
 

Raadsbesluit 
 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: Raad-00578/9 

De raad van de gemeente Bronckhorst; 

gelezen het voorstel van het college van b en w van 15 september 2020; 

besproken in de commissievergadering van 8 oktober 2020; 

gelet op Wet ruimtelijke ordening en Algemene Wet Bestuursrecht 

Besluit: 

1. in te stemmen met de, bij dit besluit behorende, 'Reactienota zienswijze - Nota  

  ambtshalve wijzigingen 2020-2A';  

2. in te stemmen met de, bij dit besluit behorende, 'Reactienota zienswijze - Nota  

  ambtshalve wijzigingen 2020-2B';  

3. het bestemmingsplan 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A' (nummer:  

  NL.IMRO.1876.VPL2002A-ON01), gewijzigd vast te stellen.  

4. het bestemmingsplan 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B' (nummer:  

  NL.IMRO.1876.VPL2002B-ON01), gewijzigd vast te stellen. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 

29 oktober 2020, 

de griffier, de voorzitter, 

 

A.S. Dijkstra M. Besselink 

 



 

 

 
 

Raadsvoorstel 
 
Datum    : 29-10-2020 
 
Kenmerk   : 18764236 en 18764237/Raad-00578 
 
Portefeuillehouder  : P.L.P.S. Hofman 
Nee 
Onderwerp   : Bestemmingsplannen 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A' en  
       'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B' 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Voorstel 

1. in te stemmen met de, bij dit besluit behorende, 'Reactienota zienswijze - Nota ambtshalve 
wijzigingen 2020-2A';  

2. in te stemmen met de, bij dit besluit behorende, 'Reactienota zienswijze - Nota ambtshalve 
wijzigingen 2020-2B';  

3. het bestemmingsplan 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A' (nummer: 
NL.IMRO.1876.VPL2002A-ON01), gewijzigd vast te stellen.  

4. het bestemmingsplan 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B' (nummer: 
NL.IMRO.1876.VPL2002B-ON01), gewijzigd vast te stellen. 

Inleiding 
In het kader van het Bronckhorster bestemmingsplanproces (BBP) zijn het negende en 
tiende veegplan voor het landelijk gebied gereed voor (gewijzigde) vaststelling. De 
ontwerpplannen omvatten de volgende initiatieven/locaties:  
 
Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A’:  
Zelfstandige initiatieven: 
1. Eckhorsterstraat 5 en 5a Zelhem 
2. Groenendaalseweg 6 Hengelo 
3. Joostinkweg 12 Vorden 
4. Molenweg 7 Halle 
5. Mosselseweg 1 en 1A Vorden 
6. Natuurbegraafplaats ’t Schaepenmeer Vorden 
7. Ruurloseweg / Scharfdijk Hengelo 
8. Toldijkseweg 26 Steenderen 
 
Aanpassingen op initiatief van de gemeente: 
9. Akkermansstraat 1 - 1A Zelhem 
10. Binnenweg 9 Drempt 
11. Bleuminkmaatweg 2A Vorden 
12. Bronkhorsterweg 38 Steenderen 
13. Brunsveldweg 9 Zelhem 
14. Burg. Vrijlandweg 35 Hoog-Keppel 



 

 

15. Covikseweg 19 Steenderen 
16. Dorpsstraat 4 Wichmond 
17. Ganzenstreeg 11 Vorden 
18. Hazenhutweg 1 Hengelo 
19. Heurneweg 12 Halle 
20. IJselweg 4 - 6 Vierakker 
21. Kapelweg 12 - 12A Vierakker 
22. Kruisdijk 9 Vorden 
23. Lankhorsterstraat 34 Wichmond 
24. Mosselseweg 8 - 10 Vorden 
25. Perceel kadastraal bekend: Gemeente Hengelo 2, sectie P, nummer 466 
26. Petersdijk 5 Zelhem 
27. Polweg 7 Wichmond 
28. Ruurloseweg ong. Hengelo (de Ronde Venne) 
29. Ruurloseweg 80, 80B en 80C Hengelo 
30. Veerweg 1 Bronkhorst 
31. Weeversplasweg 1 Hengelo 
32. Wiekenweg nabij nummer 5 Zelhem (Coops Molen) 
33. Wilmerinkweg 7 - 7a Vorden 
34. Wolfsstraat 5 in Toldijk 
35. 'Woonschepen bij Dorado Beach' Olburgen 
36. Zutphen-Emmerikseweg 44 Baak 
 
Aanpassingen i.v.m. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): 
37. Bakermarksedijk 8 - 8A Baak 
38. Broekweg 15A - 15B Wichmond 
39. Dollemansstraat 9 Baak 
40. Dr. Alfons Ariënstraat 41 Steenderen 
41. Eeltinkweg 5 - 5A Zelhem 
42. Hengelosestraat 67 - 67A Keijenborg 
43. Hogenkampweg 1 -1A Keijenborg 
44. Kapelweg 10 - 10A Vorden 
45. Lamstraat 8 - 8A Toldijk 
46. Memelinkdijk 10 - 10A Hengelo 
47. Nijmansedijk 11 - 11A Zelhem 
48. Onderstraat 13 Bronkhorst 
49. Pipeluurseweg 4 - 4A Olburgen 
50. Remmelinkdijk 10 Keijenborg 
51. Roomstraat 10 - 10A Drempt 
52. Ruurloseweg 81 Hengelo 
53. Schuttestraat 12 - 14 Vorden 
54. Vierakkersestraatweg 23 Vierakker 
55. Westendorpseweg 19 - 19A Halle 
56. Zelhemseweg 46 Hengelo 
57. Zomerweg 61 - 61A Drempt 
58. Zutphen-Emmerikseweg 25 - 25A Toldijk 
 
Gemeentelijke sloopregeling: 
59. Broekweg 5 Hengelo 
60. Jebbinkweg 3 Keijenborg 
 
Aanpassingen i.v.m. vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb): 
61. Eldrikseweg 33 Laag-Keppel 
62. Halseweg 33a Zelhem 
63. Hoogstraat 19 Toldijk 



 

 

64. Koekoekstraat 15 Vierakker 
65. Lankhorsterstraat 3 Hengelo 
66. Pieriksestraat 3 Laag-Keppel 
67. Varsselsestraat 3 Zelhem 
68. Wiersserbroekweg 16 Vorden 
 
Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’:  
Aanpassingen op initiatief van de gemeente: 
1. Aan huis verbonden activiteit 
2. Aanpassing planregel omgevingsvergunning maatvoering 
3. Aanpassing planregels voor woningsplitsing 
4. Artikel ‘Leiding - Hoogspanningsverbinding’ 
5. Artikel ‘Leiding - Riool’ 
6. Biodiversiteit gebouwtjes 
7. Buitenopslag bij bedrijven 
8. Buitenopslag bij bedrijven: Aanpassingen tabel 6.1.2 onder a. 
9. Buitenopslag bij bedrijven: Omgevingsvergunning 
10. Definitie gebiedsgebonden bedrijven 
11. Dubbelbestemming 'Waarde - Beschermingszone natte natuurparel' 
12. Functieverandering van een niet-agrarisch bedrijf 
13. Hobbymatig activiteiten bij de bestemming agrarisch 
14. Kleinschalig kampeerterrein 
15. Mini windmolens 
16. Nevenactiviteiten woonbestemming 
17. Omgevingsvergunning geluidgezoneerde inrichting 
18. Plattelandswoning 
19. Vergunning vellen van houtopstanden 
20. Verlichtingsmasten bij de bestemming ‘Wonen’, ‘Wonen - 1’ en ‘Wonen - 2’ 
21. Verschrijvingen bij de bestemming ‘Wonen’ en ‘Wonen - 1’ 
22. Wijziging veranderen inhoud recreatiewoning 
23. Zonnevelden 
 
In bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A’ worden de planonderdelen 
‘Toldijkseweg 26 Steenderen’, ‘Treehouse Resort hoek Ruurloseweg/Scharfdijk Hengelo’, 
‘Molenweg 7 Halle’, ‘Natuurbegraafplaats ’t Schaepenmeer Vorden’ en ‘Gemeentelijke 
sloopregeling; Broekweg 5 Hengelo’ aangepast naar aanleiding van de zienswijzen en 
correcties/ambtshalve wijzigingen voor de locatie ‘Polweg 7 Wichmond’ herstelt. In de bijlage 
‘Reactienota zienswijze – Nota ambtshalve wijzigingen 2020-2A’ kunt u lezen wat er 
veranderd wordt.  
 
In het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ wordt in het planonderdeel 
‘aanpassingen op initiatief vanuit de gemeente’ de onderwerpen ‘Natte natuurparel’, 
‘Buitenopslag’, ‘Mini windmolens’, ‘Zonnevelden’, ‘Houtopstanden’ aangepast naar 
aanleiding van de zienswijzen en de onderwerpen die bij ambtshalve wijzigingen worden 
genoemd herstelt. In de bijlage ‘Reactienota zienswijze – Nota ambtshalve wijzigingen 2020-
2B’ kunt u lezen wat er veranderd wordt.  
 
Gezien de regels in het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ ook verwerkt 
zijn in het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A’ worden de aanpassingen 
vanuit 2020-2B ook verwerkt in 2020-2A. Dit geldt ook voor de aanpassingen die gedaan zijn 
in ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A’ die ook verwerkt zijn in het bestemmingsplan 
‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’.  
 
De twee bestemmingsplannen kunt u (met de hiervoor genoemde aanpassingen) als twee 
plannen voorstellen aan de gemeenteraad ter (gewijzigde) vaststelling. Voor een beschrijving 



 

 

van deze initiatieven verwijzen wij u naar de bijlagen ‘Beschrijving planonderdelen Landelijk 
gebied; Veegplan 2020-2A’ en ‘Beschrijving planonderdelen Landelijk gebied; Veegplan 
2020-2B’ van dit voorstel.  
 
Het ontwerp van veegplan 2020-2A kunt u hiermee raadplegen: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.1876.VPL2002A-ON01  
Het ontwerp van veegplan 2020-2B kunt u hiermee raadplegen: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.1876.VPL2002B-ON01 

Afstemming 
Door de initiatiefnemers en hun adviseurs is in de voorbereidingsfase voorafgaand aan dit 
ontwerpbestemmingsplan overleg gevoerd met de omgeving van de initiatieven en met 
instanties, zoals het Waterschap Rijn en IJssel en (bij provinciaal belang) de provincie 
Gelderland. Het veegplan is als twee ontwerpbestemmingsplannen in procedure gebracht en 
heeft van 2 juli t/m 12 augustus 2020 ter inzage gelegen. Het ontwerp is gelijktijdig in het 
kader van vooroverleg toegezonden aan Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland.  
 
Er zijn 16 zienswijzen binnengekomen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied; 
Veegplan 2020-2A’.  
 
Er zijn 6 zienswijzen binnengekomen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied; 
Veegplan 2020-2B’.  
 
Waterschap Rijn en IJssel heeft een zienswijze ingediend op het planonderdeel ‘Molenweg 7 
Halle’. In deze zienswijze is aangegeven dat het landschappelijk inpassingsplan iets 
aangepast moet worden, zodat het Waterschap beter bij hun gronden kan komen.  
 
De Provincie heeft geen vragen gesteld.  
 
Op 1 oktober 2020 is er een zogehete ‘Atelier Veegplannen’ voor de commissie- en 
raadsleden. Hier kunnen technische en inhoudelijke vragen worden gesteld over de 
planonderdelen van deze veegplannen.   

Beoogd effect 
De veegplannen omvatten plannen die (in meer of mindere mate) passen binnen de 
transities van uw ‘Coalitieakkoord 2018-2022’, namelijk ‘Kwaliteit van de Leefomgeving’, 
‘Ondernemend Bronckhorst’ en ‘Dienstbare overheid’. Daarnaast worden planologische 
mogelijkheden geboden aan initiatiefnemers, worden onvolkomenheden gecorrigeerd en 
worden verleende vergunningen planologisch ingepast. 

Argumenten 
1.1 / 2.1 Naar aanleiding van een ingekomen zienswijze behoeven de plannen aanpassing 

ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen 
Toldijkseweg 26 Steenderen  
Voor de locatie Toldijkseweg 26 in Steenderen is een zienswijze binnen gekomen. Naar 
aanleiding van de zienswijze wordt het bouwblok en het aantal woningen op de verbeelding 
aangepast. In de regels wordt het aantal woningen ook aangepast voor deze locatie.  
 
Treehouse Resort hoek Ruurloseweg/Scharfdijk Hengelo 
Voor de locatie hoek Ruurloseweg/Scharfdijk in Hengelo zijn meerdere zienswijzen binnen 
gekomen. Naar aanleiding van de zienswijzen wordt het Beheerplan en Beheer- en 
inrichtingsvisie aangepast.  
 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.1876.VPL2002A-ON01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.1876.VPL2002B-ON01


 

 

Broekweg 5 Hengelo  
Voor de locatie Broekweg 5 in Hengelo zijn meerdere zienswijzen binnen gekomen. Naar 
aanleiding van de zienswijzen wordt het plan aangepast. De omschrijving in de tabel onder 
‘Aard van de nevenfunctie’ wordt aangepast. Daarnaast wordt de contour van de 
‘functieaanduiding ‘specifieke vorm van gemengd – 20’ gelijk getrokken met de kadastrale 
begrenzing. Ook wordt er voor deze locatie een voorwaardelijke verplichting opgenomen.  
 
Molenweg 7 Halle 
Voor de locatie Molenweg 7 in Halle is een zienswijze binnen gekomen. Naar aanleiding van 
de zienswijze wordt het landschappelijk inrichtingsplan aangepast.  
 
Natuurbegraafplaats ’t Schaepenmeer Vorden 
Voor deze locatie zijn meerdere zienswijzen binnen gekomen. Naar aanleiding van de 
zienswijzen wordt het landschappelijk inrichtingsplan en een aantal tekstuele aanpassingen 
gedaan.  
 
Voorwaardelijke verplichting 
Naar aanleiding van een zienswijze wordt de voorwaardelijke verplichting voor de locatie 
‘Mosselseweg 2a’ toegevoegd. Ook worden de overige voorwaardelijke verplichtingen uit 
voorgaande veegplannen en wijzigingsplannen toegevoegd.  
 
Dubbelbestemming ‘Waarde - Beschermingszone natte natuurparel’  
Op de aanpassing van de dubbelbestemming ‘Waarde - Beschermingszone natte 
natuurparel’ in het plan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ is een zienswijze naar voren 
gebracht. Deze zienswijze leidt tot aanpassing van dat plan, maar ook tot aanpassing van 
het plan ‘Stedelijk gebied; Veegplan 2020-2’. Deze dubbelbestemming is namelijk 
opgenomen in het plan voor landelijk gebied, maar betreft gedeeltelijk gronden gelegen in 
het stedelijk gebied. Het gaat om een deel van de omgeving Dorpsstraat- Hummeloseweg- 
Rijksweg in Laag-Keppel. Voorgesteld wordt om de dubbelbestemming voor deze gronden 
bij de vaststelling uit het plan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ te halen en op te nemen 
in het plan ‘Stedelijk gebied; Veegplan 2020-2’. Daarmee wordt dus een planonderdeel 
toegevoegd aan de verbeelding, regels en toelichting van het vast te stellen plan ‘Stedelijk 
gebied; Veegplan 2020-2’ ten opzichte van het ontwerpplan. 
 
Bestemming ‘Bedrijf’ tabel 6.1.2 onder a 
Naar aanleiding van een zienswijze worden de getallen die in de ‘Correctieve herziening 
Landelijk gebied Bronckhorst’ opgenomen. Daarnaast wordt voor de locatie Pluimersdijk 25 
in Halle het aantal vierkante meters buitenopslag (bestemd voor machines verhuur, verkoop 
en reparatie doeleinden) toegevoegd.  
 
Mini windmolens en zonnevelden 
Naar aanleiding van een zienswijze wordt er bij de omgevingsvergunningen bedoeld voor 
mini windmolens en zonnevelden een voorwaarde toegevoegd die het Gelders 
Natuurnetwerk (GNN)  en de Groene Ontwikkelingszone (GO) beter beschermen.  
 
Houtopstanden 
Het woordje vellen wordt weer terug geplaats in de artikelen die gaan over het kappen van 
houtopstanden.  
 
Veranderen van type bedrijf 
In de artikelen die over het veranderen van type bedrijf gaan, wordt de voorwaarden 
opgenomen dat er geen significante negatieve effecten op Natura 200 gebieden mogen 
ontstaan.  
 
 



 

 

Een samenvatting van de zienswijzen, de reacties van initiatiefnemers, de voorgestelde 
gemeentelijke beantwoording en aanpassing van de plannen ten behoeve van gewijzigde 
vaststelling, vindt u in bijgevoegde Reactienota zienswijze – Nota ambtshalve wijzigingen 
2020-2A en Reactienota zienswijze – Nota ambtshalve wijzigingen 2020-2B. 
 
3.1 / 4.1 Er zijn geen onoverkomelijke planologische belemmeringen. 
Voor de zelfstandige initiatieven zijn onderzoeken uitgevoerd en zijn ruimtelijke 
onderbouwingen opgenomen in de daarvoor opgestelde voorontwerpbestemmingsplannen. 
Deze bestemmingsplannen voldoen aan de vooraf bij de principemedewerking gestelde 
voorwaarden. Ze zijn opgenomen in deze ontwerpplannen. Over de zelfstandige initiatieven 
is overleg en inspraak geweest met instanties en de omgeving van de initiatieven. 
De ruimtelijke onderbouwingen met eventuele bijbehorende onderzoeken wijzen uit dat de 
plannen planologisch en economisch uitvoerbaar zijn. In de bijlagen Planonderdelen 
‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A’ en ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ vindt u per 
planonderdeel/locatie een nadere planbeschrijving, de argumenten voor de voorstellen voor 
principemedewerking, de eventuele kanttekeningen en eventuele bijzonderheden. 
 
3.2/4.2 De gemeentelijke aanpassingen en correcties zijn administratief van aard. 
Voor de aanpassingen op initiatief van de gemeente zijn tevens onderbouwingen 
opgenomen in dit ontwerpplan. Deze aanpassingen zijn administratief van aard en komen 
voort uit opmerking door belanghebbenden of eigen constatering van onvolkomenheden in 
bestemmingsplannen, het verwerken van aanpassingen in de BAG en het inpassen van 
verleende omgevings- en Wnb-vergunningen. 
 
3.3/4.3 De verschillende planonderdelen passen binnen het beleid. 
Voor de zelfstandige ontwikkelingen zijn onderzoeken uitgevoerd en zijn ruimtelijke 
onderbouwingen opgenomen in de daarvoor opgestelde voorontwerpbestemmingsplannen. 
Deze voldoen aan de vooraf bij de principemedewerking gestelde voorwaarden. 
De verleende omgevingsvergunning heeft reeds de benodigde procedures doorlopen en is 
gerealiseerd. Het gaat om bestaande situaties die nog planologisch moeten worden ingepast 
in het bestemmingsplan. Dat geldt ook voor de molenbiotoop rond Coops Molen, die na de 
restauratie van ruïne naar werkzame molen, op grond van de Omgevingsverordening 
Gelderland moet worden opgenomen.  
In het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Bronckhorst’ bleken enkele onvolkomenheden te 
staan die na het vaststellen van het plan in de praktijk naar voren zijn gekomen. Deze 
onvolkomenheden worden in dit bestemmingsplan hersteld. 
Al deze planonderdelen passen binnen het geldende rijks-, provinciaal en gemeentelijk 
beleid. 

Kanttekeningen 
1.1/2.1 De inzagetermijn ontwerpplannen overlapte deels de zomervakantie.  
Een gedeeltelijke overlap van de inzageperiode van de ontwerpplannen (2 juli t/m 12 
augustus 2020) met de zomervakantie kon niet worden voorkomen. De ontwerpen lagen 4,5 
week voorafgaand aan de bouwvakantie in regio midden ter inzage en overlapte deze met 
1,5 week. 
 
3.1/4.1 De twee bestemmingsplannen moeten gezamenlijk worden vastgesteld.  
Doordat er veel regels aangepast of toegevoegd zijn aan het bestemmingsplan ‘Landelijk 
gebied; Veegplan 2020-2B’ zijn deze gelijk verwerkt in het bestemmingsplan ‘Landelijk 
gebied; Veegplan 2020-2A’. De aanpassingen in A zijn ook verwerkt in B. Hierdoor is het niet 
mogelijk om het bestemmingsplan apart van elkaar vast te stellen. Doordat alles in het 
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ is verwerkt kunnen we naar 
onherroepelijk worden van het ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ dit plan gebruiken als 
correctieve herziening.  



 

 

Kosten, baten en dekking 
Bij de zelfstandige initiatieven zijn leges in rekening gebracht volgens de legesverordening. 
Voor het overige betreft het hoofdzakelijk aanpassingen op initiatief van de gemeente en zijn 
beperkt qua aard en omvang. Dit wordt gedekt vanuit de begrotingspost ‘Bestemmings- en 
structuurplannen algemeen’. Bij de slooppilot worden kosten gedekt vanuit het fonds 
bovenwijks, hiervoor is €100.000 gereserveerd.  

Uitvoering 
De initiatiefnemers worden geïnformeerd over uw besluit omtrent het raadsvoorstel. Na 
vaststelling door de raad vindt bekendmaking plaats in Contact, het Gemeenteblad en de 
Staatscourant. Het vastgestelde plan wordt beschikbaar gesteld op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Evaluatie 
Niet van toepassing.  
 
 
Hengelo (Gld), 15-9-2020 
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst, 
de secretaris,     de burgemeester, 
B.J. Drewes     M. Besselink 
 

Bijlagen 
- Reactienota zienswijze – Nota ambtshalve wijzigingen ‘Landelijk gebied; Veegplan 

2020-2A’ 
- Reactienota zienswijze – Nota ambtshalve wijzigingen ‘Landelijk gebied; Veegplan 

2020-2B’ 
- Beschrijving planonderdelen ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A’ 
- Beschrijving planonderdelen ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ 
- Overzicht van de gewijzigde regels 
 
 
 
8-10-2020 
 
Wet ruimtelijke ordening en Algemene Wet Bestuursrecht 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


BESTEMMINGSPLAN ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ 
 
REACTIENOTA ZIENSWIJZE - NOTA AMBTSHALVE WIJZIGINGEN 
 
Zienswijze 1: 
Postregistratienummer: 18764237/307496 en 18764237/308201   
Datum brief: 2 juli 2020 en 13 juli 2020    
Datum ontvangen: 7 juli 2020 en 20 juli 2020  
Brieven verstuurd door gemeente: 13 juli 2020 en 14 juli 2020  
Betreft: Aaltenseweg 34 Halle     
 
Ontvankelijk? 
Ja  
 
Samenvatting zienswijze: 

Wil graag een vakantiewoning realiseren in een deel van de woning wat momenteel leeg 
staat. De zienswijze indiener ziet graag dat dit gerealiseerd wordt en ziet graag dat de regels 
verruimd worden in het bestemmingsplan. De zienswijze indiener ziet graag dat het 
bestemmingsplan aansluit bij het regionale beleidsnota ‘Plaatsen zoeken functies zoeken 
plaatsen’.  
 
Beantwoording gemeente 
In de brieven van 13 en 14 juli 2020 die verstuurd is door de gemeente is aangegeven wat 
de mogelijkheden zijn betreft de realisatie van een vakantiewoning in de woning. Een 
omgevingsvergunning (artikel 22.6.2) is niet mogelijk, omdat deze locatie in het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zelhem 2011’ geen agrarisch bedrijf was. Hierdoor 
is het alleen mogelijk via een bestemmingsplanherziening. In de brief is het traject uitgelegd 
en gevraagd aan de zienswijze indiener om een verzoek voor een 
bestemmingsplanherziening in te dienen.  
 
In de brief van 13 juli 2020 geeft de zienswijze indiener aan dat hij graag 
bestemmingsplanregels aangepast ziet worden aan de regionale beleidsnota ‘Plaatsen 
zoeken functies zoeken plaatsen’. Deze nota is voor 2005 gemaakt om leegstaande stallen 
bij agrarisch een nieuwe invulling te geven of om op deze locatie te slopen en elders te 
realiseren. Gemeente Bronckhorst heeft deze nota verwerkt in de bestemmingsplannen 
‘Buitengebied Hengelo/Vorden 2005’, ‘Buitengebied Zelhem 2011’ en in ‘Buitengebied 
Steenderen/Hummelo en Keppel’. Iedere gemeente in de Achterhoek heeft dit gedaan. De 
drie plannen zijn samengevoegd in het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Brockhorst’. 
Zoals hierboven aangegeven is het nu allen nog mogelijk om recreatie te realiseren op 
plekken waar in het ontwerpbestemmingsplan nog een agrarisch bedrijf aanwezig is, omdat 
het beleid gericht is op agrarische bestemmingen.   
 
Leidt zienswijze tot aanpassing van het plan? 

Nee  
 
Wijziging bij vaststelling? 
Nee  



Zienswijze 2:  
 
Postregistratienummer: 18764237/308472 en 18764237/308479 
Datum fax + brief: 22 juli 2020   
Datum ontvangen: fax 22 juli 2020 brief 23 juli 2020    
Betreft: Regels bij de bestemming ‘Maatschappelijk’ – Mosselseweg 2a Vorden  
   
Ontvankelijk? 

Ja  
 
Samenvatting zienswijze  

1. Cliënt heeft moeite met de regels voor de bestemming Maatschappelijk. Deze moeite 
sluit aan bij de bezwaren die cliënt al eerder heeft geuit tegen de ontwikkeling van de 
woon-/zorglocatie op Mosselseweg 2a. Cliënt heeft ook beroep ingesteld tegen het 
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-1’ (planonderdeel Mosselseweg 
2a Vorden zit in dit plan). Cliënt wil voorkomen dat zijn beroep tegen het 
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-1’ zinledig wordt, als het 
voorliggend bestemmingsplan ongewijzigd wordt vastgesteld. Client verzoekt daarom 
de vaststelling van het voorliggend veegplan – en andere veegplannen die betrekking 
hebben op Mosselseweg 2a – aan te houden in afwachting van de uitkomst van de 
beroepsprocedure.  

2. In het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-1’ is in artikel 9.5.1. een 
voorwaardelijke verplichting opgenomen. Daarmee is geregeld dat het gebruik van de 
voor ‘Maatschappelijk’ bestemde gronden op Mosselseweg 2a slechts is toegestaan 
voor zover de landschappelijke inpassing conform het inrichtingsplan buitenruimte 
wordt gerealiseerd en in stand wordt gehouden. Deze voorwaardelijke verplichting is 
voor cliënt een grote waarde. Dat is ook de reden dat hij dit niet in zijn beroepschrift 
heeft genoemd. Gelet op het belang van een goede landschappelijke inpassing van 
de woon-/zorgappartementen, verzoekt cliënt u daarom met klem om de 
voorwaardelijke verplichting opnieuw op te nemen in de bestemming 
‘Maatschappelijk’.  

 
Beantwoording gemeente 

1. De regels die opgenomen zijn voor de locatie Mosselseweg 2a in Vorden uit het 
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-1’ zijn overgenomen in het 
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’, omdat dit een correctieve 
herziening is op het gehele bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Bronckhorst’. Om het 
bestemmingsplan volledig te hebben voor het hele buitengebied zijn de regels uit 
voorgaande bestemmingsplannen, dus ook uit het bestemmingsplan ‘Landelijk 
gebied; Veegplan 2020-1’,  opgenomen. Hierbij heeft de gemeente zelf al een 
aanduiding aangegeven in het systeem dat er gelet moet worden op mogelijk beroep. 
Om de volledigheid te behouden haalt de gemeente dit onderdeel niet uit het 
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2-B’. Het aanhouden van het 
bestemmingsplan is niet mogelijk gezien het plan gelinkt is met bestemmingsplan 
‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A’. De onderdelen uit beide veegplannen hebben 
naast het onderdeel Mosselseweg 2a in de bestemming ‘Maatschappelijk’ ook andere 
bestemmingen die voor deze locatie niet van toepassing zijn en doorgang kunnen 
vinden. De gemeente houdt rekening met het beroep en als bij de uitspraak wordt 
aangegeven dat het plan aangepast moet worden, veranderd de gemeente het 
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ ook.  

2. Het klopt dat de voorwaardelijke verplichting niet is opgenomen in het 
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’. Dit is een omissie en wordt 
hersteld.  

 
 



Leidt zienswijze tot aanpassing van het plan? 
Ja.  
 
Wijziging bij vaststelling? 
Ja. De voorwaardelijke verplichting voor de Mosselseweg 2a wordt opgenomen bij de 

bestemming ‘Maatschappelijk’.    



Zienswijze 3:  
 
Postregistratienummer: 18764237/310952 
Datum brief: 7 augustus 2020    
Datum ontvangen: 10 augustus 2020   
Betreft: dubbelbestemming ‘Waarde - Beschermingszone natte natuurparel’  
   
Ontvankelijk? 

Ja 
 
Samenvatting zienswijze  

1. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ niet vast te 
stellen voor zover het plangebied voor het stedelijk gebied ligt. 

2. Voor de delen van het ontwerp bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied; Veegplan 2020-
2B’ die in stedelijk gebied liggen een afzonderlijk ontwerp bestemmingsplan ter 
inzage te leggen. Een hernieuwde terinzagelegging dus.  

3. Bij een hernieuwde terinzagelegging duidelijk alle aanpassingen in een publicatie 
aangeven. Niet in publicatie een zinsnede zoals: “Het plan betreft onder andere de 
volgende aanpassingen …” 

4. De bestemming ‘Waarde - Beschermingszone natte natuurparel’, voor zover deze op 
perceel Rijksweg 87 te Laag-Keppel ligt, te verwijderen.  
 

Beantwoording gemeente 
1, 2 en 4 
Belanghebbende kunnen een bestemmingsplan raadplegen door de verbeelding (kaart), de 
regels en de plantoelichting te raadplegen. Uit de verbeelding en de regels maakt men op 
welke regels waar gelden. Bij het aanklikken van het adres Rijksweg 87 in Laag Keppel komt 
zowel het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ naar 
boven als het bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied Bronckhorst’. In het ontwerp ‘Landelijk 
gebied; Veegplan 2020-2B is de dubbelbestemming ‘Waarde - Beschermingszone natte 
natuurparel’ opgenomen, in het plan ‘Stedelijk gebied Bronckhorst’ niet. Dit betekent hoe dan 
ook dat de ‘beschermingszone natte natuurparel’ in dit deel van de bebouwde kom van Laag 
Keppel van toepassing is. Ongeacht wat de benaming van het bestemmingsplan is. Beide 
plannen zijn op dit adres van toepassing. 
 
Dat neemt niet weg dat het verwarrend is dat bij het aanklikken van het plan ‘Stedelijk gebied 
Bronckhorst’ men niets over de beschermingszone natte natuurparel leest en als men het 
‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ aanklikt, ziet dat er een stukje van deze 
beschermingszone in de bebouwde kom ligt. Daarbij komt dat in de bekendmaking over het 
‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ staat vermeld dat het plan betrekking heeft op het 
buitengebied. Dan verwacht men niet dat het ook een stukje bebouwde kom betreft. 
 
Wij zullen bij vaststelling van ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ het deel van de 
dubbelbestemming in de omgeving Dorpsstraat-Hummeloseweg-Rijksweg in Laag-Keppel, 
dat het plangebied van ‘Stedelijk gebied Bronckhorst’ overlapt, buiten ‘Landelijk gebied; 
Veegplan 2020-2B’ laten en deze opnemen in ‘Stedelijk gebied; Veegplan 2020-2’. Beide 
plannen worden op dit punt dus gewijzigd vastgesteld. Eventuele andere belanghebbenden, 
die geen zienswijze naar voren hebben gebracht op het ontwerp, hebben de mogelijkheid om 
in beroep te gaan tegen het gewijzigd vastgestelde plan. Voor een hernieuwde publicatie 
zien wij geen aanleiding. 
 
In de Omgevingsverordening Gelderland is bepaald dat een bestemmingsplan voor gronden 
gelegen in een Beschermingszone natte landnatuur regels opneemt ten behoeve van de 
instandhouding van de natte landnatuur. Deze verordening verplicht ons dus om dit te 
regelen in het bestemmingsplan. Hierin hebben wij geen keuze en kunnen niet in individuele 

https://gldanders.planoview.nl/planoview/omgevingsplannen/NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc07?s=SACMXDpiAXu_MkWERUI8ApA_g______-H7-EBDA#NL.IMRO.PT.sb9608f4b-4924-47af-b9cf-999be8156429


gevallen besluiten om deze regels niet op te nemen. Bij de verordening heeft een 
belangenafweging plaatsgevonden en is geaccepteerd dat dit belemmeringen met zich mee 
kan brengen. Indiener van de zienswijze heeft de mogelijkheid gehad om bij de 
totstandkoming daarvan op de omgevingsverordening te reageren. Aan het verzoek om deze 
dubbelbestemming voor de Rijksweg 87 in Laag-Keppel niet in het bestemmingsplan op te 
nemen, kunnen we dan ook geen gehoor geven. 
 
Daarbij zien de regels in artikel 36 van het bestemmingsplan op werken en werkzaamheden 
die de reguliere gebruiks- en bouwmogelijkheden van het perceel Rijksweg 87 in Laag-
Keppel niet onevenredig zullen beperken. De aangegeven activiteiten gelden enkel buiten 
het bouwvlak en zijn van een dusdanige aard dat deze in bebouwd gebied niet snel aan de 
orde zullen zijn. Als dat wel het geval is, kunnen deze worden vergund als deze geen 
bedreiging vormen voor de instandhouding van de natte landnatuur. 
 
3 
Het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’  bevat 23 aanpassingen welke 
betrekking hebben op de 9 thema’s die in de publicatie zijn genoemd. Er is gekozen om de 9 
thema’s te benoemen en niet alle 23 individuele aanpassingen. De bekendmaking bevat een 
korte zakelijke inhoud van het bestemmingsplan en is niet uitputtend. Om te kunnen 
beoordelen of en in hoeverre iemands belangen bij een bestemmingsplan in het geding zijn, 
kan niet volstaan met de inhoud van de bekendmaking. Een belanghebbende zal daarvoor 
het plan zelf moeten raadplegen. Dit kan door de verbeelding (kaart), de regels en de 
plantoelichting te raadplegen. Een opsomming van de 23 individuele aanpassingen is te 
vinden in paragraaf 1.2 van de Toelichting van het bestemmingsplan. Uit de verbeelding en 
de regels maakt men op waar welke regels gelden. 
 
Leidt zienswijze tot aanpassing van het plan? 
Ja  
 
Wijziging bij vaststelling 

Het deel van de dubbelbestemming ‘Waarde - Beschermingszone natte natuurparel’ in de 
omgeving Dorpsstraat-Hummeloseweg-Rijksweg in Laag-Keppel, dat het plangebied van 
‘Stedelijk gebied Bronckhorst’ overlapt, wordt buiten ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ 
gelaten en opgenomen in ‘Stedelijk gebied; Veegplan 2020-2’. Beide plannen worden 
gewijzigd vastgesteld ten aanzien van de verbeelding (kaart). De bestemmingsregels ten 
aanzien van de dubbelbestemming ‘Waarde - Beschermingszone natte natuurparel’, zoals 
opgenomen in het plan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’, wordt gelijkluidend 
toegevoegd aan het plan ‘Stedelijk gebied; Veegplan 2020-2’. 
  



Zienswijze 4:  
 
Postregistratienummer: 18764237/309855 
Datum brief: 12 augustus en 1 september 2020    
Datum ontvangen: 12 augustus en 1 september 2020  
Datum verzending mails gemeente: 1 en 3 september 2020  
Betreft: bestemming Bedrijf   
   
Ontvankelijk? 
Ja  
 
Samenvatting zienswijze  

1. Bedrijfsomschrijving en oppervlakte buitenopslag 
De bedrijfsomschrijving en de oppervlakte buitenopslag zijn in de 'Correctieve 
herziening Landelijk gebied Bronckhorst' gewijzigd ten opzichte van die uit het plan 
Landelijk gebied Bronckhorst. Deze gewijzigde omschrijving en buitenopslag zijn in 
dit veegplan niet opgenomen.  

2. Raad van State  
De 902 m2 buitenopslag in de ‘Correctieve herziening Landelijk gebied Bronckhorst’ 
betreft buitenopslag zonder stalling van voertuigen en machines. Hiertegen is door de 
indiener van de zienswijze beroep bij de Raad van State aangetekend. Hij is van 
mening dat de buitenopslag (zonder stalling) ten minste 1539 m2 moet zijn 
(peildatum 2011),  

3. Het begrip 'Buitenopslag' in het Veegplan:  

In de Correctieve herziening vallen alle voertuigen en machines onder het begrip 
'Stalling' en is de oppervlakte en hoogte hiervan niet beperkt. Met dit veegplan wordt 
dit gewijzigd omdat voertuigen en machines voor de verkoop, verhuur en reparatie 
(voor derden) nu als buitenopslag wordt aangemerkt. (artikel 6.1.2.c). 
Op het erf van Luimes staan machines die grotendeels verhuurd worden, voertuigen 
en machines die voor reparatie op het bedrijf zijn (van derden) en machines en 
voertuigen die voor verkoop worden aangeboden, in totaal circa 489 m2. Deze m2 
(peildatum 2020) dienen bij de nog vast te stellen oppervlakte buitenopslag(peildatum 
2011) te worden geteld.  

4. Hoogte buitenopslag  
In het Veegplan staat dat de buitenopslag maximaal 2 meter hoog mag zijn, tenzij 
anders aangegeven. Er is niks aangegeven. Luimes is van mening dat de hoogte 
minimaal 4 meter moet zijn. Deze kwestie loopt mee in de hiervoor genoemde 
procedure.  
De voertuigen en machines, die vanaf invoering van het Veegplan onder 
buitenopslag vallen, zijn maximaal 3,25 meter hoog.  

5. Onzorgvuldig  
De gemeente is niet op het bedrijf geweest om de bestaande en benodigde 
oppervlakte en hoogte stalling wat in het Veegplan onder buitenopslag valt te 
inventariseren. Ook is Luimes geen ander onderzoek bekend. Bij een 
landbouwmechanisatiebedrijf en een bedrijf wat werktuigen en landbouwmachines 
verhuurd, mag je er toch vanuit gaan dat er voertuigen en machines buiten (kunnen) 
staan ter reparatie (van derden), voor verkoop en/of verhuur.  

6. Bestemmingsvlak  
Tenslotte is het bestemmingsvlak nog niet zodanig bestemd dat de op de peildatum 
(2011) reeds bestaande opslag- en stallingsactiviteiten voortgezet kunnen worden. 
Deze kwestie loopt ook mee in de procedure en Luimes ziet er erg naar uit dat hier 
een oplossing voor komt.  

 
 
 



 
Beantwoording gemeente 

1. Bedrijfsomschrijving en oppervlakte buitenopslag 
De opmerking is terecht. De bedrijfsomschrijving en de oppervlakte buitenopslag uit 
de Correctieve herziening Landelijk gebied Bronckhorst zijn onterecht niet in dit 
veegplan meegenomen. Dit wordt gerepareerd.  
 

2. Raad van State  
Wij wachten de uitspraak van de Raad van State af. 
 

3. Het begrip 'Buitenopslag' in het Veegplan:  
Voor het beoordelen van de hoeveelheid m2 als buitenopslag is er aanvullende 
informatie opgevraagd. De zienswijze indiener heeft per brief op 1 september 
aanvullende stukken overhandigd. Hiermee komen we op de volgende oppervlakte 
voor buitenopslag. De opslag van machines voor verhuur is circa 329 deze staan 
zomers buiten op het erf. Voor de verkoop en reparatie is respectievelijk 106 m2 en 
18 m2 en 35 m2, deze staan ook op het erf. Totaal komt dit neer op 159 m2. Er wordt 
daarnaast nog 30m2 aangegeven voor de klanten om te parkeren, deze m2 maken 
ons inziens geen onderdeel uit voor het verhuur en verkoop onderdeel van de 
buitenopslag. Hiermee komt het eindtotaal aan buitenopslag voor verkoop, reparatie 
en verhuur op 489m2.  

 
4. Hoogte buitenopslag  

In het veegplan is geregeld dat de buitenopslag van materialen maximaal 2 m hoog 
mag zijn. Het feit dat in de praktijk de opslag hoger is en wij dit op locatie zouden 
waarnemen, is niet automatisch reden deze afwijkende hoogte in het veegplan vast 
te leggen. De behoefte voor een hogere opslag dient te worden aangetoond en slaagt 
dit, dan kan eventueel in een volgend veegplan een andere hoogte dan 2 m worden 
vastgelegd. Daarvoor is dus een procedure vereist.  
Voor voertuigen en machines is geen maximale hoogte geregeld, ook niet voor de 
voertuigen en machines die er staan voor de verkoop, reparatie en verhuur.. 
 

5. Onzorgvuldig  
Het controleren van de benodigde oppervlakte gebeurt aan de hand van luchtfoto’s 
en niet aan de hand van bedrijfsbezoek. Naar aanleiding van uw zienswijze hebben 
wij aanvullende informatie ontvangen en deze informatie verwerkt om te komen tot 
een juist aantal m2 voor buitenopslag. Wat betreft de opslaghoogte van de materialen 
verwijzen wij naar het vorige antwoord. 
Wat betreft de hoogte van de stalling: Voor voertuigen en machines is in het veegplan 
geen maximale hoogte geregeld, ook niet voor de voertuigen en machines die er 
staan voor de verkoop, reparatie en verhuur. 

 
6. Bestemmingsvlak  

Wij wachten de uitspraak van de Raad van State af. 
 

Leidt zienswijze tot aanpassing van het plan? 

Ja  
 
Wijziging bij vaststelling? 
Ja. De aantallen die in de Correctieve herziening Landelijk gebied Bronckhorst vermeld 
staan worden verwerkt in de tabellen onder 6.1.2 onder a.  
Daarnaast wordt er een oppervlak van 489m2 toegevoegd voor buitenopslag van machines 
voor verhuur, verkoop en reparatie doeleinden toegevoegd aan de tabel onder 6.1.2 onder a. 
 
  



Zienswijze 5:  
 
Postregistratienummer: 18764237/309557 
Datum brief: 7 augustus 2020    
Datum ontvangen: 10 augustus 2020   
Betreft: Diverse onderwerpen in het bestemmingsplan  
   
Ontvankelijk? 

Ja  
 
Samenvatting zienswijze  

1. Dubbelbestemming 'Waarde - Beschermingszone natte natuurparel'  

Er speelt momenteel de discussie of, mede vanwege de klimaatverandering en de 
opeenvolgende droge periodes die juist met name de Achterhoek treffen, de 
beschermingszones in de omgevingsverordening nog wel afdoende zijn. GNMF en 
ook de terreinbeheerders zien aanleiding om dit met de provincie op korte termijn te 
bespreken. GNMF ziet graag dat ook de gemeente op dit punt een kanttekening 
plaatst. GNMF vraagt de gemeente om, indien een wijziging van de 
beschermingszones in het bestemmingsplan zou leiden tot mogelijke toenemende 
schade aan natte natuurparels, deze wijziging op grond van het voorzorgsbeginsel 
voorlopig achterwege te laten. Dit in afwachting van de uitkomsten van aanstaande 
besprekingen en bevindingen. 
 

2. Mini-windmolens en zonnevelden 
Vraag 2a. 
Binnen verschillende bestemmingen is opgenomen dat mini- windmolens en 
zonnevelden voor eigen gebruik buiten het bestemmingsvlak mogen worden 
opgericht. Het betreft de artikelen 3.4.9, 4.4.8, 7.3.2, 11.4.4, 12.4.4, 13.3.4, 14.3.4, 
16.4.5, 17.4.4, 22.4.8, 23.4.7, 24.4.7, 26.4.3. Wij begrijpen niet hoe binnen de ene 
bestemming ontwikkelingsmogelijkheden kunnen worden geboden buiten die 
bestemming zelf. Graag verduidelijking 
 
Vraag 2b.  
GNMF is van mening dat de beschermingskaders voor natuur en landschap niet 
overal goed zijn geborgd voor GO, GNN en Nationaal Landschap. In het bijzonder 
gaat het dan om de artikelen 4.4.7, 4.4.8, 5.4.7 en 5.4.8. Graag zien wij dat deze 
borging alsnog wordt opgenomen in de vorm zoals is opgenomen in art 4.4.6: indien 
er sprake is van ligging grenzend aan het Gelders Natuurnetwerk (GNN) of de 
Groene Ontwikkelinszone (GO) (bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap en 
natuur') of Nationaal Landschap buiten GNN en GO, mogen er per saldo geen 
significante negatieve effecten optreden voor GNN, GO of Nationaal Landschap.  
 
Vraag 2c.  
GNMF verzoekt om de gedragscode zon op land te vertalen als toetsingskader voor 
planologische toestemmingen voor zonnevelden in onze gemeente. Op die manier is 
er dan namelijk sprake van een level playing field voor alle partijen. Ook bij de 
bevoegdheid van het college van B&W om met een omgevingsvergunning zonne-
installaties op gronden met een agrarische of een natuurbestemming te realiseren 
ziet GNMF graag dat de verschillende uitgangspunten van de gedragscode mee 
worden genomen in het toetsingskader.  

 
3. Vergunning vellen van houtopstanden 

Om voor ons onduidelijke reden heeft u de vergunningsplicht voor het vellen van 
houtopstanden uit de planregels gehaald bij diverse bestemmingen (de drie 
agrarische bestemmingen en de bestemmingen 'Groen - Park' en 'Natuur'). De 



consequenties daarvan zijn niet onderzocht. U wijst op de bescherming van 
houtopstanden onder de omgevingsverordening. Maar deze is niet dekkend voor alle 
houtopstanden in het buitengebied. Dit vanwege artikel 4.1 Wet Natuurbescherming 
waarin een uitzonderingsbepaling is opgenomen. Het gevolg is daarom dat op grond 
van uw voorstel bepaalde houtopstanden nu zonder meer kunnen worden gekapt, 
ook zonder echte reden, en dat bijvoorbeeld compensatie niet aan de orde is. Dit 
heeft ook landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische consequenties en staat 
haaks op het beleid tot biodiversiteitsherstel en klimaatadaptatie. Wij willen u dan ook 
verzoeken de voorgestelde wijziging voor de verschillende bestemmingscategorieën 
niet door te zetten. Het betreft in ieder geval artikel 3.7.1 lid e, 4.7.1 lid g, 5.7.1 lid i, 
10.5.1 lid e, 13.6.1 lid g.  
 

4. Bedrijvigheid 
Vraag 4a. 

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid voor vergroting van de eigen 
buitenopslag Ons is niet duidelijk op welke wijze daarbij rekening wordt gehouden 
met het landschap. Hoe hoog mag de opslag maximaal zijn en wat mag de maximale 
totale omvang buitenopslag zijn, wat zijn de voorwaarden voor ruimtelijke inpassing, 
wat zijn eventuele ruimtelijke gevolgen nu er geen begrenzingen worden gesteld? De 
mogelijke ruimtelijke gevolgen maar ook de gevolgen voor milieu en veiligheid van 
deze voorgestelde wijziging zijn naar onze mening niet goed onderzocht (zie ook 
recente autobranden bij autosloperijen). Ook niet vanwege combinatie met overige 
opslag tot 250 m2 en 2 meter hoog. We verzoeken u daarom "artikel 6.1.c lid 1 en 2 
en artikel 6.6.1/ 6.6.2 herschreven" zoals voorgesteld niet op te nemen.  
 
Vraag 4b 

Het ontwerpplan voorziet volgens de toelichting in de mogelijkheid voor omzetting van 
bedrijvigheid naar niet-agrarische activiteiten categorie 2 in plaats van categorie 1. 
Een eerste vraag hierbij is of u bij beoordeling van aanvragen de richtlijnen bedrijven 
en milieuzonering van de VNG gaat toepassen. In de aanvullende mail van 18-8-2020 
werd deze vraag door GNMF verduidelijkt/vervangen door de volgende vragen: 
Is door planregel 6.6.1 nu meer mogelijk dan voorheen qua bedrijvigheid? En zo ja 
wat dit betekent voor milieu en ruimtebeslag?                                                                                            
Is door toevoeging van artikel 45.2 nu meer mogelijk dan voorheen qua bedrijvigheid? 
En zo ja wat betekent dat zowel voor milieu en ruimtebeslag? 
 
Aanvulling zienswijze GNMF 12-8-2020 
Kan het toelaten van bedrijvigheid in categorie B in plaats van A bij een bedrijf aan 
huis leiden tot een hogere stikstofemissie en depositie?. Op welke wijze is daar 
rekening mee  gehouden? Geldt er een randvoorwaarde dat per saldo de 
stikstofemissies deposities niet mogen toenemen voor een locatie en is in verband 
met dit planonderdeel de PlanMER geactualiseerd voor het onderdeel stikstof? Naar 
onze mening kan niet uitgesloten worden dat deze actualisatie nodig is gelet op de 
extra geboden planruimte. 
 
Vraag 4c. 

Een tweede vraag hierbij is hoe wordt omgegaan met bestaande restcapaciteit op 
bedrijventerreinen die mogelijk eerder in aanmerking komt voor bepaalde vormen van 
bedrijvigheid, bijvoorbeeld als het gaat om logistiek of grootschalige productie, en 
industriële processen. Dit uit het oogpunt van milieu, de mogelijkheid om 
voorzieningen te delen, veiligheid, betere infrastructuur en bereikbaarheid, ook voor 
bijvoorbeeld hulpdiensten. GNMF verzoekt om artikel 6.6.1 te heroverwegen. 

 
 
 



5. Wijziging veranderen inhoud recreatiewoning 
De mogelijkheden voor het vergroten van recreatiewoningen worden verruimd maar 
er gelden geen maxima t.a.v. toelaatbare hoogte, oppervlakte en volume, bouwvorm, 
inpassing. Dat betekent dat in principe grote villa's mogelijk zijn De mogelijke 
ruimtelijke gevolgen zijn onvoldoende in beeld gebracht. Per saldo kunnen relatief 
extensieve landgoedcampings hiermee omgezet worden naar villawijken. Genoemd 
artikel kan daarom ook leiden tot grondspeculatie. 
 
Verder ontbreekt een nadere visie en toetsingskader in relatie tot het bestaande 
aanbod, de restcapaciteit in de regio, te beschermen natuur-, landschappelijke, en 
cultuurhistorische waarden op de diverse terreinen.  
 .  
GNMF is geen voorstander van overal grotere recreatiewoningen in het buitengebied. 
Dit leidt tot permanent wonen of langdurige bezetting. Waarmee de druk om nog 
meer recreatiewoningen en chalets te bouwen mogelijk weer wordt vergroot. Volgens 
vaste jurisprudentie dienen de gevolgen van een eventuele opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan bij het moederplan te worden 
getoetst. Dit vraagt om een locatie specifieke benadering waarbij het bovendien zo is 
dat op lang niet alle terreinen (grotere) recreatiewoningen passend zijn vanwege de 
bestaande omgevingskwaliteiten. Indien nu sprake is van langdurige niet benutte 
restcapaciteit op de diverse recreatieterreinen is het bovendien wenselijk om deze 
planruimte eerst weg te bestemmen 
 

Beantwoording gemeente 
1. Dubbelbestemming 'Waarde - Beschermingszone natte natuurparel' 

De beschermingszones van de natte natuurparels zijn in de Omgevingsvisie Gaaf 
Gelderland op kaart vastgelegd als beschermingszones natte landnatuur. Het 
beschermingsbeleid van deze zones zijn opgenomen in de provinciale Omgevings-
verordening. Wanneer de provincie een wijziging van deze beschermingszones 
doorvoert mogen wij er van uitgaan dat zij daar gegronde redenen voor hebben, dat 
dit deugdelijk onderzocht is en dat de wijziging wordt doorgevoerd om de natte 
natuurparels beter te beschermen en juist niet te schaden. Daar komt bij dat deze 
wijziging van de verordening open heeft gestaan voor inspraak. Na vaststelling van 
de provinciale wijziging is dit voor ons een gegeven. Dat betekent dat voorafgaand 
aan de opname van de gewijzigde beschermingszone op de verbeelding van het 
bestemmingsplan door ons geen onderzoek plaats vindt naar de eventuele nadelige 
gevolgen voor de natte natuur. Dat neemt niet weg dat indien wij in voorkomende 
gevallen bij vergunningverlening ter bescherming van de natte natuur schadelijke 
effecten op deze natte natuur vermoeden, wij hierover in contact treden met de 
provincie.  

 
2. Mini-windmolens en zonnevelden 

Antwoord 2a 
Wat betreft de plaatsing van zonnepanelen met een maximum oppervlakte van 100 
m2 buiten het bestemmingsvlak (art. 3.4.9., 4.4.8 en 13.3.4) het volgende: 
Op grond van ons vigerend art. 2.12 Wabobeleid is het onder voorwaarden 
toegestaan op een perceel buiten de bebouwde kom en gelegen buiten het 
bouwperceel of agrarische bouwvlak, zonne-installaties met een maximale 
oppervlakte van 50 m2  te plaatsen. Inmiddels ontvangen wij verzoeken waarin men 
om meer m2 zonnepanelen vraagt teneinde aan de eigen energievoorziening te 
kunnen voldoen.  Uit ervaringscijfers van de benodigde Watts in een jaar van een 
gemiddeld huishouden waarbij ook het gebruik van een warmtepomp en het opladen 
van een elektrische auto is berekend, kan met een oppervlakte van maximaal 100 m2 
aan zonnepanelen aan deze verzoeken worden tegemoet gekomen. Omdat de 
gemeente in 2030 energieneutraal wil zijn, willen wij initiatieven van de 



zelfzorgzaamheid voor de eigen energievoorziening faciliteren. Maar wel onder 
voorwaarden. Zo geldt dat de grond waarop de zonne-installaties geplaatst worden 
zoveel mogelijk direct grenst aan het bestemmingsvlak of agrarisch bouwvlak 
waartoe de zonne-installaties behoren maar ook dat de belangen van in de omgeving 
aanwezige functies en waarden niet onevenredig worden geschaad. Een burger die 
buiten zijn bestemmingsvlak op grond van Natuurmonumenten zonnepanelen wil 
plaatsen zal dan ook daarvoor van deze vereniging toestemming moeten krijgen. 
 
Wat betreft de plaatsing van kleine windmolens (7.3.2, 11.4.4, 12.4.4, 14.3.4, 16.4.5, 
17.4.4, 22.4.8, 23.4.7, 24.4.7): ook hier geldt dat we eerst kijken of plaatsing binnen 
het bestemmingsvlak redelijkerwijs mogelijk is. Bij plaatsing van een kleine 
windmolen erbuiten blijft altijd de voorwaarde gelden dat de omgevingsvergunning 
niet leidt tot een onevenredige aantasting van de waarden en belangen in de 
omgeving. Samen met de andere gestelde voorwaarden worden natuur en landschap 
beschermd. 
 
Het aangehaalde artikel 26.4.3. heeft geen betrekking op zonnevelden en kleine 
windmolens 
 
Antwoord 2b 
In de 4 aangehaalde artikelen is de voorwaarde opgenomen dat geen onevenredige 
aantasting van de waarden en belangen in de omgeving mag plaatsvinden. Bij de 
plaatsing van zonne-installaties geldt ook de voorwaarde dat de kernkwaliteiten van 
het Nationaal Landschap De Graafschap niet aangetast mogen worden. Om nog 
meer specifiek de bescherming van het GNN en GO te beschermen nemen wij het 
voorstel van GNMF over. Daartoe wordt in de artikelen 3.4.8, 3.4.9, 4.4.7, 4.4.8, 
5.4.7, 5.4.8, 6.4.4, 7.3.2, 11.4.4., 12.4.4.,13.3.4., 14.3.4, 16.4.5, 17.4.4, 22.4.8, 23.4.7 
en 24.4.7 25.4.3 de volgende voorwaarde toegevoegd: indien er sprake is van ligging 
grenzend aan het Gelders Natuurnetwerk (GNN) of de Groene Ontwikkelinszone 
(GO) (bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap en natuur') mogen er per 
saldo geen significante negatieve effecten optreden voor GNN of GO. 
 

 
Tevens wordt in al deze artikelen, met uitzondering van de artikelen 3.4.9, 4.4.8, 5.4.8 
en 13.3.4, de voorwaarde toegevoegd dat: de kernkwaliteiten van het Nationaal 
Landschap De Graafschap niet worden aangetast. 

 
Antwoord 2c. 

Op 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad 'de Verrijkte routekaart Bronckhorst 
Energieneurtraal 2030' vastgesteld. Op grond van dit actieplan is het mogelijk in het 
buitengebied zonnepanelen op de grond buiten het bouwvlak te realiseren. Het gaat 
om zonnevelden tot en met maximaal 2 megawatt. (2 Megavolt, MVA) waarbij het 
gaat om de energieproductie voor derden. Bij de routekaart heeft de raad ook de 
participatiehandreiking vastgesteld. In deze handreiking is de gedachtegang / aanpak 
van de code zon op land verankerd. Overigens volgen deze initiatieven in het 
ruimtelijke spoor het Bronckhorster Bestemmingsplan Proces 
(bestemmingsplanherziening).  
In dit veegplan is het mogelijk zonnepanelen te plaatsen voor de eigen 
energievoorziening. Bij de beoordeling van deze initiatieven passen wij de code deels 
toe door plaatsing op de grond pas toe te staan, als daken daarvoor onvoldoende 
geschikt zijn.  

 
3. Vergunning vellen van houtopstanden 

Het bestemmingsplan Landelijk gebied Bronckhorst regelt in de artikelen 3.7.1, 4.7.1, 
5.7.1, 10.5.1, 13.6.1 dat voor het vellen van houtopstanden een 



omgevingsvergunning nodig is. Bij de uitzonderingsbepaling op deze 
vergunningsplicht is geregeld dat deze vergunning niet nodig is voor werken en 
werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning voor het vellen van een 
houtopstand benodigd is. Dit is verwarrend. Om die reden hebben wij in dit veegplan 
in de door GNMF aangehaalde artikelen het woord ‘vellen’ geschrapt. Daarbij  
hebben wij geen rekening gehouden met de uitzonderingsbepaling van artikel 4.1 
Wet Natuurbescherming. Door deze veronachtzaming kunnen bepaalde 
houtopstanden zonder meer worden gekapt. Dit is niet wenselijk. Wij voegen in de 
artikelen 3.7.1 lid e, 4.7.1 lid g, 5.7.1 lid i, 10.5.1 lid e, 13.6.1 lid g. het woord ‘vellen’ 
weer toe. De bepaling binnen deze artikelen dat de vergunning niet nodig is voor 
werken en werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning voor het vellen van 
een houtopstand benodigd is worden geschrapt. 
 

4. Bedrijvigheid 
Antwoord 4a. 
De verruiming van de buitenopslagmogelijkheden bij ondernemers met de 
bestemming ‘Bedrijf’ is de planologische vertaling van het uitbreidingsbeleid dat wij in 
2017 hebben vastgesteld: ‘Uitbreidingsmogelijkheden in het buitengebied voor 
bedrijven met de bestemming ‘Bedrijf’. Daarin zijn grenzen gesteld aan de 
uitbreidingsmogelijkheden voor buitenopslag. Immers, alleen gebiedsgebonden 
bedrijven kunnen onder voorwaarden een vergunning krijgen voor buitenopslag 
groter dan 250 m2. Andere bedrijven hebben die mogelijkheid niet, waaronder bv de 
autosloperijen (artikel 6.6.2).  
Voor de mogelijke aantasting van het landschap wordt in alle gevallen compensatie 
gezocht in sloop van m2 bebouwing elders. Dit in de verhouding 1 extra m2  
buitenopslag betekent 2 m2 sloop elders. Er geldt voor deze uitbreidingsmogelijkheid 
in principe geen maximum mits verhoudingsgewijs wordt gesloopt. Maar daar waar 
wij de impact op het landschap niet acceptabel achten op basis van o.a. 
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) kunnen wij de vergunning ook weigeren. Daarbij 
komt dat, overeenkomstig ons uitbreidingsbeleid, ook altijd aan de Ladder van 
duurzame verstedelijking wordt getoetst. Daarnaast gelden nog de voorschriften uit 
de Omgevingsverordening van de provincie voor een bepaald gebied. 
Voor machines en voertuigen welke worden gebruikt in de bedrijfsvoering 
(bijvoorbeeld de tractor van de loonwerker) hebben wij geen maximale hoogte 
vastgesteld omdat deze hoogten erg variëren per machine en of voertuig. Dat geld 
ook voor machines en voertuigen voor de handel (verkoop, verhuur en reparatie). 
Hoewel deze wel tot de buitenopslag worden gerekend geldt hiervoor geen maximale 
hoogte om dezelfde reden. 
 
Antwoord 4b. 
Met betrekking tot artikel 6.6.1: Net als voorheen in het oude plan is 
functieverandering binnen de bestemming ‘Bedrijf’ mogelijk zolang het nieuwe bedrijf 
is opgenomen in Bijlage 2 Toegelaten functies. Ook een bedrijf dat qua aard en 
omvang en invloed op het milieu gelijk te stellen is aan genoemde bedrijven uit de 
bijlage, of juist een verbetering teweegbrengt ten opzichte van de bestaande 
milieusituatie, kan worden toegelaten. Het verschil zit hem in het feit dat aan de 
functieverandering de restrictie gold dat het een gebiedsgebonden bedrijf moest zijn. 
Dit laten we nu los. Daartegenover staat dat voorheen ook een bedrijf in een hogere 
categorie (Bedrijven en milieuzonering) kon worden toegelaten. Dit kan nu niet meer. 
De invloed op het milieu verbetert hierdoor en het ruimtebeslag verandert niet omdat 
voor de specifieke locatie geldt dat de oppervlakte als genoemd in de tabel in 6.1.2. 
onder a. als maximum geld. 

Wat betreft artikel 45.2: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.1876.VPL2002B-ON01/pt_NL.IMRO.1876.VPL2002B-ON01.xml#NL.IMRO.PT.s1153


In de diverse bestemmingen is het mogelijk om in de woning of in het bijbehorend 
bouwwerk een aan huis bedrijf gebonden bedrijf  te ontplooien binnen gestelde 
voorwaarden. Daarbij geldt tot nu toe de voorwaarde dat alleen activiteiten die vallen 
onder categorie A van de ‘Staat van Bedrijfsactiviteiten – functiemenging’ toegelaten 
zijn. De regeling wordt verruimd in die zin dat voor een aan huis gebonden bedrijf ook 
activiteiten onder categorie B uit deze Staat mogelijk zijn. Daarmee sluiten we aan op 
de regeling uit het bestemmingsplan Stedelijk gebied Bronckhorst. Voor een 
categorie B-activiteit aan huis is een omgevingsvergunning nodig. Voorwaarde 
daarbij is dat de activiteit qua aard, omvang en uitstraling past in de omgeving. Uit 
milieuoogpunt mag er geen bezwaar bestaan tegen de vestiging van het bedrijf. Dat 
betekent dat de invloed op het milieu acceptabel moet zijn. Of dit zo is moet blijken uit 
een advies van een onafhankelijk ter zake deskundige. De invloed op de ruimte 
verandert niet want die blijft staan op maximaal 50 m2.  
 
Antwoord aanvulling 
Zie antwoord 4b.  
Daar waar binnen de diverse bestemmingen een ‘aan huis verbonden bedrijf’ een 
activiteit uitvoert in de categorie B van de ‘Staat van  Bedrijfsactiviteiten – 
functiemenging’ moet deze uit milieuoogpunt acceptabel zijn. Daar waar binnen de 
bestemming ‘Bedrijf’ sprake is van een nieuwe bedrijfsfunctie geldt hetzelfde.  
Mocht de stikstofemissie en depositie op locatie als gevolg van de nieuwe activiteit  
toenemen, dan is er geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. Omdat dit niet 
is verankerd in het ontwerpplan voegen we de voorwaarde dat de stikstofdepositie 
niet mag leiden tot significante negatieve effecten op N2000  alsnog toe en wel in 
artikel 6.6.3. en artikel 45.2.  
Verder blijkt uit de toepassing van de regeling binnen het Stedelijk gebied dat het 
toelaten van bedrijven uit categorie B niet leidt tot een onwenselijke toename van de 
stikstofdepositie. Op basis van deze bevindingen bestaat er geen aanleiding tot het 
opstellen van een Plan-MER. Met het opnemen van extra planregel aangaande 
stikstof wordt verzekerd dat uitvoering geven aan de planregel niet zal leiden tot 
significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden.  
 
Antwoord 4c. 
In het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 2019- 2023 is voor de 
gemeente Bronckhorst tot 2030 een tekort van 15-21 ha bedrijventerreinen 
geconstateerd. Hierbij is al uitgegaan van een effectieve benutting van de bestaande 
bedrijventerreinen. De gemeente staat daarom voor de opgave om additionele ruimte 
voor bedrijfshuisvesting te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door de herstructurering 
bestaande bedrijventerreinen. Dit onderwerp raakt de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan artikel 6.6.3. (Niet artikel 6.6.1. want die vervalt). De zorg van GNMF is 
terecht maar heeft onze aandacht. 
 

5. Wijziging veranderen inhoud recreatiewoning 
De mogelijkheid de recreatiewoning te vergroten is een bestaande mogelijkheid. De 
regeling uit het plan Landelijk gebied Bronckhorst  (onherroepelijk plan) werkt echter 
beperkend omdat vergroting enkel in de hoogte kan plaatsvinden. Vandaar onze 
aanpassing. Deze mogelijkheid om te vergroten is alleen van toepassing op 
recreatiewoningen onder de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’. Dit zijn de 
grote recreatieve terreinen. De interne saldering op inhoud en oppervlakte beperkt de 
mogelijkheden van uitbreiding. De totale oppervlakte  en inhoud op het terrein mag 
immers niet toenemen. We zijn ons ervan bewust dat theoretisch dit kan leiden tot 
een terrein met grotere recreatiewoningen ten koste van meerdere kleine 
recreatiewoningen. De ruimtelijke uitstraling buiten het recreatieterrein verandert er 
echter niet door. Permanente bewoning blijft uitgesloten.  
 



 
 
Leidt zienswijze tot aanpassing van het plan? 
Ja  
 
Wijziging bij vaststelling? 

Ja. 
In de artikelen 3.4.8, 3.4.9, 4.4.7, 4.4.8, 5.4.7, 5.4.8, 6.4.4, 7.3.2, 11.4.4., 12.4.4.,13.3.4., 
14.3.4, 16.4.5, 17.4.4, 22.4.8, 23.4.7 en 24.4.7 25.4.3 de volgende voorwaarde toegevoegd: 
indien er sprake is van ligging grenzend aan het Gelders Natuurnetwerk (GNN) of de Groene 
Ontwikkelinszone (GO) (bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap en natuur') mogen 
er per saldo geen significante negatieve effecten optreden voor GNN of GO. 
 
Tevens wordt in al deze artikelen, met uitzondering van de artikelen 3.4.9, 4.4.8, 5.4.8 en 
13.3.4, de voorwaarde toegevoegd dat: de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap De 
Graafschap niet worden aangetast. 
 
Wij voegen in de artikelen 3.7.1 lid e, 4.7.1 lid g, 5.7.1 lid i, 10.5.1 lid e, 13.6.1 lid g. het 
woord ‘vellen’ weer toe. De bepaling binnen deze artikelen dat de vergunning niet nodig is 
voor werken en werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning voor het vellen van 
een houtopstand benodigd is worden geschrapt 
 
Artikel 6.6.3. en artikel 45.2 worden aangevuld met: 
De activiteit mag aantoonbaar niet leiden tot significant negatieve effecten op Natura 2000-
gebieden 
 
 
  



Zienswijze 6:  
Postregistratienummer: 18764236/309833  
Datum brief: 11 augustus 2020    
Datum ontvangen: 11 augustus 2020   
Betreft: Treehouse Resort hoek Ruurloseweg/Scharfdijk Hengelo (Gld)  

Ontvankelijk: ja  
 
Samenvatting zienswijze: 

1. Geen deugdelijke weergave feiten 

Indiener zienswijzen herkent zich niet in de door het college omschreven wijze van 
participatie bij de planvorming en de impact van het plan op de omgeving. De 
suggestie wordt gewekt dat bij de inspraak de wensen van de omgeving zijn 
geïnventariseerd, dat hier invulling aan is gegeven en dat de omgeving daarmee 
instemt met het voornemen. Indiener zienswijzen heeft vanaf het begin kenbaar 
gemaakt zich niet te kunnen verenigen met het plan dat het karakter en de 
bestemming van het bos teniet doen. Er is geen draagvlak in de buurt, niet voor het 
oorspronkelijke plan (20 recreatiewoningen) als voor het voorliggende plan (5 
recreatiewoningen).  
 
Verder merkt indiener zienswijzen op dat het plan ten onrechte als kleinschalig wordt 
aangemerkt. Het plan en de boomwoningen zijn volgens indiener zienswijzen niet 
kleinschalig. De inhoud van een boomwoning is 535 m3 en het gebruik van het bos 
beperkt zich niet tot de genoemde 8,5 ha. De beoogde omvang zal het karakter en de 
bestemming van het bos teniet doen. Door de indruk te wekken dat sprake is van een 
kleinschalig plan wordt ook gedaan alsof de gevolgen van het plan wel meevallen 
voor het woon- en leefklimaat van cliënten. Indiener zienswijzen is van mening dat de 
conclusie in de reactienota dat ‘de vermeende overlast niet zo hinderlijk kan zijn dat 
daardoor het woon- en leefklimaat van omwonenden onevenredig wordt verstoord 
/geschaad’ onvoldoende is onderbouwd. Temeer omdat al vanaf het begin door de 
omgeving te kennen is gegeven dat het voornemen zal leiden tot een drastische 
verandering van hun leefomgeving. Dit is in strijd met een goede ruimtelijke ordening. 
 

2. Bosbestemming doet geen recht aan de werkelijkheid  

“In de toelichting wordt gedaan alsof de ontwikkeling zo wordt bestemd dat de 
bosbestemming gehandhaafd blijft en dat recreatie zich uitsluitend zou beperken tot 
de plekken waar de boomwoningen en het parkeerterrein op de plankaart zijn 
aangeduid. Ook hierdoor wordt weer de indruk gewekt dat de ontwikkeling 
kleinschalig is en dat de effecten op de bosbestemming gering zijn.” Dit wordt als 
misleidend ervaren.  
 
Naar mening van indiener zienswijzen zal straks het hele bos in gebruik zijn voor 
recreatie. Ten onrechte is het bestemmingsplan daar niet op toegespitst. Volgens 
indiener zienswijze zou het hele bos een recreatieve bestemming moeten krijgen 
maar is de nu voorziene bosbestemming ook helemaal niet uitvoerbaar. De 
bosbestemming staat immers hoogstens extensief recreatief medegebruik toe, maar 
het voorziene plan staat veel meer toe. Dit leidt niet alleen tot een innerlijke 
tegenstrijdigheid, maar ook is de bosbestemming hierdoor niet uitvoerbaar.  
 
Dit leidt er ook toe dat de onderzoeksscope van meerdere onderzoeken die ten 
grondslag liggen aan het bestemmingsplan niet toereikend is. Gelet op dat het gehele 
bosperceel straks voor intensieve recreatie wordt gebruikt, zijn deze onderzoeken bij 
voorbaat te beperkt uitgevoerd.  
 



Verder wijst indiener zienswijzen er op dat de Beheer- en inrichtingsvisie en het 
Beheerplan niet met elkaar overeenkomen c.q. verouderd zijn. Hierdoor doet het 
bestemmingsplan geen recht aan de werkelijkheid en biedt het onvoldoende 
zekerheid over de concrete uitvoering van het plan.  
 

3. Hoogte en omvang woningen; … 

De omvang van de beoogde recreatiewoningen is ruim meer dan de inhoud op grond 
van het gemeentelijk beleid mag zijn, maar ook meer dan de inhoud van een 
gemiddelde ‘gewone’ recreatiewoning of zelfs een gemiddelde ‘gewone’ woning. 
Naast deze forse inhoud hebben de boomwoningen een hoogte van maar liefst 
minimaal 15,5 meter. De panden zullen dus zeer dominant in het bos aanwezig zijn 
en het is een illusie om te denken dat dit alles bedekt zal blijven door de bomen in het 
bos. Indiener zienswijze is van mening dat het niet mogelijk is om de 
recreatiewoningen uit het zicht te houden, ongeacht de illustraties in het 
ontwerpbestemmingsplan die naar mening van indiener zienswijze een onjuist en 
vertekend beeld geven. Daarbij gaat om zowel kwaliteit als het soort boom. De 
hoogte en de inhoud van de boomwoningen zullen de bestemming en het karakter 
van het huidige bos volledig doen verdwijnen. Indiener zienswijze is van mening dat 
door verschil tussen de illustraties en de feitelijke situatie in het bos er geen 
zorgvuldig besluit over het bestemmingsplan genomen kan worden. Daarvoor is 
nodig dat de situatie ter plaatse in ogenschouw is genomen.  
 

In aanvulling hierop gaat indiener zienswijze uitgebreid in op de gevolgen van 
klimaatverandering en de visie van initiatiefnemer (verwoord in de reactienota op het 
voorontwerpbestemmingsplan) hierop. Beschreven wordt dat de kans groot is dat 
door de klimaatverandering op termijn geen sprake meer zal zijn van een bos dan wel 
dat de grote bomen door ziekte en sterfte zijn vervangen door jongere exemplaren. 
De afschermende functie van de bestaande bomen zal almaar minder worden. Kort 
samengevat leidt dit tot een bestemmingsplan dat niet uitvoerbaar is. Het is volgens 
indiener zienswijze onmogelijk om voldoende bos en bomen met een hoogte van 20 
meter instand te houden. Dit leidt volgens indiener zienswijze tot een plan dat 
onvoldoende is voorbereid en onvoldoende rechtszekerheid biedt.  
 

4. Plan is in strijd met het gemeentelijk beleid  

Indiener zienswijze ziet de voorgenomen ontwikkeling als strijdig met het 
gemeentelijk beleid. De Recreatienota Bronckhorst (oktober 2007). Volgens de 
Recreatienota en de bijbehorende kaart ligt het bosperceel in zone 1: ‘restrictief 
beleid”. In deze zone wordt “zeer terughoudend beleid gevoerd”: “een beperkte 
uitbreiding van (verblijfs)recreatie is alleen mogelijk als functiewijziging van 
vrijkomende (bedrijfs)gebouwen”. Voorliggend plan voldoet daar niet aan. Ten 
onrechte wordt er in de plantoelichting vanuit gegaan dat “grootschalige en intensieve 
vormen van (verblijfs)recreatie minder goed kunnen worden ingepast in deze zone” 
en dat voorgenomen ontwikkeling kleinschalig is en wel past.  
 
Verder geldt dat ook de inhoud van de voorziene recreatiewoningen (535 m3) niet 
past binnen het gemeentelijk beleid. Alleen voor bestaande recreatiebedrijven geldt 
dat recreatiewoningen maximaal 300 m3 mogen bedragen en dat daarvan kan 
worden afgeweken van het bestemmingsplan. In dit geval is geen sprake van een 
bestaand recreatiebedrijf.  
Voor zover is beoogd de toegestane inhoud van de recreatiewoningen met het 
ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied: veegplan 2020-2B te vergroten naar 300 
m3, biedt het gemeentelijk beleid daarvoor geen ruimte.  
 
Verder valt het plangebied in Deelgebied 12 “Verbindingslandgoederen” van de 
Landschapsontwikkelingsvisie. In de visie wordt aangegeven dat in dat deelgebied 



“bij uitstek extensieve vormen van recreatie passen”. Voorgenomen ontwikkeling is 
dat niet waardoor het plan in strijdig is met de Landschapontwikkelingsvisie.   
 

5. Plan is in strijd met provinciaal beleid  

Indiener zienswijze is van mening dat strijdigheid bestaat met het provinciale beleid. 
Het voorgenomen plan voorziet in de bouw van 5 afzonderlijke recreatiewoningen. De 
Omgevingsverordening Gelderland staat solitaire recreatiewoningen echter 
uitsluitend toe op locaties waar reguliere woningen mogelijk zijn. Dat is hier niet het 
geval waardoor het plan in strijd is met de provinciale regelgeving.  
Ten aanzien van de inhoud wordt opgemerkt dat, in tegenstelling tot het gestelde in 
de reactienota, de inhoudsmaat overgelaten wordt aan de gemeente. In dat kader 
wordt verwezen naar hetgeen onder 6. (lees: 5.) van de zienswijzen is opgemerkt.  
 

6. Het plan is voorzien op verontreinigde grond  

Volgens indiener zienswijzen is ten onrechte geen nader onderzoek uitgevoerd naar 
de bodemgesteldheid. Aanleiding daarvoor is het feit dat slechtere gronden in het 
verleden vaker bebost werden en verder omdat het terrein een verleden heeft als 
kleiduivenschietbaan. Het is voorstelbaar dat de bodem door het gebruik van de 
loden hagel en de (oude) kleiduiven (zwaar) verontreinigd is.  
 
Verder zijn in het plangebied grondwallen aangebracht van de uit het plangebied 
afgegraven, en dus mogelijk verontreinigde, grond. Voor dit deel van het plangebied 
wordt de bestemming gewijzigd naar bos, maar indiener zienswijzen betwijfelen of 
dat -  gelet op de mogelijk verontreinigde grond – wel getuigt van een goede 
ruimtelijke ordening.  
 
Verder is indiener zienswijzen uit het plan niet gebleken dat de bodem is onderzocht 
op de aanwezigheid van PFAS, hetgeen aan de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan in de weg kan staan.  
 

7. Recreatiedruk neemt toe, terwijl dat eerder reden was voor weigering 
Indiener zienswijzen is van mening dat de ontwikkeling leidt tot een hogere 
recreatiedruk en zijn verbaasd dat dit eerder aanleiding was om geen medewerking 
te verlenen en dat nu alsnog het voornemen bestaat om medewerking te verlenen. 
De recreatiedruk is niet veranderd. Indiener zienswijzen is van mening dat ze er op 
mogen vertrouwen dat het gemeentebestuur een consistente bestuurslijn volgt, 
temeer nu zich sindsdien geen wezenlijke wijzigingen hebben voorgedaan. 
 

8. Gevolgen voor de natuur onderschat en onvoldoende onderzocht  
Indiener zienswijze is van mening dat de stikstof niet juist is uitgevoerd. De 
berekening is uitgesmeerd over 5 jaar (realisatiefase) terwijl voor de bouwfase 
uitgegaan wordt van 8 weken. Verder mist indiener zienswijze verschillende 
werkzaamheden zoals het aanleggen van riolering en alle andere nutsvoorzieningen. 
 
Naar mening van indiener zienswijze is het natuuronderzoek onvolledig. Het 
oorspronkelijk onderzoek is gedateerd en alleen een actualisatieslag is onvoldoende. 
Bovendien heeft de actualisatie zich enkel toegespitst op de open plekken en het 
parkeerterrein. Gelet op het gebruik van het hele bosgebied is het onderzoeksgebied 
niet representatief. Verder zijn de resultaten van de actualisatie geheel anders dan 
van de eerdere quickscan. Indiener zienswijze acht dit niet aannemelijk. Ook is na de 
actualisatie gebleken dat – anders dan in de actualisatie is geconcludeerd – wel 
dassenburchten aanwezig zijn in het plangebied. Dit maakt de actualisatie volgens 
indiener zienswijzen minder geloofwaardig.  
 



Verder constateert indiener zienswijze dat uit de toelichting volgt dat voor vele 
beschermde soorten nog een aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd en dat 
ten onrechte wordt geconcludeerd dat nesten van jaarrond beschermde vogels niet 
bezet zijn en ook niet bezet hoeven te zijn. Dat onderzoek ontbreekt zodat alleen al 
hierom de gevolgen van het plan voor deze soorten onvoldoende vaststaan. 
 
Ten aanzien van de compensatie van het bos stellen indiener zienswijzen zich op het 
standpunt dat de te compenseren delen zich niet in hun omgeving bevinden. De 
positieve effecten van het te compenseren bos zullen zich in en om het plangebied 
dus niet voordoen.  
 

9. Verkeers- en parkeersituatie onvoldoende onderzocht  
Ten aanzien van verkeer wordt ten onrechte gerekend met de kencijfers van een 
bungalow. Deze cijfers zijn niet representatief omdat het voorgenomen plan volgens 
de toelichting ”in meerdere opzichten afwijkt van een regulier bungalowpark” en juist 
is bedoeld als “luxe en stijlvolle accommodatie” voor een ander publiek. Hierdoor kan 
spaken zijn van andere en/of meer verkeersbewegingen temeer omdat de 
aangenomen aantallen ten onrechte uitsluitend zijn gebaseerd op de bezoekers van 
de recreatiewoningen. Volgens indiener zienswijze had het verkeer van de 
onderhoudsbedrijven maar ook het verkeer van niet-zijnde bezoekers, het 
fietsparkeren en het parkeren in het bos meegenomen moeten worden. Dit alles heeft 
ook effect op de woon- en leefomgeving van indiener zienswijzen. 
 

10. Geluidseffecten van het plan niet onderzocht  
In het kader van een goede ruimtelijke ordening en belangenafweging is ten onrechte 
niet onderzocht welk effect de ontwikkeling qua geluid heeft op de omgeving. Temeer 
nu de percelen van indiener zienswijzen grenzen aan het bosperceel en het plaatsen 
van hottubs en loungesets op grote hoogte mogelijk wordt gemaakt. Door de 
bestemming van het bos te wijzigen naar recreatie is geluidhinder niet uit te sluiten.  
 

11. Voorkomen lichthinder onvoldoende geborgd 
Uit het plan blijkt onvoldoende welke maatregelen concreet getroffen worden om 
lichthinder naar de omgeving te voorkomen. Daarnaast heeft het lichtplan uitsluitend 
betrekking op de verlichting vanuit de recreatiewoningen zelf. Eventuele overige 
lichthinder voor de omgeving en de natuur (beschermde soorten) is hierin niet 
betrokken (nog elders geborgd).  
 

12. Overige  

Het ontwerpbestemmingsplan sluit de bestaande vergunningvrije bouwmogelijkheden 
niet uit. Dat strookt niet met de bedoeling om uitsluitend recreatiewoningen, een 
parkeervoorziening en nutsgebouw op te richten. Het voorkomen van andere 
voorzieningen is niet geborgd.  
 

Beantwoording gemeente 
1. Geen deugdelijke weergave feiten 

De conclusie dat sprake zou zijn van een inventarisatie wordt niet gedeeld. Duidelijk 
is dat de inspraak een resultaat heeft opgeleverd aan de hand waarvan kan worden 
geconcludeerd op welke onderdelen de omgeving twijfels heeft of het niet eens is met 
het voornemen. Hiervan hebben wij kennisgenomen. Dat in het voorliggende plan 
aanpassingen zijn verricht (ten opzichte van het oorspronkelijke plan) met 
gebruikmaking van al eerder genoemde bezwaren vanuit de omgeving is voor ons 
geen aanleiding om te veronderstellen dat de omgeving zich kan verenigen met het 
voornemen. Dit standpunt wordt niet gedeeld.   
 



Het woord kleinschalig is voor meerdere uitleg vatbaar. Ruimtelijk gezien is het niet 
relevant of een voornemen als grootschalig of kleinschalig wordt betiteld. In alle 
gevallen vraagt een ruimtelijke procedure om een goede ruimtelijke ordening. Naar 
onze mening is in dit plan wel sprake van een goede ruimtelijke ordening.  
Bij de beoordeling heeft de omvang van het plan geen rol gespeeld. Alle onderdelen 
zijn volwaardig en objectief getoetst en de gehele beoordeling van het plan leidt naar 
onze mening niet tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de omgeving. 
Dat de omgeving vanaf het begin van de planvorming al te kennen heeft gegeven 
zich niet te kunnen vinden in de voorliggende plannen is bekend. Dat het plan zal 
leiden tot een verandering van de omgeving wordt ook niet door ons ontkend, maar 
op basis van onze beoordeling de impact voor de omgeving niet onaanvaardbaar zijn. 
 

2. Bosbestemming doet geen recht aan de werkelijkheid 
De ontwikkeling voorziet in de bouw van 5 recreatiewoningen, de aanleg van een 
parkeerterrein en de aanleg van een bospad ter ontsluiting van de recreatiewoningen. 
Omdat hiervoor een deel van het bos nodig is (en het gehele gebied de bestemming 
Bos behoud) bestond er noodzaak om het gehele gebied van 15 ha binnen het 
plangebied op te nemen.  
 
Door deze manier van bestemmen wordt beoogd het dat het behoud van bos juist 
niet teniet wordt gedaan en het gehele gebied niet alleen gebruikt kan worden t.b.v. 
recreatie. Niet wordt ontkend dat de beoogde activiteiten een externe werking kunnen 
hebben op de delen waar nu geen recreatieve activiteiten zijn voorzien, maar in dat 
geval zal het gaan om ondergeschikte activiteiten waarbij het voornamelijk zal gaan 
om het gebruik van het bospad.  Andere recreatieve activiteiten (anders dan extensief 
recreatief medegebruik) zijn binnen de bestemming Bos immers niet mogelijk. 
Ten aanzien van het gebruik van het bospad merken wij op dat dit pad om meerdere 
redenen in het bosgebied is aangelegd. Het klopt dat het pad gebruikt gaat worden 
als toegangs- en ontsluitingsweg voor de recreatiewoningen, maar zal tevens 
gebruikt worden voor het bosbeheer. Om die reden heeft het pad dus een beperkte 
recreatieve functie waardoor het gebruik door ons gezien wordt als een vorm van 
extensief recreatief medegebruik. Daardoor kan geen sprake zijn van een innerlijke 
tegenstrijdigheid.  
 
Ten aanzien van de uitgevoerde onderzoeken en de reikwijdte daarvan zijn wij van 
mening dat zij zien op het gebied waarop dit plan nu betrekking heeft. Er bestaat 
geen aanleiding om in de onderzoeken uit te gaan van een groter gebied aangezien 
de mogelijkheden die dit plan biedt binnen het aangegeven plangebied liggen. Het 
gebruik van het bospad zien wij als ondergeschikt waarbij de ruimtelijke uitstraling 
naar de omgeving zodanig beperkt zal zijn dat onaanvaardbare effecten naar de 
omgeving niet te verwachten zijn.  
 
Terecht wordt opgemerkt dat het Beheerplan en de Beheer- en inrichtingsvisie op 
onderdelen niet overeenkomen c.q. verouderd zijn. Dit wordt gecorrigeerd en de 
nieuwe versies zullen worden toegevoegd.   
  

3. Hoogte en omvang woningen; …  

Ten aanzien van de inhoud van de recreatiewoning wordt verwezen naar de 
beantwoording onder 4. 
 
De beoogde omvang en hoogte is nodig om de beleving te bereiken wat nagestreefd 
wordt met dit initiatief. Het gaat juist om recreatiewoningen welke niet op 
maaiveldhoogte worden gebouwd. Om dat te bereiken is een ‘stam’ nodig. 
Vervolgens is voor een afwijkende maar unieke bouwvorm gekozen om daarmee 
onderscheidend te zijn ten opzichte van andere recreatiewoningen. Inherent aan 



deze bouwvorm is dat meer volume nodig is om toch voldoende leefruimte te 
creëren. Overigens is het ook de bedoeling om de recreatiewoningen in het duurdere 
segment te gaan verhuren. Dat gaat gepaard met meer ruimte en exclusiviteit 
waarvoor dus ook meer ruimte nodig is. 
 
Verder wordt de indruk gewekt dat door het mogelijk maken van andere 
voorzieningen dan alleen het gebouw, dat het gebouw veel hoger wordt dan de 
beschreven en in de regels vastgelegde 15,5 meter. In de praktijk zal het alleen gaan 
om ondergeschikte bouwdelen. Deze zullen leiden tot een iets hogere bouwhoogte, 
maar dat zal in de praktijk nauwelijks waarneembaar zijn. Zeker niet gezien vanaf de 
buitenzijde van het bosgebied en slechts in beperkte mate vanuit het bosgebied zelf.  
 
Met het plan wordt niet het verstoppen van de recreatiewoningen nagestreefd. Dat 
kan ook niet. Door voldoende afstand van de rand van bos aan te houden wordt het 
zicht wel zo veel mogelijk beperkt en wordt tegelijkertijd bijgedragen aan de privacy 
van de recreanten. Met maximaal 5 recreatiewoningen in het bosgebied wordt tevens 
voldoende onderlinge afstand gehouden. De stelling dat door de bouw van deze 5 
recreatiewoningen de bestemming en het karakter van het bos volledig zullen 
verdwijnen kan niet worden gevolgd. Het gehele gebied bedraagt 15 ha. Na de bouw 
van de 5 recreatiewoningen en de aanleg van het parkeerterrein blijft meer dan 
voldoende ruimte over inclusief de daarop aanwezige bomen om nog van een bos te 
spreken.   
 
De stelling van indiener zienswijze dat de klimaatverandering grote gevolgen zal 
hebben voor de levenscyclus van de bomen waardoor sprake is van een 
onuitvoerbaar plan is gebaseerd op een aanname. Juist door de bestemming Bos te 
handhaven is initiatiefnemer (tevens eigenaar) gehouden het perceel die functie te 
laten behouden. Daarnaast is het voor het concept juist van belang dat de bomen zo 
veel mogelijk behouden blijven. Vanuit dat perspectief heeft initiatiefnemer in de 
reactienota een doorkijk gegeven naar de mogelijkheden om het bos vitaal te 
houden. Daarmee streeft initiatiefnemer in de eerste plaats naar een ontwikkeling 
waarbij hij de consument ook daadwerkelijk kan bieden zoals het aangeboden wordt 
maar daarnaast ook naar rechtszekerheid voor de omgeving. Dat bomen verdwijnen 
als gevolg van ziekte, verdroging en/of bosbeheer is inherent aan het feit dat het bos 
betreft. Maar zoals gezegd is de eigenaar gehouden aan de plicht om het bos instand 
te houden en is het hem er zelf ook veel aan gelegen om dat te bewerkstelligen.  
 

4. Plan is in strijd met het gemeentelijk beleid  

In het beginstadium van deze ontwikkeling is overleg gevoerd met de 
beleidsmedewerker Recreatie en toerisme over de (on)mogelijkheden van dit plan. 
Vanuit dit beleidskader is destijds positief geadviseerd in verband met het unieke 
concept. Het concept is vernieuwend en een aanvulling op het recreatieve aanbod 
binnen de gemeente. Door vast te houden aan het geldende beleid wordt 
vernieuwing onmogelijk gemaakt. Daar komt bij dat de gemeenteraad bij haar 
besluitvorming een afweging kan maken of afwijken van het geldende beleid in dit 
geval aanvaardbaar is. Dat geldt in dit specifieke geval voor zowel de inhoud als voor 
het feit dat geen sprake is van een bestaand recreatiebeleid. Het unieke karakter van 
het initiatief geeft hier aanleiding toe.  
 
Niet wordt ontkend dat de beoogde inhoud van de recreatiewoningen de toegestane 
inhoud op grond van het gemeentelijk beleid overstijgt. Zoals al eerder aangegeven 
vraagt het unieke concept wat ten grondslag ligt aan dit plan juist in dit specifieke 
geval om een andere afweging. De vorm van het gebouw en het streven naar een 
ander beleving dan bij de gewone gemiddelde recreatiewoning maken dat niet 



vastgehouden kan worden aan de mogelijkheden van het geldende gemeentelijke 
beleid.  
 
Ten aanzien van hetgeen is aangevoerd over de Landschapsontwikkelingsvisie 
stellen wij ons op het standpunt dat in dit geval geen sprake is van intensieve 
recreatie. Het voornaamste argument hiervoor ligt in het feit dat het gaat om 5 
recreatiewoningen op een gebied van 15 ha. Met een gemiddelde van 3 ha per 
recreatiewoning ligt het ruimtebeslag naar onze mening erg laag. Zelfs als het 
parkeerterrein en het bospad hierbij worden betrokken blijft het ruimtebeslag zeer 
beperkt maar in ieder geval onvoldoende om te spreken van intensieve recreatie.  
 

5. Plan is in strijd met provinciaal beleid  
In de Omgevingsverordening Gelderland worden solitaire recreatiewoningen 
toegestaan op locaties waar ook reguliere woningen mogelijk zijn. Om de kwaliteit 
van het toeristisch product te behouden en te vergroten wordt in 
bestemmingsplannen de eis van bedrijfsmatige exploitatie verbonden aan 
nieuwvestiging van recreatiebedrijven.  
In onderhavige situatie is geen sprake van solitaire recreatiewoningen. Het betreft 
een plan voor de bouw van 5 recreatiewoningen binnen hetzelfde perceel en/of 
bestemmingsvlak. Door het opnemen van bouwregels is sprake van een bepaalde 
mate van samenhang tussen de recreatiewoningen. Daarnaast maken ze allemaal 
onderdeel van het treehouse Resort en delen ze samen een parkeerterrein. Verder is 
in de toelichting bij het bestemmingsplan onderbouwd op welke wijze de 
bedrijfsmatige exploitatie duurzaam is verzekerd. Hiermee is voldaan aan de 
voorwaarden uit de provinciale regelgeving.  
 

6. Het plan is voorzien op verontreinigde grond  
Onduidelijk is waarom indiener zienswijze tot de conclusie komt dat het perceel in het 
verleden als ‘slechter’ is bestempeld en om die reden is bebost. Daarnaast klopt het 
dat enkele oude kleiduiven zijn aangetroffen, maar laat de publicatie zien dat het om 
een jaarlijks evenement gaat. Het is dus niet aannemelijk gemaakt dat het terrein ook 
als zodanig intensief is gebruikt. De suggestie dat de kwaliteit van de bodem in de 
weg staat aan het verlenen van medewerking is naar onze mening onvoldoende 
onderbouwd.  
 
Naast bovenstaande staat vast dat de verblijfsruimten van de recreatiewoningen niet 
op maaiveldhoogte zijn voorzien. Dat geldt uiteraard niet voor de ‘stam’ van de 
recreatiewoningen, maar hierin bevinden zich echter geen ruimtes waar langdurig 
mensen zullen verblijven. Om die reden bestaat er geen aanleiding tot het laten 
uitvoeren van een nader onderzoek.  
 
Ten aanzien van de grondwal is het ons onduidelijk waarom deze grond, afkomstig 
van eigen terrein, niet binnen de bestemming Bos toegepast mag worden. Dat wordt 
door indiener zienswijzen niet verder toegelicht. De twijfel of sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening wordt om die reden ook niet gedeeld.  
 
Voor wat betreft de zienswijze over de PFAS zijn wij van mening dat onderzoek naar 
daarnaar niet aan de orde is aangezien er geen grond wordt afgevoerd naar elders 
buiten het plangebied.  
 

7. Recreatiedruk neemt toe, terwijl dat eerder reden was voor weigering  

Ten tijde van de weigering om verdere medewerking te verlenen (2017) zag het plan 
op de bouw van 20 recreatiewoningen. Dit plan voorziet in de bouw van 5 
recreatiewoningen. Met dit aantal wordt naar onze mening de recreatiedruk in het 
gebied geen geweld aangedaan.  Procentueel bedraagt de toename ten opzichte van 



de bestaande capaciteit  in het gebied ongeveer 1,5%. Daarbij richt het voornemen 
zich op een ander (exclusiever) segment, waarmee de verschillende vormen van 
recreatie elkaar aanvullen. Wij concluderen hieruit dat medewerking verlenen niet tot 
onaanvaardbare hinder naar de omgeving zal leiden. 
Overigens maken naast de 5 recreatiewoningen en het parkeerterrein ook geen 
andere voorzieningen als horeca o.i.d. onderdeel uit van de ontwikkeling. Dat laat 
zien dat in het gebied alleen extensieve recreatie zal plaatsvinden.   
 

8. Gevolgen voor de natuur onderschat en onvoldoende onderzocht  
Naar onze mening is de stikstof berekening juist uitgevoerd. Dat wordt uitgegaan van 
een realisatiefase van 5 jaar heeft te maken met het feit dat niet alle 
recreatiewoningen tegelijkertijd gebouwd worden. Het is een nieuw concept wat zich 
nog moet bewijzen en dan is het risico te groot om alles in één keer te bouwen. 
Daarom is aangenomen dat de bouw in maximaal 5 jaar gerealiseerd zal zijn.  
 
Voor zowel het flora- en faunaonderzoek als het dassenonderzoek is het gehele 
bosgebied en zelfs naastgelegen percelen onderzocht. Dat blijkt ook uit de rapporten. 
Overigens wordt door indiener zienswijze alleen de suggestie gewekt dat sprake zou 
zijn van dassenburchten. In de zienswijze ontbreekt de constatering door een 
deskundige dat sprake is van burchten in het plangebied. Overigens bevindt het leef- 
en foerageergebied van de das zich aan de rand en rondom het bos en daarmee 
buiten het plangebied.  
 
Verder is de natuur in beweging waarmee elk rapport een momentopname is. Zodra 
feitelijk met de bouw wordt begonnen zal opnieuw rekening gehouden moeten 
worden met de regels uit de Wet natuurbescherming en zal een aanvullend 
onderzoek gewenst zijn omdat de situatie dan totaal anders kan zijn. 
 
De stelling dat de compensatie van het bos zich niet in de buurt van de omwonenden 
bevindt, is ook niet juist. Een aangesloten perceel landbouwgrond krijgt de 
bestemming bos. 
 
Voor wat betreft de compensatie is het geen vereiste dat dit ook in de omgeving van 
het plangebied dient plaats te vinden. Wij hanteren wel de voorwaarde dat de 
compensatie binnen de gemeente moet plaatsvinden. Daaraan wordt voldaan. 
Overigens ligt de compensatie in dit geval wel in de buurt aangezien het een 
aangrenzend perceel betreft wat van de bestemming ‘Agrarisch’ wordt omgezet naar 
de bestemming ‘Bos’.  
 

9. Verkeers- en parkeersituatie onvoldoende onderzocht  
Terecht wordt opgemerkt dat het de bedoeling is dat het park een andere uitstraling 
gaat krijgen dan een regulier bungalowpark. Maar dat wil niet zeggen dat het gebruik 
daardoor anders wordt. Om die reden bij het bepalen van het aantal 
verkeersbewegingen uitgegaan van de ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ 
van de CROW in de uitgave (2012). Het aantal vereiste parkeerplaatsen is gebaseerd 
op de ‘Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst’ (2013). 
 

10. Geluidseffecten van het plan niet onderzocht  
Het is niet aannemelijk dat de geluidseffecten van het gebruik van 5 boomwoningen 
en hiermee samenhangende verkeersbewegingen leiden onaanvaardbare 
geluidsoverlast voor de omgeving. In zijn algemeenheid wordt er geen akoestisch 
onderzoek ingesteld bij het toevoegen van (recreatie)woningen. Het betreft namelijk 
geen milieubelastende functie in de zin van de VNG-brochure Bedrijven en 
milieuzonering. Daar komt bij dat de geluidsgevoelige functies zich ook op relatief 
grote afstand van het recreatiewoningen bevinden. 



Overigens wordt de bestemming van het bos niet omgezet naar recreatie, maar 
worden alleen aanduidingen voor de beoogde functies opgenomen. 
 

11. Voorkomen lichthinder onvoldoende geborgd 
Een bestemmingsplan biedt een kader met voorwaarden waarbinnen een 
ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Door voorwaarden op te nemen kan in de 
planregels kan daarmee sturend worden opgetreden. Dit is echter geen verplichting 
maar een optie om zo flexibiliteit te bieden aan de initiatiefnemer. Vanuit dat 
perspectief achten wij het niet wenselijk om concrete maatregelen in de planregels op 
te nemen. Initiatiefnemer heeft er immers zelf ook alle belang bij dat eventuele hinder 
tot een minimum beperkt blijft en ook bewoners van de recreatiewoningen moeten 
geen hinder van elkaar ondervinden. Dat zou de beleving niet ten goede komen.  
 

12. Overige  

De stelling van indiener zienswijze dat het voorkomen van vergunningvrije 
bouwwerken geborgd moet zijn in de planregels wordt niet gedeeld. Op basis van 
artikel 2, lid 3 van Bijlage II Bor kan alleen sprake zijn van vergunningvrij bouwen als 
het gaat om een op de grond staand bijbehorend bouwwerk waarbij onder g. het 
vergunningvrij bouwen aan of bij een bouwwerk ten behoeve van recreatief 
nachtverblijf door één huishouden wordt uitgezonderd.  
Een uitbreiding aan of bij een recreatieverblijf is dus niet toegestaan.  
Dit geldt naast het feit dat de verblijfsruimtes zich op minimaal 9 meter boven de 
grond bevinden en volgens artikel 3 het vergunningvrije bouwwerk niet hoger mag 
zijn dan 5 meter.    
 

Leidt zienswijze tot aanpassing van het plan? 
Ja  
 
Wijziging bij vaststelling 
Toevoegen aangepast Beheerplan en Beheer- en inrichtingsvisie naar aanleiding van punt 2.  

 
 

  



Nota AMBTSHALVE WIJZIGINGEN 
 
Betreft: Regels Bedrijf artikel 6.6.1  
Opmerking 
In het veegplan is opgenomen artikel 6.6.1 ‘Omgevingsvergunning tabel niet-agrarische 
bedrijven’. Deze regelgeving is nog uit het oude plan Zelhem en is bij het bestemmingsplan 
Landelijk gebied Bronckhorst eruit gehaald. Door een technische fout is het in de bibliotheek 
van de plannen blijven staan. Daarom wordt dit artikel 6.6.1 ‘Omgevingsvergunning tabel 
niet-agrarische bedrijven’ uit het ontwerp ‘Landelijk gebied 2020-2B’ verwijderd. 
 
Aanpassing van het plan 

Artikel 6.6.1 ‘Omgevingsvergunning tabel niet-agrarische bedrijven’ uit het ontwerp ‘Landelijk 
gebied 2020-2A’ en ‘Landelijk gebied 2020-2B’ wordt verwijderd.  
 
Betreft: Voorwaardelijke verplichtingen 
Opmerking 
Naar aanleiding van zienswijze 2 is het bestemmingsplan nogmaals doorgelopen en zijn we 
tot de conclusie gekomen dat niet alle voorwaardelijke verplichtingen zijn opgenomen in het 
bestemmingsplan. 
 
Aanpassing van het plan 
De voorwaardelijke verplichtingen uit de voorgaande veegplannen worden toegevoegd aan 
de verschillende bestemmingen.  

- Agrarisch  
o Landeweerweg 6 Halle (uit ‘Landelijk gebied Bronckhorst)  
o Ruurloseweg 79 Hengelo (uit ‘Landelijk gebied Bronckhorst)  
o Halseweg 55 en 55a (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-1’) 
o Gietelinkdijk 2 (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-1’) 
o Hardsteestraat 16 (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-2’)  
o Heisterboomsdijk 3(a) Zelhem (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-2’)  
o Hummeloseweg 79 Zelhem (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-2’)  
o Sarinkdijk 3 Hengelo (uit wijzigingsplan ‘Landelijk gebied; Sarinkdijk 3 

Hengelo’) 
- Agrarisch met waarden - Landschap  

o Broekstraat 13 Hummelo (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2017-2’) 
o Barlhammerweg 1 (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-1’) 
o Het Stapelbroek 2 Hengelo (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-2’)  
o Lageweg 8 Zelhem (uit wijzigingsplan ‘Landelijk gebied; Lageweg 8 Zelhem’)  

- Agrarisch met waarden – Landschap en Natuur  
o Hoge Slagdijk 7 Vorden (uit wijzigingsplan ‘Landelijk gebied; Hoge Slagdijk 7 

Vorden’)  
- Bedrijf  

o Broekstraat 1 Hummelo (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2017-2’) 
o Koekoekstraat 5 (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-1’)  
o Meeninklaan 3a (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-1’) 
o Ruurloseweg 80 a (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-1’) 
o Hummeloseweg 79 Zelhem (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-2’)  
o Dorpsstraat 28-30 (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2019-1’)  

- Maatschappelijk  
o Voortseweg 3 (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-2’)  
o Vosheuvelweg 4-6 (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2019-2) 

- Wonen  
o Halseweg 43-43a Zelhem (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2017-2’) 
o Prinsenweg 18 Hoog-Keppel (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2017-2’)  
o Veenweg 8 Drempt (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2017-2’) 



o Wisselinkweg-Korenweg Zelhem (uit ‘Landelijk gebied Bronckhorst) 
o Ederinkweg 9 Hengelo (uit ‘Landelijk gebied Bronckhorst) 
o Halseweg 55 en 55a (uit ‘Landleijk gebied; Veegplan 2018-1’)  
o ’t Heegken 5,7,7a en 7b (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-1’)  
o Ruurloseweg 117-117a (locatie Boerstede) (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 

2018-2’)  
o Wiersserbroekweg 4-6 (locatie Het Ongrift) (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 

2018-2’)  
o Het Stapelbroek 2 Hengelo (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-2’)  
o Memelinkdijk 2 (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-2’)  
o Toldijkseweg 31 Steenderen (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2019-2’)  
o Hoge Slagdijk 7 Vorden (uit wijzigingsplan ‘Landelijk gebied; Hoge Slagdijk 7 

Vorden) 
o Sarinkdijk 3 Hengelo (uit wijzigingsplan ‘Landelijk gebied; Sarinkdijk 3 

Hengelo’)  
- Wonen – 1  

o Lankhorsterstraat 10 (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-1’)  
o ’t Heegken 5, 7,7a en 7b (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-1’) 
o Wittebrinkweg 3-3a Zelhem (uit ‘Landelijk gebied; Veegplan 2018-2’)  

 
Betreft: Correctieve herziening Landelijk gebied Bronckhorst 
Opmerking 

Bij het opstellen van het ontwerp ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’ is vergeten om de 
‘Correctieve herziening Landelijk gebied Bronckhorst’  te verwerken in de tabel van 4.2.3 
onder d en 6.1.2 onder a.  
 
Aanpassing van het plan  
De getallen die genoemd zijn in de correctieve herziening worden toegevoegd in de tabel 
van 6.1.2 onder a.  
 
Betreft: Buitenstalling naar buitenopslag 
Opmerking 
Bij een drietal adressen is het woord buitenstalling blijven staan, terwijl dit buitenopslag had 
moeten zijn.  
 
Aanpassing van het plan 
In tabel 6.1.2 onder a van dit veegplan worden bij de volgende adressen het woord 
‘buitenstalling’ gewijzigd in ‘buitenopslag’.: 

- Nijmansedijk 12-12a, specifieke vorm van bedrijf – 32 
- Nijmansedijk 14 -14a, specifieke vorm van bedrijf – 12 
- Halseweg 58, specifieke vorm van bedrijf – 13  

 
Betreft: artikel 3.4.9 onder i en 4.4.8 onder i  
Opmerking 
De bovengenoemde subs. behoren alleen bij de bestemmingen ‘Agrarisch met waarden – 
Landschap en natuur’ en ‘Natuur’.  
 
Aanpassing van het plan  
In de artikelen 3.4.9 en 4.4.8 wordt sub i verwijderd.  
 
 
Betreft: artikel 5.4.8 onder i en 13.3.4 onder i 
Opmerking 
Tussen de haakjes staat informatie voor het opstellen van het plan. Dit is blijven staan in het 
ontwerp en dit had niet gemoeten.  



 
Aanpassing van het plan 

De zin tussen de haakjes (geldt voor de bestemmingen ‘Agrarisch met waarden – Landschap 
en natuur’ en ‘Natuur’) wordt verwijderd in artikel 5.4.8 onder i en in artikel 13.3.4 onder i.  
 
Betreft: artikel 3.4.9, 4.4.8, 5.4.8 en 13.3.8 
Opmerking 
In de bovengenoemde artikelen staat ‘plaatsing van zonne-installaties niet binnen de 
dubbelbestemmingen Waarde - Beschermd dorpsgezicht en Waarde - Beschermd 
stadsgezicht en binnen de gebiedsaanduiding 'overige zone - Waardevolle gebieden 
waaronder essen' plaatsvindt’ los van het artikel.  
 
Aanpassing van het plan  
In artikel 3.4.9, 4.4.8, 5.4.8, 13.3.8 krijgt het bovengenoemde zinsnede een letter, zodat het 
bij de voorwaarden hoort.  
 
Betreft: artikel 23.1.1 en artikel 24.1.1  
Opmerking 

In de artikelen 23.1.1 (Wonen-1) en 24.1.1 (Wonen-2) is de bepaling over instandhouding 
van waarde volle bebouwingskenmerken en – elementen van de ter plaatse voorkomende 
bebouwing weggevallen. Deze staan wel in het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 
Bronckhorst’ maar door een technische fout in de bibliotheek van het bestemmingsplan 
weggevallen.  
 
Aanpassing van het plan  
In artikel 23.1.1 wordt onder h en in artikel 24.1.1 wordt onder d het volgende toegevoegd: 
instandhouding van waardevolle bebouwingskenmerken en -elementen van de ter plaatse 
voorkomende karakteristieke/monumentale bebouwing, zoals opgenomen in Bijlage 
3 Rijksmonumenten, Bijlage 4 Gemeentelijke monumenten en Bijlage 5 Monumenten 
Inventarisatie Project (MIP) alsmede ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
waarde - gemeentelijk monument' en de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - 
rijksmonument' 
 
Betreft: Aanpassingen die gedaan worden in ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A’ 
Opmerking 
Gezien het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A’ en ‘Landelijk gebied; 
Veegplan 2020-2B’ in elkaar verweven zijn worden de aanpassingen die gedaan zijn in de 
het onderdeel regels van het bestemmingsplan ’Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A’ ook 
doorgevoerd in het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’.  
 
Aanpassing van het plan 
De volgende aanpassingen worden toegepast:  

- Voor de locatie Broekweg 5 in Hengelo wordt de omschrijving in tabel 22.1.2 onder b 
aangepast.  

- Bijlage landschappelijk inpassingsplan Natuurbegraafplaats wordt aangepast.  
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