt op een rechtstreekse aanval a[ zouden de

gemeentebestuurders al 20 jaar met de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren campingbedrijf met wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping Íurn een project ontwikkelaar werd verkocht begaf het zich en een

neerwaartse spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfcle plannen als de projectontwikkelaar van nu met

het enige verschil dat het nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat hst

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen kwam van projectontwikkelaars.

Huidi ge bestemmingsplan
Verzoctrt wordt vanuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nieuwe gevallen en de aansturing en ondersteuning ervÍur om de overgangsbepalingen

ruimer te hanteren mst dien verstande dat bouwwerken" welke ten tijde van de tervisielegging van het

voorontwerp van dit plan bestaan" dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in
enigerlei opzicht van dit plan afirijkeÍ! mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maximale bebouwing van het hoofclgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van het veóod
tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

afwijkt van het plan mag worden voortgezet of gewijzigd zolang en voor zover de strijdigheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plart' naar de aard en omvang niet wordt vergroot.



Inspraalreactie / zienswijze op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
I" dtt ptr" *ordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden óf .r plannên zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

plan een intentieverklanng op te nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostitutiebeleid
I" h.t ptr" *-dt het gemeentelijk beleid ten aarzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opg"nà*"r, zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

i[ " 
in dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drugsbeleid
T*-Jt dtt pt- *el het prostitutiebeleid en het beleid brj het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

*ordt"", geèn woord geiept over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nernen dat op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Uit ervaringen van eriaringsdeskundigen blijkt dat permanente bewoning bijdraagt aan de sociale controle

op het parkl Mensen wordàn eerder op hun gedrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

dan door mensen die er tijdelijk hun vakantievieren. Daamaast gaat eÍ een positief impuls vanuit met

betrekking tot de bestedingen bij de plaatselijke ondernemingen, horeca, werkgelegenheid leerkrachten etc..

Mede uit Íet oogpunt van-rechtszekerheid wordt verzocht om een generaal pardon vgor de kampeerders die

er ten tijde 
"an 

àê tervisielegging van het onrwerp van dit plan (semi) permanent verblijven en hieraan een

uitsterfbeleid te koppelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere permanent wonqn tegen te gaan en gelet

op hËtfeit datánfonn dit plan van de 45b recreatiewoningen er op 300 een beleggingsmodel wordt

geplaatst waarbij voor dezé 300 objecten een bedrijfsmatige exploitatie geldt, verzoek ik u in dit plan voor

deze 300 recreatiewoningen een ueorgrsmatigepaÍag;naf van toepassing te laten vcrklaren' Met dien

verstande dat de 300 gep-laatste recreatiewoningèn uitsluitend voor de bedrijfsmatige verhurr bestemd zijn

waardoor permaflente bewoning automatisch niet is toogestaan!

TBS kliniek
Gelrt 

"p 
hrt nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tbs maatregel tijdens de duur

van hun behandeling tá huisvesten en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

Flandelse ge*re*"h"p verz.oekik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd 
^ttrn 

worden voor de huisvesting van mensen waarvoor een tbs maatregel is opgelegd.

Verkeersontsluiting
Geziende structuurvisie die de gemeente voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in dlO
plan te regelen dat het verkeer .rrao a" camping gelet op de verwachte verkeersdruk uig!-via de Fuik te laten

ioprn *átn-r de bedrijven van de Bíggelaar,Futk27, en van de Els, Futk24 zijn gevestigd maarbuiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten.

Groenstrook
n*r-t"fiit waÍen de plannen van de ontwerpers om een open camping in te richte-n. Dit stuitte op

bezwaren van omwonenden in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben ontmoet wordt nu verzoclrt om maatwerk te hanteren.

Daar wáar hst vooÍ de omgeving wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren voor het

werken mgt een sloot, waÉn bijloorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit komt

een gÍoenstrook op maat te hanteren als buren er gezamenlijk uit komen-

Minimale oppervlakte kavel
ord"td"lrJk " 

g"t"otifitd *urrom de kavel minimaal 450 Ín2 moet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaardé gesteld met betrekking tot een kwalitatieve verbetering van het park. Maar waarom 450m2

blijft onduidetrlt. Ufiin vermoeden is dat het quotum in aantal ovemachtingplaatsen niet overschÍeden mag

worden en er derhalve een deelsom is gemaakt van het aantal toegestaÍle overnachtingplaatsen en de

beschikbare rurmte.



Inspraalceactie / ziurswijze op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan.vsrzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
ln de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachtverblijf
voor een korte aaneengesloten periode van maximaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. Waarbij de kaveleigenaren een verblijfsrecreatie van365 dtgen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Aste4 Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan maakt nu onderscheid tussen toegestane maximale afrnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vorm van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afrnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploitatierekening
Ingevolge paragraaf 7.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
exploitatieplan. Gelet wat er al vermeld staat in de in de inleiding van mijn brief aangehaalde notitie

"volmacht"van de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel een

exploibtieplan op te laten nenl.en zodat inzícht in de exploitatie rvordt geboden. Omdat nu onduidelijk is wat

de financiele risico's zijn voor de huidige kaveleigena"rcn en de gemertóakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten

HoogaclÍend,

'71
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Inspraalaeactie / zienswijze op vooront\ilerp bcstemnningsplan Rooye Asch

vankavel :kavelnummet: \J 4S3t
t9 oktober 2oo8 \5 \ O 6

perceelsnummer:... .Eigenaar van kavel

Flandel,

Aenlekenpg
College van Burgerneester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Betreft: inspraalfieacties op vooronqw€rp b$r:mgungsBlan resreatiepark "De Rooye Asó'

Geacht Collegg
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordenir..g en de bepalingen van het Besluit ruimtelijke ordening dien ik
als belangftebbende mijn inspraalreacties in ei het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye ilich*.

Gelezen het verslag *verslag naar aanleiding lan de inspmakavondvan Windmee BV" en de notitie
'Aolmacht" welke shrkken zijn opgesteld do,'r de Belargenvereniging van Kaveleigonaren van de Rooye

Asch waar ik tid van *uen en. ",'ve.lk sfukken ree 1s aan uw college zijn aangeboden" welke stukJ<en ik hierbij
ais neÍiuald e'. rngulast besc;houw, r'erzoek u...et pran aan te pass$n en ir. overeenst$mmiiry le on:ngon met

mijn inspraakeacties.

Redactionele aanpassingen
In de inleiding wordt als aanleiding ran het te ontwikkelen nieuwe bestem@gsplan vermeldt dat het terrein
in de afgelopen2O jaar in verval is geraakt. Het lijkt op een rechtstreekse aaÉval al zouden de

gemeentebeshrurders al20 jaar m* de handen over elkaar hebben gezeten ehgewacht hebben op een

teloorgang van de canrping. De canrping was j,iist een florerend 3 sterren camfiingbedrijf ma wachtlijsten.

Tien jaar gelden toen de camping aan een project ontwikkelaar werd verkoctfi begaf het zich en een

neer$naarts€ spiraal. Ileze projectontwik&elaar had dezelf<le plannen als de projectontwikkelaar van nu met

het enige venchil dat hA nu in een ander jasje is gestoken. In l99g gaf hei g.-s'eentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele veri;oop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadat het in handen kwam van projectontrvikkllaars.

Huidi ge bestemmingsplan
Verzocht wordt vantrit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving rran nizuwe gevallen en de aansnuing en ondersteuning erv:ul om de overgangsbepalingen

ruimerte hanteren met dien veatande dat bou',nn'erkerl welke ten tijde van de tervisielegging van het

vooÍontwerp van dirt plan bestaan" dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden geborwd en die in
enigerlei opzicht van dit plan afivijken, mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maxirnate bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat lret gebnrik van grcnden en bouwwerken claÍ bestond ten tijde van het van kracht worden van hst verbod

tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en daÍ in enigerlei opzicht

afuijkt van het plan rnag worden voortgezet ot'gewijzigd zolang en voor nver de strijdigheid van het

gebruik, overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naarde aard en omvang niet wordt vergroot.



fnspraaloeadie / zienswijze op voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Zendmasten
I" dtt pl* *ordt het gemeentelíjk beleid ten aanzien van het plaatsen van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden of etptaotrên zijn dat er een zeirdplaats wordt geplaatsl. Derhalve verzoek ik u in dit

pf* 
""n 

intentieverklarinj op 19 nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

ffi*.hetgemeentelijkbeleidtenaanzienvanhetvestigenvanprostitutiebedrijvenirrtegraal
opg"nà*"n zonder te"veÀe6en of er plannen zdn óm een prostitutiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ifi í ir dit plan een intentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)drugsbeleid
ïr*tjl dtfita" *"1het prostitutiebeleid en het beieid bíj het plaatsen van zendmasten integraal opneemt, 

.

wordfer geen woord gràpt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op t" n.titn dat op Oiipart< nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden'

Permanente bewoning
Utt,*"rl"gr. r* eriaringsdeskundigen blijkt dat perrnanente bewoning bijdraagt ean de sociale controle

op h* parkl Mensen wordJn eerder op trur, gedrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

dan door mensen die er tijdelijk hun vakantieviergn, Daamaast gaateÍ een positief impuls vanuit met

betrelil<ing tot de bestedirigen bij de plaatselijke ondernemingen, horec4 werkgelegenheid leerkrachten etc..

Mede uit het oogpunt van rechtszekerheid wordt verzocht om een generaal putao" ugt de kampeerders die I
Liten tijde *" àê tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permanent veólijven en hieraan een

uitsterfbeleid te koppelen.

Om gevolg t" gru* À de wens van de gemeenteraad om verdere permanent wonen t€gen te gaan en gelet

og rrá rriti"táorot- dit plan van de 45b recreatiewoningen er op 300 eor_ beleggingsmodel wordt

g.iefr"t"t waarbij voor deze 300 objecten een bedrijftmatige exploitatie geldt, verzolk- ft u in dit plan voor

deze 300 recreatiewoningen een Uèarijfsrnatige paragraaf \xan to€pÍlssing !e l{€n verklaÍen. Met dien

ve*tarde dat de foo ggeï;src te.ráe*ooiog* uitstuitend voor de bedrijftmatige verhuur besternd zijn

á;irnloer perr'*ner*e-bi uronlng arÍ-onratisch niet i:l roegestaan

TBS kliniek
G"lrt 

"p 
h"t nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zijn met een tbs maatregel tijdens de duur 

.

van hun behandeting te huisvesten en de onrust die het inmiddels te weeg heeft gebracht bij onder andere de

tlandelse g*r"*.U"p verzoek ik u in dit plan teregelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd álen wordË voor de huisvesting van mffxlen$'iurvoor eentbs maxreg,el is opgelegd.

Verkeersoftsluiting
Gezien de stnrstuurvisie die de gemeeirte voor het bedrijventerrein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in di1
;l* t ;g"len dat hJverkeer ór u" camping ee]et oq_de verwachte verkeersdruk niet-via de Fuik te laten !
iop.n *rátn*r de bedrijven ran de Bigdehar; F"atk27, en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maar buiten

ae fuit om zoals genoemd in een van de varianten'

Groenstrook
A*rrtk4tJk waÍen de plannen van de ontví€rpeÍri om een open carnping inte richte-n. Dit stuite op

bezrrrraren *o o**oorod* in specifieke situaties. ln overleg met de omwone,nden die het bestuur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben ontmoet wordt nu verzoch om rnaatwerk te hanteren.

Daar waar het voor de omgwing wenselijk is om rnet een brede groenstrook te werken te opteren voor het

werken m't een slooit, wal-en b$-voorbeeld houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit kotttt

een gÍoenstrook op maat te hanteren als buren er gezamenlijk uit komen'

Minimale opLervlakte kavel
onduidelijk i, g"*oï*Gd-*uuro- de kavel minimaal 450 rnz moet bedÍagen. De gsmeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met berekking tot een kwalitatieve verbetering van het park. Maar waarom 450m2

blijft onduidefijf<. fvfijn vermoeden is dat het quotrÍn in aantal overnachtingplaatsen niet overschreden mag

worden en er derhalJ" .rn deelsom is gemaakt van het aantal toegestane ovemachtingplaatsen en de

beschikbare ruinte.



tnspr:aalreactie / zienswijze op voorcntwerp bestemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenare,lr van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen conform
de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450rnl.2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie ornschreven als recreatief nachtverblijf
voor e€n korte aaneengesloten periode van morimaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begnp
verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid wor& gemaakt tussen twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar:) hebben en recreanten die

de recreatieobjecten huren. WaaÍbii de kaveleigen4tren een veólijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreanten die huren een verblijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikeiijke termijnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben t€ weten een verblijfsrecreatie termijn van

I april tot I november per kalenderjaar. (Referenries: OosBtappen groep Asterq Prinsenmeer Lommel).

Bouwresels
Dit plan maakt nu onderscheidtussen toegestane rnucimale aftnetingen voor bouwwerken die gebouwd

wordeu door of namens Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik venoek u deze voÍm van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane aÊnetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat deze oederscheid ongedarilr wordt gemaakt

Exnloitatierekenins
Ingevolge Wa$aaf 7.2 exploitatieplqoplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

gemeederaad dit plan aangeboden om deze goed te keuren rcnder overlegging van de exploitatierekening of
exploiafieplan. Gelet waÍ er al vermeld staat in de i@eesg€hedde a€trie
"volmacht"nan de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch verzoek ik u in dit plan wel. een

orqplotr*ieplatt cp te lsten neÍnen zodst inzicht in d- orpleiate wordt ge$ode*: Omdaí nl,ondui{f-$! is ltat
6srfinanciële risico's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiële risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraalcreacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachten4

Handte$qping,_
Naam: Se-rÈ.. ue"n . .SÉS
Plaats:.È....n **r\* Datum: ... $..:...1.q>...'- aC).eB
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College van Burgemeestef, en \I/ethoudes Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10000'
5420 DA GEMERT

Amersfoort, 14 oktober 2008

Betreft; Z-rwswtjze vooronÍwerp besiemmingsplan'De Rooye Asch"

Geacht College,

Met deze brief wil ik reageren op het voorontwerp bestemmingsplan zoals dat gepresenteerd
is voorDeRooyeAscL Als eigeruar vanhet agrarische perceel op dehoek
Grintweg-Haveltweg wit ik op dit moment bezlnnw maken tegen de voorgenomen
bestemmingswli zig,ingvan agrarisch naar parkeer- en vubtijfsplaats- Dit omdat ik de
gevolgen van dsz,e bestemmingsra{iziging op dit momeru niet kan ovezierr

Tot op heden heb ik nog geen enkel schriftelijk bod van ïlt/ind Mee Recreatie BV ontvangen
voor verkoop van de grond- Dat WindMeeRecreatiEBV de grond al van bestemming wil
wijzigen in verband met de plannen die Wind Mee Recreatie BV met camping De Rooye
Asch heeft berneerndt mij dan ook te,lr zeerste en vind ik geen correcte handelswijze"

\zIet vriende$ke groet,

Breiftershaat 7
3817DS Amersfoort
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BelapgËnyenÊJriging y6n Kaueleigenalen Rqoye AE{*r
tlarellrreg 63
5dl3 tftÍ HEndel

Handel, 20 oKober 2008

Aantekenen
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemeft-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Betreft : inspraalqeadies op voorontwerp bestemmingsplan recreatiepqrk "pe Roovq Asch"

Geacht College,

Gelet op de gemeenteliJke inspraakverordening en de bepalingen van het besluit ruimtelijke
ordening dienen wij namens onze leden onze inspraakreactie in op het voorontwerp
bestemmingsplan "De Rooye Asch".
Deze reactie wordt ingediend door de recreanten en bewonerc van de Rooye Asch die op de Rooye
Asch een kavel in eigendom hebben of andere zakeliJke rechten op een kavel hebben en die lld ziJn

van de belangenvereniging van kaveleigenaren Rooye Asch (hierna: vereniging). Deze vereniging
heefr rechtspersoonlflrtreid (kamer van koophandelnummer t7I78740). Daarom is deze vereniging
te beschouwen als belanghebbende in de zin van artikel l:2 fidl en 3 van de Algemene Wet
Bestuursrecht.

Waar in deze inspraakreactie gesproken wordt wer \A/indmeeBV wordt ook bedoeld , Wndmee
Recreatie BV, Cocon vastgoed management BV, Windmee Parkmanagement BV en indien nog van
toepasslng Tania VastgoedBV.

Waar in dee inspraakreactie gesproken wordt over bewoners van de Rooye Asch wordt bedoeld
de groep mensen die zich in onze vereniging verenlgd hebben en een zakelijk recht op een kavel
van de Rooye Asch hebben en elders hun woon of verbliJÊadres hebben of op de Rooye Asch
wonen. Beoogd wordt dat partijen middels onze vereniging één aanspreekpunt hebben naar de
bewoners van de Rooye Asch. Van de mensen die een zakelfik recht op een kavel van de Rooye
Asch hebbenis9Ti6lid van onze vereniging,

In verband met de hercntwikkelingen op het park hebben we WindmeeBV en de gemeente reeds
een aantal stukken zoals brieven, verulagen en notities overhandigd/toegezonden. Deze stukken
dienen hierbiJ als herhaald en ingelast beschouwd te worden. Het gaat hierbrj om de notitie
"volmachf', de notitie "Beheersbaarheld d.m.v. een Juridische structnur", verslag ledenvergadering
van 27 september 2008, notulen onderhoud met wethouder Verlompen 16 september 2008, ),
verslag naar aanleiding van inspraakavond op het voorontwerp bestemmingsplan Rooye Asch,
verkoft verslag overleg met wethouder Verkampen dd.7 oktober 2008, ultgereiKe verklaringen
van de leden om geen volmacht te tekenen, brief bestuur belangenvereniglng van kaveleigenaren
Rmye Asch d.d. 15 augustus 2008,

De elementen van de inspraakeactie die hier voor u ligt en de elementen die eventueel ontbreken
in de inspraakreacties van de leden die Eebruik hebben gemaaK van ons inspraakreactieformulier
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(model lorenzo la) moeten hierbiJ als supplement op de inspraekreacffes van deze leden worden
beschouwd. Weliswaar beogen wiJ via onze vereniging éen aanspreekpunt te hanteren naar onze
ledën maar gelet op eventuele gercchteliJke procedures en in sommige gevallen specifieke
sltuatles hebben sommige leden er voor gekozen zelÊtandig een inspraakreactie in te dienen.
Deze leden ziJn zelfistandig aan te merken als belanghebbende ingevolge artikel 1:2 lid 1 van de
Algemene Wet BeSuursrecht. Deze leden verwachten daarom afzonderliJk door het college
schrlfrelljk op de hoogte gehouden te worden van het commenhar op de inspraak.

Samenvatting inspfaakeactlg belangÊnvereniging van kaveleigenêren Roove Asch
Het voorontwerp wldoet niet aan de voorwaarden die door de gemeente gesteld ziJn waardoor
belanghebbenden in hun rechtspositie aangetast worden. Het voorontwerp is te gebrekkig en te
prematuur om als basis te dienen voor de te ontwikkelen bestemmingsplan, De verenlging
vezoekt derhalve de gemeente het voorontwerp af te keuren en WindmeeBV opdracht te geven
een nieuw voorontwerp te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met de inspraakreacties
en door de vereniging aangedragen suggesties, op en aanmerkingen. De bewoners en paftijen die
in de klanlÈordgroep vertegenwoordlgd ziJn echt biJ de herontwlkkeling te betrekken.

Aanleiding herpntwikkeling parK

In de Inleiding van het worontwerp wordt door WindmeeBV als aanleiding van het te ontwikkelen
nieuwe bestemming$Flan vermeldt dat het tenein ln de afgelopen 20 jaar in wrval is geraakt. Dit
geeft een onJuist beeld. Het lijkt alsof gemeentebestuurders al 20 Jaar met de handen over elkaar
hebben gezeten en gewacht hebben op een teloorgang van de camping. De camping was juist een
florerend 3 stêrren campingbedrijf met wachtlfsten.
ïen Jaar gelden toen de camping aan een project ontwikkelaar werd verkocht begaf het zich en
een neerwaartse spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfde plannen als de
projectontwikkelaar van rtu, met het enige vensclril dat het nu in een ander jasje is gestoken. In
1999 gaf het gemeentebestuur nog aan dat het alle middelen zal hanteren om individuele verkoop
van kavels te voorkomen.
De bewonerc van de Rooye Asch zijn van mening dat de camping in verval begon te geraken
nadat het in handen kwam van pmJectontwikkelaars die de camping ingriJpend wllden veranderen
en de camping wilden transformeren van een gezirrcamping naar een vitlapark naar het model
van de Kanthoeve in Bakel.

Ondermeats communiceren WlndmeeBV
Zoals eerder geslgnaleerd naar WindmeeBV en het gemeentebestuur enaren wiJ de communicatie
met WindmeeBV als ondermaats. EnerziJds worden wU bU elke presentafie geconftonteerd met
weer geheel nieuwe plannen waarbij we andeziJds moeten eÍvaren dat er onvoldoende stukken
aangeleverd worden zowel voor als na de presentatie. Het ontbreeK aan goed onderbouwde
inhoudeliJke inturmatie. De inspraakbiJeenkomst dat op 23 september 2008 gehouden werd had
geen toegwoegde waarde en had zeker niet de kwaliteit dat van een inspraakàiJeenkomst
venrvacht mag worden. Ook het Ciemerts Nieuwsblad van 26 september 2008 opent met de fitel
"Ïnfoavond Rooye Ascfr mist structuur".
Er heeft geen c.q. onvoldoende bewonerspartlcipafie plaats gevonden en is er dus niet voldaan
aan het vezoek van de gemeente om belanghebbenden biJ de herontwlkkeling te betrekken.
Reden waarom wij verzoeken het voorontwerp af te keuren. Terwijl WndmeeBV naar buiten toe
presenteert alsof er voldoende bewonerspafticipatie is, signaleren wiJ hier nog eens dat de
vereniglng niet in de plannen van WindmeeBV betrokken wordt dat niet alleen de leden maar ook
het bestuur van de vereniging het gevoel heeft van een ad hoc beleid en een verwanend en
onsamenhangend plan van WndmeeBV. De vereniglng wordt bewust buiten de participatie
gehouden. TerwiJl de vereniging Juist beoogd om één aanspreekpunt te ziJn voor de biJzondere
grcep mensen die al lange tijd op de Rooye Asch wonen of recreëren ên rechten hebben
verworuen vanuit het verleden. De vereniging beoogt daamaast dat er door WindmeeBV eenduidig
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stellig en zonder voorbehoud met deze biJzondere groep gecoÍnmuniceerd wordt. Echter
WindmeeBV wil met de vereniging niet communiceren. De vereniging is niet vertegenwoordigd In

de klankbordgroep. Er bestaat een duidelijke behoefte in een goede communlcatie tussen
WlndmeeBV als proJectontwikkelaar en het bestuur van de vereniging die de belangen dus
behartigd van de Indlviduele kaveleigenaren op het park Onder deze goede communicatie vemtaat
het bestuur een open communicatie en het tijdig oppikken van door het bestuur gesignaleerde
zaken, Nu wordt dat In de herontwikkeling niet meegenomen maar wordt onder andere de
voorzitter van de vereniging, de heer Vleesenbeek, persoonlijk aangwallen en aangemerK als
oproerkraaler, een boeí een rebel.
Op voordracht van WlndmeeBV zit een bewoner van de Rooye Asch op persoonlijke titel Ín de
klankbordgroep maar is dus geen vertegenwoordiger van de vereniging of de bewoners. Er vindt
door deze persoon ook geen terugkoppeling plaab naar de bewonerc van wat in de
klankbordgroep is bespnrken.

TeruoFedgn paftnerc WindmeeBV
Zonder opgaaf van reden ziJn mevrouw Tanla en stedenbouwkundig bureau VHP In een cruciale
fase van de planvormlng niet meer voor WindmeeBV werkzaam. In de wandelgangen vememen
wiJ dat zij julst ingriJpende veranderingen hddden vezocht in hét voorontwerp,

Vefkgers gnBl uitingspf a n

Een definitlef ved<eersontsluitingsplan ontbreekt in dit vooronWverp. Derhalve verzoeken wlj u het
voorontwerp af te keuren en WndmeeBV op te draEen een nieuw voorontwerp In te dienen
waarbiJ rekenlng wordt gehouden met het opnemen in dit plan van een deffnlfief
verkeersontsluitingsplan. Nu is er dan deze inspraakeactie. Een formele stap, in een ftse waarin
er al een complete inrichtingsschets ligt en het denken over vêrschillende varianten al heeft
plaatsgevonden. Maar voor welke variant gekozen is, blijkt niet uit het voorontwerp en ook niet
tiJdens de inspraakóijeenkomst. Dus dient de beantwoording door WindmeeBV die straks zal
plaabvinden slechts om het voorliggende plan te vededigen. De vraag is: welk plan? l'let deel van
het plan dat betrekking heeft op ontsluiting via de Grintweg of om te ontslulten via de Fuik-
Peeld$k of een van de vele andere varianten?
Gezien de plannen diè de gemeente met het bedriJventerrein de Fuik heeft, verzoeken w'tj u om in
dit plan te reEelen het verkeer van de camplng gelet op de verwachte verkeersdruk del vla de
Fuik te laten lopen waar thans de bedrijven van de tsiggelaar, Fuik ?7, en van de Els, Fulk 24 zfln
gevestigd maar buiten de Fuik om uitkomende op de PeeldiJk zoals genoemd in een van de
varianten,

Behqqrsbaarheid dqof mlddef van een jurldische qtru$fuur.
Het gemeentebestuur heeft als voorwaarde gesteld dat de beheersbaarheid tot uitdrukking moet
komen, het voorontwerp voldoet hier niet aan. TenruiJl dit een van de hoofdpeilers van het proJect
is. Reden waarom wiJ veaoeken het voorontwerp af te keuren.
In onze notitle "Beheersbaarheid door middel van een Juridlsche structuu/', hebben wij de
gemeente reeds geadviseerd om WndmeeBV opdracht te geven de afzonderlijke modellen
Vereniging van Eigenaren en Coëperatie uit te werken naar de situatie op de Rooye Asch. Deze
vervolgens voor te leggen aan het bestuur van de verenigíng en aan de gemeente zodat parffJen
voHoende in staat worden gesteld een vergeliJking te maken en uitelndelijk een keus kunnen
maken voor welke Juridische structuur gekozen wordt. Het beshrur heeft al omstreeks 19 januari
2007 haar op en aanmerkingen gegeven aan WlndmeeBV over het model Vereniging van
elgenaren en toen al aangegeven dat een vergelijklng met de Cotiperatie benaderd vanuit enkel de
bepalingen uit het BurgerliJk Wetboek onvoldoende is om tot een weloverwogen keuze te komen.
WindmeeBV heeft hierop gereageerd dat het uitwerken van een Juridlsche structuur nu nlet
opportuun is. Terwijl, en het bestuur erkent dit, de juddische structuur juist de basis moet ziJn

voor de beheersbaarheid in de bekomst. De rechtsgevolgen voor bewoners van de Rooye Asch als
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gevolg van de plànnên van WindmeeBV zijn in het voorontwerp onduidelijk. De bewoners weten
nu niet waar ze straks aan toe z'[n met betrekking tot onder andere de verdeling van kosten,
financiële rislco's die aan h€t project verbonden zijn, hun gedoogstatus permanent wonen, de
medezeggenschapsstructuur, al deze items ontbreken in het voorontwerp. Hoe V\rindmeeBV de
beheerubaarheid inhoudeliJk denkt te ontwikkelen komt nÍet tot uitdrukking in dit voorontwerp. Nu

deze gegevens ontbreken stelt WindmeeBV ons niet in staat hierover een insBraakreactie te geven,

Huidige bestem,mingsplan
Veaocht wordt vanuit het oogpunt van enerzflds de rechtszekerheid en andenijds de efficÍency in
de handhaving van nieuwe gevallen en de aansturing en ondersfieuning eruan om voor dm
bijzondere groep huidige bewoners van de Rmye Asch een uiEondering te maken en de
overgangsbepalingen ruimer te hanteren met dien verstande dat bouwwerken, welke ten tflde van
de teMsielegging van het voorontwerp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of
kunnen worden gebouwd en die in enigerlel opzicht van dit plan afiruijken, mogen worden vergroot
naar de volgens dit plan toegestane maximale bebouwing.
Dat het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van
het verbod tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken geganen bestemming, en
dat in enlgerlei opzicht afrrijkt van het plan mag worden voortgezet of gewijzigd zolang en voor
zover de str'rjdigheid van het gebrui( overeenkomstig de bestemminEen op dit plan, naar de aad
en omvang niet wordt verEroot.

Zendmasten. PfostituUebeleid. (Sofr)druosbele,i$
In dit plan worfr het gemeentelljk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten en het
vestlgen van prostitutiebeddJven integraal opgenomen zonder te vermelden of er plannen ziJn dat
er een zendmast wordt geplaatst of een prosfiUfiebedrif gevestigrd zal worden.
Derhalve vezoeken wiJ u WndmeeBV op te dragen in dit plan een intentianerklaring op te laten
nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden en ook nlmmer een
prosHtutiebedriJf gwestigd zal worden. Tenvijl dit plan wel het prostitutiebeleid en het beleid bij
het plaatsen van zendmasten integraal opneemt, wordt er geen woord gerept over het
softdrugsbeleld. Derhalve veaoeken wiJ u WindmeeBV op tê dragen in dlt plan een
intentleverklaring op te laten nemen dat op dlt park nimmer een (soft) drugsbedriff gevesUgd zaf
worden.

Permanente beïvonlng
Uit ervaringen van ervaringsdeskundigen bliJK dat pennanente bewoning biJdraagt aan de sociale
confrole op het park. Mensen worden eerder op hun gedËg aangesprcken door mensên die er
permanent verbliJven dan door mensen die er tfidelijk hun vakanUevieren. Daamaast gaat er en
positief impuls van uit met betreliking tot de bestedingen biJ de plaabeliJke ondernemingen,
horeca, we*gelegenheid leerkrachten etc.. Maar dlt moet wel door de orngeving gedragen kunnen
worden. Mede uit het oogpunt van rechtszekefteld wordt verzocht om een generaal pardon voor
deze biJzondere groep bewonerc (65 kavels) die In onze vereniging veftegenwoordigd zljn en die
er ten tiJde van de tervlsielegging van het ontwerp van dit plan (semi)permanent verblijven en
hieraan eefl uitster'Íbeleid te koppelen. Vele van deze beumnerc beschikken al over een
(tldelij ke)gedoogstatus.
Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad en de klankbordgroep om verdere
permanent wonen tegen te gaan en gelet op het feit dat confurm dit plan van de 450
recreatiewoningen er op 300 een beleggingsmodel wordt geplaaFt waarbij voor deze 300 objecten
een bedriJËmatige o<ploitatle geldt, venoeken wiJ u in dit plan voor deae 300 recrcaffewoningen
een bedriJftmatige paragraaf van toepassing te laten verklarcn. Met dien verstande dat de 300
geplaatste recreatlewoningen uitsluitend wor de bedfiJftmaUge verhuur voor een bepaalde
huurtfd bestemd ziJn waardoor permanente bewoning automailsch niet is toegestaan! Voor de dan
ongeveer 85 overige privé-recreatiewoninEen (450-300-65) permanente bewoning nlet toestaan
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door daar per jaar een maximale gebrullstermijn aan te koppelen

TBS kliniek
Gelet op het nationaal probleem om mensen welke veroordeeld zfln met een tbs maatregel tijdens
de duur van hun behandeling te huisvesten en de onrust die het Inmldtlels te weeg heeft gebracht
bfi onder andere de Handelse gemeenschap verzoeken wiJ u in dit plan te laten regelen dat geen
van de h plaatsten recreatiewoningen bestemd zullen worden voor de huisvesting van mensen
waaruoor een tbs maatregel is opgelegd en hun (dag)behandeling bij het GGZ- ootrbrabant, Huize
Padua of elders volgen.

Groenstrook
Aanvankelfik waren de plannen van de ontwerpers om een open camping in te richten. Dit strJitté
op bezwaren van omwonenden in speciffeke situaties. In overleg met de omwonenden die het
bestuur van de kaveleigenarên op de inspraakbijeenkomst hebben onmoet wordt nu venocht orn
maatwerk te hanteren. Daar waar het voor de omgeving wenselijk is om met een brede
groenstrook te werken te opteren voor het werken met b$voorbeeld een sloot, wd en bijvoorbeeld
houtopshnd en daar waar de omgwing er gezamenlijk uit komt een groenstrook op maat te
hantercn als buren er gezamenlijk uit komen.

Minimale oppervlaKe kavÊl
OnduideliJk is gemotiveerd waarom de kavel minimaal 450 m2 moet bedragen. De gemeente heeft
dit als randvoorwaarde gegteld met betrekking tot een kwalltatieve verbetering van het park, Maar
waarom 450m2 blfift onduidelijk. Onze vermoeden is dat het quotum in aantal
overnachtingplaaben niet overschreden mag worden en er derhalve een deelsom is gemaakt van
het aantal toegestane overnachtingplaatsen en de beschiktare ruimb. Omdat er bij de uiWoering
van de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoeken wij u om een overgangsbepaling te
hanteren, Dat voor de kleine biJzondere groep eigenaren van kavels die deze krvels bezÍ'tten ten
Ujde van de tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwv*erken
op te plaaben conform de afinetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te
moeten uitbreiden tot mlnlmaal 450m2

Verblilfrrecrqqtie
In de planregels van dit plan wordt de definitie van voblijËrecreatie omschreven als recreatief
nachtverbliff voor een koÉe aaneengesloten periode van maximaal twee maanden, Uit het oogpunt
van rechEzekerheid voor de bestaande gwallen en eenduldigheid voor de nieuwe gelallen
verzoeken wij u het begrip verblffirecreatie op een ander manier te hanteren.
Waarbij er een onderccheid wordt gemaakt tussen drie soorten groepen recreanten. NameliJk de
groep rereanten die reeds een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben, recreanten die de
recreatieobJecten huren, recrcanten die een van de 300 voor de verhuur gebouwde
recreatiewoningen betrekken. WaarbU de groep huidige kaveleigenaren een verbl$Ërecreatie vaÉ
365 dagen wordt gegund en de recreanten dle huren een verbliJËrecreafie termiJn wordt gegund
conform de gebruikeliJke termiJnen indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou
hebben te weten een verbliJÈrecreatie termiJn van I april tot I november per kalenderJaar.
(Referenties: Ooatstappen groep Asten, Pdnsenmeer Lommel) . Tot slot de groep recreanten die
een obJect huren van een van de 300 voor de verhuur gebouwde recreatiewoningen een recreatief
nachtverbliJf toe te staan voor een kofte aaneengesloten periode van maximaal twee maanden per

Jaar .

Eouwregels
In de notÍtie ovolmacht"rhebben wiJ al aangegeven welke risico's In beeld moeten worden
gebracht, Geen van deze elementen ziJn terug te vlnden in het voorontwerp. Er ls bijvoorbeeld
geen ondenoek gedaan naar de fysieke gwolgen van het bouwen nabij de bestaande
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recreafiewoningen dit terwiJl de omgevingsfactoren daar toch alfe aanlelding toe geven:
ondergrondse bekabeling van nutwoofizieningên, hoge grondwaterstand, slappe bosgrond, de
huidige recrcatiewoningen geen fundering hebben enz. Reden waarom wiJ vezoeken tot afl(eur
van het voorontwerp omdat wiJ onvoldoende in staat worden Eesteld op de verwachte problemen
bij de bouw en hierop geen inspraakeactie kunnen geven.
Dlt plan maakt daamaast onderscheíd tussen toegestane maximale aftneUngen voor bouwwerken
die gebouwd worden door of naméns Windmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de
kampeerderc zelf. WiJ vezoeken u deze vorm van onderscheid op te laten heffen en de regels die
gelden voor toegestane afmetingen voor bouwwed<en zodanig te redigeren dat deze onderucheid
ongedaan wordt gemaakt

Economische haalbaarheid en econolnische crisis
In de notifie'Volmachf', welke wiJ hierbij als herhaald en ingelast beschouwen hebben we onze
aandacht gewaagd voor de economische haalbaarheid. Geen van de items waar w'tj om verzocht
hebben om deze mee te nemen in het plan zijn terug te vinden in het loorontwerp. Het college
heeft de economische haalbaarheid van het plan ook als voorwaarde gesteld. Het voorontwerp
geeft geen c.q. onvoldoende antwoord op de vraag of het plan van Wndmee op de langere
termijn economisch haalbaar is. Zeker in combinaUe met de |<redietcrisis waar de economie thans
mee te maken heeft, is dit een relernnte vraag. Wij vezoeken derhalve het voorontwerp af te
keuren.
Wij hebben in de notitie 'lolmachf in paragraaf 7. 'ïVie worden de proJectonhMk*elaars", de
gegevens verzameld die we aan \OindmeeBV hebben gevraagd ondermeer om tot uitdrukking te
laten brengen hoe de conHnul'telt gewaarborgd is met betrekklng tot het commercieel beheer, het
evenileel besturen van een Vereniging van êigenaren, de bewonersparticipafie, het technisch
beheer, het Jaarplan, de meerjarenbegroting, de bouwvoorbereiding, de priJs- en conFactvorming,
de uitvoering(controle), de oplwering, de (na)calculatie, het administratief/ffnancieel beheer, de
positionering administratieve organisatie, de procesplanning enz. Geen van deze items zijn
verwerK in het voorontwerp.
Daamaast ls ook piet ingegnan op ons verzoêk om In beeld te brengen welk (financieel) d$co de
individuele kaveleigenaren lopen als het proJect dreigt te mislukken, de individuele bouwkos,ten
fors afirufken, als bouwvergunningen niet worden verleend. Van al deze items is vooraf door
ervaringscijfers, kengetallen, prognosetechnleksn enz. te benàderen waar de bewonets van de
Rooye Asch (lndividuele kaveleigenaren) rekening mee moeten houden.
Wij persisteren in ons verzoek dat dit in een voorontwerp meegenomen wordt. Deze
onduldeliJkheid betekent in feite dat wij als belanghebbenden/betrolrkenen niet c.q. niet voldoende
in staat ziJn gesteld om adequaat op het voorontwerp te reageren en zodoende van ons
inspraakrecht gebruik te maken.

E:oloibtierekening
Ingevolge paragraaf 7.2 o<ploitafieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan
wordt de gemeenteraad dit plan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de
exploitatierekening of exploitatieplan. Indien de gemeente het voorontwerp nlet afl<eurt vezoeken
wij mede gelet op wat er al vermeld staat in de notltie "volmacht", welke we hierbij als herhaald
en Ingelast beschouwqn, in dit plan wél een ocploitafieplan op te laten nemen zodat inzlcht wordt
geboden in de exploitatie en economische haalbaafieid op de langere termijn . Omdat nu
onduideliJk is wat de financiële risicot zfin voor de huidlge kaveleigenaren en de gemert-bakelse
gemeenschap en hoe deze financlële rislco's kunnen worden afgedeK,

Wij ziJn altijd bereid onze inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten.
Sinds een paar weken vindt er werleg plaats met wethouder Verlompen. We hebben vertrouwen
in dit overleg en hebben het gevoel dat we In dit overleg serieus worden genomen en echt
gehoord worden. We zitten nu echter ook in de formele fase dat er Inspraakvlsies moeten worden
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Inspraalreactie op vooro'ntwerp bestemmingsplur Rooye Asch

ingediend. Parallel aan dit proces vindt dus overleg plaats met wethouder Verkampen wat we tot
nog toe als iets vruchtbaars eÍvaren.
In deze inspraakreactie zfn wiJ ingegaan op het voorontwerpbestemmingsplan van WindmeeBV.
De reactie bestond uit een aantal elementen, te weten: kritiekpunten op het voorontwerp zelf en
de handelwfize van WindmeeBV, vezoeken om lnt voorontwery af te keuren, vragen over het
voorontwerp en suggesties tot verbetering. Gezien het gestelde in de inspraakverordening is het
college gehouden op al deze elementen In te gaan in haar reactie, Aangezien we het bestuurliJk
apparaat van de gemeente niet onnodig willen belasten en we er op verbouwen dat door
burgerparHdpatie en goed werleg de herontwÍkkeling van de Rooye Asch gestalte kan krijgen
verzoeken wlj uw college het voorontwerpplan af te keuren en WindmeeBV op te dragen een
nieuwe voorontwerp te ontwikkelen waarbij eneziJds rekening gehouden wordt met de in deze
inspraakeactie vermelde onderwerpen alsmede de vereniging en andere belanghebbenden
daadwerkelijk te betrekiken in de planvorming subsidlair veeoek wij he,t college het
vsorontwerpplan in overeenstemming te brengen met de in deze inspraakreactie en b'rJbehorende
verslagen, notitle, enz. gênoêmde aanpassingen

Uw bericht zien wij met belangstelling tegemoet.

Namens de belangenvereniging van kaveleigenaren

BiJlagen:
1. lijst NAW-Eegevens leden belangenvereniging;
2. Nofifie volmachU
3. Beheercbaafteid d.m.v, een juridische *ructuur
4. Verslag ledenvergaderÍng 27 september 2008
5. Concept notulen onderhoud met wethouder Verkampen 16 september 2008;
6. Verclag naar aanleiding van inspraak avond op h€t voorontwery bestemmingsplan Rooye Asch;
Vercfag onderhoud met wethouder Verkampen dd,7 oKober 2008
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NOTITM VOLMACHT versie 16 september 2008

Aanleiding
WindmeeBV heeft de kaveleigenaren op de Rooye Asch verzocht om aan WindmeeBV een
volmacht te verlenen zodat de kavels van de kaveleigenaren ingebracht kunnen worden in een
door Windmee BV op te zetten Vereniging van Eigenaren.
In deze notitie wordt ingeg;aan op de algemene betekenis van een Vereniging van Eigenaren en
waaÍom het op dit moment nadelig is voor de kaveleigenaren om deel te neÀen in een
Verenigrng van Eigenaren. Daarna wordt ingegaan op de risico's voor de kaveleigenaren
indien men instemt met het inbrengen van zijn kavel in een juridische structuut dat nog
uitgewerkt dient te worden. De notitie eindigt met een conclusie van het bestuur van de
Belangenverenigng van KaveleigenÍLren van de Rooye Asch.

Inhoudsopgave

I VERENIGING VANEIGENAREN
l.l Vereniging van eigenaren
1.2. VvE en apparternentsrechten reeds in 1999 onderzocht
1.3. Grootstemrechthouder

2 WAARDE\IERMEERDERING
2.I tffaardevermeerdering een schijnvertoning

3 PERI\{ANENT WONEN
13.l Permanent woneÍL verliezen gedoogstatus
13.2 Nadere uitleg verliezen gedoogstatus

14 \iERI{T-IIJR RECREATIEWONING
4.1 Verhuur van een recreatiewoning

15 INFORMATIEAANKAVELEIGENAREN
l5.l Bij het informeren houdt WindmeeBV voornamelijk rekening met haar eigen

belangen

6. SERVICEKOSTEN
6.1. Servicekosten
6.l, I Staat van de camping
6.2. I Ondergrondse infrastructuur
6.2.2. Aardbeienteelt en ondergrondse energiwoorziening
6.3. Reserves eÍlreserverngsfondsen
6.5. via de vvE kunnen de servicekosten flink verhoogd worden
6.6. Meebetalen aan multifunctionele eenheid MFE
6.8.1. Volmacht in relatie tot verhoging servicekosten
6.8.2. Wet ruimtelijke ordening, grondexploitatiewet en servicekosten
6.9. Servicekosten kunnen thans onbeperkt verhoogd worden
6.10 Antidatering facturen servicekosten
13.1 Exploitatiwerliezen doorsluizennaar kampeerders
13.2 Andere middelen zelfcle doelen?
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7. PROJECTONTWIKKELAARS
7 Wie worden de projectontwikkelaars

8. PROVINCIE
8 Rol provincie

9 BEWONERSPARTICIPATIE.
9.1 Onvoldoendebewonersparicipatie
13.l Klankbordcommissie
9.2.2. Zd<en die camping overstijgend zijn
9.2.3, Camping activiteiten in neerwaartse spiraal
9.3 Verdeel en heers
9. 4 "Verkampen zal er persoonlijk voor zorgen dat jullie oprotten".
9.5. VerkoopmethodeMercatorreizenFortunareizen

IO BOIIWSTOFFENBESLUIT,BOIJIVBESLUIT, VERONTREIMGDE GROND

1I EVALUEREN VAKANTIEWONINGEN

12 VOLMACHT
l2.l Volmacht
12.2 Indien je geen volmacht wilt verlenen dit nu reeds duidelijk aangeven
12.3 Consequenties indien nu geen volmacht wordt verleend
12.4 Het College, de gemeenteraad in relatie tot de herontwikkelingsplannen
12.5 De gemeente €n de volmacht

13 STATUTEN
13.l lVie gaan er oordelen over onze statuten
13.2

13.3 Orerrenwichtige machtsverdelingbd vaststellen stahrten.

14 HUURDERS
l4.l Huurders zouden nooit gedwongen worden te moeten vertrekken

15 VERKOOPMETHODEN WINDMEE BV
15.1 Chantage
15.3. Wet Bibob
16. Monddood proberen te maken van de bestuursvooratter
16.2 Website Belangenverenigrng van Kaveleigenaren De Rooye Asch

17. CONCLUSIE

Bronvermelding prblicaties :

Eindhovens Dagblad; Gemerts Nieuwsbla{ Gemeentegids Gemert-Bakel,
Structuunrisie IDOP Handel gemeente gemert-bakel nota beleidskaders de Rooye
Asch, Gemeente gemert+akel raad$esluiten, Recreanten commissie Rooye Asch,
Recron, ANWB, Consumentenbond" Vereniging eigen huis,Tasldorce
burgerparticipatie, Regionaal nutsbedrijf R\4IE, Essent, Brabant water.BNR
nieuwradio, Min v. Justitie, Wetteksten overhei{ en vele andere 4$
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l. Verenisirrg vnn Eisennren

1.1. Verenisinsen van Eigennren aleemene infa
Wanneer men een appartement koopt, wordt men niet alleen eigenaar van het eigen appartement
maar ook mede-eigenaar van het gehele complor. Men wordt van rechtswege automatisch lid van
een Vereniging van Eigenaren, kortweg VvE. Samen met de andere mede-eigenaren is men
verantwoordelijk voor het hele appartementengebouw,
Op camping de Rooye Asch ligt dat geheel anders!
Door aanschaf van de kavel, is men geen mede-eigenaar geworden van de gehele camping.
Had men een stacaravan of chalet moest men bij de verkoopplannen van de vorige
campingondernemer àjn/baar kavel (ondergrond) aankopen.
Van deze kavel is de kampeerder op de Rooye Asch eigenaar geworden, maaÍ géen mede-
eigenaar van de camping, noch van enig gemeenschappelijk deel. Niet van de weg, van de
vakantieonderkomens, die door de campingeigenaar verhuurd worden. Ook niet van de kavels die
teeg staan, zo ook niet van de beheerders woning, Nergens van alleen van zijn eigen kavel..
Alle overige onroerende zaken zijn eigendom gebleven van de eigenaar van de camping, in dit
geval van WindmeeBV. Die heeft als uiteindelijk doel een zo hoog mogelijk rendement zien te
behalen in de door hem belegde zaken.

Note: Waar in deze notitie gesproken wordt over V/indmeeBV wordt ook bedoelt de met
WindmeeBV samenwerkende BV's (thans bekend bij het bestuur: CoconBV) of reclrtsopvolgers
van deze BV's en WindmeeBV.

Een kampeerder heeft een heel ander belang. Namelijk het (met zrjn gezin) recreëren op zrjn/lwr
kavel.
De waarde van de grond is voor een kampeerder op de Rooye Asch van ondergeschikt belang
anders was hij wel gaan beleggen in aandelen,of zoals WindmeeBV in onroerend goed. Het
merend€el van de kampeerders op de Rooye Asch hebben hernel en aarde moeten bewegen om
een lening te lcrijgen voor de aankoop van hun stukje grond. Zij Cne niet in staat waÍen of niet in
staat werden gesteld de grond te financieren zijn blijven huren en inmiddels door WindmeeBV
van de carrying ve4aagd door eenzijdige opzegging van de huurovereenkomst. De financiering
van recreatiegrond of recreatiewoningen zijn mede door de herziening van het Belastingstelsel
voor de banken minder irteressant geworden.

1.2. VvE en tpnnrtementsrechten reeds in 1999 onderzocht
Windmee BV doet alsof het met de VvE voor camping de Rooye Asch iets nieuws heeft
uitgwonden. Dit is onjuist. Reeds in 1999 toen de heer Christ Bakkers de camping kocht en
kavels ging verkopen werd deze constructie naar voren gebracht, Toen hebben de ter zake
deskundigen al geoordeeld dat een VvE voor het belang van de Rooye Asch en zijn individuele
kaveleigenaren niet gekozen moet worden. Dit omdat we hier op de camping te maken hebben
met aan de ene kant de kaveleigenaren met hun individuele kavels en aan de andere kant een
campingeigenaar die een camping exploiteert. Aan deze exploitatie van een camping zijn
bedrijfsrisico's veóonden en deze mogen niet op de kaveleigenaÍen worden afgewend.
Campingondernemer Christ Bakkers heeft dit destijds deslarndig laten onderzoeken. Pas nadat
alle kavels in handen zijn van individuele eigenareir heeft een VvE voor de Rooye Asch enig nut,
eerder niet.



C : Vorenzo\documenten\bvkVolmacht\sep200 8

I .3 (irootstemreshdloud e r
ffet uitst"iien van een gróot kaveleigenaar met een groot aantal stemmen is een aspect maat z-eker

ook de doorberekening nan de exploitatiekosten en de daarbij horende financieringsstroom voor

bijvoorbeeld reserves . Die financiele stroom moet binnen de exploitatie van de ondernemer

blijven en niet overgeheveld worden naar de individuele kaveleigenaren, Een situatie zoals deze

nu ir, hr"ft tot genàlg dat iemand met veel kavels en daardoor veel stemmen (hierna gemakshalve

gtooirt rtechtÉoudJr genoemd) alle voorstellen kan doordrukken. Van aanpassingen in het park

tot bepatingen dat de kaveleigenaren mee moeten betalen aarr de bouw van collectieve

voorzieninfen zoals recreatiecentrum, nieuwe leidingennerwerlg parkeerplaats, zwembad etc.

In eenlranáe onderhandelingen met eon van onze leden heeft WindmeeBV bij monde van

Patrick van Nek geopperd dat hij bereid is zijn aantal stemmen terug te brengen naat 20.

Echter voor rffinámeeBV is het heel eenvoudig om met het aantal sternmen (:kavels) creatief om

te gaan. WindmeeBv kan zijn stemmen bijvooóeeld verdelen over de overige eigenaren van de

gV Hierdoor krijg je gerÀíoon, in plaats van een persoon met 440 stemmen meerdere

grootstemrechthouders met een evenredig aantal rneerdere stemmen.

boo. bijvoorbeeld de stemmen te verdelen over zo'n 20 mede-investeerders en/of mede

vennoten van WindmeeBV hou je nog steeds die scheve verhouding.

Namelijk de ongeveer 60 individuele stemmel aan dê eme kant en de overige 440 stemmen aan

de kani. Uit constante juridische advisering van notarissen en juristen blijkt dat niet eerder voor

de constructie van een Verenigrng van Eigenaren gekozen moet worden zolang niet alle kavels

(stemmen) in individuele handón àin. tn de appartementsrechten zal ook een duidelijke scheiding

gemaakt mo€ten worden in de financiele risico's voor de commerciële appartementsrechthouders

(zoals WindmeeBV) en de niet-commerciële apparternentsrechthouders.

2. r# nnrdevermeerderin g grond e+n sch ii nvertanin g

Oai àts men in hun plannerr investeert de ondergrond gigantisch

meer waard wordt.
Zonderbouw van enig object za! eenondergrond ook bij de vestiging van appartementsrechten of
aanpassing in bouwgrond niet noemenswaardig in waarde stijgen'

Op het móment dat op een kavel een stenen vakantiebungalow wordt geplaatst is het

vanzelfsprekend dat het object in zijn geheel wat meer waard wordt. Maar waag is of men van

deze meàrwaarde profiteert en voor hoe lang? Men moet deze relatieve waarde namelijk wel even

corrigeren met de investeringen die men heeft moeten doen om dat huisje te plaatsen. Plus het feit

Aat Oé jaartijkse lasten fors omhoog zullen gaan. Immers men wordt dan met zijn vakarttiewoning

door de fiscus geconfronteerd met de vermogensbelasting @ox ltr).
Plus moet men hogere verzekeringen betalen.
plus zal men daar waar zijn onroeiende zaak maatstaf van heffing is, geconfronteerd worden met

jaarlijks hogere lasten. Zoals de onroerende zaa}óelastingen, de waterschapslasten enz. enz'

brráort 
^l 

a"hlpotheeklast of persoonlijke lening behoorlijk stijgen als men zijn aankopen

moet financieren,

3. Permnnent wonen" verliezen qedoogstatus
e gemeente een peÍmanente of tijdelijke gedoogbeschikking

gekregen orn op de camping te mogen wonen. Het bestuur noch haar leden hebben van de

lemónte besluiten ontvangin waaruit mag blijken dat dg aan de gedoogbeschikking gekoppelde

voorwaarden worden verlaien. Nog steeds is het zo dat de gedoogbeschikkingen zowel

persoonsgebonden als objectgebonden zijn. Dit betekent dat de beschikking geldt voor een
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bepaalde persoon in een specifieke stacaravan op een speciÍieke plaats. Indien men zijn huidige

vakantieonderkomen/woning ruilt voor een vakantiewoning van WndmeeBV is het op dit
moment dus een groot risico dat men hiermee zijn gedoogstatus verliest! De door de gemeente

verstrekÍe persoonsgebonden beschikkingen voor permanente bewoning dienen te worden
gerespecteerd. De daarin opgenomen voorwaarden zijn nog niet vemrimd,
De verwachting is niet dat permanent wonen op het park tot de mogelijkheden zal behoren.

3. l.Nnderp uitles vediezen gedooestatus
Concreet betekent dit. dat indien men nu zijn vohnacht geeft voor de nieuwe juridische structuur
men kans loopt dat men zijn gedoogstatus verliest. Aangezien over de nizuwe juridische

structuur nagenoeg nog niets inhoudelijks bekend is, moet men hier dus wel rekening mee

houden. Immers "indien te zijner tijd in het reglement bepaald wordt dat ten behoeve van de

verdere ontwikkeling van het park vereist is dat men mee moet doen aan nrilverkaveling en men

rnoet verkassen dan heeft men met het tekenen van de volmacht geen víeg terug meeÍ. Wat dus

kan betekenen dat men gedwongen wordt te verkassen en daarmee ajn/haar gedoogstatus verliest

omdat de gedoogstatus zoals men die nu heeft niet alleen aan de persoon maar ook aan de plaats

waaÍ men nu staat verbonden is. Dit ten behoeve van het zogenaamde uitsterf beleid waar de
gemeenteraad voor gekozen heeft.

4. Verhuur van de vakantiewonins
Indien men overweegt zijn vakantiewoning te verhuren dan kan men tegen het volgende
probleem aanlopen.
Ha de appartementsrechten kan bijvoorbeeld geregeld worden dat men bij verhuur van àinlhau
object verplicht is te werken met een verhuurovereenkomst dat door de VvE bepaald is.

In deze verhuurovereenkomst lffin bijvoorbeeld geregeld zijn dat privé-verhuur van een

vakantiewoning niet is toegestaan maar dat je gebruik moet maken van verhuuóemiddeling (een

systeem dat bijvoorbeeld Hogenboom vakantieparken hanteert). Bij verhuur van de

vakantiewoning zou men dan te maken kunnen trijgen met kosten voor bemiddeling welke in
rekening gebracht worden door het verhuur bemiddelingbedrijf ( bijvoorbeeld Hogenboom
vakantieparken) Men kan daarnaast te maken laijgen met kosten die door camping de Rooye

Asctr/WindmeeBV in rekening worden gebracht voor ontvangst van de huurders . Daar vloeit dan

een provisie berekening uit voort dat in totaliteit bijvoorbeeld op kan lopen tot meer dan 30% van

de huurprijs.
Ook kan geregeld Àjndat de vshuurorganisatie eerst de vakantiewoningen verhuurt dre zii z.elf

of een grooteigenaar (bijvoorbeeld WindmeeBV) in portefeuille heeft
Samengwat: In de appartementsrechten kan dus bepaald zijn dat bij verhuur van de

vakantiewoning men gebruik moet maken van een verhuurorganisatie als bijvoorbeeld
Ho genboomvakantieparken.

5. Bii lret informeren houdt ïrtindmeeBl'voornameliik rekening ntet ziin eisen bqiatts
Deze hierboven geschetste simpele veranderingar bij de bouw van een zomerhuisje worden door
Windmee BV niet medegedeeld.
Derhalve vinden wij de informatie van Windmee te eenzijdig en puur gericht op het belang van

WindmeeBV. Namelijk dat de huidige kaveleigenaren mee moeten investeren (volmacht moeten

verluran) aan de plannen van WindmeeBY zodat 
^j 

wt hun beleggingen het beoogde rendement

weten te halen.
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Een deling in de winst vindt niet plaats wel in de lasten.

6. ServicekcsÍen

6.1. Staat van de camuing
Zoals we daags na de opendag in het Gemerts Neuwsblad hebben kunnen lezen,werd de
opendag mede aangcwend om het (wan)beleid van de vorige eigenaren en gebruikers in de media
extra onder de aandacht te brengen. Voor de huidige eigenaren kwam de sÉchte kwalitatieve
slaat van de camping reeds tot uitdrukking in de aankoopprijs van de camping. De prijs die voor
de-camping werd gewaagd was navenanÍ. Het geeft derhalve te denken aát aË huidigË eigenaren
telkens m9t deze gebreken aankomen bij hun pogingen voor het binnen halen voor *éa.,,i.rting
van o.a. de gemeente.
Iemand die een auto koopt waarbij de verkoper met de prijs naar beneden is gezakt omdat de
auto zichtbare gebreken vertoond en de koper afspreeke dáze reparatirr uoorá;n rekening te
nemen 'is hij niet fair bezig om naderhand over deze gebreken te blijven zeuren. Immers daarom
was de prijs flink verlaagd.
Herstel 

-van 
de gebreken komen voor rekening van de nieuwe eigenaar ,

Deze gebreken zijn op de camping nog niet c.q. onvoldoende hersteld.
De sanering van de grond op bijvoorbeeld het voormalig voetbalveld ajn aande oppervlakte
gesaneerd (met andere woorden voor het oog) maar waagis of er ook gesaneerd is in de diepte
met name op grondwaterpeilniveau.

6.2.1. Ondergrondse infrastructuur
Met slechts een bezetting van nog geen 70 kavels merken de kampeerders dagelijks de stagnatie

I dg.yaterlevering. Regelmatig hapert het rioleringsstelsel. Instaliateur Snijdórs lit utp rtón
destijds aangegeven dat de snijmachine die er voor moet zorgen dat ongerechtigheden in het
rioolsysteem versneden worden niet voldoet aan een capaciteit rroor eeá hele cainping maar
slechts geschih is voor een aantal caÍavans.
Uit kostenoogpunt is destijds gekozen voor deze goedkopere versie. Een paar jaar geleden is ook
gekozen voor eeÍl netwerk om zelfte voorzien in de waterlevering. Dit omdat ie eigenaar van de
gatnpTq de betalingen die de kampeerders deden voor de levering van gas water elektra niet
doorsluisde naar de energie en waterleveranciers, daardoor een torenhoge schuld opbouwde.
De camping werd af.gesloten van gas water en elektra (gwe).Door de campingeigenaar werd
gekozen voor een eigen netwerk voor de levering van gwe. Deze voldoet echier niet aan de
technische eisen van Brabant water, en Essent,om rec[tstreeks aan ons te lannnen leveren. De
mej:rs zijn niet geijkt en niet geschikt voor handelsdoeleinden" het gehele netwerk zou niet
voldoen aan de technische veiligheid eisen van deze Nuts leverancieis.Hiervoor hebben de
recreanten per kavel (huur of eigen) een bedrag van € 2400.- moeten betalen dw àj anders
afgesloten zouden worden van deze voorzieningen.
Dit betekent dat indien de kampeerders kiezen voor appartementsrechten en de daaraan
verbonden vaststelling van servicekosten ai op zutlen-draaien voor de vervanging van het
netwerk.
Zoals 

F?regd op dit moment zijn slecht 70 kavels bezet en hapert het systeem regelmatig. Kan
men zich voorstellen wat er gebeurt bij een volledige bezetting van 50d or,,r.nu"Ètingsplótten.

De bosgrond op camping de Rooye Asch is van een geheel andere samenstelling en structuur als
de bouwgrond in woonwijken. Door het aanbrengen rnan een object op bosgronà zakt niet alleen
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de weg maar ook de eronder liggende infrastructuur van kabels leidingen en riolen. Is hier door
WindmeeBV rekening gehouden ? Zijn er plattegronden van de ondergrondse infrastructuur?
Welke risico's zijn er voor de kaveleigenaren die op de camping nu een object hebben staan?Hoe
larnnen de kaveleigenaren zich voor dergelijke risico's beschermen er/of verzekeren? Of moeten
zij er rekening mee houden dat bij de bouw van de vakantiewoningen met regelmaat leidingen
worden kapot getrokken en dat de camping gedurende de bouw van alle vakantiewoningen
eigenldk niet meer als woon of recreatiegebied te gebruiken is. Indien dit zo is welk alternatief
wordt er dan door WindmeeBV geboden. Worden voor die periode de nutsvoorzieningen
stilgelegd en de servicekosten beworen , waaÍ laat je de mensen die er wonen?

6.2.2. Áardbeienteelt enereievoorzienins.
WindmeeBv wil groot aandeelhouder worden in het bedrijf dat op de Fuik in Handel een
aardbeienteelt nl orploiteren en waarvan de energie gerendeerd zal worden als energieleverantie
aan de vakantiewoningen van lVindmeeBV. Voorkomen moet worden dat van dit project de
kosten worden afgewend op de individuele kaveleigenaren en dat er niet via de VvE en
appartementsrechten de ont'wikkeling en aanleg kosten alsmede de exploitatielasten doorgesluisd
worden in de servicekosten . De afvang van CO2 is een wereldwijd probleem, Hoe is dat met
deze energieopwekking geregeld en hoe worden de kosten gedragen voor eventueel onderzoek
naar deze energietechnieken en hetzelfcle voor het onderzoek naar het ontwikkelen van
faciliteiten voor CO2 afvang en transport. Het mag dus niet zo ap dat deze kosten via
bijvoorbeeld de servicekosten worden doorberekend aan de kaveleigenaren.

6.3. Reserves reserveringsfondsen
Bij aankoop van de camping wist Windmee BV dat de pot reserves en voorzieningen leeg was.
Dit was immers tot uitdrukking gekomen bij de vaststelling van de koopprijs van de camping.(
Zie ook wat geschreven is onder het kopje 6.1. "staat van de camping".)
Naar de huidige maatschappe$ke opvattingen zul je als ondernemer zolang je zelf de camping
exploiteert zelf moeten investeringen in deze reserves. Deze reseryes zijn nodig voor onderhoud
(sldtlaag) wegeÍI, onderhoud ondergrondse infrastructuur, machinepark etc. Deze kosten mogen
niet ineens voor rekening komen van de kaveleigenaren zolang de camping nog coilrÍnercieel
geexploiteerd wordt door een ondernemer. Immers de kaveleigenaren delen ook niet in de winst.
De afgelopen 10 jaar hebbenwe eigenaren op de Rooye Asch zien komen en gaan. Het
merendeel vertrok weer nadat ze hun zakken hadden gernrld de camping achterlatend met
schulden.

6.5. Vin de VvE kunnen de servicekosten flink verhoogd wordril
De kosten voor herstel kunnen nu te zijner tijd middels verhoging van de servicekosten bij onder
andere de individuele kaveleigenaren in rekening worden gebracht. Het instrument
appaÍtementsrecht kan een goed systeemàjn om de servicekosten ongelimiteerd te verhogen.
Immers er geldt geen plafond voor de hoogte van de senricekosten. Dat wat de Vereniging van
Eigenaren (eventueel bij plenaire ledenvergadering) vaststelt is bindend. Een actuele reden te
meer om niet in te stemmen met het appartementsrecht zeker niet zolang niet duidelijk is wat in
de appartementsrechten geregeld is. Hoe de kostenverdeling er uit ziet naaÍ particuliere kavel
beziuers en commerciële kavelbezitters of zij die kavels bedrijfsmatig exploiteren.

6.6. Meebetalen nan multifunctionele eenheid FIFE recrentie
In de presentaties geeft WindmeeBV telkens aan dat bijvoorbeeld de bouw van de beoogde
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multifunctionele eenheid recreatie waarin gehuisvest zullen worden kantine, campingwinkel,

horec4 zwembad etc. niet voor rekening komen van de individuele kaveleigenaren. tilindmeeBV

zegl dathet met pachtovereenkomsten zal gaanwerken en de exploitatiekosten niet in rekening

zal brengen bij de kaveleigenaren, Maar zoiets hebben de kaveleigenaren nog nooit op schrift

terug gezien in de vorÍn van een contract of intentieverklaring die ook geldig zijn tussen de

kaveleigenaren en de eventuele rechtsopvolgers van WindmeeBV
Ervaring heeft geleerd dat de eiganaren van de camping veel roepen maar weinig waarmaken en

afspraken niet nakomen. Des te meer een reden orn terughoudend te zijn in het afgeven van een

blanco volmacht.
In de operationele exploitatie zou WindmeeBV zich moeten verplichten tot het

initièten van saÍnenwerkingsverbanden tussen de verschillende commerciële participanten op de

locatie.
Daarnaast zou de operationele exploitatie van de MFE recreatie ondergebracht moeten worden bij

e€n
horecapachter. Voor de exploitatie van de MFE acht het bestuur het noodzakelijk dat de MFE
recreatie en de horecavoorziening door éen partii nlworden beheerd.

Het bestuur stelt ten aanzien van de operationele orploitatie dan ook voor om éen partij

(horecapachter o.i.d.) aan te trekken voor de dagelijkse exploitatie van de MFE recreatie met zijn,

horecavoorziening, bowlingbaan, arembad enz. Tussen WindmeeBV en de horecapachter

moeten ten aanzien van de exploitatie van de MFE recreatie afspraken worden gemaalrt .deze

hoeven per definitie niet dezelfcle afspraken te zijn als tussen WindmeeBV en de kaveleigenaren.

Het risico van de exploitatie van de horecavoorziening, bowlingbaan, avembad moet bij de

horecapachter liggen.
Er kan ook voor geopteerd worden om huur en/of pachtovereenkomsten en

gebruiksovereenkomsten op te stellen tussen WindmeeBV en de uitbaters van de verschillende

recreatie voorzieningen. Maar de voorkeur van het bestuur gaat uit naar éénparttj, de horeca

pachter. Ook de verantwoordelijkheden ten aanzien van groot (eigenaar/beheerder) en dagelijks

(gebruiker) onderhoud moeten worden vastgesteld.

6.8.1. Volmncht in relatie tot verhoging sen'icekosleJ!
ióalsopgernerkt onder het vorige kopje 'lMeebetalen aan multifunctionele eenheidMFE
recreatie" missen $re een intentieverHaring waarin de huidige eigenaar van de camping, thans

Windmee BV, contractueel per individuele eigenaar aan verbindt dat hij en zijn eventuele

rechtsopvolgers nu en in de toekomst de individuele kaveleigenaar wijwaart c.q. niet zal

belasten of doorbelasten met investeringen voor het park. Hierbij moeten we denken aan zaken

zoals aanleg en onderhoud van \ryegen (slijtlaag), aanleg en onderhoud ondergrondse

infrastructuur, aanleg en onderhoud van zijn vakantiewoningen, bouw en exploitatie
Multifunctionele eenheid horeca in het bijzonder en exploitatie van de hele camping in zrjn

algemeenheid met de daananverbonden financiële risico's,opbou\I/ reserves en voorzieningen,

verzekeringen enz. enz.
Zonder dit contract tussen de huidige eigenaar en de individuele kavel eigenaar kan iedereen bij

het tekenen van de volmacht en daardoor de toepassing van de appartementsrechten vogelwij
worden verklaard om torenhoge servicekosten te betalen.

De summiere waardevermeerdering van de grond bij vestiging van appartementsrechten weegt

hier niet tegen op. Immers in de situatie rilaar ïve nu in verkeren en bij toepassing van de

apfartementsrechten wordt nagenoeg elke schuld die de camping nu maakt wettelijk gezien als

een schuld van gezarnenlijke eigenaars. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen
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WindmeeBV en de kaveleigenaren. Dit is geregeld in art. 5'. ll24 eerste lid onder a van het
burgerlijk wetboek.

6.8.3. l{iet ruinlteliike ortlenins" grontiexnloitntiervet en sen'i(ekosÍcn
Zoals we in de plannen van WindmeeBV hebben kunnen zien, betekent de transformatie van
camping de Rooye Asch in een nieuwe Rooye Asch een behoorlijke wijziging in de
infrastructuur, het openbaar groen en andere collectieve voorzieningen. Dat de camping dit aan

ons kan doorberekenen als we deelnemen aan de VvE hebben we in de vorige paragrafen al aan

de orde gesteld. Maar laten we het nu eens bekijken vanuit de nieuwe Wet op de Ruimtelijke
Ordening (Wro).
In de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening is de grondexploitatiewet (Grexwet) opgenomen.
Gemeenten worden hierin verplicht gesteld bij de ontwikkeling van bouwlocaties kosten voor de

aanleg van infrastructuur, openbaar gtroen en andere collectieve voorzieningen te verhalen op de
projectonrwikkelaars of andere grondeigenaren.
Aan het nieuwe bestemmingsplan wordt een exploitatieplan gekoppeld. WindmeeBV en de
gemeente kunnen een overeenkomst sluiten waarin de te verrekenen kosten worden vastgelegd.
Met een blanco volmacht voor het opzetten van een juridische structuur waar we de inhoud "en
daardoor de recltsgevolgerr niet van kennen betekent dit dat WindmeeBV ook deze aan de
gemeente te betalen kosten via de appartementsrechten in de servicekosten en dus aan de
kaveleigenaren kunnen dooóerekenen.

6.9. Sen'icekosten kunnen thaqs ortheuerkt verhoogd worden
De valkuil brengt met zich mee dat als bewoners mee kunnen gaan beslissen in de eindronde zij
ook verantwoordelijk gehouden zouden kunnen worden met de beslissingen die aan het begin zijn
genomen. Met andere woorden datzj op termijn voor de uiwoering van deze bestssingen mee

moeten betalen via bijvoorbeeld de verhoogde serrricekosten. De stabilisatie van de servicekosten
naar het niveau 2006 zou dan alleen geaenkurme'n worden als zoethoudertje. Er is nergens een

verklaring terug te vinden van WindmeeBV dat hij en zijn rechtsopvolgers zich er contractueel
aanverbinden om de servicekosten slechts procentueel te verhogen. Bijvoorbeeld met een inflatie
indexcijfer (thans 3,2 oÁ) dat jaadijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt
vastgesteld. Op dit moment kan de eigenaar van de camping de servicekosten naar beliwen
vaststellen (natte vingerwerk).
Een specificatie /berekening is nodig maar financieel administratief weinig transparant zolang de

financiële organisatie en financiële administratie niet op orde is, Voor 7,over het bestuur weet,
kent de canrping geen dzugdelijk geordende systematiek van begroting meerjaren begroting, ,

kostenplaatsenmethodes, reserveringsfondsen dat op orde is en waar de overige kaveleigenaren
zich inzicht in kunnen verschaffen over de financicle staat van de camping.

6. 10 Antidatering facturen sen'icekosten
Bij het uitbrengen van deze notitie worden de kampeerders nog eens met hun neus op de feiten
gedrukt dat het bestuur van de belangenvereniging een goede waakhond functie moet aannemen
in het reilen en zeilen van het financieel beheer van de campingbazen.
Terwijl op de plenaire vergadering van 9 augustus 2008 van de Belangenvereniging
gernventariseerd werd of iemand al de nota servicekosten heeft ontvangen en toen vastgesteld

werd dat nog niemand deze ontvangen heeft, werd op maandag I I augustus 2008 met
dagtekening lTjuli 2008 de nota's servicekosten uitgebracht met de vervaldatum 31 juli 2008.

Op h* moment dat de mensen de nota ontvingen werd dus al een betalingsachterstand gecreeerd
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van2 weken.
Destijds werd deze truc door de vorige campingbazen aangewend om bij kampeerders die

ongewensr waÍen een betalingsachteistand te creëren. De campingbaas sloot deze kampeerder

dan af van gas water elekÍra.

6.1 I Exnloit+tieverliezelr doorslui4en naar de k4rlpeerders
ffié bátangenoeruriging is dus geen oveóodige luxe. Kampeerders

werden destijds meegenomen in een financieel wanbeleid van de campingbazen waarbij de

campingbazón het presteerden om een deel van hun verliezen uit een ander onroerend goed

pro3àct-lcamping d-e wildhorst te Heeswijk-Dinther) over te hevelen naar de kampeerders van de

ifoóy" esch. ne kampeerders moesten het verlies van deze campingbazen, een bedrag van

€70ó.000, ophoesten. Door yeÍzet en sfijd van de kampeerders en de belangenvereniging van

destijds hebben de campingbazen deze operatie afgeblazen

6.12 Àndere middelen selfde doelen?
ffi dat windmeeBV een voor het oog professionelere aanpak hanteert

als de vorige campingbazen. Maar waaf rive als bestuur bang voor zijn en ons misschien wel

terecht *og.o dtug*, zijn de doelen niet hetzelfde gebleven en zijn de middelen alleen anders

geworden en professioneler van opzet.
óe marketing strategie van WindmeeBV is anders alsmede het plan van aanpak.

De kampeeràers keríen van de vorige campingeigenaars nog het fenomeen abonnement in

transformaties. Het park werd getransformeerd alsmede hun vele BV's en Holdings. De

kampeerders kregen de ene keàr voor hun gas water elektra en servicekosten een rekening van

een bedrijf dat zión Bemur noemde , de andere keer hadden ze $'eer met Matlock te maken dan

heette hJt weer Franclin Parcs of Lorena BV dan was het R&P groep Tilburg, snz'enz.

Dan werd er om schuldeisers van zich af te schudden weer een BV ter ziele gebracht en een

nieuwe BV gelanceerd. Franclin Parcs werd de nieuwe eigenaar van de camping en moest een

huur betalenaan Lorena Holding. De eerste moest dan op papier een bedrag van 18.500 euro per

maand betalen en bouwde dan weer een schuld op tegenover de andere BV totaal een bedrag van

zo'n 1g5,000 euro u'aarna de eerste holding ofBV weer ontplofte en zo werd alles draaiende

gehouden. Maar uiteindelijk waren altijd de kampeerders de dupe zeker van preferente

Jchuldeisers als de Belastingdienst, de Banken, de Nutsbedrijven e.d. die lieten zich door dit

soort constructies niet afsc[epen de concurrente schuldeisers hadden vaak het nakijken'

De kaveleigenaÍen hopen dit nooit meer mee te maken.ook niet met WindmeeBV.

7, \ffie worden de nroiectontrvikkelaars
en rond het project transformatie Rooye Asch waar

het om de investeerders gaat,

VÍie zijn de partners c,q. investeerders in het bouwproject. 
'We \ileten dat op dit moment

Windmee BV en Cocon BV de investeerders zijn maar is dit nog steeds zo?

Het lijkt er toch verdacht veel op dat we dezelfde ontwikkelingen krijgen als met de andere

campingbazen.
Heb|en we te maken met een landelijk opererend vakantieparken-keten als bijvoorbeeld

Hogenboom vakantieparken, Center Parcs, Landal Green Parcs, om maar een paar op te noemen.

Of krijgen we te maken met particuliere beleggers met allemaal hun eigen belangen Of met

nurtgóédb4eggers als pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen of ander institutionele

beleggers. Wáom zvírjgtWindmeeBV hierover en roept van de andere kant dat ze niets te
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verbergen heeft...
De beantwoording van deze wao;gis met name van belang voor beantwoording van wagen als :

Hoe is de continuiteit gewaarborgd van het
- cornmercieel beheer
- het eventueel besturen van een Vereniging van eigenaren of indien WindmeeBV haar plannen
doorza de subVerenigingen van Eigenaren
- bewonersparticipatie
- technisch beheer
- jaarplan, bouwvoorbereiding prijs en contractvorming
- uiwoering(controle), oplevering, (na)calculatie
- administratieflfinancieel beheer
- positionering administratieve organisatie
- procesplanning erz. erz.

welk (financieel) risico lopen de individuele kaveleigenaren als :

r het project dreigt te mislukken?;
o de individuele bouwkosten fors afirijken?
o als bouwvergunningen niet worden verleend?

8. Rol nrovincie
In haar nieuwsbrief van?Ajuli 2008 gaat lVindmee BV voorbrj aan de rol van de provincie.
Zoall \ile weten zijn door diverse ontwikJcelingen het systeem van de ruimtelijke àrdening
gewijzigd.
Door de nieuwe wet zijn de provincies hun goedkeuringsrecht bij bestemmingsplanprocedures
hrijtgeraakt.
De nieuwe Wet op Ruimtelijke Ordening zoÍg! eÍ voor dat het accent voor de provincie verschuift
van ruirntelijke ordening naar ruimtelijke ontwild<eling. Dit waagÍ om een ontwikkelingsgerichte
benadering waarbij de provincie, meer dan voorheen, een actieve rol vennrlt bij planvorming en
planrealisatie.
Een ortwikkelingsgerichte benadering is geen doel op zich. De actievere rol van de provincie is
er noq immer op gericht om vastgestelde beleidsdoelen te realiseren. In de grote
gebiedsontrrikkelingen zien we dat er met vele partijen samengewerkt moei worden om deze
doelen te kunnen bereiken. We zien ook dat de provincie in vele projecten nog steeds de regierol
heeft.
De overgangsfase van de oude Wet Ruimtelijke ordening naar de nieuwe Wet Ruimtelijke
ordening kan in de praktijk leiden tot behoorlijke verschillen van inzicht. De nieuwe wét schrijft
geen vooroverleg meer voor aan de hand van een ontwerpbestemmingsplan. Maar waag is of in
het ontwerpplan van WindmeeBV ook niet zaken aan de orde komen die een belang zijá van de
gemeente, het rijk of de provincie . Bij de plannen van \{indmeeBV zou het namefijk ook kunnen
gaan over zaken die niet alleen op de bestuurslaag gemeente Gemert-Bakel afspelur maar ook op
provinciaal niveau en misschien ook wel op rijksniveau. Zoals eerder gezegd WindmeenV
streeft immers naaÍ een regulering van toerisme, faun4 flora, verwarming van de grond ten
behoeve van de aardbeienteelt en de daaraan gekoppelde eigen energieopwekkingvoor haar
va"kantiewoningen, de luchtlevalitat, verkeersdrulg geluidsoverlast, effecten op het milieu, de
waterhuishoudlarnde zoals de peelbreukrand, dan is het toch niet ondenkbaar áat de
strustuurvisies van WindmeeBv strijdig lnrnnen zijn met het geformuleerde gemeente, rijk of
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provinciaal beleid.

9.1 Onvoldoende bervonerspnrticinatie rn.b.t. onÍruernplan
In de nieuwsbrief van 24 iuh2008 hebben we kunnen lezen dat Windmee de fase van
voorontwerp bestemmingsplan overslaat en op 15 augustus 2008 overgmttot het indienen van
het ontwerpplan recreatiepark Rooye Asch.
WindmeeBV heeft tijdens de presentaties van het plan aangegeven bewust te wachten op de
inwerkingtreding van de nieuwe ïvet op de ruimtelijke ordening zodat participatie van de
provincie achterwege gelaten kan worden en er geen visies op het plan kunnen worden ingediend.
Degenen die het niet eens zijn met de plannen van \{indmeeBV moeten rechtstreeks naar de
Raad van State- aldus de uitleg van Patrick van Nek van WindmeeBV.
Vraag is of hiermee niet de bedoeling van de nizuwe wet onderuit gehaald wordt. het was juist de

bedoeling dat er minder procedures zouden komen.
Het bestuur heeft WindmeeBV ondermeer consequent aangegeven niet akkoord te gaarrr met een
groenstrook van 20 meter vanaf de grens van de camping en WindmeeBV verzocht dit in haar
ontwerp aan te passen. Het bestuur kan zich ook niet verenigen met de door WindmeeBV
gestelde minimum oppervlakte van 450m2 dat vereist is om voor de bouw van een
vakantiewoning in aanmerking te komen. Op dit moment is het onduidelijk of deze verzoeken
teruggekoppeld zijn aan de ontwerpers van het nieuwe bestemmingsplan. l{indmeeBV pareert de
verzoeken van ons kaveleigenaren direct met de mededeling dat deze condities vastgesteld en
opgedragen zijn door de gemeente tenvijl bij het bestuur noch bij haar leden enig document ligt
waaruit blijkt dat de gemeente dit dwingend voorschrijft,
Op dit moment zou er dus bewonersparticipatie moeten zijn met betrekking tot het ontwerpplan
dat 15 augushrs 2008 bij de gemeente ingediend wordt. Dat is er dus niet. De kaveleigenaren
krijgen dus geen irzicht in wat hen te wachten staat. Indien direct wordt overgegaan op het
indienen nan het ontwerpplan zonder daaraan voorafgaande het voorontwerp bestemmingsplan
zou dit ook tot effect kunnen hebben dat de kaveleigenaren hiermee de democratische fase van
overleg en inspraalreacties op het ontwerp ontnomen wordt.
De kaveleigeneren worden thans geen c.q. weinig inzicht geboden in het huidige ontwerpplan.
Geeft het ontwerpplan bijvoorbeeld wel voldoende antwoord op de volgende vragen:

o welke juridische consequenties hebben de keuzes en handelen van WindmeeBV voor de

kaveleigenaren;
r wat zijn de aansprakelijkheden voor de kaveleigenaren en hoe njn deze te beperken en te

verzekeren;
o welke procedures dienen te worden gevolgd;
o wat te doen indien een individuele plan af\4'ijkt van het bestemmingsplan;
o welke rechten en plichten hebben de kaveleigenaren;
o hoe hoog zullen de servicekosten worden en hoe worden deze doorgevoerd
r welke gevolgen heeft de nieuwe Gronde4ploitatiewet en de nieuwe Wet op de

Ruimtelijke Ordening. Zie-ook wat behandeld is in paragraaf 6.8.2. 'Wet ruimtelijke
ordening, grondexploitatiewet en servicekosten".

Met name zijn voor de huidige individuele kaveleigenaren van belang of in het ontwerp geregeld

is dat het ontwerp gunstig is voor de wijziging van bestemming van gebied voor verblijfsrecreatie
Íraar woongebied met recreatief karakter. Op voorwaarde dat het verplicht op te maken plan van
aanleg de gehele ordening van het woongebied met recreatief karatÍer uitwerkÍ. Dat de niet
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vervallen bouwvergunningen die voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp afgegeven zijn,

tot het aanleggerq slopen, heóouwe,n oftenietgaan van de bestaande vergunde en gedoogde

bouwwerken uitwerking blijven hebben. Dat de bouwwerken (incl. stacaravaÍu, chalets,

schuurtjes enz.) die voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp zijn gegund en zich bevinden
binnen de groenstrook van 20 meter daar mogen blijven staaÍI.

Het moet namelijk niet zo zrjndat de wijziging de bestaande vergunde of gedoogde toestand

direct ongedaan zou maken. Dit zou anders kunnen betekenen dat de kaveleigenaren nu al
geconfronteerd worden met sloop/aÍbraak van hun stacaravans en opstallen dan wel dat een sloop
niet door kan gaan of er een bouwstop komt op reeds gegunde bouwwerken.
Met betrekking tot de bewonersparticipatie heeft het bestuur dan ook herhaaldelijk verzocht dat

de Belangenverenigng in de specifieke ont'wikkelingen die de kaveleigenaren aangaan als

overlegpartner betrokken wordt. De Belangerwereniging Kaveleigenaren van de Rooye Asch
vertegenwoordigt nagenoeg de gehele groep aan individuele kaveleigenaren, namelijk 92Yovan
de kaveleigenaÍen is lid van deze Belangenvereniging.
Waar streven we naar? Een visie op de korte termijn om in zo'n kort mogehjke tijd via
beleggingen in onroerend goed winsten zien te behalen of een park waar jonge gezinnen zullen
karrperen en in Gemert-Bakel hun conzumptieve bestedingen zullen doen zodat nu al een

tegenhanger wordt geboden "rekenhg hsudende rnet de vergtrrizrnsvan de kerkdorpen als De
Mortel, Elsendorp,Ilandel en de daarmee gepaard gaande leegloop van jonge gezinnen en
jongeren naar de grote stad.

9.2. Klarrkbordcommissie
Er ajndiverse organisaties vef,tegenwoordigd in de klankbordcornnissie waaÍ het gaat om het
plan van de Rooye Asch in zijn totaliteit.
ïbans zit een afgevaardigde van de bewoners tevens bestuurslid van de Belangenvereniging in de

Han*bordgroep.
Zakendie besproken zijn in de Hankbordgroe,p komen in het regulier overleg van de

Belangenvereniging aan de orde
De klanlbordgroep gaat over algemene zaken die campingoverstijgend zijn.

Zoals verkeersbewegingen rondom de camping en hoe deze te reguleren.
Het lijkt ook niEt verstandig om de klankbordgroep te overvoeren met agendapunten over zaken

die de carrping specifiek aangaan en die uiteindelijk vergaderd en geregeld moeten worden in de

stafirten en/of huishoudelijk reglement van de camping,

Denk aan zaken als algemene snelheid op de camping en hoe dezete reguleren, waar zullen we
verkeersdreurpels plaatsen ofkan geopteerd worden voor andere verkeersvertragende objecten,

wordt de kinderboerderij wel of niet voor iedereen toegankelijlq wijz€tt we bepaalde terreinen als

stiltegebiedeÍl aan waarbij vanaf een bepaald trjdstip niet meer gereden mag worden of vanaf een

bepaatd trjdstip geen geluid meler geproduceerd mag worden" houden we een bepaald gedeelte

verboden voor oÍraangelijnde hondeq wat voor Heur mag een vakantieonderkomen krijgerl uit
wat voor materiaat mag een vakantieonderkomen bestaan, de herfst staat voor de dzur is er

onderhoud aan de bomeq wie is verantwoordelijk voor onderhoud bomen op individuele kavels,

komt er een verzamelplaats voor bladafval, wat doen we met al die vallende takkerg hoe gaan we

het algemeengroen op de camping onderhouden, worden er afvalvelzamelcontainers (moloks)
aangeschaft en waaÍ worden die geplaatst, waÍmeer wordt de slijtlaag van de vvegen weer

vervangen, wat doen we met de defecte slagbosm, larnnen bewoners gebruik maken van de

vergademrimte, hoe gaan ure om met de individuele huur van vakantieonderkomens, wat doen we

als we vervuilde grond constatereÍL hoe hoog gaan de servicekosten bedragen" welke bedragen
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zijn in de servicekosten verdisconteerd, hoe groot moet een kavel minimaal zijn om er een

vakantiewoning op te mogen plaatsen, hoe brede gÍoenstrook ga"o we hanteren, wat voor effect
heeft dit voor de bestaande bouwwerkeq het plaatsen van AED's (voor mensen die getroffen
worden door hartklachten) en het opleiden van mensen die deze kunnen gaan bedienen,
bewegwijzering op de camping, voor welke soorten erfafscheiding kunnen we gaan kiezen, hoe
zorgen we ervoor dat de camping haar open karakter als camping behoudt waardoor we
voorkomen dat we een "gated communitie" lvorden (afgesloten woonwijk), het omwille van de
veiligheid en de beheersbaarheid 's avonds afsluiten van bepaalde percelen waar
vakantiewoningen worden gebouwd , eÍrz. enz. allemaal zaketl.lilaar we de agenda van de
klankbordgroep niet mee moeten overbelasten ilraaÍ die wel op de agenda moeten komen van een
overlegstructuuÍ tussen de campingbaas (tffindmeeBV) en de kaveleigenaren.
Dat er over de genoemde soort zaken dus overleg nodig is tussen de campingbaas en de
kaveleigenaren staat buiten kijf

9.2.2. Zaken die camping overstiigend zijn
Er anllen zaken zijn die aanvankelijk op campingniveau liggen maar uiteindelijk ook
"afclelingoverstijgend àjrf' enin de klankbordgroep betundeld moeten worden. Het bestuur
adviseert in dit geval dan ook de botom up methode toe te passen en dus geen oveóelaste
agendacultuur te hanteren.
Indien er vooÍ gekozen wordt dat alle vergaderingen tussen WindmeeBV en de
belangenvere"ig"g genotuleerd worden en \4/aaÍvan een afschrift van de notulen aan de leden
van de klankbordgroep wordt gezonden, dan kan de klankbordgroep zelfbepalen ofhet
specifieke zaken over de camping op de eigen agendazet.
Het bestun acht de Hankbordgroep voldoende competent om daar zelfstandig over te beslissen.

Nu is er dus geen overlegstructuur over zaken die specifiek betrekking hebben op het beleid van
de huidige campingeigenaar en haar kaveleigenaren. Het bestuur dringt bij herhaling aan op een

dergelijk overlegstructuur zodat een directe bewonersparticipatie vorm kan krijgen.
Het b€stuur wil niet alleen wijzen op onvolkomenheden maar ook oplossingen aandragen.
We hóben gezien dat de gemoente Ge,nrert-Bakel voor een paaÍ jaaÍ geleden'turgerparticipatie"
in haar beleid heeft opgenomen. Dit om iets te doen aan de veelgehoorde reactie: "Mooie
democratie! Je mag eens in de vier jaar naar de sternbus, verder heb je niets te vertellen."
De gemeente Gemert-Bakel weet door burgers te betrekken bij het ontwikkelen van beleid, de

effestiviteit van haar beleid te verbeteren alsmede de legitimiteit van haar beleid te vergroten. Dit
kan ook gelden in de sinratie van de Rooye Asch waarbij je dus te maken hebt met een onroerend
goed belegger en individuele kaveleigenaÍen en waarbij met de gerneente een nieuw
bestemmingsplan ontwikkeld moet worden.

9.2.3. Campine activiteiten in neerwaaÍtse spiraal
De carrping bazen van afgelopen jaren hebben gezorgd voor een afname van activiteiten op de
camping. Amper zo'n I jaar geleden floreerde dit bedrijf nog en stak het met kop en schouders
boven de andere campings uit. Het bezalt 5 sterren. Een door de kampeerders zelf opgezette
carnavalsvereniging.
De gemeente Gemert-Bakel kreeg qua toerisme een plaats op de kaart. Zowel nationaal als

internationale bekendheid
Mooi is te horen als je in het buitenland op vakantie bent en mensen Gemert-Bakel kennen en

ooit op camping de Rooye Asch hadden gestaan rÀ/aar toen wachtlijsten voor golden.

Kampeerders op de Rooye Asch waren geïnternationaliseerd. Tussen de kampeerders zaten
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behalve Nededanders ook mensen uit de rest van Europa, Duitsland, België maar ook Zuid
Europa en Oost Europa. Zonder overheidsbemoeienis hebben deze bevolkingsgroepen met
elkaar weten sarnen te leven. Gezamenlijke voetbalwedstrijden. Sport verbindt immers
bevolkingsgroepen, Speurtochten" zeskampen, spookÍochten" artiestenavonden, playbackshows,
badmintontoernooien tennistoernooien, kaartavonden, dartswedstrijden enz. eí:.a.. .

Van dit alles is dankzij het verloop en het beleid van de campingbazen van afgelopen jaren dus
weinig tot niets overgebleven.
Tot slot werd de kantine door WindmeeBV met een shovel met de grond gelijk gemaakt zodat we
nu op de nul lijn ziuen. Dat wat decennia gekost heeft om op te bouwen is in een keer met d€
grond gelijk gemaakt. Zoals \ile weten is iets eerder kapot gemaakt als opgebouwd. De
kartrekkers waar buurtverenigrngen zo om staan te springen zijn hier op de camping weggejaagd.
Het financieel wanbeleid is alom bekend. Kampeerders verzetten zich er toen tegen en hoopten
op interventie. Maar deze bleef helaas uit.
Wat nu rest is de waag of de kampeerders nu de genadeslag wordt gegeven of dat gekozen wordt
voor een doorstart met participering en respectering van de gevoelens, belangen en wensen van
de kampeerders.

9.3 Verdeel en heers.
Met regelmaat ervaart het bestuur dat Windmee recreatie BV zich van het verdeel en heers
principe bedient. Zo zaart Patrick van Nek van WindmeeBV onrust onder de kampeerders.
Patrick van Nek hanteert de gossip (roddelpraat) .Zo bazuiÍrt hij rond dat een van onze
bestuursleden wel mee wil doen aan de volmacht maar door de overige bestuursleden tegen wordt
gehouden. Het tegendeel is waar. De belangenvereniging behartigt de belangen van haar leden in
de ruimste zir van het woord eÍl staat haar leden ter zijde van advies. De belangenvereniging
tracht met Windmee BV in de ontrrikkelingen van het park op onderdelen consensus te bereiken.
Het advies van de belangenvermigtng aan haar leden is aanrnrllend. Leden blijven zelf
verantwoordelijk voor de beslissingen die àj nemen. Anders als bijvooóeeld bij een

rechtsbijstand hoeven onze leden geen verklaring te tekenen dat het nalaat in contact te treden
met \ryindmeeBv of zelfstandig beslissingen neemt. Kampeerders blijven wij in hun doen en

laten in de door hun te nemen beslissinge4 dat geldt ook voor haar bestuursleden van de
belangenvereniging.

9. 4 "Verkampen zal er persoo-nliik voor zorgglt dRÍ iullie, ourotten".
Aan een ander bestuurslid heeft de directeur van WindmeeBV, Patrick van Nelg gezegd dat hij
zijn best zal doen dat iedereen die de volmacht niet tekent binnen een paaÍ maanden persoonlijk
door wethouder Hanie Verkampen van de camping verwijderd zal worden . In andere publicaties
heeft van Nek het over toonaangevende mensen van de gemeenschap Gemert-Bakel. Of bedoelt
van Nek dat deze meÍtsen alleen toonaangevend zijn als zevanNek napraten. Nu haalt Patrick
vanNek de goede naam die wethouder Verkarrpen hier in Gemert-Bakel geniet door het slijk.
Het moge duidelijk àjn dat daar waar politiek bedreven wordt er politieke medestanders en
tegenstanders zijn.
Van zakenlieden als Windmee BV mag verwacht worden dat ze in staat zlrjn de persoon van de
zaak gescheiden te houden. Het beshrur vindt het onsmakelijk dat WindmeeBV de naam en de
persoon van de wethouder op deze manier misbruikt om mensen onder dnrkte zetten om
discutabele doelen te bereiken als het tekenen van een open volnracht. Het bestuur rekent
wethouder Verkampen ook tot de'toonaangevende peÍsonen" van de gerneenschap Gemert-
Bakel. Of probeert van Nek van WindmeeBV met deze uitlatingen een wig te vormen in de
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relatie tussen de bewoners en kampeerders van de camping en de wethouder. De verwachting is
dat als Van Nek ter verantwoording wordt geroepen over dit soort uitlatingen Inj ?alverklaren dat
deze zinsnede uit zijn verband is gehaald en in een ander context geplaatst moet worden. Dit
soort verklaringen van van Nek over zijn gedrag en uitlatingen moeten door ons bestuur altijd als
juist worden beschouwd maar zijn uitlatingen of gedragingen zijn wel gedaan.

9..5. Verkoon mcÍ hode Mercntorreizen Fo Éu in reizen
Iedereen die wel eens mee is geweest met een busdagtripje van bijvoorbeeld Mercatorreizen of
Fortuinreizen kent het wel. De verkoopstrategie is dat je klanten de bus in probeert te lokken met
allerlei kado's als broodroosters gereedschapsetjes, boodschappen met levensmiddelen en er
bijvooóeeld een Vader Abraham showdag van maakÍ. Rond het optreden van bijvoorbeeld Vader
Abrahun vinden allerlei verkoopdemonstraties plaats. Hoe verder de avond vordert hoe meer er
andere verkooptactieken worden toegepast waarbij personen onder druk worden gezet intimidatie
incluis. Het bestuur verz,et zich er tegen als er bij de verkoop van vakantiewoningen aan haar
leden dergeltjke verkooptechnieken worden góruikt. Het bestuur probeert te bewerkstellingen
dat WindmeeBV bij de verkoop van de vakantiewoningen in het algemeen en de grondruil van
haar leden in het bijzonder een goede voorlichting en inforrnatie geeft over de door WindmeeBV
te bieden producten en diensten. Waarin z-owel de voor als nadelen worden meegewogen en
vooral ook de financiële - en juridische consequenties voor de kaveleigenaren tot uitdnrkking O
kome,n. Tot dit moment vind het bestuur deze informatie en voodichting gebreftÍ<ig en onvolledig.
Het ter ondertekening aanbieden van een open volmacht waarbij de gevolgor bij ondertekening
nog onbekend zijn vindt het bestuur onverant\r'oord.

10. Bouwstoffenbesluit
In de diverse nietrwsb,riev€n die van WindmeeBV verschenen zijq komt onvoldoende tot
uitdrukking hoe bijvoorbeeld verantwoordelijkheden en aansprakelijkÍreden contractueel corïect
worden vastgelegd.
Welke risico's lopen kaveleigenaren? Welke maatregelen moeten genomen worden op grond van
het bouwstoffenbesluit.'l
Stel dat men insterrt met de aanschaf van een vakantiewoning. En stel dat men bij het bouwrijp
maken van de aaogekochte grond ofbij het ophogen van de tuin ofiets dergelijks merkt dat de
bodem verontreinigd is . Welke mogelijkheden en problemen kent het beleid van WindmeeBV
bij individuele bode,msanering? Of moet men hier zelf voor opdraaien of moeten alle indMduele
eigenaren middels de appartementsrechten en senricekosten hier collectief voor opdraaien?
Welke gevolgen hebben recente wetswijtgingen zoals de nizuwe Wa ruimtelijke ordening,
de wijziging€n in de Woningw*, het nieuwe Aannemingsrecht en het nieuwe Bouwbesluit. Waar
worden de kaveleigenaren nu al mee geconfronteerd en waaÍmee als men besluit een

vakantiewoning aan te schaffen?

I 1. Evalueren vakantiewoningen
Algemee,n gezien blijkt bij oplevering of in de fase van h* gebruik vaak dat vakantiewoningen in
meer of mindere mate niet voldoen aan geschapen verwachtingen. Tekortkomingen zouden reeds
in de ontwerpfase kunnen worden opgemerkt \ raÍmeer men de reeds opgedane ervaringen bij
bestaande gebouwen weet terug te koppelen.
Het bestuur dÍingt er bij \{indmeeBV op aan dat bij de ontrrikkeling van het project de
gebouwde en opgeleverde gebouwen geevalueerd worden en dat saÍnen met WindmeeBV nu al af
gewaagd wordt hoe dit aan te pakÍ<en. Dit met betrekking tot
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- ruimtelijke, esthetische, functionele en technische

asPecten
- interne en externe randvoorwaarden, waaronder:
Arbo-wet, bouwbesluit e.d.

Een van onze leden merkte op dat uit een onderhoud met WindmeeBV is gebleken dat de

vakantiewoningen slechts tot ongeveer één meter hoogÍe uit een stenen muurtje bestaan en de rest

van de vakantiewoning uit prefab materialen zal bestaan anders dan steen. Bij het verschijnen van

deze notitie hebben we dat nog niet kunnen verifiëren.

12 1,'OLMÁCHT

l?.1 Volmacht
Inmiddels ájn de meeste individuele kaveleigenaren door tilindmee BV benaderd om een

volmaclrt uit te schrijven. Het bestuur van de Belangenverenigng noch de leden zijn door
ïWindmeeBV op de hoogte gebracht van de exacte juridische gevolgen van de volmacht .

WindmeeBV stelt dat het tekenen van de volmacht een vereiste is van de gemeente zndat

WindmeeBV de VvE op kan richten en groen licht kan laijgen voor de verdere ontwikkeling van

het nieuwe bestemmingsplan. Het bestuur wil deze verklaring van WindmeeBV bij de gemeente

verifiëren.
De volmacht wil Windmee BV hanteren om in de plaats te kunnen treden van de individuele

kaveleigenaren.
Ondermeer door het inbrengen van een perceel van een individuele kaveleigenaar in de door
WindmeeBV op te zetten nieuwe juridische structuur. Een juridische structuur die we nu dus nog

niet eens op inhoud kennen.
WindmeeBV heeft in de volmacht een ontbindende voorwaarde opgenomen. Namelijk dat de

statutefl van de VvE goedgekeurd moeten worden.
Het niet goedgekeurd worden van de statuten maakt niet dat de volmacht zijn rechtskracht
verliest. De statuten anllen zo ínngepast kunnen worden dat deze op een geschikt moment wel
goedgekeurd arllen worden. Windmee BV zal naar alle verwachting bij het vaststellen van de

statuten eerst haar belangen hoog inzetten en bij aÍkeuring van de statuten deze stap voor stap

naar beneden bijstellen totdat de statuten worden goedgekeurd.
Aan die volmaclrt zit men dus altijd vast.

Nog erger kan het worden indien de nieuwe juridische structuur er zo uit gaat aen, en daar heeft

nog niemand openheid van zaken in gekregen, dat bepaald wordt dat men als kaveleigenaar

verplicht wordt al àjnmedewerking te verlenen aaÍr de verkaveling, herinrichting dan wel
ontruiming van de kavel.

12.2 Indien ie eeen voimncht lyilt verlenen dit nu reeds duideliik nanseven
Het is niet ondenkbaar dat op een gegeven moment door WindmeeBV voor het negatiefstelsel

wordt gekozen.

Dit zou kunnen betekenen dat Windmee BV er van uitgaat dat iedereen die niet duidelijk heeft

aangeger/en geen volmacht aan Windmee te verlenen opteert voor een verleende volmacht. Om

zijn rechten veilig te stellen heeft het bestuur haar leden aangeraden om nu al aanWindmeeBV
een (pro-forma) verklaring af te geven waanrit blijkt dat men aan WindmeeBV geen volmacht

verleend. Het bestuur adviseert WindmeeBV de rechtsgevolgen van haar open volmacht nader uit
te werken en dit ter beoordeling voor te leggen aan het bestuur.
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12.3 Consequenties nls men geen volntacht verleend
Als men geen volmacht verleend aan WindmeeBV behoud men zijn rechten om zelf te .:

beschikken over zijn kavel en alles wat daar opstaat. De kavel valt op dit moment binnen de
vigerende bestemmingsplan waarbij algemeen gezien nu noÍïnen gelden als bijvoorbeeld
maximale toegestane oppervlakte van e€n stacaravan 35ííLZ en dat van een recreatiewoning 60m2.
Het nieuwe bestemmingsplan kent qua oppervlakte bebouwing meer mogelijkheden maar daarin
blijven naar verwachting de te volgen procedures voor de aerrwrmgvan een individuele
bouwvergunning niet veel anders als bij het huidige bestemmingsplan. Dus bij de aanwaag
behorende gegevens als bouwconstructietekening, bouwbestektekening, construstieberekeningen,
de energieprestatiecoëfficient berekening @PC) enz. enz. blijven dan hoogstwaarschijnlijk ook
van toepassing.
Indien de gemeente in het ergste geval instemt met het plan van WindmeeBV om de kavels die

niet met de VvE van WindmeeBV meedoen uit te sluiten van het nieuwe bestemmingsplan dan
zou dat kunnen betekenen dat deze kavels onder het oude besternmingsplan blijven vallen. Hun
rechten blijven dus behouden zoals die gelden onder het huidige bestemmingsplan. Dat is een

ander verhaal dan het verkoopverhaal van WindmeeBV, dat je grond dan niets meer waard is.

Maar het is dus nog maar de waag of de gemeente de eis van WindmeeBV om aan deVvE van
WindmeeBV deel te moeten nemen als voorwaarde verbindt om onder het nieuwe
besternmingsplan te larnnen vallen.

12.4 Het Collese. de gemeenterasd iLrelatie tot de hertontwikkelingsnlannen
Het college en de gemeenteraad van de gemeente Gemert -Bakel hebben serieus nagedacht over
de herontrrikkeling van de Rooye Ach. Het bestuur vindt namelijk dat de voorwaarden die de
gemeente heeft veóonden aan de herontwiklceling van de Rooye Asch aantoont dat er serieus

over wordt nagedacht.
WindmeeBV moet zelf een nieuw bestemmingsplan opstellen en draagt zelf
verantwoordetjkheid over de hraliteit van het plan. De gemeente zal adviseren, toetsen en

uiteindelijk een beslissing nemen over het bestemmingsplan.
'We verwachten dat de gemeente haar eigen verantwoordelijkheid neemt en onaftrankelijk is van
tffindmeeBV en geen echoput is die napraat wat door WindmeeBv hierin geroepen wordt.

12.5 De gemeenter volmacht ten hehoeve van de bqheersbnarheid ?

Het wel of niet invoeren van een VvE lijkt het bestuur een civiele aangelegenheid tussen de

partijen WindmeeBV en de individuele kaveleigenaren en geen publiekrechtelijke taak van de

gemeente.
De gerneente heeft een aarrtalvoorwaarden gesteld voor de herontwikkeling van de Rooye Asch.

Daarin wordt anders dan WindmeeBV telkens aan ons beweert door de gemeente niet de

oprichting van een VvE geëist. Een van de randvoorwaarden van de gemeente is beheersbaarheid

van het park. Dit kan bijvoorbeeld ook bereikt worden door een goede administratieve organisatie

en daaraan gekoppelde financiele administratie, een beheersplan, een nachtveólijfregister,
aanstellen van iemand die toezicht in zijn takenpakket heeft, een plan brandveiligheid en

hulpverlening enz. Het bestuur dringt er bij de canryingbazen al jaren op aan om met betrekking
tot de financigle beheersbaarheid van de camping te zorgen voor een goede financieel
administratieve organisatie met daaraan gekoppeld een goede financiele administratie. Waardoor
inzicht gegeven kan worden in de financiële situatie van de camping o.a. hoe het gesteld is met de

reserves van de camping en hoe de servicekosten tot stand komen.
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l3 Wie gann er oordelen over de stnfuten van campiug de Rooue ,'lsch
WindmeeBV is voornemens de statuten die voor de camping gaan gelden vast te laten stellen
door'toonaangevende" personen uit de gemeenschap Gemert-Bakel. Het bestuur hecht echter
meer belang aan gekwalificeerde personen die bekend zijn met toerisme en/of camping de
'Looye Asch" dan aan toonaangevende personen.
Het buurtbeheer en bijvooóeeld het aanwijzen van hondenuitlaatstroken in Gemert-Bakel
geschied immers ook door terzake deskundigen en met o.a. inspraak van de buurt en
hondenbezifiers. Voor het vaststellen van de statuten, het huishoudelijkreglement, de
appartementsrechten zien wij eerder ook ee,n taak weggelegd voor vertegenwoordigers van de
Conzumentenbond, de plaatselijke VW uit Gemert-Bakel, de ANWB toerisme, de Recron e.d.
dit bevelen wij dan ook aan bij WindmeeBV.
Hierbij kunnen de Recron voorwaarden als leidraad dienen. Imrners de Recron voorwaarden zijn
tot stand gekornen in overleg met de Consumentenbond en de Aï'[WB. De bedoeling van de
voorwaarden is er altijd geweest voor recreanten en de recreatieondernemers rechten en plichten
duidelijk vast te leggen. Het wiel hoeft immers niet nog eens uitgevonden te worden. De wensen
van de verschillende partijen zijn van groot belang bij de keuze voor sen adequate
beheersstnrctuur. Het is essentieel dat er voldoende draagvlak moet zijn voor de
vijze van beheer en exploitatie, In eerste instantie zijn dit de wensen van de
Gemeente, l{indmeeBV. Daarnaast zijn ook de wensen van de overige betrokken partijen hierbij
van belang. Waar het specifiek gaat om de imiclrting van de camping zouden de wensen van de
individuele kaveleigenaren mee gewogen moeten worden. Dit gebeurt nu niet c.q. onvoldoende.
Bovendien is de gemeente een van de deelnemers in het participatiepÍoces. Dat maakt het
moei$k een netrtrale rol te spelen in het traject. Externe onpartijdige procesbegeleiding zoals die
van de Recron zou nuttig kunnen zijn voor een succesvol participatietraject.

13.1 Onevenwichtiee machtsverdcline bii va$tstellen statuten.
De door Windmee voorgestelde constructie waarbij 3 groepen de statuten voor de Rooye Asch
anllen vaststellen laat een onevenwichtige machtwerdeling zien.
Windmee verbindt aan de volmacht namelijk de ontbindende voorwaarde dat het gebruik van de
vohnacht onder voorbehoud is van goedkeuring van de statuten door 3 groepen te w€ten:
l) burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert Bakel : 5 personen
Z)Iredenvan de klankbordgroep: 18 personen
3) Eén gevolmachtigde van de bestaande vereniging van kaveleigeÍuren: I persoon.

Dit laat dus de volgende scheve machtsverhouding zien.
In de volmacht van Windmee BV wordt niet gesproken van een afgevaardigde van de
klankbordgroep maaÍ leden van de klanlfuordgroep. Dus 18 personen.
Ook wordt niet gesproken van een afgevaardigde van het college van burgemeester en
wethouders maar van burgemeester en wethouders, dus 5 personen. Wel noemt Windmee
orpliciet dat slechts een gevolmachtigde van de bestaande vereniging van kaveleigenaÍen mag
meebeslissen over de goedkeuring van de statuten.
Onze twee vertegenwoordigers (eentje in de klankbordgroep en eentje als gevolmachtigde van de
bestaande vereniging van kaveleigenaren) moeten het dus opnemen tegen 5 + (18-I): )l
personen.
Bij het eventueel stemmen over de goedkeuring van de statuten bij een verhouding van2 tegen
22 hebben de kaveleigenaren dus al bij voorbaat verloren!
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Terwijl de statuten louter en alleen de rechten en plichten regelen van ons als kaveleigenaren op

de Rooye Asch en niet de rechten en plichten van de klankbordgroep.

14. Huurders zouden nanit gedwongen worden te ttroefen velÍrekkett
Bij de eerste verkooptransactie van de camping werd door de recreantencommissie en de nieuwe

eigenaar van de camping, de heer Bakkers, bedongen dat mensen nooit van de camping verjaagd

anllen worden en dat men de wije keus heeft in het kopen van de kavel ofblijven huren. Met
nieuwe huurders zouden nieuwe afspraken worden gemaakt. WindmeeBV lapt deze afspraak nu

aanÁjn laars en verurijderd ook de zittende huurders waar deze afspraak dus in principe voor
geldt. De niet kaveleigenaren (huurders) moeten rond 1 januari 2009 de kavel schoon opleveren.

Onder het regiem van de heer van Lingen werd van de kampeerders geëist dat ze zelf het gas

water elektra kastje moesten aanscha^ffen van ongeveer € 2.600 incl. en dat anders de
jaarplaatsovereenkomst niet meer werd verlengd. Met de heer Van Lingen is bedongen dat
mensen die op de camping ophouden te kamperer het bedrag voor aanschaf van het gas, water
elektrakastje vergoed krijgen minus de economische veroudering. Ook deze afspraak tussen

kampeerders en de camping wordt door WindmeeBV niet nagekomen.

Het bestuur heeft gemerkt dat verhuurder Windmee BV hierbij geen opzegtermijn van tenminste
18 maanden eerbiedigt, zoals dat normaal gesproken door de Recron wordt voorgeschreven. De
huurders zijn in de steek gelaten. Zij zijnniet gecompenseerd. Ook deze kampeerders raakÍ de

camping h^'ijt.

L5 Chantage
In hun laatste nieuwsbrief (24 jtth 2008) schrijft Windmee dat kaveleigenaren individueel
benaderd worden. Steeds meer ontvangt het bestuur geluiden dat WindmeeBV zich hierbij
bedient van uitspraken die rieken naar chantage. Zoals het volgende dat ons gemeld is: indien

ienrand niet mee doet met het afgevan van de volmacht zijn kavel bij het intekenen van het

nizuwe bestemmingsplan dan buiten de nieuwe bestemmingsplan gehouden wordt en dat volgens

WindmeeBV zijn kavel dan niets meer waard is.

In de nietrwsbrief geeft WindmeeBV nog eens aan dat dit een optimaal uitgangspunt is om binnen

het bestemmingsplan kavels op te nemen waar de huidige besternming op blijft rusten. De
geluiden die we van onze leden horen waarbij leden individueel onder druk worden gezet

(dreiging dat de grond dan niets meer waard zal worden enz.) geeft aan dat er \ilat houding en

gedrag van Windmee BV weinig veranderd is ten opzichte van de vorige eigenaren van de

camping.

lSi. r#et Bibab
Sinds 2003 kan een gemeente met de wet Bibob voorkomen dat een gemeente ongewild
criminele activiteiten mogelijk maakt door het verlenen van een vergunning. De gemeente

Gemert-Bakel heeft deze wet geïmplementeerd. Daarvoor kanze advies vragen bd het landelijk
burear Bibob (wet Bwordering Integriteit Beoordelingen door het Opeóaar bestuur) van het

Ministerie van Justitie. Dit bureau heeft daartoe toegang tot vertrouwelijke informatie van
bijvoorbeeld de politie, justitie en de Belastingdienst. Gemeenten kunnen deze gegwens maar

zeer beperkt inzien. Bureau Bibob heeft een strenge geheimhoudingsplicht. Daarom liunnen

slectrts summier mededelingen worden gedaan over dossiers. We weten dat op de Rooye Asch de

visies en gevoelens verdeeld zijn met betrekking tot het positief doorstaan van Windmee BV van

de Bibob procedure. Zonder op de stoel van de gemeente ofjustitie te willen zitten, willen we als
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bestuur hier het volgende over kwijt.
De toets laachtens de Bibob is zoals alle onderzoeken een momentopnÍrme. Het resultaat van een

onderzoek is afhankelijk van wat er gemeten wordt, wat er aangedragen wordt en natuurlijk
aÍhankelijk van de op dat moment beschikbare meetmethoden. Via desk en field research kan er
veel achterhaald worden maar niet alles. De vinding en mogelijkheden van DNA onderzoek
bijvooóeeld heeft een heleboel recherche onderzoeken in een stroomversnelling doen uitbreiden.
Recentelijk lazen we in het Gemert Nieuwsblad dat door het wettelijk mogen verkrijgen van
DNA materiaal een match gevonden kon worden waardoor zaken die op een dood spoor liepen
ïv€er geopend kunnen worden en een man uit Eindhoven als verdachte in een verkachtingszaak
in Mlheeze en Dzurne aangehouden kon worden. Uitbreiding van wettelijke bevoegdheden en
onderzoeksmethoden kunnen heel andere rezultaten geven.

Nederland heeft een goed ontwikkelde rechtstaat met een scheiding van staat, kerk en rechtelijke
macht (trias politica) hierdoor is al een heleboel rechtsbescherming gewaarborgd. Een dader is
pas dader nadat onomstotelijk bewezen is dat hij ook dader is. tot die tijd is hij slechts verdachte,
Deze gedactrte dienen wij te respecteren. WindmeeBV heeft larnnen Írantonen dat het voldoet aan

de thans in de wet genorme€rde eisen van integriteit. We dienen WindmeeBV derhalve dan ook
te zien als een rechtspersoon die de toets Wet Bibob positief heeft doorstaan en dit te respecteren.

Wij zien nog geen directe aanleiding en het is ook niet aan het bestuur van de belangenverenigtng
om een heronderzoek aan te wagen

16. Manddood proberen te maken van de begtuuruvoorzifter
Daarnaast he€ft Windmee BV de voorzitter van het bestuur zowel bij woord als geschrift
monddood proberen te maken. Met onder andere de bewoordingen dat de voorzitter zich niet
meer met de onroerende zaken van andere kaveleigenareÍl mag bezighouden.
Het bestuur spreekt zich bij voorbaat al uit dat het zich verzet tegen het eventueel bijhouden van

een zogeÍlaamd negatief dossier van kaveleigeneren. Het bestuur spreekt ook zijn afl<euring uit
over elke vonn van dwang en chantage om mensen te bewegen mee te doen aan zaken vraarvan

men de consequenties niet kent.
Het zal duidelijk zijn dat door deze kwesties er geen sprake meer is van een sfeer van wederzijds
vertrouwen tussen Windmee BV en de Belangenvereniging van Kaveleigenaren; de

belangenbehartiger van de kaveleigenaren. Er zullen besprekingen op gang moeten komen om tot
acceptabele zakelijke verhoudingen te komen, Uiteindelijk verwacht het bestuur dat de huidige
verstandhouding het project, het recreatiegenot en het woongenot zal benadelen.

Het bestuur zalachlaten adviseren of in bijvoorbeeld de statuten een bescherming van
spreekrecht en inzagerecht voor haar bestuursleden opgenomen kan worden gelijk werknemers
bijvoorbeeld kennen in een medezeggenschapsraad of ondernemingsraad.

16.2 ïVehsite Belangent'ereniging van Kaveleigenarerr
De Belangenverenigrng van Kaveleigenaren zou het voortouw lcunnen nemen een website te
openen. Hierin lannnen bijvoorbeeld de laatste onrwikkelingen geraadpleegd worden met
betrekking tot de fases van het ontwerpen van het nieuwe bestemmingsplan. Ook zal er een

pagna geopend kunnen worden waarin men het huishoudelijlaeglement, de statuten enz. kunnen
raadplegen. Op deze manier kan men communiceren met andere leden, WindmeeBV, de

kampeerders en het bestuur van de Belangenverenigtng van Kaveleigenaren.

Om de privacy van iemands zijn gegevens te waarborgen kan er bijvoorbeeld voor gezorgd

worden dat de website gedeelteldk wordt afgeschermd voor nietJeden. Interne stukken kunnen
geraadpleegd worden middels de combinatie gebruikersnÍIam wachtwoord.



C : Vorenzo\documenten\bvkVolmacht\sep2008

Er kan een open forum aan gekoppeld worden. Even als een veel gestelde wagen lijst (FAQ)
Dit om de betrokkenheid van de kaveleigenaÍen en de bewonersparticipatie te bevorderen
alsmede een bijdrage te leveren aan de beheersbaarheid van de camping.

17. Corrclusie
Windmee BV heeft aangegeven dat het bestuur van de Belangenvereniging van Kaveleigenaren
nauw betrokken zou worden bij de verdere inwlling van de plannen rond de transformatie van
camping de Rooye Asch in het nieuwe recreatiepark "de Rooye Asch.
In de laatste ontwikkelingen heeft Windmee BV echter géén overleg gepleegd met het bestuur
zodatwij niet in staat werden gesteld om de belangen van onze leden te behartigen.
Met betrekking tot de keuze van Windmee BV om van de planning af te wijken, is ook geen
overleg geweest met het bestuur. WindmeeBV heeft verder ook geen overleg gepleegd met het
bestuur met betrekking tot de volmacht. Er is slechts a^aÍl een van de bestuursleden een model van
de volmacht verstrekt. Reden waarom het bestuur van de Belangenvereniging van
Kaveleigenaren eeÍl pas op de plaats neemt en de nieuwe onnuikkelingen eerst met haar leden
terugkoppelt .te weten op 9 augustus 2008. Het bestuur adviseert geen volmacht te verstrekken
aan WindmeeBV aangezien een heleboel items zoals vermeld in deze notitie door WindmeeBV
nog uitgewerkt moeten worden.

Handel, 16 september 2008
Namens het bestuur van de Belangenverenigng van Kaveleigenaren Van de Rooye Asch

De secretaris,g
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ontwikkelingtltàt"t zit om het park-te herontwikkelen'

_ Het voor oJie herontwikkering[oààiáráijr is orËàn goede beheersbaarheid op het

fr?SfJr";jjil,ï;*" structuur van het park sewijzisd wordt naar een structuur van
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VerklaaÉ bii deze onheroepeliik volmacht te geven aan:

WindMeeeniedervandemedewerkersvanBoeke|deNereeNotarissenNV,Gustav
Mahrerprein z, toËz'un Amsterdam,'à, Àát perceer u"n uotr"rhtgever in te brengen in de
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Het gebruik van deze volmacht is onder voorbehoud goedkeuring van de statuten

door:

- B&W Gemeente Gemert Bakel

- De klankbordgroeP
- Een g"ui;àËhtilb" u"n de bestaande kaveleigenaren

Getekendte ''.... '"' oP "'

Handtekening volm achtgever: Handtekening echtgeno(o)t(e):



concept beheersbaarheid d.rnv. cooperatie.

Beheersbaarhetd d, rn,v. lurtdtsche strrrcturrr

Inleiding
Een van de randwonraarden van de gemeente is een Jurldlsche structuur op te zetten om tot een
goede beheersbaarheid van het park te komen. Op 16 september 2008 heeft het bestuur een
persoonlijk onderhoud gehad met wethouder H. Vedcmpen. Naar aanleiding van dtr onderhoud
wordt het standpunt van de verertiEing nog eêns toegelicht.

CpmmitmenJ
Belangrflk ls dat de leden van de belangenverenigirg en haar bestuur zhh wlllen committeren aan de
beheersbaarheid rnn het park door middel van een Juridlsche structuur. Zoals in het vorig overleg met
de wethouder al is aangeg€ven wordt qen Vereniging van Eigenaren (hlerna: VvË) op dit moment
afueraden. Nfet, zolang er sprake is van een park dat verdeeld is in indivlduele kaveleigenaren,
grootloveleigenaren met een bedrijfsmatige doel, en grootkaveleigenaren met een bebgglngsdoel. BiJ

het nu toepassen van een VvE zitten er voor het pa* nu te veel haken en ogen aan op het gebíed van
onder andere de kostendoorberekenlng, het stemrecht, de obJectiviteit \an een te vormen
hoofdbestuur . Grootkaveleigenaren kunnen nu hun stem, plannen en kosten doordrukken ook al zou
een WE verdeeH ziJn over 7 subverengingen. Het verschiJnsel verdeel en hers is te risicovol. De
belangenvereniging en haar leden commltteert zhh gglaan dê wêns van de gemeente om te komen
tot een juridische structuur dat de beheersbaarheld van het park bevordert, De belangenvereniging en
haar leden committeren zhh echter niet aan gp volmacht en daannee dus ook nlet aan de juridische
structuur dle WindmeeBV voor ogen heefr. Met WndmeBV wordt in dit stuk ook bedoeld de aan
WindmeeBV gelieerde instellingen of instellingen die daaraan g€lleerd waren, zoals het bestuur nu
bekend is: Windmee Recreatie BV, Wind 5$l Recreatle BV, van Nek I BV van Nek Vaqo€d II BV,
Cocon Vastgoed Management BV, Tania Vastgoed BV etc..
De volmacht van WlndmeeBV houdt namelflk in dat de kavel van de Individuele kaveleigenaar
ingebracht wordt in de Juridische structuur van WindmeeBV en dat de IndlviduelÊ kaveleigpnaar
daarblj door het tekeren van de volmacht het rislo loopt aÈtand te tekenen van z$n rechten doordat
deze rechten nu nagenoeg worden overgenornen door WlndmeeBV.

Indiscreet en laekbaar handelen WindmeqBV
We zÍen nu al dat bij het lobb/€n door WindmeeBV om zoveel rnogelUk volmachten binnen te halen
indiscreet gehandeld wordt. Onder het bestuur wordt een bom gelegd, De secretaris stapt uit haar
functie en gaat lobbyen voor de andere partij, in casu WndmeeBV. WindmeeBV benadert ook anderc
bestuusleden om ten gunste van WindmeeBV te lobbyen
Waarbij Wlndmee$V er dus zetfs nlet voor schroomt om interne stukken gericht aan het bestuur en
welke nog niet fonneel ziJn vastgesteld en vrfigegeven door het hstuur naar buiten te brengen
(lekken). Deze stukken had WndnrceBV via de gewezen secretaris van het bestuur In handen
gekrcgen. Maar WindmeeBV heeft hierblj een eigen verantwoordelffkheíd om integer te handelen en
had bij het bestuur moeten informeren of het verslag was vastEesteld en door het bestuur was
vriJgegwen om openbaar te maken.
WindmeeBV gaat zetfs een stap verder. WindmeeBV is niet bij het gesprek met de wethouder
aánwezlg geweest maar acht zich wel competent ultlaUngen van de wethouder te verdraabn ten
gunste van WindmeeBV eigen dwangbeleid om zoveelrnogelijk volmachten binnen te halen.
De weffiouder heeft in het gesprek onder andere nooit geopperd dat de grond slechts aangemerkt zal
worden als bosgrord als mensen besluiten om nlet in te stemrneÍt met de rclmacht van WlndmeeBV
Integendeel de wethouder heeft geegd dat voor de nnnsen dle niet tel(enen voor dê nleuwe
juridische structuur het huidige Hernmlngspfan orereind blijft staan. Een bestemmingsplan dat al

Jarcn naar behoren functioreert en waarln partlien duÍdelfik kurtnen zien wat welen wat nlet nmgeliJk
is. l'let verval van de camprÍrg ls imrners nlet te wijten aan de doór de gerneente ontwikkelde
bestemmingsplannen maar het wanbeleld van de diverse proJectontwikkelaarc dat het park de
afgelopen 10 jaar over haar heen heeft gekrcgen.
De beheersbaarheid van het park had goed geregeld kunnen ziJn als de projectontwikkelaars zich
hadden geconfonneerd aan het huidlge bestemmingsplan en zelf geen o<cessen begingen of toe
stonden. Overigens merld het bestuur op dat mênsen die de volmmit van WndmeeBV niet tekenen
niet impliceert dan men niet tekent voor e€n nleuwe Juridlscfie structuur, Deze mensen zijn er
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namelljk ook bij gebaat dat er eÊn nieuwe Jurldlsche structuur komt dat hun rechtsbescherming
waarborgt en transparant is wat hun rechten en plichten z|Jn alsmede de kosten waar ren reor moet
opdraaien. Nu ls het roor deze mensèn woraf niet bekend waar mên voor tekent. Men kent vooraf
nlet de rcchbgevolgen biJ het ondertekenen van de volmacht van WindmeeBV. Men weet zijn
rcchtspositie ni€t, wtset nkt wat zffn rechten en plichten zalzijn en wat men moet betalen als men de
volmacht tekent.

Zeyen subverenhinggrlkunnen-een onevenwlchtlge machtsverdellno niet yoo,tkgmen
Plet gelobby van nu kan een voorbocfe ziJn hoe het er aan toe zou kunnen gËán met 7
subvereniglngen waarbiJ het dus niet onwaarschiJnl[k ls dat in deze subverenigingen een
onevenwichtige machEverdeling plaatsvlndt omdat WlndmeeBV nuaaÍ vertegenwoordigd lcan ziJn in
deze subverenlgingen door middelvan grcotkavelelgenaren (biJvoorbeeld beleggers). Het ls immerc
ook de bedoeling dat op 300 van de 450 recreatiewoÍlingen een beleggin$smodel wordt geplaabt. Zle
hiervoor verder onze uiUeg in onze nofitie voÍmacfiL Op dezelfde wijze zoals WindrneeBV nu tracht om
zoveel mogeliJk sternmen blnnen te halen zal het bij hÊt doorvoererl van plannen hoogstwaamchijnlijk
ook aan toe gaan blj een VvE. Wfndmee BV en de gewezen secretaris van hêt bmtuur heeft een
bepaalde kanktertrek bloot gegwen.
WiJ als bestuur klezen voor de ureg van de democratÍe waarbiJ gekeken wordt naar de belangen van
alle partijen en waarbíJ niet geldt dat degene met de grootste mqnd het voor het zeggen kijgt. We
proberen zovel mogeliJk polÍtiek neutnal in onderhandellngen te kómen tot consensus en ln
vergaderingen besluiten te nemen wasrcver democraUsch wordt gestemd. Dtt alles rnet inacfitneming
van de geschreven en ongeschrerren regels dat hoort biJ haar verenlging als rcchbpersoon. Hier hoott
ook b{j dat als het bstuur tot en democratisch gekozen besluit komt de bestuursleden hun eigen
mening naar buften toe laat varen. UjK ons heel bglsch. Een bestuur komt namelflk ongeloofwaardig
over als bestuurcleden Ea een democratlsch genomen beslult van het bstuur net andere visb komt
en daarmee zelÊtandig gaan lobbyen.

Aanbevefingen van best$ur pv,er een op E zgtten VyE zlln nlêt mqegenomsn (Íanuari2@7)
Reeds in Januari 2007 h€eft het bctuur haar op en aanmerking gegeven over de onstrwtrë van een
WE. Het bestuur heeft aangedrongen op een flnanciële paragraaf waarin de adminl$ratleve en
financiële organlsatie bt uiting komen alsmede de o<ploitatierekening. Aan deze op en aanÍnêrkingen
is WindmeeBV voorbij g€{Fan. Daarnaast heeft het bes-tuur WindmeeBV verzrcht de modellen voor
een Verenlging van Elgenaren en die voor een Cooperatle ult te werken op maat naar de situatie op
park de Rooye Asch. WndmeeBv heefr toen aangegeven dat dlt In dit stadlum nog niet aan de orde ls
pas als het voorontwerp ontwikkeld zal vrorden, In de fase wn het voorontwerp en de fases daaryoor
zien we hier echter niets van terug. Uit een telefonisch onderhoud dat WindmeeBV met een
bestuurslid had, venrueet WindmeeEfV het bestuur dat zij deze zaken niet naar haar leden had
têruggeaommuniceerd. Het tqendeel bliJR echter. WlndmeeBV schoof uitwerking op de lange baan
en presenteert nu het voorontwerp op hef nieuwe bestemmingsplan de Rooye Asch zonder de maat
uitwerking van het modelVereniging van Eigenaren en Cooperatie. Windmee heeft alleen aan de hand
van modellen de voors en tegens tegen elkaar afgewogen. Maar geen maatwerk gelorerd zoals het
bestuur verwachtte. Het bestuur wordt hiermee haar participatle om tot een keuze te komen van eeÍr
Vereniglng van Eigenaren of C.ooperatle ontnomen. Derhahrc condudeert het bestuur dat WindmeeBV
in verzulm Ís.
Om die reden heeft het bestuur een negatief advles uitgebracht naar haar leden om niet In te
stemrnen met een WE zoals die nu door WindmeeBV eenzfdig bepaalt wordt. Het hestuur heeft
aangegeven dat de leden over deze constructie wlllen meedenken en meebeslissen,
Door Wndmee BV is naderhand ingezef op een WE met zeven subverenlginpn. Hiermee zljn de op
en aanrnerkingen van het bestuur niet opgelost. Ze worden door het verdeelen heers principe alleen
Ínallr nog onovenlchteliJker en groter.

Coópefatle als Juridlstrq structuur ten behoeven van de beheersbaarheld
Gelet op het bovenstaande baaft de opzet van @n Vereniging van Elgenarcn het bestuur zorgen. WiJ

hebben de afgelopen Jaren diverce Jurldische constructies over ons heen gekregen en komen tot het
volgende advies. In de beglnfase werken met een coëpentie.
Aan de móperatie een finandële paragraaf verblnden waarin td uldrukklng komt hoe de
administratleve en flnanciële administratle geregeld b, dat de bedrflftmatig geèxploiteerde
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rccreaUewoningÊn slecfits voor de termiJn van uiterlljk 2 maarden verhuurd worden, dat mk stahtalr
bepaald wordt dat onder andere alle kosten In verband met de oploltatíe, de herontwik*eling van het
park (o.a. onbluiting verkeer, aanpassing onder en bovengrondse infrastruchrur, hersteflen
achterstalllg onderhoud) en onderhoud rcerende zaken en onroerende zaken nlet partkuller eherdom
zflnde voor rekening komen van WndmeeBV en consorten d de daaraan gelleetde pachters van deze
nlet voor particulier gebruik zijnde zaken en onroerende zaken, DÊt deee bepalingen ook meegromen
worden als het Fark In ziJn geheel of delen daaryan dooruerkocht wotd zodat toekomstlge
parkeigenaren vooraf weten welke ketUngbedingen aan de koop van het park of onderdelen daarvan
verbonden ziJn.

Optioneel te komen tot een gentleírten agreement tussen partijen (de gemeente, WindmmBV cum
suis. de kaveleigenaren) waarin afgesproken wordt om de cooperatie tê hanteren voor een termijn
van 5 fiar en \oor het einde van dere termiJn dezejurldische construdie te evalueren. Cielet op de
dan ontstane situatie en de dan ontsBne verhoudlng individuele elgenaren vetsus (institutionele)
beleggen kan worden gekeken of deze juridische rcnstructle wordt voortgezet dan wel o/e4lqpan
wordt tot een ardere Jurldische constructie b$oorbeeld een vereniging van eigenaren,

Raamwerk nog oeen vasbtelllno oedqbilleetde statuten
In deze fase is het van belang om tot een keuze te komen voor de oprichtiÍg van een Verenlging van
Eigenarcn of Cooperatie. Dit dus niet te \rerwaÍ?en met de fonrele vastsfiellinE van statuten waarb$
WindmeeBV opËeert voor een sys,teem van vastsBelllng van statuten door het College van
burgemeester en wethoudersde klankbordgroep en de bewoners. Inmiddels is gebleken dat
WndmeeBV haar voorstel heeft aangepast en de laabte groep (bewoners) nog verder heeft
uitgehold, namelljk WindmeeBV wlldat nlet alle bewoners kunnen meebeslissen slecits ziJ die de
volmacht van WindmeeBV hebben getekend. Ook tegen dlt vmrstel maaR het bestuur bezwaar.
VanuÍt het oogpunt van rechbzekerheld vindt het bestuur namelfk dat direct belanghebbenden over
hun stahrten moêten kunnen beslissen. Dat zljn allg loveleigenarcn zonder onderscheld te maken of
ze w€l of niet georgàniseerd ziJn evenmin of dat ze wel of nlet de wlmacht van WindmeeBV hebben
getekend.

Mvles
l.let bestuur adviseert het college van burgere*ter en wethouders de verklarlngen van de leden dat
men gÊên vertrouwen heeft In de door WindmeeBV voorgesteHe Juridische structuur uiErst seieus te
nemen en te begrilpen onder welke omstandlgheden de kavelelgenaren de volmacht is aangeboden,
Dat h€t bestrur en haar leden zich welommitteeft aan een gpede beheersbaarheid dat berelK kan
worden nret een nleuwe juridische structuur maar nlet de Juridlsche structuur zoals WlndrneeBV die nu
voorstelt,
Adviseert het oollege van buryemeesfier en wethouders WindmeeBV c.s, opdracht te geven de

Juridische structuur @óperaUe uit te werken rrret InachUreming met wat In dit stuk en de notitie
rrolrnacht ab randrcorwaarden zijn gestEld en het ontwerp van deae coëperatie aan partijen, de
gemeente en het bestuur, voor te bggen. Zodat parti$n kunnen afurcgen welke Jurldlxhe structuur
op maat het meest kan biJdragen aan de beheersbaarheÍd de Rooye Asch.

Het bestuur rran de verenlglng van
7 oktober 2008

c
van de Rmye Asch

versic 7 okt 2008 c:ffibohnacht\beheersbaarheidcommitnnent
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Verslag algemene leden vergadering van 27 septeÍnber 2008 14:00 uur
Locatie Vossehol Handel

Aanwezig bestuur:

Aanwezig leden :

K. Vleesenbeek voorzitter, L. Lippelt interim-secretaris, G. van Hoof
penningmeester, B. Bloemendaal, algemeen ondersteunend bestuurslid

zie presentielijst vergadering 27 september 2008

OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
Deze vergadering is uitgeschreven omdat het voorontwerp nieuwe bestemmingplan "Rooye
Asch" ter visie ligt en er nu tot en met 20 ol*ober 2008 inspraakreacties bij de gemeente

lannnen worden ingediend.
Daarnaast heeft de voorzitter een mededeling van organisatorische aard. Mieke Groeneweg is
als bestuurslid afgetreden. Het bestuur bedankt Meke Groeneweg voor de door haar
geleverde inspanningen voor de vereniging.

VAST STEITING VERSLAGEN.
A) De voodtter waagt of er nog op-en aanmerkingen zijn over het verslag van de vorige

ledenvergadering van 9 augustus 2008. Deze zijn er niet en het verslag wordt bij deze
vastgesteld.
B) De voorzitter vraagïof er nog op-en aanmerkingenzijnover de notitie "volmacht" en haar
supplementen. Deze zijn er niet en de notitie "volmacht"en haár supplementen worden bij
deze vastgesteld.

TOCH EERST EEN VOORONTWERP
Zoals jullie wsten heeft WindmeeBV in haar nizuwsbriefnr. 10, van 24 juh 2008, aangegeven afte
zien van het vmrontwerp bestemmingsplan en wilde ze meteen per 15 augustus 2008 het ontwerpplan
voor het nizuwe recreatiepark de Rooye Asch indienen. We hebben in onz.e notitie volmacht
Íulngegeven dat hiermee onze mogelijkheid tot inspraak ontnomen wordt. Op 7 september jl. is alsnog
een voorontweÍp ingediend. Op 23 septemberjl. is een inspraakavond georganiseerd. Deze vond plaats

op de Rooye Plas en is tevens bezocht door het voltallig bestuur. De bijeenkomst van rilindmeeBV

was summier van opzet. Een doorlopende diapresenÍatie en ter inzage wat rapporten. Frn presentatie
en discussie vond niet plaats.

INSPRAAK BIJ DE WETHOI.JDER
Naar aanleiding van de notitiE volmacht heeft zich op l6 september jl. een onderhoud plaatsgevonden
met wethouder H. Verkampen van de gemeente Gemert-Bakel. In dit onderhoud kwamen een aantal
belangÍijke items naar voren. Het bestuur wenst participatie inzake de ont$tilI(elingen op het park dit
vindt gehoor bij de wethouder. Op 7 oktober a.s. is er een vervolgonderhoud gepland met de
wethouder. De belangenvereniging is namelijk niet vertegenwoordigd in de klankbordgroep ook vindt
er geen gestnrcfireerd overleg plaats met Windmee BV hierin wenst het bestuur verbetering. Het
beshrur vindt gehoor bij de wethouder. Het bestuur zal Windmee BV verzoeken iemand vanuit de
belangenvereniging zittlrrgte laten nemen in de klankbordgroep.

Daarnaast heeft de weÍhouder orplici* te kennen gegeven dat voor mensen die niet tekenen voor de

nieuwe juridische strustuurhet bestaande bestemmingsplan overeind blijft. Je kavel zal dus nooit
gederralue,erd worden toÉ bosgrond. Ook een van de onzin praatjes die het bestuur naar het land der
fabelen heeft kunnen verwijzen.

Belangrijkste eye-opeÍrer was dat rffindmee BV bij het ontwerp z.eker ínzichtmoet bieden in de

seloitatie. De financiêle haalbaarheid nl dus getoond moeten worden
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De gemeente heeft beheersbaarheid ars een rran haar nandvoorwaarden gesteld. Deze hoeft per definitie

niet per sé een vereruging van eigenarentt "iin' 
pt wethouder.wil daarnaast ook kijken of de

gem€ente bij het ou"tíBffun vuoá, ,Aro*n-tïn opteren v9o1fe volgende constructie namelijk om als

derde partij dan te gr;i;; óf voor h€t standp;nt van de klankbórdgroep óf die uT d. bewoners'

Anders dan nu t 
" 

prlrË.ïà;a-,n*I.' Je wethouder hierbij dus geen onderscheid tussen

bewoners die wel of niet georgaruseero o:n .o ook geen orroersit eia-t'ssen bewoners die de volmacht

wel of niet getekend hebben'

Het bestuur onderzoekt andere juridische stnrcturen waaÍ:um wellicht de voorkeur gegeven moet

worden.

Het verslag van de vergadering 1et de wethouder is inmidders ontvangen. op 7 oktober zar verzocht

worden om correctie-JJï"t Jrrting tot a" *"a.a.ring in het verslag dat het bestuur in de

ktankbordgroep is vertegenwoordigd- nat t nametiitïiet zo. Daarnaast dat de wethouder aangaf dat

i;it ;;k;Ë een dergelijfe bhnco volmacht zou tËkenen'

ffiijeenkomst heeft het bestuur ,,n en ander met betrekking tot het

voorortr4lerp de rewe laÍen passere'n 
"o 

io t"iuf"onderlijk **tïl]111Ï:*:i::*:Ï;|trf

"l

ïiiffiffi ffiffiffiáï;;r;;g;"r* óit versrag is op dè vergadering voorgelezen en

behandeld . Het verslag 
*inspraakbijegnkomst op het voorontwerp beJemmingsplan", wordt aan de

leden vanaf 30 se,ptemier ar. UrrrÉt Ur* Á;íd' I" ft "tTlug 
staan ook de fases omschreven die nu

nog doorlopro *ooro-*ood"n. ook wáÍrnJo *"o beanvaar kan-maken tegen het plan. Daarnaast staan

er een aantal aandaclrtspunten in van formele aard indien men strars bezwaarwil aantekenen' I;n deze

frse kan men namelijk nog géén bezwaar mdienen wel moet men nu zijn visies geven of te wel

ziemswijze4 insPraaloeacties'

ffi nffzilnLnspraakreactie bij de gem:el.€ inte dienen. Het gaat immers om uw

eige,n rechten. E" *j;;.rrËl;ïqrigut i" *" voriende fase uw mogerijkàeid tot her indienen

van bezwaar en/of baoep. Het bestuur is naar insptaaËádi:r * het v€rzaÍnelen en nr &e in haar

hoedanigheio van recffiersoon belanger"."""iÉi"g aa.rg€tgkend aan het gemeentebeshrur geven'

voor de leden heeft f,Jf,r**-ráïiarhrrp;k;"d;rJormurier ontwiL:keld. Hierop staan de nu

ars inspraakreacti, *r-iJn'*nàrar*ariï.i**p;""tt"rd" Er is een branco ruimte gereserveerd

waardoor u de brief l{utr aanv'llen *o,r*'ffi'fióffi*es De voorzitter merkt op dat je je

inspraaraeactie bij os bald o,p het gemeentehuis lunt inleveren. Dan kun je vragen om een

ontvangstbevestiging. In de regel wordt dan door de amttenaar een topie gemaakt van 
'w 

voorblad

met daarop een semper met datum.ro ooil'Jrr. irt "pisr*ntr 
iotà niet 20 oktober heeft u de tijd'

De Éjd vliegt!

ffi*"g tot de rattengif merkt her bestuur op dat bij dergelijke sit'aties rilindmee Bv gewaagd

wordt haar nizuwsbrief actieverte benuttenï*i 
"àrart 

nóodicntiogte gevgn voordat maatregelen

g€,nomen worden. " 
á"1ïp**r;dritr"u,lrd welricht enige onristioorkomen kunnen worden en

konden de parkbewoners *itti"tt eerder ,.t 
"*"trup 

houden me ae te nemen maatregelen' Het bestuur

dringt €r op aÍm dat mensen árSnrfOiS-1J de gifplel*en omgaan e'lr hun kindEren en dieren ervan

weerhouden het gif t€ nuttigen. Alsmede 
-hun 

Lilti*t '*'o 
te doordringen dat we hier te maken

hebben met heuse *i;6;il; *rrrnoucu' ar-lifi,oilen re beschadigenómdat het gif anders wijkomt'

Bffi**uur een aantal cpmerkingen gehad over de kwaliteit van het water' volgens

wil Hoek is dit niet verontrustend omdat at te wiiten is aan r"oïJoogde hoeveelheid toegevoegde

anurstof aan net uroo;aier. w. rror"o echter ook d,at dit witte *rk*rtti-g" bestanddeel ]:::fftkt
zou kunnen worden i"I, .r",.r*l aan kalk. Hst bestuur zal windmee vragen wat haar vlsre É'

$ffi voor opening vandezevergadering een verslag ontvangen waarin ië
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beargumenteerd waarom re eenafinrijkend standpunt inneemt van bestuur van de vereniging. Het
beshrur zal zich op kort termijn over de inhoud van dit verslag buigen.

Note: Vanaf Dinsdag 30 september a.s. zijn weer stukken verkrijgbaar bij Ger van Hoof . De leden
worden verzocht dit tijdig op te halen omdat de inspraakreactietermijn al loopt en op de20"
oktober afloopt.

Na de rondwaag sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn
aanwezigheid.
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Aun*ezig : wethourffl\:3ilËiï*Jlï#ffïaarRo, r*.Y:fftïod''69zotr
Belangenvereniging van Kavel eigenaren Rooye Asch de heren K. Vleesenbeek, M. Groeneweg,
G. vanHooi L. Lippelt, B, Bloemendaal

De heer Verkampen opent de vugadering en heet iedereen van harte welkom
Verkampen heeft begrepen dat de huidige bewoners nog al sceptisch staan t€g€nover de
plannen van WindmeeBV
De heer Vleesenbeek licht toe dat aan alle kaveleigenaren op de camping door
WindmeeBV een blanco volmacht is uitgereikt met de bedoeling deze te tekenen. In het
kort konrt het erop neer dat kaveleigenaren verzocht worden om middels deze mactrtiging
hun rechten overte dragen aan Windmee BV door hun kavel in te laten brengen in de door
Windmee BV nog te ontwikkelen juridische strucilur. Het streven van Windmee BV is
een Vereniging van Eigenaren conforme structrur op te zetten. Op het moment van
ondertekening van de volmacht is hst voor de volmachtgever volstrelÍ onduidelijk waar
hd voortekent. Immers de Vereniging van Eigermren moet nog worden opgezet alsmede
de vaststelling van appartementsrechten en het vaststellen van de statuten Deze Satuten
zullen vastgesteld worden door 3 groepen te weten het college van burgemêester en
wethouders
De klankbordgroep, een v€rteÍIenwoordige,r van de huidige bewoners.
Als reactie op deze blanco volmacht is de notitie volmacht verschenen.
Hierin wordt ingegaan op de bedoeling van een vereniging van eigenaren en de positie

waar de toekomstige bungalowpark zich nu in bevindt
De heer Vleesenbeek overhandigt namens de belangenvereniging de notie volmacht
alsmede de notulen van de laatste ledenvergndering waarin de notie behandeld is.
De heer Verkampen geeft aan dat hij er nu weinig geloof in heeft. Dar het in het begin wat
moeizaam grg maar dat er binnen de klankgroep inmiddels wel positief over gedacht
wordt.
De heer Vleesenbeek geeft aan dar de belangenvereniging helemaal niet betrokken wordt
bij de plannen van Windmee BV.
Verkampen geeft aan dat hij er van uit glng dat de informatie-uitwisseling goed verliep via
de klankbordgroep waarin ook een iemand van de bewonersgroep van de bungalowpark in
vertegenwoordigd is.

Mewouw Groeneweg reageert hierop dat in de klankbord groep wel de informatie-
uirwisseling plaatsvindt over zaken die spelen rondom de camping maar niet over zaken
die spelen binnen de camping daar wordt niet over gediscussieerd
i![aaÍ in het beslissen van de statuten speelt de klankbordgroep ook een rol maar dan vind
ik dat de belangenvereniging een belangrijkere rol moet spelen dan de overige partijen die
vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep.
Aan de wethouder wordt een model van de blanco volmacht overhandigd.
Op de vraag van de heer Vleesenbeek of de wethouder een dergelijke volmacht zou
tekenen werd door de wethouder met nee beantrroordt
Cnoot dilernma bij het verstrekken van de blanco volmacht is het afueziSàjnvan enige
toezicht hoe een en ander met betrekking tot de ruilverkavelingzal geschieden.
Verkampen wil onderzoeken dat het college van burgemeester en wethoud€rs e€n grote
stern zal krijgen bij het vaststellen van de stafiÍen. Waarbij het er op ne€r komt dat bij
sterrming het college de partij zalkiezenvan of de klankbordgroep of de
hlangenvereniging.
De heer Verkampen geeft aan dat het gemeentóesfirur geen herhaling wilt van wat er op
de Kanthoeve plaatsvindt waarbij men te maken heeft met plusminus 500 verschillende
individuele personen.

Op de waegvan de heer verkampen waarom dat Windmee BV de belangenvereniging niet
laat mee participeren laat de Vleesenbeek weten dat de belangenvereniging door



windmeeBV als een rastige obstaker y94t gezien wat vertragend werkt bij deontwikkelingsplannen van Windmee BV.
De heer Lippelt geeft aan dat in klankbordgroep zaken worden behandeld die campingoverstijgend ziin' op het niveau van de *ápi"! r"livind weinig tot geen overleg plaatst.Naar buiten toe wordt.het wel zo gepresenteèrdtat de bewoners van de camping meeparticiperenmaar dat is rnet zo. ri vinot *.r uooiii.rrting ptaats uuo*u, Ë phnnen vanwindmee ziinmaat de zaken die volgens de bewoners anders geregeld moeten worden,worden door windmee BV niet opgepikt laat rt"ur."" genomen in de verdereontwikkelingen van de plannen. Erlvweinig t"ií"* iirpruut. Indien men veÍzoekt ominspraak wordt men verwezen naar de klankïoffi;i;". zoals al i, uuog"g".r"nworden in ktankbordsroep de ontwikkeringen beË;óil Ë;;;íi"ï.*rï*end zijn.wat we nu constateren is dat de bewoners onvoldoende tot helemaal niet mee kunnenparticiperen in de plannen van windmeeBv. De stramien take it or leave it wordtgehanteerd.

De belangenvereniging is geen actiegroep maar behartigt de belangen van haar leden hetgeeft aan windmee.BV de knelpuntà aan en draagÍalËrnatieven ofoplossingen aan. Devereniging is geregistreerd bij de kamer van koopÈandel na verlijden van deverenigingsakte bij de plaatsetijke notaris . zo'ngsy" uÀde huidige kaveleigen aren zijn
_"j1tpg*oordigd in de bel angenvereni ging.
we hebben net als het gemeentebestuurien hoop slechte ervaringen met de vorigecampingeigenaren. wij willen niet in aie stectrte'e.vari-ilen blijven hangen maar willenvoorkomen dat die slechte ervaringerq die uoot * groo? deel in de notitie volmachtverwoord zijn, wecr herhalen. uet tret financieel *uïu"r"io *n a. r,,origJ.i!"n-rn *u,het waclrten o[ de ondergang van de camping.
zourel het gemeentebestuu als de kampeirdlrs van de camping zelfwenste een nizuwebedrijfsvoering met een solide bestuuien financiele tuirrrouoing waarbij debeheersbaarheid niet uit het oog verloren wordt.
Dit heeft windmee 

?Y eo{ ofgepikt. Maar is het allemaal goud wat er blinkt. Geldt hierniet-de een zrjn dood de ander ziJn-brood.
zoals ook in de notitie volmachiis aangegeven hebben de vorige eigenaren van decamping geprobeerd du 

"91coóperatieconstructie 
hun schuld uit een ander project tergrootte van 700.000 euro bij de kaveleigenaren door de strot te douwen.windmeeBV biedt het vooónnrerp nu..Bn met de expliciete verzoek dat de gemeenteraadhet ontwerpbestemmingsplal gaat goedkeuren -"d"r';;;loitatiereke ning zodat allefinanciële toezicht en controre eóuiten wordt gehouden..'

De exploitatielasten en de senricekosten moeten afzonderlijk van elkaar gehanteerd
yolden en niet op een hoop worden gegooid. -------:

De kascommissie van de Rooye escË hleeft destijds ook al gepteit voor inzage in definanciële stukken ur dr.camping en destijd.s;;;il;geadviseerd een goedeadministratieve organisatie en finánciele ud.inirtrudáf-t. 
"at.n. 

Dit advies geeft debelangenvereniging ook weer aan windmee BV aoor. lLat. onvoldoende blijkt dat ditopgepikt wordt laat staan meegenomen wordt.
De gemeente zal niet opdraaien voor bijvoorbeeld een nieuwe infrastructuur v op decamping maar ook niet voor de ontsluit-ing yal {..:"*ot*. Iuaar onduidelijk is of dezekosten dan niet direct verhaard worden oo-.d" rryloióËmieerders op het park. op hermoment dat alle kavers in individuere handen zijnínnioá"., bedriif;a;Ë--geëxploiteerd worden (winst) heeft een vvE enig out *u*Ëii de leden dan gezamenlijkbepalen tot welke investeringen ofvervangingen-men ,n* ouo gaan en hoe de kostenworden doorberekend' Maar dan moet er ut tón rvrr.". u.rtaan waarin voor dergelijkekosten reserves en voorzieningen worden opgebouwd.

Dit is ook het signaal naar het college toe. P* ""1".n 
g..rgirtreerde belangenverenigingwe hebben het over burgerparticipatie we hebben r,.t o"Ë, or"agvrak. 

----o--'o 
.:,.



op het moment dat de belangenvereniging meegenomen wordt, heb je ruimere
bandbreedte wat draagvlak betreft. Verkampen waagl zich danaf hoe we dat dan het beste
kunnen doen.
Verkampen licht toe dat de wens van de gemeente is dat de camping dadelijk een structuur
heeft en als organisatie zich zelf stuurt Als er ontwikkelingen zijn die wij als gemeente
tegen willen gaan willen of als we handhavend willen optreden blijkt dat we vaak te laat
zijn. Wij willen er meteen onze vinger op kunnen leggen. Er moet een juridische structuur
zrjn die meteen als er ontwikkelingen zijn die wij als gemeente niet wensen zichzelf bíj
kan sturen.
De heer Lippelt wmgt of de gemeente per definitie er van uitgaat dat voor de
beheersbaarheid geopteerd moet worden voor een Vereniging van eigenaren als juridische
structuur.
Verkampen licht toe het is niet wenseliik dat we straks te maken hebben met 500
individu-ele eigenaren want dan is hij bàng dat het helemaal fout gaat. Zoiets heeft de
gemeente gezien op de kanthowe. Alle aandacht gaat op dit moment naar de kanthoeve.
Daar heeft mon te maken met vele individuele eigenaren en daar is de problematiek vele
malen groter als op de Rooye Asch.Op de Rooye Ach was het nog zn datiets als sanering
aangepakt kon worden.
De heer Bloemendaal waagl of de gemeente streeft naaÍ een villapark of een camping.
De heer verkampen geeft aan dat dat men ook geen villapark wilt. Ten aanzien van de
servicekosten geeft hij aan dat de senrice dadelijk opeen ander niveau ligt als men nu
gewend is.
D heer Lippelt \naagt of de heer Verkampen daarmee bedoelt dat daar
dienovereenkomstig een ander financieel plaatje tegen over zal staan wat zal resulteren in
hogere servicekosten
De heer Vleesenbeek licht verder toe dat mewoulv Tania van WindmeeBV hem al heeft
laten wetend at hij moet rekenen op een servieskosten ten bedrage van het bedrag dat men
nu betaald dat men dat dan per maand moet betalen.
De heer Verkampen reageert daarop dat een verhoging van de service normaliter ook een
verhoging van de servicekosten betekenen.
De heer Lippeltvraagt de heer Verkampen hoe het gesteld is met de financiële risico's
voor de kampeerders als het project dreigt te mislukken.
Als projectonnrikkelaars zich tenrgtrekken aannemer failliet gang lvat ziet de kampeerder
nog terug vanzijn geïnvesteerde geld of spring de gemeente dan bij. Komt er iets als een
gemeentegarantie? Voor start€rs woningen kent men ruimer Íinancieringsmogelijkheden
en worden financieringsrisico's opgevangen geldt dat ook voor dit project?
De heer Lippelt waagt of er ruimer met de gedoogbeschikkingen inzake p€rmanent wonen
omgegaan wordt.
De Verkamenzeg! dat de gemeenteraad hem heeft toegezegd daar ruimer mee te mogen
omgaan.
De heer Lippelt waagt of dat er door de gemeenteraad concreet een delegatiebesluit over
is genomen.
De heer Verkarnpen geeft aan dat dat niet het gwal is.
Op de waagvan de heer Bloemendaal geeft de heer Verkampen verder aan dat uit
ervaring met de Kanthoeve blijlct dat als het een villapark woont waar veel permanent
gewoond wordt ervele problemen ontstaan. Als de Rooye Asch een villa park wordt
\ilaaÍop peÍmanent gewoond zal worden zalde gem@nte er alles op alles zettenom dat te
voorkomen. Dat willen we per se niet. Daar hebben we veel te veel slechte ervaringen
mee. Dat overkomt ons niet meer. Een Villapark hoe mooi die ook is, trekt toch weer
bepaalde mensen aan die er dingen gaan doen die er niet op thuis horen.
Mewouw Groeneweg geeft aan dat pernranente bewoning ook weer sociale controle geeft.
De heer Verkampen reageert hiermee datzijndan de goeie.
De heer Vleesenbeek geeft nog eens aan dat de goede onder de lnvade moeten lijden.



De heer van Hoofgeeft aan dat hd onlangs een dergelijke op de Rooye Asch te
ontrvikkelen park bezocht heeft. Daar bleek dat door stagnatie in de verhuur aan toeristen
of door economische motieven de vakantiewoningen niet aan toeristen worden verhuurd
maÍIr aan seizoenarbeiders van mensen uit het voormalig Oostblok zoals Polen, Hongaren,
Roemenen, Tsjechen etc.
De heer Verkampen proeft dat de belangenvereniging serieus bezig is en wil samen met de
belangenvereniging kijken hoe we eeÍr en ander oplossen.
Volgende vergadering dinsdag 7 oktober 2008 07:30
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VERSLAg N.A. V. TNSPRAAKBIJEENKOMST OP HET VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN
RECREATIEPARK DE ROOYE ASCH
Afgelopen Dinsdag 23 september 2008 hebben we de inspraakbijeenkomst gehad op het voorontwerp
bestemmingsplan recreatiepark de Rooye Asch.

In haaÍ nieuwsbrief nr. 10, van 24 juli 2008, heeft WindmeeBV aangegeven af te zien van het voorontwerp
bestemmingsplan en wil ze meteen per 15 augustus 2008 het ontwerpplan voor het nieuwe recreatiepark de
Rooye Asch indienen. We hebben in onze notitie volmacht Írangegeven dat hiermee onzg mogelijkheid tot
inspraak oÍrtlomen wordt. Op 7 september jl. is almog een voorontwerp ingediend. Op 23 september jl. is
een inspraakavond georganiseerd

Eerst was aangekondigd dat de inspraakbijeenkomst in de bron zal worden gehouden nadien is uitgeweken
naar de Rooye Plas. De bdeenkomst was zummier van opzet. Een doorlopende diapresentatie en ter inzage
wat rapporten. Een presentatie en rÍiscussie vond niet plaats

Klankborderoep
In haar publicaties van Windmee BV, en deze publicaties heeft de gemeente overgenomen, stelt
WindmeeBV dat er onder andere intensief overleg plaatsvindt met een klankbordgroep van de Rooye Asch.
Dit kan zorgen voor enige verwarring. Het is niet zo dat de klankbordgroep een afspiegeling is van de
kampeerders op de camping. Er zijn ongeveer 22 personen vertegenwoordigd in deze klankbordgroep
ïvaarvan er slechts één kampeerder is op de camping de rest zijn vertegenwoordigers ran omwonenden,
gemeente Gemert-Bakel, ondernemers vereniging Gemert, Heemkundekring Comrnanderij, waterski
vereniging, horeca, stichting landsohap Bakel€emeÍt en een flinke vertegenwoordiging van Windmee BV
in de vorm ran Tania VastgoedBv, Windmee Recreatie BV, Cocon vastgoed management BV, Windmee
Part<amanagement BV, VI{P Landsctrapsarchitecten BV.
Ook verdient het enige verduidelijking dat de peËoon die de camping nu in de klankbordgroep
vertegenwoordigd niet op voordracht van de kampeerders is geschied ofdie van haar belangenvereniging
nraar op voordracht van Windmee BV, Patrick van Nek zelf.
AndeIt dan door de kanrpeerders werd aangenomeu vond de terugkoppeh4g van het geen wat in de
klankbordgroep werd besproken niet plaats via de belangenvereniging. De belangenvereniging noch een van
haar leden heeft de verslagen van de vergadering van de klankbordgroep ontvangen behoudens degene die op
voordacht van Patick van Nek deelnam in de klankbordgroep. In een laÍer stadium heeft deze
vertegenwoordiger de laatste verslag van de klaÍrkbordgoep ook naar de leden van het bestuur gezonden.
Helaas was dat niet eerder gebzurd. Deze verwarring ontstond omdat de vertegenwoordiger van bewoners in
de klankbordgroep tevens besnrurslid was van de belangenvereniging. De belangenvereniging is een
zelfstandig org:um en heeft verder (nog) geen organisatorische binding met de klankbordgroep.
We hebben dus moeten vaststellen dat er geen rechtstreelse terugkoppsling plaatsvindt naar de kampeerders
op de camping over hetgeen wat besproken is in de klankbordgroep.
Overigens wordt niet gettÀrijfeld aan de inzet van degene die ons door Patrick van Nek moest
vertegenwoordigen in de klankbordgroep.
Maarnu in publicaties wordt vermeld dat er intensief overleg plaatsvindt met de klankbordgroep Rooye
Asch dienen wij enige verwarring dat met ons kampeerders intensief overleg plaats vindt uit de wereld te
helpen. Het is zelfs zo dat wij hebben moeten cons&ateren dat dat wat tijdens de infodagen door kampeerders
werd opgemerkt niet c.q. niet voldoende werd opgepikt laat staan in de te ontwikkelen plannen meegenomen
wordt.
Omdat in de belangenvereniging 91%ovan de individuele kaveleigenaren vertegenwoordigd zijÍr, lljkt het ons
zinvoller om hierover een standpunt in te nemen en vanuit de belangenvereniging iemand voor te dragen om
ons te vertegenwoordigen in de klankbordgroep. Hierbij zaldanstructureel terugkoppeling plaatwinden met
de achterban zowel de kampeerders die georganiseerd zijn in onze belangenvereniging (9570) als aan de
ongeorganiseerde kampeerders (5Y1. De leden anllen op de vergadering van 27 september aansaande
hierover geraadpleegd worden.
In de wandelgangen hebben we vernomen dat WindmeeBV denkt aan het deel blijven laten nemen van de
huidige vertegenwoordigster als vertegenwoordigster van de kampeerders die de volmacht wel hebben
ondertekend en de kampeerders die niet de volmacht hebben getekend van verdere inspraak uit te sluiten. Of
dit idee er bij WindmeeBV inderdaad is, kunnen wrj op dit moment nog niet bevestigen.
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ïet is nie! allemaal goud wat er blinkt
voor ons kampeerders maar ook voor het gemeentebestuur van Gemert-Bakel, ,is het reilen en zeifun opcamping de Rooye f"h { een aanlal jaren een doorn in het oog.

ffiffiilï:iifi:,H:ï"#Jinámee BV hier go.a;f ingespeerd heeft en mer een prachtige
Maar is het allemaal goud wat er btinkt?
Het voorontwerpplan opent met de openingszin dat de camping at 20 jaarin een neerwaartse spiraal zit.Een dergelijke kreet roept natuurlijk vragen op.
Is dit een reclrtstreekse aanval datie geÀeentebestuurders al20 jaarmet de handen over elkaar hebbengezden en gewacht hebben op een fiaïco zo niet een drama?
Een korte inventarisatie leert dat oe 

"amping 
juist een florerend 3 sbrren campingbedrijf was metwachtlijsten.

Pikant deail is juist dat decamping zich begaf in een neerwÍurrtse spiraal toen de camping in l999.an eenprojectontwikkelaar werd verkóchtl Een meidezelfd" pt*"n ae nu in een anderjasje zijn gestoken . In1999 zaghet gemeentebestuur de bui al hangen en re4geerd e naaÍde kampeerders toe dat het alre midderenzal hanteren om individuele verkoop uao Lrr"l, zal voorkomen.
Het voor een camping zo bepalende zwembad werd door eei uorg"nd, projectontwikkelaar van de een op deandere dag gesloten e.n arryurot<91. Het pul d":**;ï"àï** finks en ,."nt op de campingverspreid zijn' we zrjn nu bijna l0 jaar 

""tut1, qt p*nire i*"uig"9ryt* tor lege velden. Vraag is wat *" olwensen' weer een toeristische ca*ping met allerlei t"r'rirfrrfu 
""tiviteiten 

oreËn 
"iir-rp"* 

r
Viilapark of carneinq
of een vitlapark dus dal bij aanvang ontwikkeld zal worden naarhet model van bijvoorbeeld Hogenboom ofRoompot parken maaroatbiiuootuáta uÀt stagnerende verkoop of om economiiche redenen doorverhuurdanllen worden aan uitzendorganisaties dietijd"nit prr.onrJuióoo Europeesche landen moetenhuisvesten.
Door toetreding van Hongarije en Roemenie tot de Europeesche unie en daaridoor het wije verkeer van

ffiÏififfiÍïu,1]$ft. parken dermate geschilc om deze werknemers via verhuurorganisaties voor
voor de ingezetenen uit Hongarije en Roemenie voor een beperkte duur gekoppeld aan hun door het c\ilIaftegeven tewerlcstelliqgst o!.róiog. voor ingezeten 

"*-poË slowakije, riiecrric etc. geldt geenbeperkte duur want die larnná ars Ëvorg vaT írt 
"ogou*rráJ-i"t og* akkoord te werk gesteld worden

3qd9r tewerkstellingve€unning ei tunien aus voor onbepaalde tijd gehuisvest worden.Er is laapte op de woningmarktTowel in de huur 
"rr 

r.""pr"r"",
Huiwesting van werknemers uit oost Europeesche r*0"ïoíuar.aotieparken waarvan de vakantiewoningenniet verhuurd zijn is derhalve een doelmatige oplossing. w"fugrue6 worden namelijk steeds meergedwongen om als goed werkgever ook t" 

^rgun 
.rooihuiru"riiog van hun oost- Europeesche werknemers.\lVillen we dit?

voorkomen kunnen we hg uaars:{inrijk niet. Niet via de sta;tuten, niet via de appartementsrechten. van de450 vakantiewoninsen aflen er a00 geiealiseerd *ord;;"lrï;Ëggingsobject bestemd voor de verhuur.omdat 
"t 

gopttt'Jwordt voor verhriur uÀ ar tuku"ti;;;i!à *o*"n we hier nu dus al rekening meehouden' Dat de verhuur aan tijdelijk orvasi.ner.soneel.uit brjvoï*eeld oost Europeesche landen hier zallunnen plaatwinden' Het grondwËfteli;te aiscriminatirrcrri,ri 
".tninderd 

om deze groepen mensen uit tesluiten van huur.

Ïïr::*H.:y"l$:::*:f^g:y:yu.esruy3ansepgden met de vraagstelling deze goed te keuren

il1ï:ï"ff:u,:'"":.ï3**T':::*4@.óft ,;dËiffi;H;,Ëï*,ïïíïï,:nffi fiïï
l*l=;i::i:*::tT1leïe"1s310.-iweemds"rd\#'l;ï',ffi "Ë,:ï3,ïj::ï:ffi:3y::^t::*'^gyi5*1;1",-"nJgu"n..iilËd""Ëïr?*;:;iffi:,i:ffi ,ï.H;J:,"gemeenschap Gemerr-Bakel ás hét pdect drrit;;;Ëlril;.
Als projectontwikkelaars zich tijdens het traject-te*gn ** 

"remt 
de gemeente het project dan over? Enwat gaat dit de gemeenschap dan kosten?
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De belangenverenigine is voor een goede beheersbaarheid
Onze visie is indien er een blanco cheque (blanco volmacht) verleend wordt aan de huidige
projectontwikkelaars zonder toezicht en rekenschap we af zouden kunnen stevenen nÍur een groot financieel
fiasco.
Net z@ls ieder ander belanghebbende zijn wij met de inwoners van Flandel en het gemeentebestuurvan
Cremert-Bakel van mening dat er op do camping ingegrepen moet worden. Dat er een behecrsbaarheid van de
camping moet komen. Het is nretzo dat wij principieel tegen een Vereniging van Eigenaren zijn.
Wij zijn er wel tegen dat mensen zonder rechtsbescherming in het diepe worden gegooid door het onder
pressie moeten tekenen van een volmacht waanan men de gevolgen nog niet kan overzien.
Zoals de volmacht en de daaraan gekoppelde transactievoonvaarden er nu uitzien moeten we er rekening
mee houden dat kaveleigenaren bij ondertekening van de volmacht gedwongen kunnen wsrden te moeten
verkassen zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Dat je je kavel inbrengt in de nieuwe juridische
structuur is geregeld dat je je kavel op eigen kosten schoon moet opleveren en dus je chalet of stacaravan
moet aÍbreken is ook geregeld, wat daartegenoverstaat is nu nog niet geregeld.
De stelling dat dit soort zaken pas geregeld worde,n nadat je de volmacht hebt getekend en 3 verschillende
partijen consensus moeten bereiken over de vast te stellen stahrten waarborgt niet dat je rechtszekerheid niet
wor& aangetast door het op dit moment tekenen van de volmacht..
Met de Recronvoorwaarden in de hand hebben zowel de campingondernemer als de gemeente een goed
handvat om de beheersbaarheid uit te voeren alsmede handhavend op te treden. In dit soort gevallen blijkt
ook hier weer dat mislukken van handhaving vaak te wijten is aan gebrekkige aansturing en gebrekkige
ondemteuning van de met de bandhaving belaste personen . Ook als ergemeten wortr met verschillende
mateÍr, er voor commerciële kaveleigenaren privileges gaan gelden, de voorwaarden met betrekking tot
rechten en plichten door de campingeigenaar znEaon zijn laan wor& gelapt. Hiermee wordt een juridische
stnrctuur uitgehold en om zeep geholpen. Daar kan geen enkele juridische struchrur t€gen op ook niet een
Vereniging rian Eigenaren. Het is eenafgenagd verhaal maarhet succes van een goede juridische structuur
saat of valt met het dÍaagvlak van de mensen waarvoor ha geldt. Anders bevin& een dergelijke juridische
stnrctuur zich op los zand.

Minder regelgeving
De hedendaagse tmdens is om met minder regels te gaan wed<en en dat \ rd we aan regels overhouden een
duidelijke hansparantie te geven.

Het wordt ook steeds meer tendens daÍ er minder overheidsbemoeienis komt en er een beroep gedaan wordt
op de sociale vaardigheden van de burger. Burgers met elkaar rechtstreeks laten communiceren er wat wel en
niet l€n zo ontstaat er een beter sociaal contact tussen buren onderling. We zien dat zaken zonder
overheidsbemoeienis opgelost kunnen worden als zaken goed besproken wordt met de buren. De zaken die
worden voorgedragen om behandeld te worden in het het televisieprograÍnma de rijdende reclder geven
bijvoorbeeld aon dat het beter was om als buren vooraf goed met elkaar te communiceren wat er wel en wat
er niet kan en dit op schrift vast te leggen. Bepalingen in een bestemmingsplan zijn geen garantie dat er geen

onenigheid ontstáat" Goed contact met de buren wel. Het mes snijdt dnn nnn twee kanten. Geen belasfing van
het bestuurlijk appamat en een goede sociale leefomgeving Daar waar buren consensus bereiken zou
overheidsbemoeienis minimaal kunnen zijn. Daar waÍrgeen consensus bereikt wordt zal bijvoorbeeld via
meditation overleg gepleegd kunnen worden.

Oreanisatiemodel zeven zubverenigingen Verenigins van eieenaÍen
Het organisatiemodel zoals gepresefreerd door tilindmeeBV is een van de zovele organisatiemodellen.
WindmeeBV opteert voor een Vereniging van Eigenaren opgebouwd uit zeven subverenigingen waarvan
elke subvereniging een afgevaardigde voordraagt voor het hoofdbestuur. In dit zevenkoppige hooftlbesnrur
wordt vervolgens belcachtigd wat wel of nietaangenomen wordt door de VvE.
Zoals opgemerkt is dit een goed bestaand organisatiemodel die in de praktijk zijn nut al vaak bewezen heeft.
Op dat model is ansich niets aan te merken. Wel als we het a&etten tegen het doel en de middelen van dit
model zoals WindmeeBV die zou kunnen hanteren. We zitten nog steeds met partijen die over veel kavels

en stemmen beschikken en daardoor hun stem lnurnen doordnrkken.Hefzlj via een Vereniging van Eigenaren

maar ook als deze Vereniging van Eigenaren is opgebouwd uit zeven zelfstandige verenigingen. Het is niet
ranzelftprekend dat in geen vÍur die zeven verenigingen een beleggingsmaatschappij met veel kavels en veel

st€mmen vertegenwoordigd is. Daamaast zien we dat organisatie steeds meer van deze piramide organisatie
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model (het botom up model) maar ook van de top down model afttappen
In steeds meer organisaties zien we de wens om een plattere organisatie. Waarin het organogram niet meer in
een piramidevorm wordt weergeven of verticale opbouw maar horizontale opbouw. Een streven naar directe
participatie om zodoende slagvaardiger te kunnen op treden.
Er zljn dus nog vele andere organisatiemodellen die ook hun nut hebben bewezen.
Nu tuinen we bijna in de valkuil om door onoverzichtelijke vergaderschema's en verenigingstructuren te
verzanden in plannen waar alleen rnaar over vergaderd en gedebatteerd wordt.
Tenrijl de maatschapprj dus ste€ds meer af wil van regelgeving zouden wij nu op de bodem van de piramide
weer aan de opbouw gaan starten van alweer een vergadercultuur waarin men in nog meer regels dreigt te
verzanden.
Daar waar buren het mst elkaar over eens kunnen worden moet niet nog eens over gedebaffeerd worden.

Beheersbaar{reid door middel van de Recronvoorwaarden
De Recronvoorwaarden hebben bij juiste en consequente toepassing hun nut bewezen. Het is tijdsverspilling
om deze voorwaarden \ileer opnieuw te willen uitvinden door mensen die niet bekend zijn met het vakgebied
toeristisch kamperen. Zoals we al in de notitie volmacht hebben opgemerkt zijn wij als belangenvereniging
van mening dat het vaststellen van de statuten beter uitgevoerd kan worden door de ter zake deskundigen als

de Consumentenbon4 de ANWB, de Recron en de plaatselijke VW te samen met de belanghebbenden- de
kampeerders zelf.
Oke je hoeft geen paard geweest te zijn om een goede ruiter te àjn. Maar het lijkt ons ook van de zotte om
bijvooóeeld ambtenaren en metselaars te laten bepalen hoe in de keuken bijvoorbeeld gerechten

samengesteld moeten worden en hoe deze dan op de menulijst gepresenteerd moeten worden. Schoenmaker
blijf bij je leest kan veel miscommunicatie en tijdsverlies voorkomen..

Indienen inspraakreactie
Rekening houdende met het bovenstaande heeft het bestuur van de belangenvereniging het voorontwerp
onder de loe,p genomen. De belangenvereniging zal aan de gemeentÊ haar inspraakreacties kenbaar maken.

Voor de leden zal een model ontwikkeld worden die de leden kunnen gebruiken om hun inspraakreactie bij
het gemeentebeshrur kenbaar te maken.
Aanbsvolcn wordt dat alle leden zelfstandig hun inspraakreacties bij de gemeente indienen. Indien alleen de

belangenvereniging haaÍ visies indient l€n in een later stadium namelijk ten nadele van de belangbebbende
geoorrdeeld worden dat de belanghebbende ájn inspraakreactie zelfttandig bad moeten indienen. Men wordt
dan nia+ntvankelijk verklaard in zijn inspraakreactie of later misschien ook in bezvraar
We raden af om uw inspraakreactie bij tffindmeeBV rechtstreeks in te dienEn want als WindmeeBV ze niet
tijdig indient bij het gemeerÉebestuur, heeft uw inspraakreactie geen juridische status en ben u er geheel van

aftaÍrkelijk of uw inspraakreactie door\MindmeeBV wel of niet meegenomen wordt. Uw eventuele argument

dat u erop had kunnen vertrouwen dat WindmeeBV zorgvuldig met uw inspraakreactie zou moeten omgaan

en ewoor zou moeten zorgen dat het tijdig blj de gemeente is ingediend zal niet baten. U heeft namelijk een

eigen zorgplicht dat u uw inspraakreactie of bezwaar tijdig bij de gemeente is ingediend.

Men l€n tot 21 okÍober 2008, dus uiterlijk op 20 oktober voor 24:00 uur, zijn inspraakreactie indienen bij de

gemeente Gemert Bakel aan het Ridderplein I te Gemert of (aangetekend) aan

College van Burgemeester en wethouders
Postbus 10.000
5400 DAte Gemert

Nu Insoraalreactie fase - strals Bezrvaar fase ' vervolgens Beroep fase

Ter verduidelijking wijst h€t bestuur nog op het volgende.
Doordat nu alsnog gekozen is om het ontwerp eerst in te dienen via een vooronhverp zitten we nu niet in de

bezwaarÊse maar in de inspraal&se. U kunt nu dus alleen visies indienen.

Als u nu bezwaren indient moet u er rekening mee houden dat de gemeente deze niet-oÍItvankelijk kan

verklaren en ze daarom niet in behandeling zou kunnen nemen omdat de bezwaren voortijdig zijn ingediend.

Aan de hand van de schriftelijke inspraakreacties wordt het ontrverp bestemmingsplan gemaakt, Als *Et
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college van burgemeester en wethouders alckoord gaaq \ryordt het ontwerp zes weken ter inzage gelegd. Pas

dan kunnen belanghebbenden bij de gemeente bezwaar maken.

Net zoals nu in de-inspraakfrse g"Ut-Oatt ook een indieningtermijn van 6 weken vanaf het moment dat het

ontwerpplan terinzagetigt. rtt beavaarschrift moet bij de gemeente worden ingediend. Voor het adres van

de gemeente zie het vorige koPje'

Vervolgens stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Nu moet men alert zijn. Heeft de gemeente

onvoldóende rekening gehouden met uw ingediende bezwaren dan kunt u vanaf dat moment beroep

aaÍrtekenen bij de Raad-van State. Alleen zij die in de bezwaarÈse bezwaarhebben aangetekend bij de

gem€ente t**"n in beroep gaan bij de Raad van State. De rest is te laat enzalniet onWankelijk worden

íerklaard. Ook dan geldt een fatalé termijn van 6 weken dat het beroepschrift bij de Raad van State moet

zijn ingediend.
É opifr.t beroepschrift moet dan niet worden ingediend bij de gemeente maar bij de Raad van State,

Raad van State
Afdeling beshrursreclrtsPraak
Postbus 20019
2500 DA Den Flaag

Algemeen telefoon- en faxnummer
Telefoon: 070 - 426 4426
Fan: 070 - 365 13 80

Uitsluiting aansprakelijlfieid
Voor de g;Or ótOr O.irn wij u mede d"t {r belangenverenigilg_u r-o goed mogeldk probeert te informeren'

mr*oor-doen wij o*,rit"ofu best. U blijft zelf verantwoordelijk voor het vergaren van informatie en de te

nemen beslissingón derhalve kunt u aao de publicaties van debelangenvereniging e.n deze foldei van de

belangenvereniging geen rechen ontlenen aangezien ze puur informatief bedoeld zijn..



CONCEPT VERSIE verslag onderhoud wethouder 7 oktober 2008

Eraru{-

Verslag onderhoud bestuur belangenvereníging van kavelelgenaren Rooye Asch Handel met
wethouder H, Verkampen op 7 olrtober 2008 om 08:00 uur, locatie gemeentehuis Gemert

Aanwezig : namens de grerneente wethouder H. Verkampen en S. Maas ambtenaar, bestuur: K. Vleesenbeek
voozitter, L. Lippeft interim secretaris (verslag) G. van Hoof penningmeester, , B. Bloemendaalalgemeen
ondersteu nend bestuurslid.

Openino
Wethouder Verlompen opent de vergndering en heet iedereen van hafte welkom.

Vaststelllng \rerslagyan het onder,houd van 16 seotember 200S vershg Simon Maas.
De voorzltter van het bestuur, de heer Vleesenbeelq merK op dat in het verslag van het onderhoud
van 16 september 2@8 zoals opgesteld door de heer S.Maas de oprnerking van de we$ouder
ontbreekt dat hij de volmacht ook niet zou tekenen. De wethouder reageert hiercp dat hij Inderdaad
deze blanco volmacht nmit zou tekenen omdat hiJ zich niet in de materie verdiept heeft en h[ vindt
dat als je lets tekent je moet weten waar Je voor tekent-
In het verslag van 16 septemhr 2008 staat verder ten onrechte verrneldt dat het bestuur deel
uitmaalft van de klankbordgroep. Dat is niet zo. Zaken die in de klankbordgroep worden besproken
worden door Windmee BV niet terug geommuniceerd naar het bestuur. Wethouder Verkampen
concJudeert dat Mieke Groeneweg dus nlglals afgoraardigtde van het bestuur of de beuoners zftting
nam in de klankbordgroep maar op percoonlfke Utel. Het hestuur bevesUgd de vraag van de
wethouder poslfief of dat het bestuur deel wil neÍnen in de klankbordgroep. Het voomemen van het
bestuur is om de heer Uppelt voor te dragen als afgevaardigde,

Communicatie WindmeeB,V laat R wensen over
De heer Vleesenbeek geeft aan dat er een duidelijke behoefte bestaat In een goede communkatie
tussen Windmee als projectontwikkelaar en het bestuur die de belangen behartigd van de IndivÍduele
kaveleigenaren op het park. Onder deze goede communicatie verstaat het bestuur een open
communicatie het tljdig oppiklen van door het bestuur gesignaleerde zaken. Nu wordt dat in de
hercntwlkkellng niet meegenomen maar wordt onder andere de heer Vkesenbeek persoonliJk

aangwallen en aangemerK als oproerkaaier, een boef, een rebel.

Inbrmqtlemaoie
Aan de wethouder wordt een Informatiemapje ui$ereild vvelke de volgende stukken bevatten:
l. Eeheersbaarheid d.m.v, een juridische structuur

Verslag vergadering 27 september 2008
Concept notulên orderhoud met weffrouder Verkampen;
Verslag naar aanleiding van inspraak arond op het voorontwerp bestemmlngsplan Rooye Asch;
Inspraa kreactie modelform u l ier.

Notitie beheersbaarheid d.m.v. een iuridische structuur
In de notitie " beheelsbaarheid d.m,v. een Juridische structuuÍ' adviseert het bestuur het collqge om
aan WindmeeBV de opdracht te geven voor de Rooye Asch de juridische structuur coóperatie uit te
werken met inachtneming met wat in het stuk als randvoonruaarden zfn gesteld en dit ontuerp aan
partijen uoor te leggen. Zodat partijen in staat worden gesfteld de verschillende Juridische shucturen
met elkaar inhoudeliJk te vergeliJken. Het bepalen van de statuten vindt pas in een later stadium
plaats.

CommandiBlre Vennootschan en Vergniging van Eiqenaren !Íersus Cooperafie
Een vergel$king tussen de juridische structuren Vereniging van eigenaren en Coóperatie ls al gemaaK
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vanult de bepalingen \ran het BurgerliJk Wetboek maar niet vanult een stuk maab^rerk hoe deze

JurËlsche sfucturen op de Rooye Asch zouden kunnen worden toegepast . Daarnaast geeft
WndmeeBV aan dat het voor de onganeer 300 voor de verhuur te bouwen recreatiewoningen een
Commanditaire Vennootschap wll oprlchEn. Met welke Jurldische sffuctuur zou deze Vennootschap
dan het beste gecombineed kunnen worden. Dlt vereist deskundig en profesioneelonderzoek en
niets slechts een vergeliJklng vanuit het burgerlfk wetboek. Wethouder Verkampen geeft aan dat ook
het colfege nog geen elnd advies heeft of de jurldlsche structuur zoals WirdmeeBv dh voor ogen
heefr goed is. Db moet de gemeente rng behandelen, Zodra de gpmeente die gaat beoordelen heeft
het college dle Informatle, het ollege beooÍddt nieff als ze die informatle niet heeft. De heer Lippelt
merK op dat dat natuurlijk ook voor de kareleigenaren geldt. ZU kqnnen nu ook niet beoordelen waar
ze aan toe zfln als dle Informatle ontbreekt en wat de gevolgen zfin als ze tekenen voor dle volmacht.
De wethouder wil als hij die gemeen@lljke adviezen over een Juridlsche structuur heeft de gesprekken
hebben met zowel WindmeeBV als het bestuur en horen wat zij voorstellen en wat het bestuur
voorutelt.

WindmeeBV doet niets rnet op en aanmerkingen ovqr een op te rlchten Verenislng vaF Eigenaren
De heer Vleesenbeek geeft aan dat het bestuur het raammodel van een Vereniging van Eigenaren al
omstreek 19 Januari 2007 in haar bezit heeft. Alleen ook hier weer reageÊrt WindnteeBV níet op de
door het bestuur gemaakte op en aanmerklngen. WindmeeBV stefde destfds dat de oprlchting van
een Vereniging van Elgenaren nu niet aan de ode is maar pas in een veel later stadium. Nu de
gemeente toch aardringt om te vpldoen aan de beheersbaarheid van het park in de vorm van een

Juridischê structuur woden indivHuele kaveleigenaren door WlndmeeBv vezocht om mlddels een
volmacht hun kavel In te brengen In de door Windmee op te zetten Juridlsche structuur waarvan Ínen
de rechFgevolgen dus niet van te voren kent. De ene keer beweert WndmeeBV dat deze statuten er
nlet ziJn de andere keer beweeft WindmeeBv dàt het bestuur hier niet op gereageerd heeft.

MiSbruiK luridischg structuur .doof campingbazen/proiFctonh{ikkelaaE;
De heer Vleesenhek licht nog eens toe dat het bestuur al vele ervaringen heeft met diverse Juridische
structuren dh op de camping werden toegepast. Ook dat er destiJds door de campingbazen
geprobeerd werd om de toen opgerlchte Jurldlsche structuur met verllezen op te zadelen zodat deze
verliezen ten laste kwamen van de kavelelgenaren. Vanuit onder andere de Wlldhorst te Hee$^rÍJk
Dinther werd geprobeerd een schuld van 700.000 euro in de juridÍ.sche structuur te stoppen

WlndrreeBVwilvia de iurldigche stnrctuur dg mensen opzadelen met de o<doihatie en hel onderhoud
mn alle biJ de camoirq horende zqken en oebouwen
Een herhalinE dat de kaveleigenaren met een schuld worden opgezadeld wil het bestuur rcorkomen
te meer WindmeeBv het voornemen heeft orn straks het Multirfunctioneel centrum, de voorzieningen,
de inftastructuur enz. over te dragen aan de juridische structuur die dan met zh allen
verantwoordeliJk ziJn dat het park In goede staat zal bliJven. Lees: financleel verantwoordelijk ziJn voor
de ocploitatie en onderhoud van deze bij de camping horcnde gebouwen, wegen etcetera.

Personeelslasbn park doorberqkenen aan kavqleigenaren
De personeelslasten moeten niet In ziJn geheelworden doorberekend aan de kaveleigenaren. De heer
Vleesenbeek geeft aan dat de personeeblasEn hoofdzakelUk betrekking hebben op werlcaamheden
voor de bedrffimatp te exploiteren recreafieobJecten. De met onderho.rd belaste perconeel zullen
minimaalwerkzaamheden verlchten voor indlvíduele loveleigenaren maar deze groep moet dadelijk
welopdraaien voor deee personeelslasten. Het bestuur wenst een dergreliJke ontwikkeling tegen te
gnan dat personeelslasten direct worden doorberekend in de serviaekosten.

Doorberekening kQsten tulnonderhoud, schoonmaak vakanUeuonirpen aan kav,eleiqenalen
Dit geldt ook voor de kosten die ontshan b|J het tuinonderbrd en sdroonmaak van de voor de
verhuur besternde reoeatleobjeden. We delen niet mee in de opbrengpten en winsten het ls dan niet
zulver als we dan wet op moeten draaien vmr de kosten en vedlezen. De heer Uppelt sluÍt hkrop aan
dat het bestuur uit wil gaan van het principe de vervuiler betaald en Je betaald rcor welke diensten Je
afneemt. Uiteraard zÍJn er ook gemeenschappelUke kmten die gezamenliJk moeten worden gedragen
maar daarbiJ moeteen onderscheid worden gemaakt In kosten voor het bedrijfvnatig geëxploiteerde
en dat voor de kaveleigpnaren. De financlële administratte zal hierop ingerlcht rnoeten zijn, Het zal
transparant moeten ziJn welke ver@lsbutels er worden toegepast en hoe deze worden loegepast.
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Voonkningen moeten in stand wordqn blfiven oehouden
Wethouder Verkampen geeft aan wat er op het park de l(anthoeve ls misgeEaan, Doodat de
rroozienlngen niet z|Jn gekoppeH aan het gebrulk van een recrmtlewoning ziJn de lroonieningen
onderuit gegaan. UiQar€spunt van de gemeente ls dat het park besternd is als recreatie en dat het
gebrulk van een recrmtlewoning gekoppeld ls aan de voozieningen. De mensên dle er nu zltten en
dh dus voor het mercndeel in de belangenvereniglng vertêgenwoordigrd ziJn, vormen een biJzorderc
groep met rcdrten vanult hetverleden. We moeten probercn lets te rcgelen roor dle biJzondere groep
die steeds mlnder wordt.
De nieuwe recreanten daaruan wll de gemeente de recreatb koppelen aan het gebruik van de
voorzleningen. Waarbfl niet ultgegaan wodt rran evenredBe kosten naar mate van afname van
diensten maar van vaste bedragen, Weffiouder Ve*ampen legÈ uit waarom het zwembad op de
kanthoeve nlet meer rcdabelwerd om te o<ploiteren en op een failllssement aÊtevende.

WlndmeeBV Wll rret oachtover.eenkomsten werken
De heer Llppelt geeft aan dat het bestuur begrepen heeft dat WindmeeBV dlt wil onderuangen door
voor het Multifunctloneelcentrum te gaan werken met pachtovereenlomsten zodat de pachter
verantwoordel$k ls voor de gehele o<ploÍtaHe van het Multifun(fioneel entrum en dus ook het
onderhoud er van. De Wethouder geeft aan dat de gemeente hier prcblemen mêe heeft, De
gemeente wil het ook koppelen aan het gebrulk van recleatiewoningen. Want als de memen geen
geb'rulk maken ran de voorzleningen vallen de vmzleningen weg en weten we zeker dat het fiout
gaat. Er hoeft niet alles in te zi$en maar er moet een basis In zitten om van te kunnen bestaan. De
heer Lippelt geeft aan dat er enofine bedragen mee geÍnoeld ziJn orn een zwembad draaiende te
houden en rnernoreert naar de in de gemeente Gemert destljds door de her Vos geëxploiteerde
zwembad die toen \roor een symbolisch bedrag afg€stoten werd. In de Jarcn negentlg besloten vele
gemeenten om dle zelfde redenen aruembaden te privaUseren. De wethouder geeft aan dat de
gemeente bljvoorbepld blj Fitland door mlddelvan inkoop vmr het schoolzwemmen voor een basls
heeft gezorgd waarop deze ondememer het zwembad open kan houden.
De wethotder ziet in dat men de buqers ook niet kan verplkhten orn te gaan zwemmen en de kosten
bUvoorbeeH vla de algemene belastingen gaat innen het zelfde geHt rroor deze biJzondere groep die
nu reeds op het park verbliJven, Hler stuÍfren we op het dilemma dat de wensen en belang van de
huidlge bewornrs op het park anders ls dan die van de toekonnUge recÍ€anten. De wettrouder heeft
een uitsterf regellng in gedachten db speciflek wor deze bflzonderc gÍoep geldt om deze uit te slulten
van meebetalen aan de otploitatie en onderhqud van het Multifunctioneel centrum.
De heer Lippeft legt uit dat het voornemen van WlndmeeBV ls om de servicekooten drastisch te
verhogen. Dat wat men nu per jaar betaald (t4@euro) zal straks maandelijks betaald rnoeten
uorden. Op een hypotheeklast van gemiddeld 500 eunc ksnt rnen dadeliJk wor efln rccrêatieobject
op een maandlast van 900 euro dit dus naast de huur/hypotheek van ziJn woning buiten de camping
van gemiddeH 6S euro, Mensen die een reoeatleunnlng op de Rooye Asch hebben, en daarnaast
een woning hebben kriJgen dadelijk tê rffiken met een gemiddeHe woonlasten wn 1500 eurc.

Het.collqe wileen aparte regelino rcor CÊ huidioe groep rccreanten en hewonen
Het college wllzich er druk voor maken om in biJvoorbeeld overleg te treden om een goede opbssing
te vlnden voor de overgang en met narrc yoor deze bijzondere groep. De heer Uppelt waagt om deze
overgangsnegÊling ín de ruirnsfte zin van het woord toe te passen en daar ook de l(westiÊ rcnd de
bouwwerken, huld[e kavelgrootte en permanente bewonlng in te betrekken omdat het nu om een
klein selst groepje gnat det vanzelf uitsterft.

Onzin UerhaaldatJe grond bosEfond wordt
De heer Vleesenbeek geefr aan dat mensen ook worden bedreigd. De heer Bloetnendaal wiJst op een
zinsnede in de brief van Mleke Groeneweg en de heer PátÍick Van Nek waarln vêrmeld wordt dat
mensen die niet tekenen voor de blanco volmacht straks onder het oude bestemmingsplan wllen die
zo dÍcht gespflkerd h dat op deze kavel niets meer kan en mag zonder vequnnlng en de kavel als
bosgrond kan Woden gezlen. bij besluiten of beslissingen zal er van deze kaveleigenaren geen stem
rneer ui$aan.
Na het lezen van deze zinsnede reageert de utethonder dat wat Mieke Groeneweg en Patrick van ['lek
hler schrijven natuurliJk niet Juist is, Weflrouder Verkampen geeft nog eens dulclelflk aan dat dat een
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verkeerde opvattlng is dat als Je níet tekent Je grcnd niets meer waard Ís en enkel als bosgrond
aangemerK wordt. Het is natuurlflk wel bosgrond dat geldt ook wor de katrels die strak onder het
nieuwe bestemminEsplan vallen mmr voor belde geldt met de bestemming recrcatÍe. De heer
Bloennndaal vraagÊ de weffiot.der om verduidelUking of dat de karels voor de mensen die tekenen
voor de Jurídische structuur straks als bouwkavels worden aangemerK. De wethouder geefr aan dat
het bosgrond bl|Jft; de natuurllike uitstraling moet worden behouden. Mensen die niet tekenen voor
de nleuurc jurldische structuur daarvoor blijft het huËlge bestemmíngsplan overelnd stàan en mag F
hten shan watJe wlgens het besteÍnmlngsplan nng plaaben. Ook de in M bestemmlngsplan
opgenomen bepollng rond de volHlge herbourl van het recreatieonderkomen bliJft orereind staan.

Meer-dere bestemmingsolannen oo oark lvel Qf niet mogelilk
De heer Bloemendaal vraagt de w€thouder uit te hggen of het indedaad rngel$k ls om op het park
met meerdere bestemmingsplannen te gaan werken. NarneliJk tet oude en het nieuwe
bestemmingsplan. En of dat men om lemand ziJn kalel heen zal tekenen zodat het ene gebled onder
het nhuwe bestemmlngsplan valt en de ander in het oude. De wethouder legt ult dat het in prlrrclpe
wel niogelljk ls. Dan heb Je in prindpe dus tvrrce parken. Maar het ls wel vreemd als Je rond de grond
van een elgenaar een andere bestemming omheen tekent. De heer van Hod waagt of dat qua
besluiilonning ook wenseliJk is. Hlerop moet de wethouder ontkennend antwoorden. Het ls dan een
afrrueElng wat is het minst slechte.

Onteloenen kên nlet
Op de vraag van de heer Bloemendaal gee'ft de wethouder aan dat ontelgenen niet kan aangezien er
dezelfde betemming op bliJft rusten. Als er ieB is wat we nlet wí$en en we kunnen er nlet uit komen
als iets niet tot de otde kan komen dan ls er een recht om te onteigenen om tot de zehfde bestemming
te komen maar daar ls hier geen sprake van want er blijft rccreatie. Je kunt niet recreatie onteiEenen
voor nieuwe recrcatle. Het is uiHrukkelfik niet bevorderlljk om voor het park met twee verschillende
bestemmingsplannen te werken.

BiJ tekenen volmaÊht rnoetts geheh kavel ontrulmen en schoon opleveren
De heer Lippelt geeft aan dat als je nu nlet tekent voor de blanco volmacht je er mee geconfrcnteerd
zou kunnen worden dat als je bouwwerken hebt geplaaEt die bijvoorbeeld groter zijn dan volgens het
bestemmingsplan is toegËÉtËan Je deze terug moet b,rengen naar de afrnetingen aoals deze volgens
het bestemmlngsplan geHen. Gedeeltelfllce afrraak dus. Echter als Je tekent voor de blanm volmacht
kan Je positie als lovelelgenaar nog slechter worden! Aan de volmmht is narnelijk onlosmakelfk een
grondruiloereenkomst veÈonden. Deee grondruilovereenltomst verpllcht de kaveleigenaar de
beffiande kavel leeg en ontrulrÍd vriJ van huur/padrVopstallen/planten etc. op te lweren aan
WlndmeeBV voor kosten van de karrelelgenaar. Deze overeenkomsten z|Jn onder andere vmrgelegd
aan de heer Bloernendaal

Handhaving
In 2001 ls onder het bewind van de werftotder van destills (Van Ekert ?) het besluit genomen dat
ingezet rnoet worden op handhaving met name daar waar gebouM werd niet oveteenkomstíg het
bestemmingsplan. In de uiWoering lwam de gemearte een eantal knelpunten tegen waardoor de
handhaving niet effiectief ui@evoerd kon worden, De heer Van Hoof mernoriseert naar de pocedure
van de heer Van Dijk. Brj de gerneente bêstaat de wens om stftrks de handhaving goed uit te oefenen.
De heer Lippelt haaK hler op in en wijst de weffrouder op de feitelijke situatie. Er z$n narneliJk al een
heleboel lovels ontruird waarbfi er nu dus sprake is van een natuurliJke uiEterving van rnet en
zonder vergunnlng geplaaEte bouwwerken. Van de 500 bebouwde kavels zljn er nu slechts ongeveer
80 kawls bebouwd. Daarb$ komt nq dat er per l Januari 2009 nog ens zoh 15 kavels door
huurderc (gedwongen) ontruimd zullen ziJn. Zodat er dadelljk slechts sprake is van ongeveer 65
bebouwde kavels. Het merendeel aan niet geEunde bouwwerken Ís dan dus alafgebroken. De heer
Uppelt komt naar de gemeente derhalve rnet het voorstel om haar gpdachten over te lahn gaan om
voor de ongeveer 65 bebouwde kavels die na l Januàrl werbl$ven te kornen tot een generaal pardon
en te werken met een nul-l$n basls vanaf het moment dat het nleuwe bestemmingsplan geldt zodat
de handhaving zowelvoor de kavels dle onder het nieuwe als oude bestemmingsplan valfen
effectiever kan verlopen door een duilJel$kere aansturing en onderuteuning enfian.

Versleq naar,aanbiding van iqspraak avond,o,p h€t voofor$wero besteÍnmlngsplan Roo)re Asch
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Aan de wethouder wordt het verslag naar aanleÍding van de inspraak avond op het vmrontwerp
ffimmlngsplan Rooye Asch toegelicht, De wethouder vond de impraakavond ook maar karlg gua
opzet. Eens te meer rcden om de wiJze en kwaliteit r/an communiceren door deze proJectonhrikkelaar
goed onder de loep te nemen. In het verslag vraagt het be$uur nogmaals aan de gemeente goed te
bestuderen of het hele plan welflnancieel haalbaar is. Wat ond,er andere de financlGile ri$cob ziJn voor
de indivlduele kavelelgenaren en de gemeenschap Crernett-Bakel als het plan halverwege drelgË te
mlslukken. In het versbg brengt het besfuur rrerder de ohtwikkelingen onder de aardacht rond de
toetreding van HongariJe, Roernenië, SlowakiJe en Tsjecilë tot de Europese Unie en de mogellJke
huisvestlng op het park van deze uit Oost-Europa aflomstlge werknemers

Yiercnveertig rred<lprlngen legen vglnpcht Windmee BV.
De heer Van Hoof reikt aan de wethouder de verklaringen ult waarin de mensen aangeven niet voor
ChJurldlsfie stnrctuur van WlndrceB/ te kiezen. De heer Uppelt benadruK nog eens dat men wel
een juridische structuur wil maar niet deJuridlsche structuur zoals die nu dpor WlndmeeB/ wordt
opgelegd en parttjen in dit stadium in het ongewisse worden gelaten wer hun rechten en plichten

Wethouder gespreK met WndmeeBB Qn CocpnBV
Wethouder Verkampen geeft aan dat hiJ apart in gesprek wil gaan met de heer Van Nelg hij heffi
hem aleen hele tfid nlet gesproken. De trcer Vleesenbeek advlseert Ínevrouw PatiJn van Cocon BV biJ

dit gesprek te betrekken. Weffiouder Verkampen zal na deze gesprekken dan een keer gezamenliJk
met het bestuur gaan praten en kljlan naar oplossingen voor de bovengerpemde knelpunten

AÊluiting ondqrhoud
Het onderhoud wordt afgesloten en iedereen wordt bedanK voor ziJn aanwezpheid. Er wordt geen
nleuwe datum gepland. De heer Maas zal met het bestuur contact laten opnemen als de gesprckken
met WindmeeB/ hebben plaatsgewnden.
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Handel 15 augustus 2008

College en Burgemeester en Wethouders

Gemeente Gemert-Bakel

Geacht College

Onze belangen vereniging van kaveleigenaren ,Rooye Asch wil proberenU allen inzicht te

geven inzakeonze uitzichten ten aanzien van o.a. Appartementrecht en nieuw op te richten

Vereniging Appartement en kaveleigenaren. En wel met de volgende vraag'

DhÍ. van Nek wil ons allemaal een 
('BLAIJCO Éí volmacht.laten tekenen!

val niet omdat wij dan straks met handen en voeten

gebonden ri3n orrergefËv"iA aan een ryf b.v. met 200 siemmen van de Gemeente en zo'n

200 stemmen van ríftt. v* Nek ,Wind Mee of een opvolgende eigenaars.Dit tegen onze plus

min.65 sternmen. Dat betekent dus dat wij ons alles zullen moeten laten welgevallen'

Dit is nu juist het oprichtingsbeleid geweest van oÍtze vereniging de strijd gericht tegen vorige

eigenaren, Ooot Ofí. Vlt[í*Wn inËen van de Commissie vergaderingen omschreven als

..maffia..frguren (iuist naar onze mening) die precies hetzelfde van plan waÍen zoals nu Dhr

vanNek.
Enkele van onze advisegrs hebben ons aangeraden NIET mee te doen met het

upputrc*rnst rfttïn-VÏ.E., omdat destijás hier zwaar tegen is qevocht'l Zie verder de

uitleg in de meege"ona.n notitie,"volmacht " en onze conclusie dat een v'v'E' nu nog niet

aan de orde kan zijn.

De uitstag van het gevecht is u bekend. Door cruciale fouten werd deze v'v'E met z'n

700,000 euro schulïOooiAt vorige eigenaar opgeheven" zonder dat er een notaris of advocaat

aan te pas kwam.

voor de goede orde stellen wij wel dat de Rooye Asch opgeknapt moet worden maar niet over

onze ruggsn.
Vorige eigenaren hebben het terrein leeggestg]9n en of verwaarloos{ waarvan wij niet de

dupe willen *oro.o óot willen wij u íiia.r3t maken verantwoordelijkheden NIET uit de

wegrc gaan.

Als buitensfaander in het eventuele appartementsrecht kunnen wij wel degelijk meespelen,

b.v. Uw gemeentewordt bestuurt aoóiAe coalitie genoten met een gemeenteraad van naar ons

weten 9 Partijen.
MaaÍ wij achten ons niet gebonden aan een alles overheersende v.v.E'; dat riekt "naar het

recht van de sterkste" en Éeeft met democratie weinig te maken'

In vele appartementsgeboUwen heerst al zo'nsituatie, vandaar onze bezwaren' ons o'a'

ingegeven door onze adviseurs.

u begrijpt wel dat wij onze positie op de Rooye Asch willen beschermen tegen uitbuiting

enz.. Wij zijn bereià met U àn met Wind-Mee mee te werken zuur een goede ontwikkeling van

de Roove Asch



In onze ledenvergadering van 9 augustus is een notitie "volmacht " verschenen. De gehele

vergadering gaf Jns het mandaat dit overzicht als bijlage van deze brief aan U mee te sturen'

DiËpistells mede ontstaan door informatie in de Wind Mededelingen over het

appartementsrecht en V.V.E.. Daarin wordt o.a. gestelddat 3 "commissies",t'w'College van

fi.àn W. Klankbordgroep (wat die eÍ mee te maken heeft begrijpen wij niet, Behalve Mew'

Groeneweg als enigé van de bewoners) en onze Belangenvereniging dezelatut3n moeten

goedkeurei. Pas siids zaterdag j.L zei Dhr.van Nek dat deze statuten DOOR ALLE

COMMSSIELEDEN DUS UNANIEM moeten zijn goedgekeurd en NIET 2 commissies

VOOR en 1 tegen waarvoor wij bang zijn.

Gaame verzoeken wij U ons dagelijkse of gehele bestuur uit te nodigen en wel op korte

termijn, om over een en ander van gedachte te wisselen'

Dit om te trachten beider standpunten glad te strijken en om nader tot elkaar te komen,

althans dit te proberen.

Vertrouwende U voldoende te hebben ingelicht verblijven wij , in afwachting van Uw

antwoord.

Hoogachtend
Belangenvereniging Kaveleigenaren Rooye Asch'

K. Vleesenbeek.Sr
Voorzitter

Mw. M. Groeneweg
Secretaris

G.M. van Hoof
Penningmeester..
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Verseet dit formulier niet te ondertekenen en in te dienen op uiterlijk Maandaq 20 oktober 2008 !

Adres, l,/a.n.e.i.s..la a.a .2 33

posrcode: 
. ? f5í. .L . n.... . . . ..plaats,...?.ar.-t. - .//. p.A 

. .Q

Eigenaarvan kavel : kavelnumm"t, d lé

Flandel, 19 oktober 2008

Aantekenen

perceelsnummer:.f?...8e.31. í ?l

College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Betneft : insoraaheacties oo voorontwerp bestemminssolan recreatiepark "De Rooye Asch"

Cr@clït College,
Gelet op de gemeentelijke inspraakverordening en de bepalingen ran het Besluit ruimtelijke ordening dien'ik
als belanghebbende mijn inspraakreacties in op het voorontwerp bestemmingsplan "De Rooye Asch".

Gelezen het verslag *verslag naar aanlei,ling van de inspraakavond van Windmee BV" en de notitie
"volmacht" welke stukkeu zijn opgesteld door de Belangenvereniging van Kaveleigenaren van de Rooye

Asch waar ik lid van ben en welk stukken reeds Ílan u$/ college zijn aangeboden, welke stukken ik hierbij

ais herhaald e,tr ingelast beschouw, verzoek u het plan aan te passen en in overeenstemming te brengen met

mijn inspraalaeacties.

Redactionele aanoassingen
In de inteiding wordt sls aanlsiÍling van het te ontwikkelen nieuwe bestemmingsplan vermeldt dat het terrein
in de aftelopen 20 jaar in verval is geraakt. Het lijkt op een rechtstrpekse aanval al zouden de

gemeentebestuurders al20 jaar m* de handen over elkaar hebben gezeten en gewacht hebben op een

teloorgang van de camping. De camping was juist een florerend 3 sterren carrpingbedrijf ma wachtlijsten.
Tien jaar gelden toen de camping Í m een project onnvikkelaar werrd verkocht begaf het zich en een

neerwaaÍtse spiraal. Deze projectontwikkelaar had dezelfde plannen als de projectontwikftelaar van nu met

het enige verschil dat het nu in een anderjasje is gestoken. In 1999 gafhet gemeentebestuur nog aan dat het

alle middelen zal hanteren om individuele verkoop van kavels te voorkomen. Ik verzoeken u ten behoeve van

de juiste beeldvorming op dit punt de redactionele aanpassing dat de camping in verval begon te geraken

nadaÍ het in banden kwam van projectontwikkelaars.

Huidige bestemmingsolan
Verzoctrt word vanuit het oogpunt van enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de efficiency in de

handhaving van nizuwe gevallen en de aansfiring en ondersteuning ervan om de overgangsbepalingen

ruimer te hatreren met dien verstande dat bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van h*
voorcfi\^rerp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd en die in

enigerlei opzicht van dit plan afirijkea mogen worden vergroot naar de volgens dit plan toegestane

maximale bebouwing van het hoofdgebouw;
Dat het gebruik van gronden en bouw$'erken dat bestond ten tijde van het van kracht worden van het verbod

tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming, en dat in enigerlei opzicht

unoiitC van het plan mag worden vooÍtgezet of gewijzigd zolangen voor z-over de strijdigheid van het

gebruilq overeenkomstig de bestemmingen op dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.
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Zendmasten :
1t dtt pt- *"rdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het plaatsten van zendmasten integraal opgenomen

zonder te vermelden óf er ptannËn zijn dat er een zendplaats wordt geplaatst. Derhalve verzoek ik u in dit

pluo ,rn intentieverklaring op * nemen dat er op dit park nimmer een zendmast geplaatst zal worden

Prostitutiebeleid
I" hrt pt* *"tdt het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vestigen van prostitutiebedrijven integraal

opg.nà*rn zonder te-vermelden of er plannen zijn om een prostifittiebedrijf te vestigen. Derhalve verzoek

ifií io dit plan een itrentieverklaring op te nemen dat er op dit park nimmer een prostitutiebedrijf gevestigd

zal worden.
(Soft)dnrssbeleid
Tr*tjt dtt pt-- *.1het prostitutiebeleid en het beleid bij het plaatsen van zendmasten integraal opneemt,

wordíer geen woord gri"pt over het softdrugsbeleid. Derhalve verzoek ik u in dit plan een intentieverklaring

op te nemen dat op dit park nimmer een (soft) drugsbedrijf gevestigd zal worden.

Permanente bewoning
Utt e"ran"get rran rti".i"grdeskundigen blijh dat pemulneÍrte bewoning bijdraágt aan de sociale controle

op het parkl Mensen wordJn eerder op trun gedrag aangesproken door mensen die er permanent verblijven

dan doormensen die ertijdelijk hun vakantievieren. Daamaast gaaÍ,er een positief impuls vanuit met

betrekking tot de bestedingenbij de plaatselijke ondernemingen, horec4 werkgelegenheid leerkrachten etc'.

Mede uit Íet oogpunt van-rechtszekérheid wordt verzocht om een generaal pardon v99r de kampeerders die

er ten tijde 1"" àê tervisielegging van het ontwerp van dit plan (semi) permanent verblijven en hieraan een

uitsterfteleid te koppelen.

Om gevolg te geven aan de wens van de gemeenteraad om verdere pelrynenj Yooe.n 
tegen t9 gaan-en gelet

.g nËifrit-e"táofot dit plan van de 45b recreatiewoni4gen er op 300 een- beleggiqgsmodel wordt

g;phttt ïraaóij voor deze 300 objecten een bedrijfsmatige oploitatie geldq verzogk_ ik u in dit plan voor

deze 300 recreatiewoningen een bedriifsmatige paragraaf van toepassing !.l{to verklaren. Met dien

verstande dat de 300 gg,pÏaatsr€ rr"t*ti"*ooiogèo uitstuitena voor de bedrijfsmatige verhuur bestemd zijn

Waardoor permánerde bewoning au3o'níatisch gret istoegestaaal ,, ' -. . r ' ,

TBS kliniek
G,4et 

"e 
hrt nationaal probleem om menseÍr welke veroordeeld zijn met t"n qt maatregel tijdens de {uur .

van hun fefoadsting te huisvesten en de onrust die het inmiddels te lveeg heeft gebracht bij onder andere de

ffu"arf* g*rrr*rÍup verzoek ik u in dit plan te regelen dat geen van de te plaatsten recreatiewoningen

bestemd 
^lten 

worden voor de huisvesting van mensen waarvooÍ een tbs maatregel is opgelegd.

Verke€rsontsluiting
Gezien de stnrcnruÍvisie die de gemeente voor het bedrijventenein de Fuik heeft opgesteld verzoek ik u in diO
ptan te regelen dat het verkeer àn ar camping gelet op de verwachte verkeersdruk niglvia de Fuik te laten

ï"p"".*itttt*r de bedrijven van de gtgdrtuur, Futk27,en van de Els, Fuik 24 zijn gevestigd maarbuiten

de Fuik om zoals genoemd in een van de varianten.

Grcenstrook
A*,r"krttJk $,aÍen de plannen van de ontwerpers om een open camping in te r!hte3. Dit stuitte op

bezu,aren.oo o**ooddun in specifieke situaties. In overleg met de omwonenden die het bestuur van de

kaveleigenaren op de inspraakbijeenkomst hebben ontmoet wordt nu verzocht om maatïverk te hanteren.

Daar waar het noo, de oágevini wenselijk is om met een brede groenstrook te werken te opteren vool het

werken met een sto66 ualh bijvoorbeeid houtopstand en daar waar de omgeving er gezamenlijk uit korrt

e€n groenstrook op maat te hanteren als buren er geT:rmenlijk uit komen'

Minimale opnervlakte kavel
d de kavel minimaal 450 mzmoet bedragen. De gemeente heeft dit als

randvoorwaarde gesteld met betrekking tot een kwalitatieve veóetering van het park. I\{aar wanrom 450rn2

blijft onduidetiiiltvt4n vermoeden is aat het quohrm in aantal ovemachtingplaatsen niet overschÍeden mag

worden en er derhalve een deelsom is gemaakt van het aantal toegestane ovemachtingplaatsen en de-

beschikbare ruimte.



Inspaakreactie / zienswijze op vooÍontwerp b€stemmingsplan Rooye Asch

Omdat er bij de uitvoering van de plannen ook grotere kavels ontstaan,verzoek ik u om een

overgangsbepaling te hanteren. Dat eigenaren van kavels die deze kavels bezitten ten tijde van de

tervisielegging van het voorontwerp van dit plan gegund worden om er bouwwerken op te plaatsen confotm
de afrnetingen van dit plan en niet gedwongen worden hun kavel te moeten uitbreiden tot minimaal 450m2

Planregels
In de planregels van dit plan wordt de definitie van verblijfsrecreatie omschreven als recreatief nachwerblijf
voor een korte aaneengesloten periode van manimaal twee maanden. Uit het oogpunt van rechtszekerheid

voor de bestaande gevallen en eenduidigheid voor de nieuwe gevallen verzoek ik u het begrip

verblijfsrecreatie ruimer te hanteren. Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten groepen

recreanten. Namelijk de recreanten die een kavel in eigendom (ook blooteigenaar) hebben en recreÍrnten die

de recreatieobjecten huren. Waaóij de kaveleigenaren een verblijfsrecreatie van 365 dagen wordt gegund en

de recreantÊn die huren een verblijfsrecreatie termijn wordt gegund conform de gebruikelijke termdnen
indien men op een ander park een staanplaats gehuurd zou hebben te w€fen een verblijfsrecreatie termijn van

1 april tot 1 november per kalenderjaar. (Referenties: Ooststappen groep Asterq Prinsenmeer Lommel).

Bouwregels
Dit plan ÍÍEakt nu onderscheid tussen toegestane ma:rimale a^frnetingen voor bouwwerken die gebouwd

worden door of namens tffindmee BV en bouwwerken die gebouwd worden door de kampeerders zelf.

Ik verzoek u deze vonn van onderscheid op te heffen en de regels die gelden voor toegestane afinetingen

voor bouwwerken zodanig te redigeren dat doze onderscheid ongedaan wordt gemaakt

Exploiaderekening
Ingevotge par,ag;aaf 1.2 exploitatieplanplicht zoals omschreven in het voorontwerp van dit plan wordt de

ge*eenie"aaO Ait ptan aangeboden om deze goed te keuren zonder overlegging van de exploitatierekening of
èryloiAtieplan. Gelet waÍ er al vermeld staat ur= de in de furleiding van mijn brief aangehaalde notitie

'lolmachf'van de Belangenvereniging van Kaveleigenaren Rooye Asch vcrzoek ik u in dit plan wel een

3,ï\"t f'6trrylan op te laÉe;iiern€u zodat,inciclÍt inde exploitatievrarr&,gebodea-On*dat ntl ondui{elql! isw,at

de-financigle risiio's zijn voor de huidige kaveleigenaren en de gemert-bakelse gemeenschap en hoe deze

financiele risico's kunnen worden afgedekt.

Ik ben altijd bereid mijn inspraakreacties nader (mondeling) toe te lichten

Hoogachten4
t, l

....H.u../nu../.aa.R

PraaÍs: .... Qgu :/.4aÍ, Danm: ..9..:.\e.-.2.e e. 8.
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