
CONFONi| BESLOTEN

BENW RAAD

DATUM PAR. DATUM

1*-tz\8
PAR.

W

Raadsbesluit

Raadsvergadering

Agendanr

Onderwerp

Ufi,ûtìttn

18RAADO190

20 december 2O18

Bestem m ingsplan "Vakantiepark Zwarle Bergen,
Luyksgestel"

6c

De raad der gemeente Bergeijk;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2O1B'
gezien het advies van de commissie GZ d.d.27 november 2018.

besluit:

Voorgesteld wordt:
o het bestemmingsplan "Vakantiepark Zwarle Bergen, Luyksgestel", bestaande uit een

verbeelding, de GBKN-kadasterkaart, een toelichting en regels, vervat als
geometrische planbestanden i n het G M L-bestand : N L. I M RO. 1 7 24.BPUz¡ta0060-
VAST gewijzigd vast te stellen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk
van 20 december 201 8.

gemeenteraad

J.M. van Dongen-Hermans
Griffier

A. Callewaert - de Groot
Voorzitter
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lntroductie
Eind 2O17 hebben de eigenaren van het vakantiepark De Zwarte Bergen te kennen gegeven de
exploitatie van het vakantiepark te willen beëindigen. Om ongewenste ontwikkelingen voor wat betreft
het bouwen en gebruiken van het plangebied tegen te gaan heeft uw raad op 21 december 2017 een
voorbereidingsbesluit genomen en verklaard dat er een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid
voor het vakantiepark. ln het voorliggende plan zijn aanvullende regels opgenomen ten aanzien van
een centrale bedrijfsvoering, huisvesting van arbeidsmigranten en permanente bewoning.

Tegelijkertijd moet de kanttekening worden gemaakt dat uit onderzoek en overleg is gebleken dat
voortzetting van het vakantiepark te weinig toekomstperspectief biedt. Er is een traject gestart om de
mogelijkheden voor een andere invulling van het vakantiepark te onderzoeken. Daarvoor zal te zijner
tijd zeer waarschijnlijk een aanpassing van het bestemmingsplan nodig zijn. De mogelijke nieuwe
eigenaar heeft aangegeven dat in de overgangsfase naar een nieuwe functie tijdelijke huisvesting
van arbeidsmigranten noodzakelijk is om de exploitatie overeind te houden. De komende tijd wordt
zowel de transformatie naar een nieuwe functie als de tijdelijke invulling met huisvesting van
arbeidsmigranten nader uitgewerkt. Omdat de uitkomst van dat traject nog onzeker is en ook enige
tijd gaat duren is het toch noodzakelijk het bestaande planologisch kader te actualiseren zoals in dit
voorstel is opgenomen.

1. Inleiding
Op 21 december 2017 heeft uw raad een voorbereidingsbesluit genomen voor vakantiepark de Zwarte
Bergen in Luyksgestel. ln dat besluit heeft u verklaard dat voor dit gebied een partiële herziening van
het bestemmingsplan "Luyksgestel en De Zwarte Bergen 2012" wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit is genomen om het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen voor wat
betreft het bouwen en gebruiken van het plangebied.

lnmiddels ligt voor uw raad het bestemmingsplan voor ter besluitvorming. De wijzigingen ten opzichte
van het nu geldende plan zien toe op een centrale bedrijfsmatige exploitatie en het verduidelijken van
regels omtrent (het uitsluiten van) permanente bewoning en huisvesting van arbeidsmigranten.
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2. Voorstel
Voorgesteld wordt:

1. het bestemmingsplan "Vakantiepark Zwarte Bergen, Luyksgestel", bestaande uit een
verbeelding, de GBKN-kadasterkaart, een toelichting en regels, vervat als geometrische
planbestanden in het GML-bestand: NL.IMRO.1724.8PUaua0060-VAST gewijzigd vast te
stellen;

3. Argumenten
Eind 2017 hebben de eigenaren van het vakantiepark 'De Zwarte Bergen' te kennen gegeven de
exploitatie van het vakantiepark te willen beëindigen. De laatste jaren is door de exploitanten niet
meer in het vakantiepark geïnvesteerd, waardoor de exploitatie terugloopt.

Exploitanten zijn voornemens het vakantiepark te verkopen, in eerste instantie door opsplitsing in
kleine kavels. Het vakantiepark is in het verleden door de gemeente aan de huidige eigenaar
verkocht. Daarbij is de voon¡vaarde gesteld dat het park zonder toestemming van de gemeente niet in
delen verkocht kan worden. Eind 2017 heeft de eigenaar om deze toestemming gevraagd. Deze
toestemming hebben wij niet verleend omdat er een reële kans is dat verkaveling leidt tot gebrek aan
regie en toezicht en daardoor tot verpaupering van het vakantiepark. Oneigenlijk gebruik ligt op de
loer. Een dergelijke ontwikkeling wordt onwenselijk geacht.
Het is gewenst om niet alleen in de overeenkomst, maar ook in het bestemmingsplan vast te leggen
dat het park niet versnipperd geëxploiteerd kan worden. Daarom heeft u een voorbereidingsbesluit
genomen en bepaald dat voor het vakantiepark een nieuw bestemmingsplan dient te worden
opgesteld.

Door een nieuw bestemmingsplan op te stellen heeft uw raad eind 2017 beoogd:
o de ruimtelijke eenheid van het recreatieterrein te behouden;
¡ het beheer van toeristische plaatsen in één hand te houden;
¡ te voorkomen dat het recreatieterrein in losse delen, per toeristische plaats of per cluster van

toeristische plaatsen wordt opgesplitst, met als risico dat het aantal centrale voorzieningen en
(daardoor) verdere verstening van het gebied, toeneemt;

o perrrânente bewoning te voorkomen;
. de totstandkoming en het gebruik van toeristische plaatsen ten behoeve van een eerste of

tweede woning te verhinderen;
. het recreatieve gebruik van de toeristische plaatsen ten behoeve van een recreatiesector te

waarborgen;
o zeker te stellen dat toeristische plaatsen op het recreatieterrein bedrijfsmatig worden

geëxploiteerd en beheerd;
. de wijze waarop het recreatieterrein wordt geëxploiteerd adequaat te bestemmen; en
. zuinig ruimtegebruik met het oog op de druk op de beschikbaarheid van recreatieplaatsen te

kunnen beheersen en controleren.

Ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan zijn in het voorliggende bestemmingsplan regels
opgenomen die het gebruik van recreatiewoningen en stacaravans slechts toe staan wanneer deze
gezamenlijk bedrijfsmatig worden geéxploiteerd als één recreatiebedrijf.

Daarnaast zijn de regels die permanente bewoning en de huisvesting van arbeidsmigranten uitsluiten
verduidelijkt ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan. Hiertoe zijn enkele aanvullende
begrippen en regels opgenomen.

"et\\o
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lnmiddels hebben de huidige
exploitanten een overeenkomst gesloten
met een partij die bereid is het
vakantiepark en de exploitatie daarvan
over te nemen. Momenteel zijn wij
samen met deze partij bezig met het
verkennen van de mogelijkheden tot
herontwikkeling. Uit deze verkenning is
gebleken dat een doorontwikkeling als
klassiek recreatiebedrijf lastig is. Dit blijkt
ook uit het feit dat het vakantiepark al
geruime tijd te koop heeft gestaan en het
niet is gelukt om een koper te vinden.
Daarnaast is uit provinciaal onderzoek
gebleken dat er sprake is van een
overaanbod van verblijfsparken. De
conclusie is dan ook dat het maken van
een kwaliteitsslag als recreatiebedrijf
weinig kansrijk is.

Opties voor herontwikkeling worden dus gezocht buiten het kader van een 'klassiek recreatiebedrijf'.
De geÏnteresseerde partij heeft daarbij aangegeven om gedurende de transformatie van het huidige
vakantiepark naar de nieuwe beoogde functie(s) graag tijdelijk arbeidsmigranten te willen huisvesten
Op deze manier wordt voorkomen dat er in de overgangsfase naar een nader te bepalen nieuwe
fu nctie exploitatietekorten ontstaan.

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het plan voor herontwikkeling van het
vakantíepark, alsmede het gewenste gebruik tijdens de transformatieperiode, naar alle
waarschijnlijkheid niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan dat nu voor besluitvorming
voorligt. Ondanks deze inzichten stellen wij uw raad voor om het voorliggende bestemmingsplan
(gewijzigd) vast te stellen. Wij hebben hiervoor de volgende argumenten:

¡ De voorliggende plannen zijn nog niet concreet genoeg. Door het vaststellen van het
voorliggende bestemmingsplan blijft de regie in handen van de gemeente gedurende de
transformatiefase.

¡ Mocht de geÏnteresseerde partij afhaken, dan wordt voorkomen dat (opnieuw) afzonderlijke
kavels te koop worden aangeboden.

. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een tijdelijke omgevingsvergunning af te
wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van
arbeidsmigranten. Aan deze omgevingsvergunning kunnen naar gelang voorwaarden worden
verbonden. Wanneer huisvesting van arbeidsmigranten in het bestemmingsplan niet zou
worden uitgesloten, is dit rechtstreeks toegestaan.

4. Te stellen kaders
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening dient uw raad bij het vaststellen van een bestemmingsplan
de in het plan begrepen gronden te bestemmen met het oog op een goede ruimtelijke ordening. Een
goede ruimtelijke ordening dient bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Dit houdt in dat
alle ruimtelijke belangen zullen moeten worden afgewogen. Deze belangen vloeien rechtstreeks voort
uit de wet en kunnen uitgewerkt zijn in visies en beleid.

Voorzover rijks- of provinciale belangen dit met het oog op een goede ruimtelijke ordening
noodzakelijk maken, kunnen bij verordening regels worden gesteld omtrent de inhoud van een
bestemmingsplan. ln Noord-Brabant zijn dergelijke regels gesteld in de provinciale Verordening ruimte
Noord-Brabant.
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5. Kanttekeningen
Ten behoeve van het wettelijk vooroverleg met Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is een
'lnventarisatie van de ruimtelijke aspecten' opgesteld. Uit deze inventarisatie is geconcludeerd dat het
bestemmingsplan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.

Gedurende de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Ambtshalve zijn in het ontwerpbestemmingsplan nog een twee zaken opgevallen waarvan uw raad
wordt voorgesteld om deze in het kader van een goede ruimtelijke ordening aan te passen.

Als eerste betreft is geconstateerd dat in het voorliggende bestemmingsplan geen regels zijn
opgenomen met betrekking tot het grondwaterbeschermingsgebied, welke voor een groot deel is
gelegen over het plangebied. Voorgesteld wordt om bijvaststelling het
grondwaterbeschermingsgebied aan te duiden op de verbeelding en hiertoe aanvullende regels op te
nemen in het bestemmingsplan.

thv vakantiepark De Zwañe Bergen

Als tweede is geconstateerd dat in het bestemmingsplan regels zijn opgenomen voor
recreatiewoningen. De bestaande recreatiewoningen op het vakantiepark zijn in particulier eigendom.
Particulieren kunnen niet opeens worden gedwongen om hun recreatieve verblijven bedrijfsmatig te
exploiteren als die verplichting eerder niet bestond. Om die reden zijn de recreatiewoningen buiten het
plangebied van het voorliggende bestemmingsplan gehouden. Uw raad wordt voorgesteld om bij
vaststelling de regels die betrekking hebben op recreatiewoningen uit het bestemmingsplan te
schrappen.

Wanneer u instemt met de voorgestelde wijzigingen zal het bestemmingsplan door uw raad gewijzigd
moeten worden vastgesteld.
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6. Kosten en dekking
Voor de actualisering en aanpassing van bestemmingsplannen is jaarlijkse budget in de begroting.

7. Draagvlak en communicatie
Na besluitvorming wordt het bestemmingsplan onverwijld toegezonden aan de Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant. Na zes weken, of eerder indien Gedeputeerde Staten te kennen geven geen
bezwaren te hebben tegen het plan, kan het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan op grond van
de Wro gepubliceerd worden en voor zes weken ter inzage gelegd worden. Gedurende deze zes
weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Daarbij kan tevens verzocht worden om
een voorlopige voorziening.

8. Procedures, planning, uitvoering
Het voorontwerpbestemmingsplan is op 4 juli 2018 voor vooroverleg aangemeld bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant.

Het ontwerpbestemmingsplan is op 1 1 september 2018 gepubliceerd in de Eyckelbergh, op de
gemeentelijke website en in de Staatscourant en heeft vanaf 13 september 2018 gedurende zes
weken ter inzage gelegen.

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepsterm ijn afloopt.

9. Samenwerking en relaties
Niet van toepassing.

10. Evaluatie
Niet van toepassing.

11 Bijlagen bij voorstel
Nota van wijzigingen

12.

ffie
Øeente BergeÑ

a

a

Bijlagen ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan "Vakantiepark Zwarte Bergen, Luyksgestel"

B

13. Advies Raadscommissie
De commissie GZ heeft in haar vergadering d.d.27 november 2018, unaniem geadviseerd het
voorstel door te geleiden naar de raad van 20 december 2018.

van Bergeijk,

A. - de Groot
Burgemeester
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Nota van wijzigingen 
Bestemmingsplan 

“Vakantiepark Zwarte Bergen, Luyksgestel” 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadsbesluit: december 2018 



1.  Inleiding  
Vanaf donderdag 13 september 2018 heeft het ontwerpbestemmingsplan “Vakantiepark Zwarte Ber-
gen, Luyksgestel” voor zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de inzageperiode zijn er geen zienswij-
zen ingediend. 
 
Hoewel er geen zienswijzen zijn ingediend die aanleiding geven het ontwerp bestemmingsplan te 
wijzigen, wordt ambtshalve voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan op onderdelen te wijzigen. In 
hoofdstuk 2 worden de voorgestelde wijzigingen op het ontwerpbestemmingsplan beschreven in de 
‘Staat van wijzigingen’. 
 
 

2. Staat van wijzigingen 
In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde wijzigingen weergegeven. 
 

 De verbeelding wordt aangepast waarbij het grondwaterbeschermingsgebied wordt aange-
duid.  

 

 Artikel 3.1, lid c aanpassen tot:  stacaravans ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van re-

creatie - verblijfsrecreatie 1' 
 

 Artikel 3.3, lid c, wordt verwijderd. Recreatiewoningen zijn buiten de planbegrenzing gehouden 
 

 Artikel 10 van de regels wordt aangepast tot:  
 

Artikel 10 Algemene aanduidingsregels 
 
10.1 Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 
 
10.1.1 Omschrijving 
Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zijn de 
gronden mede bestemd voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater ten 
behoeve van de drinkwatervoorziening. 
 
10.1.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden 
 
a Verbod uitvoeren werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning het volgende werk, 
geen bouwwerk zijde, of werkzaamheden ter plaats van de aanduiding 'milieuzone - 
grondwaterbeschermingsgebied' uit te voeren: 

 het vergraven, afgraven en egaliseren van gronden; 

 het uitvoeren van diepe grondbewerkingen; 

 het verrichten van bodemonderzoek; 

 het infiltreren van water; 

 het uitvoeren van werken in het kader van ontwatering, bronnering of grondwaterwinning; 

 het aanbrengen van ondergrondse leidingen, constructies en apparatuur. 
 
b Weigeringsgronden 
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 10.1.2 a mag alleen en moet worden geweigerd 
indien door het uitvoeren van het werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, dan wel 
door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig 
afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het grondwater voor de drinkwatervoorziening en 
hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden 
gekomen. 
 
  



c Advies 
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 10.1.2 a wordt niet verleend dan nadat het 
bevoegd gezag daarover advies heeft ingewonnen van het waterwinbedrijf, tenzij voor het 
werk, geen bouwwerk zijnde, al een vergunning op grond van de Provinciale Milieu 
Verordening is verleend. 
 
d Uitzondering 
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 10.1.2 a is niet vereist voor: 

a. werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die behoren tot het normale onderhoud 
en beheer;  

b. werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, die op het moment van het van kracht 
worden van het plan in uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat 
moment geldende dan wel aangevraagde vergunning. 

 
 
10.2 Veiligheidszone - installatie 
 
10.2.1 Omschrijving 

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - installatie' is geen 
nieuwbouw van (beperkt) kwetsbare objecten, zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen, toegestaan. 
 
10.2.2 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen en de aanduiding 
'veiligheidszone - installatie' geheel of gedeeltelijk te verwijderen of te veranderen, indien 
gewijzigde wetgeving dat mogelijk maakt dan wel de feitelijke situatie daartoe aanleiding 
geeft. 




