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1. INLEIDING 

1.   1. Algemeen 

De eigenaar van camping De Witte Berg is voornemens om een kwaliteitsverbete-
ring en uitbreiding van de camping te realiseren. Het park wordt op twee locaties 
uitgebreid, aan de noordwestzijde en de oostzijde. Ook de centrumvoorzieningen 
zullen uitbreiden. Ingezet wordt op een kwaliteitsverbetering van het terrein door 
ruimere standplaatsen, zodat het ruimtelijk aanzicht van het park wordt vergroot.     
 
Deze ontwikkeling past niet binnen de huidige bestemmingsplanregeling. In het 
vigerende bestemmingsplan zijn slechts toeristische en vaste standplaatsen toe-
gestaan. Nieuwe recreatiewoningen passen niet binnen de huidige regeling. Om 
de transformatie mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan 
noodzakelijk.  
 
Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de planologisch-juridische regeling 
voor de omvorming van het campingterrein naar een terrein met recreatiewonin-
gen.  

1.   2. Ligging van het plangebied 

 
Figuur 1. Ligging plangebied  

 
Het plangebied is gelegen ten noorden van Ootmarsum. Op afbeelding 1 is de lig-
ging van het plangebied, inclusief de uitbreiding weergegeven. 
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1.   3. Methodiek 

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het bijbehorende Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) vastgesteld. Het voorliggende bestemmingsplan wordt 
opgesteld volgens de eisen die hieruit voortvloeien. Het bestemmingsplan is dan 
ook opgezet volgens de methode ‘Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 
2012’ (SVBP 2012), met inachtneming van de aanpassingen die voortvloeien uit de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die per 1 oktober 2010 in wer-
king is getreden. Tevens is rekening gehouden met het Handboek Bestemmings-
plannen van de gemeente Dinkelland en de Nota van uitgangspunten Bestem-
mingsplannen Recreatieterreinen Dinkelland (2011). Het gebruik van de gronden 
wordt vastgelegd in de bestemmingsregels van het bestemmingsplan, deze wor-
den gemotiveerd in de toelichting. Op een analoge kaart worden de bestemmin-
gen gevisualiseerd, in de digitale versie worden de bestemmingsregels direct ge-
koppeld aan de betreffende gronden en spreekt men over een ‘digitale verbeel-
ding’ van de bestemmingsregels. Het plan is geschikt gemaakt voor een digitale 
uitwisseling en voldoet aan de vormvereisten ten behoeve van de digitale be-
schikbaarheid.  
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2. BELEIDSKADER 

2.   1. Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het geldende beleidskader. Met name het be-
leidskader ten aanzien van recreatie en toerisme en de ontwikkeling van verblijfs-
recreatieve terreinen, dagrecreatie en horecabedrijven staat hierbij centraal.  

2.   2. Rijksbeleid 

2.2.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is 13 maart 2012 door de Minis-
ter vastgesteld. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale 
ruimtelijke beleid. Om de bestuurlijke drukte te beperken brengt het Rijk de ruim-
telijke ordening zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven, laat het meer over aan 
gemeenten en provincies en komen de burgers en bedrijven centraal te staan. Het 
Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belan-
gen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. 
Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 
 
2.2.2. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 
in werking getreden. Het Barro stelt regels omtrent de 13 aangewezen nationale 
belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Deze 13 
nationale belangen zijn: 
1. Rijksvaarwegen 
2. Mainportontwikkeling Rotterdam 
3. Kustfundament 
4. Grote rivieren 
5. Waddenzee en waddengebied 
6. Defensie 
7. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen 
8. Elektriciteitsvoorziening 
9. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen 
10. Ecologische hoofdstructuur 
11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament 
12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte) 
13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde 
 
Titel 10 geeft de begrenzing van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) weer. Bij 
provinciale verordening worden de op land liggende gebieden aangewezen die de 
Ecologische hoofdstructuur vormen en de plaats van die gebieden wordt geome-
trisch vastgelegd. Hierop wordt ingegaan bij de beschrijving van het provinciale 
beleid. 
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2.2.3. Nationaal Waterplan 

Het Nationaal Waterplan, dat op 22 december 2009 is vastgesteld, vervangt de 
Vierde Nota Waterhuishouding en de daarop gebaseerde nota’s.  
Het beleid van dit plan is gericht op: 
1. een goede bescherming tegen overstroming; 
2. het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast en droogte; 
3. het bereiken van een goede waterkwaliteit; 
4. het veiligstellen van strategische watervoorraden. 
 
2.2.4. Kaderrichtlijn Water 

Deze richtlijn (2000/60/EG), die sinds 2000 van kracht is, heeft als doel om de 
kwaliteit van watersystemen in Europa te beschermen en waar nodig, te verbete-
ren. Hiervoor moet duurzaam watergebruik worden bevorderd en moeten lozin-
gen van gevaarlijke stoffen worden teruggedrongen of beëindigd. De Kaderricht-
lijn Water (KRW) richt zich op grond- en oppervlaktewater. De essentie van de 
KRW ligt in de stroomgebiedbenadering. Het beheer van rivieren wordt vanuit het 
stroomgebied benaderd. Het belangrijkste instrument van de KRW is het stroom-
gebied beheersplan, dat voor elk stroomgebiedsdistrict gemaakt moet worden. 
Deze stroomgebieden zijn weer onderverdeeld in deelstroomgebieden. De organi-
saties van de deelstroomgebieden hebben een plan van aanpak gemaakt om in 
2009 tot een stroomgebiedbeheersplan te komen. De KRW stelt zich tot doel 
landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater te bescher-
men om: 
1. van water afhankelijke ecosystemen in stand te houden en te verbeteren; 
2. de beschikbaarheid van water veilig te stellen en het duurzaam gebruik te be-

vorderen; 
3. het aquatisch milieu in stand te houden en te verbeteren door het voorkomen 

van verontreiniging; 
4. de gevolgen van overstroming en droogte te beperken. 
De KRW bevat tevens een instrumentarium om de doelstellingen te bereiken. De 
beschreven indeling in stroomgebieden is een van de instrumenten om het beleid 
van de richtlijn te realiseren. 
 
2.2.5. Nationaal landschap 

Het plangebied ligt binnen het nationale landschap Noordoost-Twente. Dit land-
schap wordt gekenmerkt door beken, essen, kampen en jongere ontginningen die 
samen met houtwallen, heuvels en bossen zorgen voor een harmonieus land-
schap, dat rust uitstraalt. Door de bijzondere geologische opbouw van de onder-
grond zijn er vele waterbronnen ontstaan. Tientallen landgoederen, landhuizen en 
watermolens en de stadsboerderijen in Twente’s oudste stad, Ootmarsum, ver-
volmaken dit geheel. Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal 
zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in sa-
menhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Landschap-
pelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale landschappen 
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moeten behouden blijven, duurzaam beheerd en waar mogelijk worden versterkt. 
In algemene zin geldt dat binnen nationale landschappen ruimtelijke ontwikkelin-
gen mogelijk zijn, mits de kernkwaliteiten van het landschap worden behouden of 
worden versterkt ('ja, mits-regime').  
 
Conclusie voor het bestemmingsplan 
Het terrein ligt in het Nationaal Landschap Noordoost - Twente. De kernkwalitei-
ten van dit landschap zijn de kleinschaligheid van het geaccidenteerde landschap, 
het groene karakter en het samenhangende complex van beken, essen, kampen 
en moderne ontginningen. Bij ontwikkelingen moeten deze waarden behouden 
blijven, en waar mogelijk versterkt. Hiertoe zal landschappelijke compensatie ge-
richt op de beken plaatsvinden.  

2.   3. Provinciaal beleid 

2.3.1. Omgevingsvisie en omgevingsverordening (2009)  

Om invulling te geven aan de bevoegdheden uit de nieuwe Wet ruimtelijke orde-
ning heeft de Provincie Overijssel in juli 2009 een Omgevingsvisie en in september 
2013 een Omgevingsverordening vastgesteld. In de Omgevingsvisie worden de 
provinciale ruimtelijke belangen en de richting van het te voeren ruimtelijk beleid 
gedefinieerd. Aan de hand van generiek beleid, ontwikkelingsperspectieven en 
gebiedskenmerken kan worden bepaald of, waar en hoe ruimtelijke ontwikkelin-
gen plaats kunnen vinden. De provincie Overijssel heeft op 3 juli 2013 de geactua-
liseerde versie van de Omgevingsverordening vastgesteld. De herijking van de EHS 
valt hier ook onder.  Van de ontwikkelingsperspectieven kan gemotiveerd worden 
afgeweken.  
 
In de Omgevingsverordening is de verwezenlijking van dit beleid juridisch ge-
borgd. In de verordening wordt onder andere voorgeschreven aan welke inhouds-
vereisten een gemeentelijk bestemmingsplan moet voldoen. Onderstaand wordt 
ingegaan op het beleid dat specifiek op het plangebied van toepassing is. 
 
In de kaart met Ontwikkelingsperspectieven wordt het buitengebied van Dinkel-
land, waarin vrijwel alle recreatieparken zijn gelegen, voornamelijk getypeerd als 
mixlandschap met landbouw, natuur, water en wonen of als aaneengesloten 
structuur van natuurgebieden.  
 
Gebiedskenmerken 
De provincie wil ruimtelijke kwaliteit realiseren door, naast bescherming, vooral in 
te zetten op het verbinden van bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. 
Hierbij zijn de gebiedskenmerken van provinciaal belang het uitgangspunt. Er 
wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de natuurlijke laag, de laag van het 
agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de lust- en leisurelaag.  
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Kwaliteitsimpuls Groene omgeving 
De provincie wil ontwikkelingen in de Groene omgeving laten samengaan met een 
impuls in kwaliteit. Daarom is de ‘Kwaliteitsimpuls Groene omgeving’ ontwikkeld 
als een eenduidige bundeling van diverse bestaande regelingen als rood voor 
rood, rood voor groen, vrijkomende agrarische bebouwing (vab), landgoederen, 
etc., die daar overigens wel herkenbaar in kunnen blijven.  
 
De basis ligt in de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, de ontwikke-
lingsperspectieven en Catalogus Gebiedskenmerken. Ontwikkelingen in de Groene 
omgeving worden als volgt benaderd: 
• Ruimte bieden voor sociaaleconomische ontwikkeling als deze vanuit zuinig en 

zorgvuldig ruimtegebruik verantwoord is, past in het ontwikkelingsperspectief 
ter plekke en volgens de Catalogus Gebiedskenmerken wordt uitgevoerd. 

• Voorwaarden stellen aan de geboden ontwikkelruimte om de gewenste ruim-
telijke kwaliteit te kunnen realiseren. Het gaat hierbij in alle gevallen om goede 
ruimtelijke inpassing van de ontwikkeling. 

• Bij grootschalige ontwikkelingen (nieuw of uitbreiding van bestaand) wordt 
naast een investering in de ontwikkeling zelf tegelijkertijd geïnvesteerd in de 
omgevingskwaliteit. Op deze manier wordt aantasting van de omgevingskwali-
teit en een verlies aan ecologisch en landschappelijk kapitaal, als gevolg van de 
nieuwe ontwikkeling voorkomen, dan wel gecompenseerd. Dat er voldoende 
wordt gecompenseerd moet blijken uit een ruimtelijke onderbouwing. Hier-
voor kan de gemeente een kader opstellen waarin het beoogde evenwicht tus-
sen ontwikkeling van bebouwing en de investering in ruimtelijke kwaliteit is 
vastgelegd.  

• Als gemeentelijke of provinciale doelen voor duurzaamheid, ruimtelijke kwali-
teit of andere mee kunnen liften op de (private) economische ontwikkeling, 
kan hieraan een publieke investering of een stimuleringssubsidie gekoppeld 
worden. Dit is alleen van toepassing als de investering uitkomt boven de ver-
eiste “tegenprestatie”. 

 
In bijlage 2 wordt de kwaliteitsimpuls groene omgeving voor deze locatie uitge-
werkt. 
 
Kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie 
De provincie biedt ruimtelijke mogelijkheden voor verbetering van de kwaliteit en 
het vergroten van de diversiteit van de bestaande verblijfsaccommodatie, onder 
voorwaarden van generiek instrumentarium (zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
SER-ladder), ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken.  
 
Het huidige aanbod van recreatiewoningen in Overijssel sluit niet altijd aan bij de 
wensen van de hedendaagse consument (gevarieerd aanbod en een hogere kwali-
teit). Met de Kwaliteitsimpuls Groene omgeving biedt de provincie een stimulans 
voor de verbetering van de kwaliteit en het vergroten van de diversiteit in de be-
staande verblijfsaccommodaties met innovatieve concepten. Er is geen ruimte 
voor nieuwe recreatiewoningen, tenzij sprake is van een innovatief concept of in-
dien de realisering van de recreatiewoningen onderdeel uitmaakt van een kwali-
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teitsimpuls van bestaande recreatieterreinen. Permanente bewoning van recrea-
tiewoningen en -verblijven is verboden en hiertegen wordt opgetreden.  
 
In de Omgevingsverordening zijn uitgangspunten ten aanzien van verblijfsrecrea-
tie verankerd in artikel 2.12. In de verordening is bepaald dat nieuwe ontwikkelin-
gen slechts mogelijk zijn indien deze zijn aangeduid op de kaart ‘‘Recreatie nr. 
09295051’’ en deze leiden tot een kwaliteitsverbetering. Deze bepalingen gelden 
niet voor recreatiewoningen die worden gerealiseerd in het kader van de kwali-
teitsimpuls Groene omgeving, voor zover deze recreatiewoningen voldoen aan de 
eis van op de verhuurgerichte, bedrijfsmatige exploitatie.  
 
Sturingsmodel volgens de Omgevingsvisie 
De omgevingsvisie geeft aan dat in bestemmingsplannen aangegeven moet wor-
den waarom er sprake is van uitbreiding (de of-vraag), hoe deze locatie ligt in rela-
tie tot het ontwikkelingsperspectief (de waar-vraag) en hoe wordt voldaan aan de 
gevraagde balans tussen ontwikkelingsruimte en verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit (hoe-vraag).  
 
EHS 
De EHS is een samenhangend netwerk van natuurgebieden met bestaande en po-
tentiële natuurwaarden van (inter)nationaal belang met als doel het veiligstellen 
van ecosystemen met de daarbij behorende soorten, begrensd overeenkomstig. 
De EHS bestaat uit bestaande natuur en nieuw te realiseren gronden. De EHS in 
het plangebied is bestaande natuur. Daarnaast bevindt zicht op het terrein ook 
een zone ‘ondernemen met water en natuur’.  
 
Bij de herijking van de EHS zijn de spelregels voor de EHS duidelijk verwoord. Bij 
ontwikkelingen in de bestaande natuur binnen de EHS moet worden voldaan aan 
de volgende voorwaarden: 

• de bestaande natuur moet worden beschermd door de bestemming Bos 
en Natuur; 

• indien ontwikkelingen plaatsvinden binnen de bestaande natuur dan 
moet hiervoor een compensatieplan worden opgesteld; 

• aangetoond moet worden of er alternatieven mogelijk zijn. Is een ver-
plaatsing van de activiteit  buiten de EHS mogelijk? 

 
Conclusie voor het bestemmingsplan: 
Met de herontwikkeling en de uitbreiding van camping De Witte Berg wordt een 
nieuwe invulling gegeven aan het kampeerterrein.  Hiermee wordt verder verloe-
dering van het terrein voorkomen en blijft de verblijfsrecreatieve voorziening ge-
handhaafd. Er wordt hiermee gekozen voor een verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit op deze locatie en de herontwikkeling voldoet aan de kwaliteitsimpuls 
groene omgeving. Er worden nieuwe recreatiewoningen gerealiseerd, waarmee 
de camping een aanvulling vormt op het bestaande aanbod in Twente. Door de 
ligging van bestaande natuur (EHS) in het plangebied moet worden voldaan aan 
de regels van de omgevingsverordening. De ontwikkeling van de natuur binnen 
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het plangebied en daarbuiten is integraal in het inrichtingsplan opgenomen. 
Daarmee is het plan in overeenstemming met het provinciaal beleid.   
 

 
Figuur 2. EHS ter hoogte van camping De Witte Berg (bron: Ecogroen advies) 

 
 
 

2.   4. Gemeentelijk beleid 

2.4.1. Structuurvisie Dinkelland 

De Structuurvisie Dinkelland is in ontwikkeling. Met het oog op de ontwikkeling 
van de recreatiesector worden de volgende punten genoemd:  
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- een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het grondgebied, met res-
pect voor het natuurlijke en culturele erfgoed; 

- goede condities voor een goed functionerende economische sector, passend 
bij het karakter van Dinkelland, met bijzondere aandacht voor de agrarische 
sector en de toeristisch recreatieve sector. 

De gemeente Dinkelland geeft hiermee aan om de ontwikkeling en het behoud 
van de toeristisch-recreatieve sector hoog in het vaandel te hebben staan. De be-
oogde ontwikkelingen moeten op een goede manier worden ingepast in het na-
tuurlijke en culturele erfgoed. 
 
2.4.2. Landschapsontwikkelingsplan gemeente Dinkelland (2007) 

Het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Dinkelland is vastgesteld op 2 
september 2008 en is een gemeentelijke uitwerking van het LOP 
Noordoost Twente en Twenterand. In het plan worden richtlijnen geformuleerd 
voor de inrichting van het landschap. Het plan mag daarmee geen belemmeringen 
voor de landbouw opleveren. Het landschapsontwikkelingsplan kan worden ge-
zien als handreiking voor landschappelijke inpassing. Het plan is mede richtingge-
vend om te beoordelen of ontwikkelingen landschappelijk aanvaardbaar zijn. 
 
De ontwikkelingsrichting in het LOP wordt bepaald door: 
- de verschillen tussen de landschapstypen; 
- de gaafheid, kenmerkendheid of potenties van de landschapstypen; 
- het reconstructiebeleid Noordoost Twente (streefbeeld 2015) en de zonerin-

gen; 
- wel of geen onderdeel van de PEHS (inclusief ecologische verbindingszones); 
- de mate van verstedelijkingsdruk. 
 
De ontwikkelingsrichtingen zijn beschreven per landschappelijke eenheid: 1. Oot-
marsumse stuwwal 
2. Dinkeldal 
3. Grensgebied 
4. Oldenzaal-West 
5. Stadsrand Hengelo-Borne-Almelo 
6. Bekken van Hengelo 
 
Deze gebieden vormen een eenheid door overeenkomsten in de geologische, ge-
omorfologische, hydrologische en bodemkundige situatie.  
 
2.4.3. Nota verblijfsrecreatie 

Het toeristisch-recreatief beleid richt zich op het versterken van het verblijfstoe-
risme in de gemeente Dinkelland door middel van kwaliteitsverbetering, product-
vernieuwing en differentiatie in het verblijfsrecreatieve aanbod. Hierdoor zal het 
aantal overnachtingen alsmede de toeristische bestedingen in de gemeente Din-
kelland toenemen, wat een positief effect heeft op de toeristische werkgelegen-
heid. Er wordt gestreefd naar een grotere mate van ondernemersvrijheid, binnen 
de gemeentelijke en wettelijke kaders. 
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Om de doelstelling te bereiken worden de volgende uitgangspunten gestimuleerd 
en ondersteund: 
- verhoging van het aantal toeristische overnachtingen door kwaliteitsverbe-

tering en innovatie op de bestaande verblijfsaccommodaties; 
- gepaste uitbreiding van het aantal verblijfsrecreatieve mogelijkheden; 
- streven naar een hoger toeristisch gebruik van standplaatsen; 
- ontwikkeling van kleinschalige en bijzondere verblijfsrecreatieve voorzie-

ningen; 
- waarborgen landschappelijke kwaliteit van verblijfsrecreatieve bedrijven; 
- voorkomen van permanente bewoning vakantiewoningen en boerderijka-

mers; 
- waarborgen van de veiligheid en de kwaliteit van kampeerterreinen; 
- bereiken van nieuwe doelgroepen, met behoud van de huidige doelgroe-

pen; 
- inkomsten uit toeristenbelasting inzetten voor de sector recreatie en toe-

risme. 
 
In de nota worden kaders en richtlijnen genoemd ten aanzien reguliere kampeer-
terreinen. Een regulier kampeerterrein is een terrein of plaats, geheel of gedeelte-
lijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven 
tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van re-
creatief nachtverblijf. Zo wordt onder andere ingezet op versterking van bestaan-
de kampeerterreinen (uitbreiding, herinrichting etc.) boven nieuwvestiging. De 
gemeente houdt vast aan de exploitatievergunning voor kampeerterreinen. Re-
den hiervoor is dat vergunningen gerichter op de specifieke situatie kunnen wor-
den afgestemd en eenvoudiger kunnen worden gewijzigd zodat ook ondernemers 
sneller kunnen inspelen op de wijzigende behoefte in de markt. In bestemmings-
plannen worden op hoofdlijnen de kaders voor kampeerterreinen gegeven (waar-
door lange procedures en hogere kosten worden voorkomen). Onderdeel van de 
exploitatievergunning is de vermelding van het maximale aantal vaste en/of toe-
ristische plaatsen. Hierbij wordt een reële marge aangehouden, zodat enige vrij-
heid voor de ondernemer geboden is. Grotere veranderingen op kampeerterrei-
nen - passend binnen de kaders van het bestemmingsplan - zijn mogelijk door 
aanpassing van de exploitatievergunning. Kwaliteitsverbetering staat hierbij voor-
op. Indien ondernemers initiatieven hebben die leiden tot een duidelijke kwali-
teitsverbetering, dan kunnen de aantallen standplaatsen zoals vermeld in de ex-
ploitatievergunning worden aangepast. Aanpassing van de exploitatievergunning 
kan op een snelle en eenvoudige manier plaatsvinden, door middel van een be-
sluit van het college van Burgemeester en Wethouders. Exploitatievergunningen 
worden voor een periode van 5 jaar afgegeven, waarna in principe een vervolgpe-
riode van 5 jaar geldt indien voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. 
 
Op een kampeerterrein zijn alle - onder het begrip kampeermiddel vallende - 
kampeermiddelen toegestaan. Hierbij wordt gedoeld op een tent, tentwagen, 
kampeerauto en caravan. Een stacaravan of chalet is toegestaan, mits deze aan de 
gestelde voorwaarden voldoet. Zo kunnen stacaravans/-chalets worden toege-
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staan op een vaste standplaats met een maximum oppervlakte van 70 m2. Staca-
ravans/chalets die niet voldoen aan het gestelde in deze definitie (bijvoorbeeld 
een oppervlakte groter dan 70 m2) worden niet beschouwd als kampeermiddel, 
doch als een vakantiebungalow. 
 
In de nota worden ook kaders en richtlijnen genoemd ten aanzien van bungalow-
parken. Zo moet het aanbod aan vakantiebungalows op vakantieparken worden 
versterkt. Uitbreiding van vakantiebungalows is alleen toegestaan indien be-
drijfsmatige exploitatie gegarandeerd is. De maximale inhoud van vakantiewonin-
gen bedraagt normaliter 300 m3, maar de bouw van een aantal grotere vakantie-
bungalows tot maximaal 700 m3 wordt gestimuleerd gezien de toenemende vraag 
naar deze accommodaties en de verruimde mogelijkheden die ook de provincie 
hier toe biedt. Hierbij is een goede onderbouwing vereist. 
 
De bedrijfsmatige exploitatie van de vakantiebungalows is gegarandeerd in het 
bijgevoegde plan. Deze vakantiebungalows blijven onder de vereiste inhoudsmaat 
van 300 m³. 
 
Vertaling naar bestemmingsplan 
Conform de Nota verblijfsrecreatie dient het bestemmingsplan op hoofdlijnen de 
kaders weer te geven voor het kampeerterrein. Hierbij worden de volgende pun-
ten weergegeven:  
- Er dient sprake te zijn van een bedrijfsmatige exploitatie. 
- Permanente bewoning is verboden. 
- Bouwblok voor de centrale voorzieningen en de plaats van de hoofdont-

sluiting. 
- Het maximaal toegestane vaste standplaatsen voor caravans. 
- Landschappelijke inpassing (groenstrook). 

 
2.4.4. Beleidsnota (semi)permanente bewoning van recreatiewoningen, 24 mei 

2011 

In de beleidsnota “(semi)permanente bewoning van recreatiewoningen” is het 
gemeentelijke beleid ten aanzien van permanente bewoning van recreatiewonin-
gen beschreven. De gemeente Dinkelland kiest er voor om niet over te gaan tot 
legalisering van bestaande situaties van permanente bewoning, maar actief te 
gaan handhaven. Voor gevallen van permanente bewoning die al bestonden voor 
31 oktober 2003 kan de gemeente op basis van de Wabo (art 2.12 1a onder 2O) 
een omgevingsvergunning afgeven. Voor gevallen van permanente bewoning die 
zijn ontstaan voor 19 november 2009 kan een persoonsgebonden beschikking 
worden afgegeven die de bewoner het recht geeft om in het recreatieverblijf te 
blijven wonen tot het moment dat deze persoon verhuist of overlijdt. Voor alle 
personen die niet in aanmerking komen voor een omgevingsvergunning of een 
persoonsgebonden beschikking geldt een actieve handhaving, evenals voor alle 
gevallen van permanente bewoning die zijn ontstaan na 19 november 2009. In de 
bestemmingsplannen is en wordt permanente bewoning van recreatiewoningen 
aangeduid als strijdig gebruik. 
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2.4.5. Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving  

De in dit bestemmingsplan opgenomen ruimtelijke ontwikkeling vindt plaats met 
toepassing van de ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’. Doel van toepassing van 
de regeling ‘KGO’ is ruimte bieden voor bedrijfsontwikkeling die past in haar om-
geving en bijdraagt aan verbetering van ruimtelijke kwaliteit en sociale en econo-
mische vitaliteit in het buitengebied. Door op de uitbreidingslocatie te investeren 
in de ruimtelijke kwaliteit, wordt een goede balans gezocht in de investering in de 
ruimtelijke kwaliteit en de nieuw geboden ontwikkelruimte.  
 
Hiermee sluit de ontwikkeling ook aan op de beleidsambitie van de gemeente 
Dinkelland om het beleid toe te spitsen op de principes van ruimtelijke kwaliteit 
uit de omgevingsvisie. 
 
In bijlage 1 ‘Inrichtingsplan Camping De Witte Berg, Nutter’ is het plan opgeno-
men die laat zien hoe de uitbreiding wordt gerealiseerd en welke maatregelen 
genomen worden voor de landschappelijke inpassing. Door middel van toetsing 
aan het KGO-beleid is inzichtelijk gemaakt dat hier ruimschoots aan wordt vol-
daan word. De gehele onderbouwing is terug te lezen in bijlage 2 ‘Kwaliteitsim-
puls Groene Omgeving – Uitbreiding Camping De Witte Berg, Nutter’. 
 
2.4.6. Conclusie voor bestemmingsplan 

Er is op het terrein van De Witte Berg geen sprake van permanente bewoning. 
Door de bedrijfsmatige exploitatie zal dit ook in de toekomst niet ontstaan. 
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3. PLANUITGANGSPUNTEN 

In dit hoofdstuk wordt de huidige en gewenste situatie voor de inrichting van het 
terrein beschreven. Hierbij wordt ingegaan op ruimtelijke inpassing (landschap, 
cultuurhistorie, beeldkwaliteit), functionele inpassing en de marktsituatie. 

3.   1. Huidige situatie 

Camping de Witte Berg is een camping met circa 135 toeristische plaatsen, 56 vas-
te plaatsen, 11 recreatiebungalows en een groepsaccommodatie voor 24 perso-
nen. Op het terrein is een aantal centrale voorzieningen aanwezig in de vorm van 
een café-restaurant met terras, animatieruimte, midgetgolfbaan, tennisbaan, een 
receptie, speeltuinen, een zwemvijver en sanitaire voorzieningen. De camping is 
gelegen in een bijzonder mooi gebied dat zich kenmerkt door een gaaf essenland-
schap met grote essencomplexen, beekdalen en natuurlijke bronnen. Deze zijn 
ook op het terrein te vinden. Voor de bestaande situatie wordt verwezen naar 
http://www.dewitteberg.nl/nl/plattegrond.lp. 

3.   2. Gewenste situatie 

Beoogd is een kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de camping. Het park 
wordt op twee locaties uitgebreid, aan de noordwest- en de oostzijde. Ook de 
centrumvoorzieningen zullen worden uitgebreid. Ingezet wordt op een kwaliteits-
verbetering van het terrein door ruimere standplaatsen, zodat het ruimtelijk aan-
zicht van het park wordt vergroot (zie bijlage 1).   
 
Op het terrein bevinden zich vier verouderde recreatiewoningen en drie verou-
derde chalets. Deze worden afgebroken en het vrijkomende gebied wordt ge-
bruikt ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het gebied. Het maximum aantal 
vaste plaatsen wordt daarmee verlaagd naar 53. Naast de zeven bestaande recre-
atiebungalows die blijven staan, wordt op een aansluitend terrein ruimte gemaakt 
om het aantal recreatiewoningen met zeven stuks uit te breiden. Het maximum 
aantal recreatiewoningen bedraagt daarmee 14 stuks.   
 
De uitbreiding aan de westzijde heeft als huidige bestemming ‘recreatieve doel-
einden’. Een bij dit artikel opgenomen, aanvullende gebruiksbepaling verbiedt het 
plaatsen van kampeermiddelen op deze gronden. Voor deze locatie is een be-
stemming gewenst die mogelijkheid biedt voor ca. 15 toeristische campingplaat-
sen. Met toeristische campingplaatsen wordt bedoeld, losse kampeerplekken uit-
sluitend voor het plaatsen van een tent of een caravan. Het geheel wordt land-
schappelijk ingepast door de aanleg van een singel aan de noord- en zuidzijde van 
het te begrenzen terrein. Ten behoeve van de ontsluiting van het nieuwe kam-
peerveldje wordt een 2,20 m breed pad van grasbetonstenen aangebracht. 
 
De uitbreiding aan de oostzijde heeft als huidige bestemming ‘agrarisch’. Voor de-
ze locatie is een bestemming gewenst die mogelijkheid biedt voor circa 40 toeris-
tische campingplaatsen. Op deze locatie is het natuurlijk reliëf van de beekdalf-
lank duidelijk zichtbaar. Om deze uitbreiding landschappelijk in te passen zal de 

http://www.dewitteberg.nl/nl/plattegrond.lp
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exacte locatie van de kampeerplaatsen afhankelijk zijn van het reliëf ter plaatse. 
Het bestaande maaiveld zal niet worden vergraven. Indien noodzakelijk wordt er 
middels aanvoer van grond per kampeerplek het oppervlak geprofileerd. Hierbij is 
maximaal een laagdikte van 20 cm toegestaan. Alle plaatsen worden gesitueerd 
met het gezicht naar het beekdal. Op deze locatie mogen in de winterperiode 
geen kampeermiddelen blijven staan. Deze periode loopt van 6 oktober tot 31 
maart. Langs de westzijde zal een 2,20 m breed pad van grasbetonstenen worden 
aangebracht. Om het kleinschalige karakter van het landschap te versterken 
wordt een singel tussen het nieuwe ontsluitingspad en de bestaande, vaste 
staanplaatsen aangebracht.  
 
De uitbreiding is voorzien van natuur- en landschap compensatie, waarbij de 
bronnen worden hersteld en de beek meer ruimte zal krijgen. Hierdoor wordt aan 
het landschap een kwaliteitsimpuls gegeven. Andere landschapsversterkende 
elementen zijn zichtlijnen naar het beekdal, nieuwe aanplant van beplanting, het 
toevoegen van erven en uitbreiden en herstel van wandelpaden.  
 
Planuitgangspunt 
- Wijziging van agrarische bestemming met dubbelbestemming Waarde- Ecolo-

gie in een recreatieve bestemming waar kamperen is toegestaan. 
- Wijziging van de agrarische bestemming in een natuurbestemming. 
- Wijziging sportveldje van een agrarische bestemming in een recreatieve be-

stemming. 
- Verplaatsing bestaande zomerhuisjes naar centraal zomerhuisjes terrein, 

waardoor de beboste beekdalflank wordt teruggegeven aan de natuur. 
- Bouwvlakken bedrijfswoning en centrumvoorzieningen vergroten. Zo blijft 

ook in de toekomst de mogelijkheid gewaarborgd om aan de maatstaven van 
een moderne camping te voldoen. 

- Uitbreiden parkeerplaatsen met een nieuwe parkeervoorziening aan te leggen 
met een oppervlak van 400 m2 welke ruimte biedt voor circa 20 auto’s.  

- Vergroten inhoud recreatiewoning naar 300 m3. 
- Bestaande recreatieve bestemmingen overnemen. 
- Bos/ Natuur bestemmen. 
- Nieuwe natuur ter compensatie voor de uitbreiding door het grootste gedeel-

te van de ‘Paardenwei’ in te richten als nieuwe natuur. In totaal gaat het om 
ca. 1,2 hectare. Deze nieuwe natuur zal bestaan uit extensief beheerd gras-
land. In deze paardenwei zijn bronactiviteiten waargenomen. De poel en de 
middensloot in de paardenwei zijn zelfs van een bijzondere kwaliteit. Hier 
heeft zich een complete bronvegetatie gevestigd. Dit is mede te danken aan 
het huidige beheer. Daarom is het zeer gewenst om dit huidige, extensieve 
beheer met paarden / pony’s voort te zetten. Deze begrazing is gunstig voor 
kleinschalig reliëf en voldoende openheid in de vegetatie. Een goed alternatief 
is extensieve beweiding met vleesvee. 
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3.   3. Marktanalyse  

Aangezien de bestaande hoeveelheid vaste standplaatsen en recreatiewoningen 
gelijk blijft en de uitbreiding feitelijk een uitbreiding van circa 135 toeristische 
plaatsen naar circa 190 toeristische plaatsen betreft, kan een nadere marktanaly-
se achterwege blijven. De uitbreiding van toeristische plaatsen past in het ge-
meentelijk beleid.  
 
3.   4. Ruimtelijke inpassing 

Landschap en beeldkwaliteit 
Ten behoeve van de landschappelijk inpassing is een landschappelijke inpassing-
plan De Witte Berg (15 mei 2013) opgesteld (zie bijlage 1). Initiatiefnemer is voor-
nemens het bestaande campingterrein uit te breiden en deels her in te richten. De 
gemeente Dinkelland heeft een programma van eisen (d.d. 15 februari 2010) en 
een ‘nota van uitgangspunten bestemmingsplan recreatieterreinen Dinkelland’ 
(d.d. 30 juni 2011) opgesteld. Deze documenten dienen als basis voor de planolo-
gische medewerking van de Gemeente Dinkeland voor het wijzigen van het huidi-
ge bestemmingsplan. Ter voorbereiding zijn recent de volgende documenten op-
gesteld: 
• Bedrijfsplan; 
• Bedrijfsnatuurplan (Eelerwoude, 2009) 
• Natuurtoets (Aequator, 2009)’ 
• Inrichtingsplan camping De Witte Berg (Karel Hesselink, 2008); 
• Gebiedsanalyse Poelbeek De Witte Berg (De Bosgroepen namens Terug naar 

de Bron). 
 
Een belangrijke eis ten aanzien van de uitbreidingswensen is een goede land-
schappelijk inpassing en inrichting van natuur ter compensatie. Het terrein van 
camping de Witte Berg wordt aan de zuidzijde begrensd door het dal van de Poel-
beek. Door de kleinschaligheid en het reliëf op en rond het terrein past het initia-
tief perfect binnen het typische Noordoost Twentse landschap. Initiatiefnemer 
heeft recent samenwerking gezocht met het uitvoeringsprogramma Terug naar de 
Bron. Dit uitvoeringprogramma is al een aantal jaren van kracht en is gericht op 
herstel van bron- en beeksystemen in Noordoost Twente. 
 
Bijlage 1 is opgesteld als onderbouwing van de uitbreidingsplannen van de cam-
ping en de herstelmaatregelen vanuit Terug naar de Bron. Doelstelling van het in-
richtingsplan is te komen tot een landschappelijke inpassing van de voorgenomen 
uitbreiding en herinrichting van de camping de Witte Berg. Het inrichtingsplan 
dient als onderbouwing van de ruimtelijke inpassing.  Het inrichtingsplan is er op 
gericht om de gewenste uitbreiding te realiseren samen met een kwaliteitsimpuls 
voor landschap en natuur. De herstelmaatregelen vanuit Terug naar de Bron wor-
den gefinancierd en uitgevoerd door Waterschap Regge en Dinkel. Op de inrich-
tingskaart en in bijbehorende onderbouwing zijn daarom de uitbreidingswensen 
en de herstelmaatregelen vanuit Terug naar de Bron apart weergegeven. Voor 
een uitgebreidere toelichting en verdere gegevens over de bestaande situatie 
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wordt verwezen naar voorgenoemde stukken en naar de gebiedsanalyse ‘ Poel-
beek de Witte Berg’ van de Bosgroepen. 

3.   5. Functionele inpassing 

3.5.1. Verkeer en parkeren 

De Wittebergweg loopt langs de huidige camping De Witte Berg. De uitbreiding 
van de camping met (betreft) een uitbreiding met 55 toeristische plaatsen. Parke-
ren dient in principe bij de kampeermiddel of recreatiewoning plaats te vinden. 
Wel wordt een extra parkeerterrein bij de ingang aangelegd. De verkeersdruk op 
de Wittebergweg zal in het hoofdseizoen met circa 150 motorvoertuigbewegingen 
per dag toenemen. Gezien de huidige lage intensiteit op de Wittebergweg is deze 
toename acceptabel.  
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat in en rond de recreatieterreinen 
een goede omgevingssituatie ontstaat dan wel moet blijven bestaan. Het be-
stemmingsplan wordt daarom aan de omgevingsaspecten landschap, milieu, bo-
dem, water, ecologie en archeologie getoetst. 

4.   1. m.e.r.-beoordelingsplicht 

4.1.1. Normstelling en beleid 
In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het ka-
der van het bestemmingsplan planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-
beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempel-
waarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd gezag bij de betreffende acti-
viteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan of 
sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de om-
standigheden als bedoeld in bijlage III van de EU-richtlijn milieueffectbeoordeling. 
Deze omstandigheden betreffen: 
• de kenmerken van de projecten; 
• de plaats van de projecten; 
• de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
4.1.2. Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 
Gelet op de kenmerken van het project (zoals het kleinschalige karakter in verge-
lijking met de plandrempels uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de 
kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve milieu-
gevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de afweging van de verschillende milieuas-
pecten uit dit hoofdstuk. Voor het bestemmingsplan is dan ook geen mer-
procedure of mer-beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit m.e.r.  

4.   2. Ecologie 

4.2.1. Toetsingskader 

Gebiedsbescherming 
Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking ge-
treden. In deze wet is de bescherming van natuurgebieden die zijn aangewezen 
onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen geregeld. Dit zijn de zogenaamde 
Natura 2000-gebieden. Daarnaast kunnen op grond van de Natuurbeschermings-
wet gebieden van nationaal belang worden aangewezen: beschermde natuurmo-
numenten. Activiteiten in de omgeving van deze gebieden, die de natuurlijke 
kenmerken ervan kunnen aantasten, dienen op grond van de Natuurbescher-
mingwet een vergunning aan te vragen. Aan deze vergunning kunnen voorschrif-
ten worden verbonden. 
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Soortenbescherming 
De Flora- en faunawet is in werking getreden op 1 april 2002. Op grond van de 
wet geldt een algemeen verbod voor het verwijderen van beschermde planten-
soorten en het beschadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of ver-
blijfplaatsen van beschermde diersoorten. Artikel 75 van de wet voorziet in aantal 
gevallen in een mogelijkheid tot ontheffing. Deze gevallen zijn verder uitgewerkt 
in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten. Er wordt een onder-
scheid gemaakt in drie verschillende categorieën: 
• tabel 1 betreft de zogenaamde algemene soorten waarbij ten aanzien van de 

meeste activiteiten een vrijstelling geldt; 
• in tabel 2 worden de overige soorten opgesomd waarvoor vrijstelling kan 

worden gegeven mits activiteiten worden uitgevoerd volgens een door het 
ministerie goedgekeurde gedragscode. In deze tabel vallen tevens alle vogel-
soorten; 

• tabel 3 is van toepassing op de zwaar beschermde soorten. Het betreft soor-
ten die zijn aangewezen op basis van bijlage IV van de Europese Habitatricht-
lijn en overige zwaar beschermde soorten. Voor deze moet ontheffing worden 
aangevraagd. Een aanvraag dient te voldoen aan de zogenaamde ‘uitgebreide 
toets’. Daarbij wordt gekeken of er sprake is van een bij de wet genoemd be-
lang, of er alternatieven zijn en of het project geen afbreuk doet aan de gun-
stige staat van instandhouding. 

 
4.2.2. Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 

Gebiedsbescherming 
Door Aequator Groen en Ruimte is een natuurtoets uitgevoerd (De Bonte, 2009). 
De camping ligt buiten Natura 2000-gebieden, maar wel op korte afstand tot het 
gebied Springendal en Dal van de Mosbeek. Dit gebied ligt op circa 250 tot 350 
meter ten noorden van de camping. Gezien de aard van de ingreep en het gebruik 
verwacht Aequator Groen en Ruimte geen negatieve effecten op de waarden en 
doelen van het Natura 2000-gebied. Door de uitbreiding van de camping kan wel 
sprake zijn van een toename van recreanten in het gebied, wat zou kunnen leiden 
tot negatieve effecten. De effecten van recreatiedruk moeten echter door de ter-
reineigenaar gereguleerd en gezoneerd worden in het beheerplan of bijvoorbeeld 
een visitormanagementplan.  
EHS 
 
Bestemming bos en natuur 
De gronden binnen de EHS die in het vigerende bestemmingsplan (Witte Berg, 
1991) een recreatie-bestemming hadden, zijn ook in dit bestemmingsplan be-
stemd met een recreatiebestemming. De gronden die binnen de EHS liggen en als 
dusdanig zijn bestemd, moeten deze beschermde bestemming houden. Dit is ge-
daan door deze gronden te bestemmen als ‘Bos en Natuur’. 
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Compensatieplan 
Indien ontwikkelingen plaatsvinden binnen de bestaande natuur dan moet hier-
voor een compensatieplan worden opgesteld. De gewenste verruiming van het 
bouwvlak ter hoogte van de werkschuur valt voor een klein deel binnen de EHS. 
De parkeerplaats valt buiten de EHS. De nieuwe parkeerplaats wordt op een dus-
danige manier ingericht, dat de natuurlijke en landschappelijke waarden niet 
worden aangetast. 
 
De huidige bestemming van het te verruimen bouwvlak is ‘kampeerterrein’. Om-
dat hier sprake wordt van een bestemmingsplanwijziging moet de oppervlakte ge-
compenseerd worden. In totaal gaat het om circa 0,14 ha. Dit oppervlak wordt 
ruimschoots gecompenseerd middels de nieuwe natuur buiten de EHS (Paarden-
wei, 1,2 ha). Hierover heeft initiatiefnemer contact gehad met gemeente Dinkel-
land. De gewenste nieuwe natuur ligt nu in de ‘zone ondernemen met natuur en 
water buiten de EHS’. In overleg met gemeente Dinkelland wordt vanwege deze 
nieuwe ontwikkeling de KGO regeling toegepast. Deze Kwaliteits Impuls Groene 
omgeving biedt ondernemers de mogelijkheid uitbreidingsplannen te compense-
ren middels eigen investering (25% van de meerwaarde) in ruimtelijke kwaliteit. 
 
Alternatieven 
Aangetoond moet worden of er alternatieven mogelijk zijn. Is een verplaatsing 
van de activiteit  buiten de EHS mogelijk? Het verplaatsen van de camping buiten 
de EHS is geen optie, omdat het een locatiegebonden ontwikkeling is. Er is ook ge-
zocht naar reëel alternatieven voor het plaatsen van de parkeerplaats. De geko-
zen optie is de meest optimale omdat hierbij zoveel mogelijk functies worden ge-
centreerd op het terrein. 
 
In bijlage 1 is het hiervoor nodige compensatieplan opgenomen. 

 
De gewenste uitbreiding aan de oost- en westzijde (zie paragraaf 3.2) valt buiten 
de EHS. Dit geldt ook voor het te centreren zomerhuisjesterrein. 
 
Soortenbescherming 
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor de herinrichting kunnen mogelijk 
beschermde soorten verstoort worden of leefgebied of groeiplaatsen vernietigd 
worden. Door Aequator Groen en Ruimte is een natuurtoets uitgevoerd (De Bon-
te, 2009). Hoewel deze toetsing globaal van aard is en vooral gebruik is gemaakt 
van bestaande (verouderde) verspreidingsatlassen, verwacht Aequator Groen en 
Ruimte dat de conclusies wel kloppen. 
Aanvullend worden door Aequator Groen en Ruimte enkele voorstellen geadvi-
seerd, om zeker te zijn dat geen overtredingen plaats vinden en geen beschermde 
soorten verstoord of gedood worden. 
 
Vogels 
Door Aequator Groen en Ruimte wordt geen concreet advies gegeven met be-
trekking tot de periode wanneer werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Om 
verstoring te voorkomen wordt geadviseerd de werkzaamheden geheel buiten het 
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broedseizoen uit te voeren, dat gemiddeld de periode is van half maart tot en met 
half juli. Het beste kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden in de periode 
half september tot en met februari. 
 
Vleermuizen 
Bij het onderzoek zijn in een (te kappen) boom holtes aangetroffen die mogelijk 
door vleermuizen gebruikt kunnen worden. Aanwezigheid of potentiële, geschikt-
heid is echter niet uitgesloten of daadwerkelijk gecontroleerd. Geadviseerd wordt 
om tijdig voor de kapwerkzaamheden de holtes te controleren of deze gebruikt 
(kunnen) worden door vleermuizen. Dit kan heel specifiek uitgevoerd worden met 
een zogenaamde boomcamera, waarmee de holtes van binnen bekeken kunnen 
worden en zo bepaald wordt of deze geschikt zijn voor vleermuizen. 
 
4.2.3. Conclusie 

Het bestemmingsplan veroorzaakt geen conflicten met de Flora- en faunawet, 
mits wordt voldaan aan de voorwaarden die in het ecologisch onderzoek zijn ge-
steld. Daarnaast zal door in een overeenkomst met initiatiefnemer worden ge-
borgd dat de effecten van recreatiedruk door terreineigenaar worden gereguleerd 
en gezoneerd in een beheerplan of bijvoorbeeld een visitormanagementplan om 
de negatieve effecten van een toename van recreanten in het gebied door de uit-
breiding van de camping te beperken.  

4.   3. Agrarische bedrijven in de omgeving 

4.3.1. Normstelling en beleid 

Op agrarische bedrijven is een specifiek toetsingskader van toepassing. Voor vee-
houderijen met een milieuvergunning geldt de Wet geurhinder en veehouderij. In 
deze wet zijn voor bepaalde typen dieren geurnormen opgenomen. De normen 
zijn afhankelijk van het type omgeving (wel/geen bebouwde kom) en van de vraag 
of het project wel of niet in een concentratiegebied voor veehouderij is gelegen. 
Gemeenten kunnen binnen een bepaalde bandbreedte afwijken van de geurnor-
men door een geurverordening vast te stellen. De geurnormen zijn in de onder-
staande tabel weergegeven. 
 
Geurnormen Wet geurhinder en veehouderij 
Buitengebied Bebouwde kom 
Concentratiegebieden  
14,0 OUE/ m3 

Concentratiegebieden  
3,0 OUE/ m3 

Buiten concentratiegebieden  
8,0 OUE/ m3 

Buiten concentratiegebieden  
2,0 OUE/ m3 

 
Ten aanzien van dieren waarvoor geen geurnorm is vastgesteld, gelden afstanden. 
Deze afstanden gelden ook onverkort voor de dierenverblijven van deze veehou-
derijen. 
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Op kleinschalige veehouderijen en akkerbouwbedrijven is het Besluit landbouw 
milieubeheer van toepassing. In het besluit zijn afstanden opgenomen die tussen 
landbouwinrichtingen en geurgevoelige objecten moeten worden aangehouden.  
 
Deze afstanden zijn afhankelijk van het type omgeving en van het type gevoelig 
object. Daarnaast gelden er grotere afstanden voor inrichtingen waar landbouw-
huisdieren worden gehouden. De afstanden zijn samengevat in de onderstaande 
tabel. 
 

Afstanden uit het Besluit landbouw milieubeheer 
Categorieën geurgevoelige 
objecten 

Akkerbouwbe-
drijven 

Bedrijven met landbouwhuis-
dieren (veehouderijen) 

Bebouwde kom, objecten 
voor verblijfsrecreatie of 
aaneengesloten woonbe-
bouwing 

50 meter 100 meter 

Verspreid liggende bebou-
wing of bedrijfsbebouwing 
bij agrarische bedrijven 

25 meter  50 meter 

 
4.3.2. Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 

De recreatiewoningen in het plangebied worden aangemerkt als geurgevoelige 
objecten in de zin van de wet. Het gaat hierbij immers om een ‘‘gebouw, bestemd 
voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor 
menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee 
vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt’’. Binnen 300 meter van het plan-
gebied ligt één agrarisch grondgebonden bedrijf aan de Baldersteeg 4.  
 
Bedrijven onder het Besluit landbouw milieubeheer 
Voor agrarisch grondgebonden bedrijven geldt een afstand van 100 meter op 
grond van het Besluit landbouw milieubeheer. Het bedrijf aan de Baldersteeg 1 
ligt op circa 300 meter van de camping. Binnen deze afstand zijn  geen recreatie-
woningen gevestigd. 

4.   4. Milieuzonering 

4.4.1. Normstelling en beleid 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient bij een bestemmingsplan af-
stemming plaats te vinden tussen activiteiten die milieuhinder kunnen veroorza-
ken en hindergevoelige functies. Voor deze afstemming kan gebruik worden ge-
maakt van de lijst met richtafstanden uit de VNG-brochure ‘‘Bedrijven en Milieu-
zonering’’ (herziene versie, 2009). 
 
Deze richtafstanden die gelden ten aanzien van de hinderaspecten geluid-, stof- 
en geurhinder en gevaar, kunnen worden gezien als een de afstand waarbij on-
aanvaardbare hinder van een milieubelastende activiteit voor gevoelige functies 



blz 22 101203.03  
 

 
 
Rho Adviseurs B.V.  Bestemmingsplan Camping De Witte Berg 
 Status: Vastgesteld / 25-03-2014 

worden uitgesloten kan worden uitgesloten. In gebieden waar een menging van 
functies voorkomt, wordt uitgegaan van een kleinere richtafstand. 
 
4.4.2. Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 

Voor recreatieterreinen geldt een richtafstand van 50 meter tot gevoelige objec-
ten. In de bestaande situatie ligt er één woning binnen 50 meter van de camping. 
Dit betreft de woning Dalweg 12 (deze ligt op circa 40 meter van de bestaande 
camping).  
 
Voor kampeerterreinen geld een richtafstand van 50 meter in verband met geluid 
en 30 meter voor de aspecten geur en gevaar. In de nieuwe situatie vindt uitbrei-
ding aan de westzijde plaats met circa 15 toeristische standplaatsen.  
 
Lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische bedrijvigheid en 
andere bedrijvigheid, alsmede gebieden direct gelegen aan de hoofdinfrastruc-
tuur behoren tot de omgevingstype gemengd, waardoor een richtafstand van 30 
meter voor wat betreft geluid meter acceptabel is. De woning aan de Dalweg 12 
ligt op meer dan 30 meter van de camping. Daarmee wordt voldaan aan de mili-
euzonering van de woning ten opzichte van de camping.   
 
Omgekeerd kunnen ook recreatiewoningen worden gezien als hindergevoelig. 
Nabij het terrein bevinden zich geen voorzieningen die hinder veroorzaken.  
 
Hiermee is er vanuit het oogpunt van milieuzonering geen belemmering voor de 
ontwikkeling. 

4.   5. Archeologie 

4.5.1. Normstelling en beleid 

Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is op 1 
september 2007 de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) in wer-
king getreden. Deze nieuwe wet maakt onderdeel uit van de (gewijzigde) Monu-
mentenwet. De kern van WAMZ is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de ar-
cheologische resten intact moeten blijven. De WAMZ verplicht gemeenten bij het 
opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met de in hun bodem 
aanwezige waarden. Naast het inventariseren van de te verwachten archeolo-
gische waarde, zal het bestemmingsplan uiteindelijk, indien nodig (en mogelijk), 
een bescherming moeten bieden voor waardevolle gebieden. Dit kan bijvoorbeeld 
door middel van een aanlegvergunningenstelsel.  
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4.5.2. Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 

 
Figuur 3. Archeologische verwachtingskaart gemeente Dinkelland 

 
Het plangebied kent een tweetal verwachtingswaarden. Voor de stuwwalhellin-
gen met vochtige zandige of kleiige bodems (groen) een middelmatige archeolo-
gische verwachting uit alle periodes. Hier geldt voor gebieden kleiner dan 5.000 
m2 en bodemingrepen dieper dan 40 cm een vrijstelling voor archeologisch onder-
zoek. Voor de diepe erosiedalen met natte, zandiger bodems (lichtgroen) geldt 
een lage archeologische verwachtingswaarde. Hier geld een vrijstelling voor ar-
cheologisch onderzoek.  
 
Aangezien de ingrepen kleiner zijn dan 5.000 m2 en minder diep dan 40 cm  kan 
nader onderzoek achterwege blijven.  

4.   6. Water 

4.6.1. Normstelling en beleid 

Het waterbeleid op rijksniveau is verankerd in 4e Nota Waterhuishouding, het Na-
tionaal Bestuursakkoord Water en het rapport Waterbeleid 21e Eeuw. Algemene 
uitgangspunten van het waterbeleid zijn:  
• dat waterbeheer wordt getoetst aan de trits vasthouden, bergen en afvoeren; 
• hemelwater wordt zoveel mogelijk afgekoppeld van het rioleringssysteem en 

geïnfiltreerd in de bodem. 
Van groot belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is dat sinds 2003 de ‘wa-
tertoets’ wettelijk verplicht is gesteld. 
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De watertoets kan vooral worden gezien als een procesinstrument die moet 
waarborgen dat gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen voor de waterhuishou-
ding meer expliciet worden afgewogen. Vast onderdeel van de watertoets is 
vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met de betrokken watersbeheerder. In 
het desbetreffende plangebied is waterschap Regge en Dinkel de aangewezen 
overlegpartner. Er is over de inrichting overleg geweest met het waterschap op 26 
januari 2012.  
 
4.6.2. Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 

De watertoets is uitgevoerd en heeft tot gevolg dat er geen waterbelang is. Het 
afvalwaterafvoer is vergelijkbaar met de huidige situatie. Ook het afvoer van het  
hemelwater is vergelijkbaar met de huidige situatie.  
De gevolgen die de herinrichting ‘herstelmaatregelen terug naar bron’ heeft voor 
het grondwater en het oppervlaktewater staan beschreven in hoofdstuk 3 van het 
inrichtingsplan landschappelijke inpassing, deze is bijgevoegd in bijlage 1. De sa-
menvatting van de watertoets is bijgevoegd in bijlage 3. 

4.   7. Bodem 

4.7.1. Normstelling en beleid 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient in geval van ruimtelijke 
ontwikkelingen aan te worden getoond dat de bodem geschikt is voor het beoog-
de functiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemver-
ontreiniging moet verkennend bodemonderzoek uit worden gevoerd. In geval van 
verontreinigingen is de Wet bodembescherming van toepassing.  
 
4.7.2. Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 

Gezien het gebruik in het verleden van het terrein valt bodemvervuiling niet te 
verwachten. Wel dient bij de omgevingsvergunning voor de bouw van de recrea-
tiewoningen aangetoond te worden dat de bodem geschikt is voor de beoogde 
functie.  

4.   8. Geluid 

4.8.1. Normstelling en beleid 

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) is rond inrichtingen die ‘‘in belangrijke 
mate geluidhinder veroorzaken’’, waaronder wegen met een maximumsnelheid 
hoger dan 30 km/u en spoorwegen vallen een geluidzone van kracht. Bij ontwik-
keling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones dient 
akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd om aan te tonen dat kan worden vol-
doen aan de voorkeursgrenswaarde. Indien niet deze grenswaarde kan worden 
voldaan, kan het bevoegd gezag - in de meeste gevallen de gemeente - hogere 
grenswaarden vaststellen. Hiervoor geldt een bepaald maximum, de uiterste 
grenswaarde genoemd. 
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4.8.2. Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 

Er worden geen nieuwe geluidsgevoelige objecten gerealiseerd. Daarmee wordt 
voldaan aan de Wgh.  

4.   9. Externe veiligheid 

4.9.1. Normstelling en beleid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij 
het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG 
en munitie. Sinds een aantal jaren is er wetgeving over “externe veiligheid” om de 
burger niet onnodig aan te hoge risico’s bloot te stellen. In deze paragraaf wordt 
ingegaan op de risicobronnen (inrichtingen, buisleidingen, luchthavens en 
transport van gevaarlijke stoffen) die zorgen voor risico’s in het plangebied. Dit 
kunnen ook risicobronnen zijn die buiten het plangebied liggen, maar die mogelijk 
wel zorgen voor risico’s in het plangebied. 
 
Van de risico’s die verband houden met externe veiligheid zijn met name ongeval-
len met brandbare/explosieve of giftige stoffen van belang. Deze ongevallen kun-
nen nader worden onderscheiden in ongevallen met betrekking tot: 

• Inrichtingen; 
• vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 
• vervoer gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water. 

 
Inrichtingen 
De risico’s waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activi-
teiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen dienen tot een aanvaardbaar mini-
mum te worden beperkt. Daartoe zijn in het besluit externe veiligheid inrichtingen 
(hierna Bevi) regels gesteld. Bij het toekennen van bepaalde bestemmingen dient 
onderzocht te worden: 

• of voldoende afstand in acht wordt genomen tussen (beperkt) kwetsbare 
objecten enerzijds en risicovolle inrichtingen anderzijds in verband met 
het plaatsgebonden risico; 

• of (beperkt) kwetsbare objecten liggen binnen in het invloedsgebied van 
risicovolle inrichtingen en zo ja, wat de bijdrage is aan het groepsrisico. 

 
Buisleidingen; 
Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling 
externe veiligheid buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getre-
den. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden 
aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn 
met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 
 
Als categorieën buisleidingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Bevb 
worden aangewezen: 
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a.  buisleidingen voor aardgas met een uitwendige diameter van meer dan 
50 mm en een druk van meer dan 1600 kPa, en; 

b.  buisleidingen voor aardolieproducten, met een uitwendige diameter 
van meer dan 70 mm en een druk van meer dan 1600 kPa. 

 
Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor 
In de Nota Vervoer stoffen (2005) wordt een Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen 
aangekondigd, dat naar verwachting in 2009 wordt voorzien van een wettelijke 
basis. Op dit moment wordt het beleidskader nog gevormd door de Circulaire Ri-
siconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (circulaire RNVGS, 4 augustus 2004) en 
de Nota Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (nota RNVGS, 1995/96) De 
circulaire is een operationalisering en verduidelijking van het beleid ui de Nota. 
Op basis van deze beleidstukken gelden er normen voor het plaatsgebonden risico 
en het groepsrisico. 
 
Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken 
en onbeschermd op een plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlij-
den als gevolg van een incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wat be-
treft het plaatsgebonden risico geldt ten opzichte van woningen (kwetsbare ob-
jecten) een grenswaarde van 10-6 per jaar. 
 
Het Groepsrisico is de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep 
van 10 of meer personen in de omgeving van de transportroute in één keer het 
(dodelijk) slachtoffer wordt van een ongeval op die transportroute. Het groepsri-
sico geeft de aandachtspunten een transportroute aan waar zich mogelijk een 
ramp met veel slachtoffers kan voordoen en houdt daarom rekening met de aard 
en dichtheid van de bebouwing in de nabijheid van de transportroute. Wat betreft 
het groepsrisico is de oriëntatiewaarde bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per 
transportsegment gemeten per kilometer per jaar: 

• 10-4 voor een ongeval met tenminste 10 dodelijke slachtoffers; 
• 10-6 voor een ongeval met tenminste 100 dodelijke slachtoffers; 
• 10-8 voor een ongeval met tenminste 1.000 dodelijke slachtoffers; 
• et cetera. 

 
4.9.2. Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 

Er is getoetst aan de provinciale risicokaart. Volgens de provinciale risicokaart be-
staan er geen (bekende) veiligheidsrisico's in de omgeving. Dat betekent dat er 
binnen de afstandscontouren, zoals gesteld in de in paragraaf 4.9.1. aangegeven 
wetgeving, geen bedreigingen bestaan. Gebleken is dat in de directe omgeving 
van het plangebied: 

• geen risicohoudende inrichtingen bestaan; 
• geen buisleidingen zijn gelegen waardoor gevaarlijke stoffen worden ge-

transporteerd; 
• geen gevaar voor het groepsrisico bestaat. 

 
Vanuit het oogpunt van externe veiligheid is de planontwikkeling aanvaardbaar. 
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4.   10. Luchtkwaliteit 

4.10.1. Normstelling en beleid 

Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het ge-
stelde in de Wet Milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de 
bijbehorende bijlagen. Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een be-
stemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing worden vastgesteld indien: 
a. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan of 

ruimtelijke onderbouwing biedt, niet leiden tot het overschrijden van een 
in bijlage 2 (van de Wet Milieubeheer, hfdst. 5, titel 5.2 luchtkwaliteitsei-
sen)opgenomen grenswaarde, of 

b. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan of 
ruimtelijke onderbouwing biedt, leiden tot een verbetering per saldo van 
de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof dan wel, bij 
een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, 
de luchtkwaliteit per saldo verbetert door een samenhangende maatregel 
of een optredend effect, of 

c. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan of 
ruimtelijke onderbouwing biedt, niet in betekende mate bijdragen aan de 
concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor in eerder genoemde 
bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen of 

d. het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een program-
ma van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

 
Van een verslechtering van de luchtkwaliteit “in betekende mate” als bedoeld on-
der c is sprake indien zich één van de volgende ontwikkelingen voordoet: 
• woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg of 3000 woningen 

bij 2 ontsluitende wegen; 
• infrastructuur: 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd voor 

minder congestie); 
• kantoorlocaties: 10.000 m2 brutovloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg, 20.000 

m2 brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen. 
 
Goede ruimtelijke ordening 
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient - ook bij ontwikkelingen die 
zijn vrijgesteld van toetsing aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer - 
te worden afgewogen of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 
 
4.10.2. Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 

Gelet op de situering van het plangebied en op de aard van het gebied worden 
voor het gebied geen gezondheidsrisico's of ecologische risico's verwacht. Ook ten 
aanzien van de verkeersbewegingen van en naar het terrein worden geen grens-
waarden uit de Wet Luchtkwaliteit overschreden. Het plan voldoet vanuit het 
oogpunt van luchtkwaliteit aan de eisen van een goede ruimtelijke onderbouwing.  
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5. PLANBESCHRIJVING 

5.   1. Toelichting op het juridisch systeem 

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de 
gronden binnen het plangebied. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro) en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vastgesteld. Het 
voorliggende bestemmingsplan is volgens de eisen die hieruit voortvloeien opge-
steld. Het bestemmingsplan is dan ook opgesteld volgens de nieuwe methode 
‘Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012’ (SVBP 2012).  
Het gebruik van de gronden wordt vastgelegd in de bestemmingsregels van het 
bestemmingsplan, deze worden gemotiveerd in de toelichting. Op een analoge 
kaart worden de bestemmingen gevisualiseerd, in de digitale versie worden de 
bestemmingsregels direct gekoppeld aan de betreffende gronden en spreekt men 
niet langer over een plankaart, maar een ‘digitale verbeelding’ van de bestem-
mingsregels.  
 
Het bestemmingsplan bevat twee typen flexibiliteitbepalingen: afwijkingsregels 
en wijzigingsregel. Er zijn een aantal binnenplanse afwijkingsregels in het be-
stemmingsplan opgenomen. Ook bevat het plan wijzigingsregels. Deze geven Bur-
gemeester en Wethouders de bevoegdheid een (deel van een) bestemming te 
wijzigen. In dergelijke situaties wordt het voornemen ter inzage gelegd zodat be-
langhebbenden bezwaren kunnen indienen. 

5.   2. Toelichting op de regels per bestemming 

Bos – Natuur 
De voor 'Bos - Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor bos en bebossing, 
waaronder houtsingels, natuur, het behoud, het herstel en de ontwikkeling van 
cultuurhistorie, de natuurlijke en de landschappelijke waarden van de bos- en na-
tuurgebieden, beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen 
en/of partijen, als dan niet mede bestemd voor waterberging. De provincie Over-
ijssel heeft op 3 juli 2013 de geactualiseerde versie van de Omgevingsverordening 
vastgesteld. De herijking van de EHS valt hier ook onder. De EHS-gronden vallen 
onder deze bestemming. 
 
Recreatie – Verblijfsrecreatie 1 
De bestemming heeft betrekking op recreatieterreinen met de daarbij behorende 
(recreatieve) voorzieningen. Het terrein is bestemd voor toeristische en vaste 
standplaatsen, bedrijfswoningen, gebouwen en overkappingen voor zover ten 
dienste van het recreatieterrein, ten behoeve van dienstverlening, waaronder re-
cepties, horecadoeleinden, detailhandel, sport- en speeldoeleinden, een groeps-
accommodatie, recreatieappartementen, zwembad, al dan niet in combinatie met 
ruimten ten behoeve van sanitaire voorzieningen en onderhoud en beheer, als-
mede gebouwen en overkappingen ten behoeve van sanitaire voorzieningen en 
onderhoud en beheer en trekkershutten en tenthuisjes.  
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Gezien het gemeentelijk beleid het aantal standplaatsen voor stacaravans en naar 
de aard daarmee gelijk te stellen onderkomens vast te leggen is deze bepaald op 
maximaal 53. Door middel van een wijzigingsbevoegdheid wordt een tweede be-
drijfswoning mogelijk gemaakt indien een tweede bedrijfswoning noodzakelijk is 
voor het beheer en toezicht op het verblijfsrecreatieterrein.  
  
Aangezien de toeristische markt sterk aan trends onderhevig is en steeds meer 
vraagt om innovatieve ideeën, moeten ondernemers hier zo goed mogelijk op in-
springen. Daarvoor is het belangrijk dat er flexibiliteit in de regelingen zit (experi-
menteerregeling). Dit wil zeggen: er is ruimte om ook vormen van recreatie te in-
troduceren die niet direct passen binnen de uiterlijke kenmerken en afmetingen 
van een kampeermiddel, stacaravan en naar de aard daarmee gelijk te stellen on-
derkomen. Daartoe is in het bestemmingsplan een afwijkingsmogelijkheid opge-
nomen om 10% van het terrein binnen de bestemming Recreatie- Recreatieterrein 
1 te benutten voor kampeermiddelen in afwijkende vorm.  
 
Aanduiding recreatiewoning 
Binnen de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie 1’ is op enkele plaatsen de 
aanduiding ‘recreatiewoning (rw) opgenomen. Ter plaatse van deze aanduiding 
kunnen nieuwe recreatiewoningen worden gerealiseerd. Binnen de aanduiding, 
die valt binnen de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie 1’ en ‘Bos en Na-
tuur’, zijn gezamenlijk in totaal 14 recreatiewoningen toegestaan. 
 
Waarde – Landschap  
De voor 'Waarde - Landschap' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel 
en de ontwikkeling van waardevolle landschapselementen. 
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6. UITVOERBAARHEID 

6.   1. Economische uitvoerbaarheid 

Het betreft hier een particulier initiatief. De gemeente verleent medewerking 
door het opstellen van een herziening van het bestemmingsplan. De initiatiefne-
mer betaalt alle plan- en onderzoekskosten.  
 
De voorgestelde planologische wijziging heeft geen nadelige effecten op de om-
liggende woningen en bedrijven. Tevens wordt een planschadeovereenkomst ge-
sloten. 
 
6.1.1. Grondexploitatie 

Door middel van de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschikken gemeenten over mogelijkhe-
den voor het verhalen van kosten. Hierbij valt te denken aan kosten voor het 
bouw- en woonrijp maken en kosten voor de ruimtelijke onderbouwing. Daar-
naast hebben gemeenten sturingsmogelijkheden, omdat in het geval van grond-
exploitatie door derden, diverse eisen en regels gesteld kunnen worden. Indien er 
sprake is van bepaalde bouwplannen, dient de gemeente hiervoor in beginsel een 
exploitatieplan op te stellen. Van het opstellen van een exploitatieplan kan wor-
den afgezien als voornoemde kosten “anderszins verzekerd” zijn, bijvoorbeeld 
door overeenkomsten, en het stellen van eisen met betrekking tot kwaliteit en fa-
sering niet noodzakelijk wordt geacht. Een combinatie van een exploitatieplan en 
overeenkomsten is ook mogelijk. 
 
Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een bouwplan zoals omschreven in 
het Bro. Zodoende is het opstellen van een exploitatieplan van toepassing. Omdat 
de kosten echter via een privaatrechtelijke overeenkomst worden verzekerd, 
hoeft er geen exploitatieplan vastgesteld te worden. 

6.   2. Handhaving 

Het beleid van de gemeente Dinkelland is er op gericht om permanente bewoning 
van recreatiewoningen te voorkomen en tegen te gaan. Daartoe is een beleidsno-
titie opgesteld waarin het gemeentelijk beleid is verwoord (zie paragraaf 2.4.4.). 
In de regels van het bestemmingsplan wordt permanente bewoning daarom uit-
gesloten. 
 
De initiatiefnemer en de gemeente hebben in een privaatrechtelijke overeen-
komst afspraken gemaakt over de verhuur van de recreatiewoningen. In de af-
zonderlijke koopcontracten (met ketting- en boetebedingen) worden voorwaar-
den gesteld aan het verhuren en het eigen gebruik van de recreatiewoningen.  
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6.   3. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.3.1. Inspraak en overleg 

Het ontwerp van het bestemmingsplan Camping De Witte Berg heeft vanaf 6 de-
cember 2013 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze pe-
riode zijn geen zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de kennisgeving heeft 
de provincie per e-mail van 8 januari 2014 laten weten dat het plan inhoudelijk in 
overeenstemming is met het provinciaal beleid. Het waterschap Vechtstromen 
(voorheen: Regge en Dinkel) heeft per brief van 20 december 2013 verzocht om in 
de waterparagraaf aan te geven hoe er binnen het plangebied wordt omgegaan 
met afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. Deze reactie 
wordt verwerkt in het vast te stellen bestemmingsplan door de waterparagraaf te 
voorzien van een aanvullende motivering. 
 

=== 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Dhr. Heerdink is eigenaar van camping de Witte Berg. Hij is voornemens het bestaande campingterrein 

uit te breiden en deels her in te richten. Deze wensen zijn bekend bij gemeente Dinkelland en afgelopen 

jaren is al veel gecommuniceerd over wensen en mogelijkheden. Gemeente Dinkelland heeft een 

programma van eisen (d.d. 15 februari 2010) en een ‘nota van uitgangspunten bestemmingsplan 

recreatieterreinen Dinkelland’ (d.d. 30 juni 2011) opgesteld. Deze documenten dienen als basis voor de 

planologische medewerking van de Gemeente Dinkeland voor het wijzigen van het huidige 

bestemmingsplan. Ter voorbereiding zijn recent de volgende documenten opgesteld: 

• Bedrijfsplan; 

• Bedrijfsnatuurplan (Eelerwoude, 2009); 

• Natuurtoets (Aequator, 2009); 

• Inrichtingsplan Camping de Witte berg (Karel Hesselink, 2008); 

• Gebiedsanalyse Poelbeek de Witteberg (De Bosgroepen namens Terug naar de Bron). 
 

Een belangrijke eis ten aanzien van de uitbreidingswensen is een goede landschappelijk inpassing en 

inrichting van natuur ter compensatie. Het terrein van camping de Witte Berg wordt aan de zuidzijde 

begrensd door het dal van de Poelbeek. Door de kleinschaligheid en het reliëf op en rond het terrein past 

het perfect binnen het typische Noordoost Twentse landschap. Dhr. Heerdink heeft recent samenwerking 

gezocht  met het uitvoeringsprogramma Terug naar de Bron. Dit uitvoeringprogramma is al een aantal 

jaren van kracht en is gericht op herstel van bron- en beeksystemen in Noordoost Twente.  

 

Op 26 januari 2012 heeft een gezamenlijk overleg plaatsgevonden met dhr. Heerdink, de Gemeente 

Dinkelland (contactpersoon Patricia Ankersmid) en Waterschap Regge en Dinkel (contactpersoon Koen 

Bleumink). Tijdens het overleg is besproken dat de herstelmaatregelen vanuit Terug naar de Bron én de 

uitbreidingsplannen van de camping in 1 inrichtingsplan zullen worden geïntegreerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Camping de Witte Berg                                      
 

Voorliggende rapportage betreft een onderbouwing van de uitbreidingsplannen van de camping en de 

herstelmaatregelen vanuit Terug naar de Bron.  
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1.2 Doelstelling 

Doelstelling van het inrichtingsplan is te komen tot een landschappelijke inpassing van de voorgenomen 

uitbreiding en herinrichting van de camping de Witte Berg. Dit inrichtingsplan dient als basis voor de 

aanvraag voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Het inrichtingsplan is er op gericht om de 

gewenste uitbreiding te realiseren samen met een kwaliteitsimpuls voor landschap en natuur.  

1.3 Afbakening 

Het inrichtingsplan bestaat uit een inrichtingskaart (A3) met daarbij deze rapportage (A4) als 

onderbouwing van de uitbreiding en de maatregelen vanuit Terug naar de Bron. De voorgenomen 

uitbreiding en herinrichting van de camping worden na goedkeuring van de gemeente Dinkelland en de 

daarbij horende planologische procedure uitgevoerd door dhr. Heerdink. De herstelmaatregelen vanuit 

Terug naar de Bron worden gefinancierd en uitgevoerd door Waterschap Regge en Dinkel. Op de 

inrichtingskaart en in deze onderbouwing worden daarom de uitbreidingswensen en de 

herstelmaatregelen vanuit Terug naar de Bron apart weergegeven.  

 

Gemeente Dinkelland heeft aangegeven op korte termijn door te willen én te kunnen met het wijzigen 

van het bestemmingsplan. Omdat er al het nodige is geschreven en opgesteld t.b.v. van de 

uitbreidingswensen, is deze rapportage beknopt  gehouden. Voor een uitgebreidere toelichting en 

verdere gegevens over de bestaande situatie wordt verwezen naar voorgenoemde stukken en naar de 

gebiedsanalyse ‘ Poelbeek de Witte Berg’ van de Bosgroepen.  
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2 UITBREIDING EN HERINRICHTING CAMPING

2.1 Inleiding 

De inrichtingskaart in bijlage I geeft de bestaande situatie weer (waar, hoeveel en hoe er wordt 

gerecreëerd) samen met de voorgenomen uitbreidingen en herstelmaatregelen. In dit hoofdstuk worden 

de gewenste uitbreidingen van de camping kort toegelicht.  

2.2 Uitbreiding westzijde 

Deze locatie heeft als huidige bestemming ‘recreatieve doeleinden’. Een bij dit artikel opgenomen, 

aanvullende gebruiksbepaling verbiedt het plaatsen van kampeermiddelen op deze gronden. Voor deze 

locatie is een bestemming gewenst die mogelijkheid biedt voor ca. 15 toeristische campingplaatsen. Met 

toeristische campingplaatsen wordt bedoeld, losse kampeerplekken uitsluitend voor het plaatsen van 

een tent of een caravan. Het geheel wordt landschappelijk ingepast door de aanleg van een singel aan 

de noord- en zuidzijde van het te begrenzen terrein. Ten behoeve van de ontsluiting van het nieuwe 

kampeerveldje wordt een 2,20 m breed pad van grasbetonstenen aangebracht.  

2.3 Uitbreiding oostzijde 

Deze locatie heeft als huidige bestemming ‘agrarisch’. Voor deze locatie is een bestemming gewenst die 

mogelijkheid biedt voor ca. 40 toeristische campingplaatsen. Op deze locatie is het natuurlijk reliëf van 

de beekdal flank duidelijk zichtbaar (zie figuur 2). Om deze uitbreiding landschappelijk in te passen zal 

de exacte locatie van de kampeerplaatsen afhankelijk zijn van het reliëf ter plaatse. Het bestaande 

maaiveld zal niet worden vergraven. Indien noodzakelijk wordt er middels aanvoer van grond per 

kampeerplek het oppervlak geprofileerd. Hierbij is maximaal een laagdikte van 20 cm toegestaan.  

Alle plaatsen worden gesitueerd met het gezicht naar het beekdal. Op deze locatie mogen in de 

winterperiode geen kampeermiddelen blijven staan. Deze periode loopt van 6 oktober tot 31 maart. 

Langs de westzijde zal een 2,20 m breed pad van grasbetonstenen worden aangebracht. Om het 

kleinschalige karakter van het landschap te versterken wordt een singel tussen het nieuwe 

ontsluitingspad en de bestaande, vaste staanplaatsen aangebracht. Zie bijlage 2 dwarsdoorsnede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Aanwezige reliëf oostzijde              
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2.4 Sportveld 

Deze locatie heeft als huidige bestemming ‘agrarisch’ en is reeds in gebruik als sportveld. Voor deze 

locatie is een bestemming gewenst die mogelijkheden bied voor dagrecreatie, waarbij het plaatsen van 2 

doeltjes t.b.v. voetbal is toegestaan.  

                  

2.5 Centraal zomerhuisjes terrein 

Deze locatie heeft als huidige bestemming ‘kampeerterrein’. Voor deze locatie is een bestemming 

gewenst die mogelijkheid biedt voor de exploitatie van zomerhuisjes. Op deze manier kunnen de 

aanwezige bouwvlakken met bestaande zomerhuisjes worden verplaatst naar deze nieuwe locatie, welke 

langs de westzijde direct grenst aan bestaande zomerhuisjes. De 7 huidige bouwvlakken op de beboste 

beekdalflank worden opgeheven en middels uitsterfbeleid verplaatst naar deze nieuwe locatie hogerop in 

het terrein. Deze beboste beekdalflank wordt op deze wijze letterlijk teruggegeven aan de natuur. 

2.6 Verruimen bestaande bouwvlakken 

De bestaande bouwvlakken van de centrumvoorzieningen en bedrijfswoningen worden iets verruimd. Dit 

is op de inrichtingskaart weergegeven middels een witte arcering ter hoogte van de kantine en de 

werkschuur. Zo blijft ook in de toekomst de mogelijkheid gewaarborgd om aan de maatstaven van een 

moderne camping te voldoen. 

2.7 Parkeergelegenheid 

De camping biedt parkeergelegenheid aan bezoekers direct bij de receptie. Deze locaties zijn op de 

inrichtingskaart met een P aangegeven. Alle type plaatsen bieden de mogelijkheid om direct  op dan wel 

naast de gehuurde verblijfplaats te parkeren. Om ook tijdens topdagen (feestdagen) voldoende 

parkeergelegenheid te bieden, is op de inrichtingskaart een nieuwe parkeerplaats aangegeven. De 

locatie van deze nieuwe parkeerplaats heeft als huidige bestemming ‘agrarisch’. Voor deze locatie is een 

bestemming gewenst die mogelijkheid bied voor een parkeerplaats. De parkeergelegenheid krijgt een 

oppervlak van 400 vierkante meter en biedt ruimte voor ca. 20 auto’s.  

2.8 Nieuwe natuur 

Ter compensatie voor de uitbreiding wordt  het grootste deel van de ‘Paardenwei’ ingericht als nieuwe 

natuur. Dit perceel heeft vooralsnog een agrarische bestemming. Het perceel zal een natuurbestemming 

moeten krijgen. Het betreft het perceel  ten oosten van het terrein zoals weergegeven met een gele 

omlijning op de inrichtingskaart. In totaal gaat het om ca. 1,2  hectare. Deze nieuwe natuur zal bestaan 

uit extensief beheerd grasland. In deze paardenwei zijn bronactiviteiten waargenomen. De poel en de 

middensloot in de paardenwei zijn zelfs van een bijzondere kwaliteit. Hier heeft zich een complete 

bronvegetatie gevestigd. Dit is mede te danken aan het huidige beheer. Daarom is het zeer gewenst om 

dit huidige, extensieve beheer met paarden / pony’s voort te zetten (zie figuur 3). Deze begrazing is 

gunstig voor kleinschalig reliëf en voldoende openheid in de vegetatie. Een goed alternatief is extensieve 

beweiding met vleesvee.  
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Met extensief wordt bedoeld minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE (grootvee eenheid) per hectare. Wanneer 

de voorkeur uitgaat naar hooiland in combinatie met begrazing dient er, vanuit natuurbeheer, gemaaid te 

worden na15 juni en voor 15 augustus. Het maaisel zal ten allen tijde moeten worden afgevoerd in 

verband met het verschralen van de beekdalflank. Na het hooien kunnen de percelen vervolgens worden 

nabeweid. Om het geheel landschappelijk in te passen is gekozen om de kleinschaligheid van het 

Twentse landschap te accentueren. Dit gebeurt middels een perceelsafscheiding van gekloofd eiken 

palen, met Twentse landhekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Paardenweide met bronvegetatie in verlande poel begraasd door paarden.                                        

 

Om er zeker van te zijn dat op de beekdalflank, ook in de toekomst, het kleinschalige natuurbeheer en de 

landschappelijke inpassing gewaarborgd zijn,  zullen hiervoor in het bestemmingsplan de volgende 

randvoorwaarden worden geformuleerd.  

• De afrastering dient uitgevoerd te zijn met gekloofd eiken palen. Als ontsluiting dienen Twentse 

landhekken te worden gebruikt;  

• De percelen mogen enkel bestaan uit grasland. Akkerland is uitgesloten. De percelen dienen 

extensief beheerd te worden. Extensieve begrazing bij voorkeur met runderen of paarden. 

Begrazing  1 tot maximaal 1,5 grootvee eenheid per ha; 

• Bemesting is niet toegestaan; 

• Bestemming wordt natuur. 
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2.9 De (herijkte) ecologische hoofdstructuur  

Een aantal percelen op het terrein van camping De Witte Berg zijn begrensd als Ecologische 

hoofdstructuur. Op onderstaande afbeelding (figuur 4) zijn deze concreet begrensde gebieden 

weergegeven (bron www.gisopenbaar.overijssel.nl ). Uit de afbeelding blijkt dat de gewenste nieuwe 

natuur (paragraaf 2.7) niet  in de EHS ligt. De gewenste uitbreiding aan de oost- en westzijde (paragraaf 

2.2 en 2.3) valt ook buiten de EHS. Dit geldt ook voor het te centreren zomerhuisjesterrein (paragraaf 

2.5). De gewenste verruiming van het bouwvlak ter hoogte van de werkschuur (paragraaf 2.6) valt voor 

een klein deel wel binnen de EHS. Ook de parkeerplaats (paragraaf 2.7)  valt binnen de EHS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figuur 4.  (Herijkte) EHS ter hoogte van camping de Witte Berg.                      

 

 

Zoals aangegeven valt de parkeerplaats en de gewenste verruiming van het bouwvlak ter hoogte van de 

werkschuur binnen de EHS. De huidige bestemming van het perceel met de beoogde parkeerplaats is 

‘agrarisch’.  De huidige bestemming van het te verruimen bouwvlak is ‘kampeerterrein’. Omdat hier 

sprake wordt van een bestemmingsplanwijziging moet de oppervlakte gecompenseerd worden. In totaal 

gaat het om ca 0,14 ha. Dit oppervlak wordt ruimschoots gecompenseerd middels de nieuwe natuur 

buiten de EHS (Paardenwei, 1,2 ha)  

 

NB: In de oude situatie lag de gewenste nieuwe natuur (Paardenwei)  binnen de EHS.  In de nieuwe 

situatie (herijkte EHS) ligt de gewenste nieuwe natuur  buiten de EHS. Dit maakt het niet mogelijk om de 

afwaardering van gronden middels de SNL regeling van het Programma beheer vergoed te krijgen, 

evenals de eventuele benodigde herinrichtingskosten.  

 

Hierover heeft dhr. Heerdink contact gehad met  gemeente Dinkelland. De gewenste nieuwe natuur ligt 

nu in de ‘zone ondernemen met natuur en water buiten de EHS’ In overleg met gemeente Dinkelland 

wordt vanwege deze nieuwe ontwikkeling de KGO regeling toegepast.  

Deze Kwaliteits Impuls Groene omgeving biedt ondernemers de mogelijkheid uitbreidingsplannen te 

compenseren middels eigen investering (25% van de meerwaarde)  in ruimtelijke kwaliteit.  
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2.10 Natuurwetgeving 

Flora- en faunawet 

 

Natuurtoets 

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor de herinrichting kunnen mogelijk beschermde soorten 

verstoort worden of leefgebied of groeiplaatsen vernietigd worden. Door Aequator Groen en Ruimte is 

een natuurtoets uitgevoerd (De Bonte, 2009). Hoewel deze toetsing globaal van aard is en vooral gebruik 

is gemaakt van bestaande (verouderde) verspreidingsatlassen, wordt verwacht dat de conclusies wel 

kloppen. 

 

Aanvullend worden enkele voorstellen geadviseerd, om zeker te zijn dat geen overtredingen plaats 

vinden en geen beschermde soorten verstoord of gedood worden. 

 

Vogels 

Door Aequator wordt geen concreet advies gegeven met betrekking tot de periode wanneer 

werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Om verstoring te voorkomen wordt geadviseerd de 

werkzaamheden geheel buiten het broedseizoen uit te voeren, dat gemiddeld de periode is van half 

maart tot en met half juli. Het beste kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden in de periode half 

september tot en met februari.  

 

Vleermuizen 

Bij het onderzoek zijn in een (te kappen) boom holtes aangetroffen die mogelijk door vleermuizen 

gebruikt kunnen worden. Aanwezigheid of potentiële, geschiktheid is echter niet uitgesloten of 

daadwerkelijk gecontroleerd. Geadviseerd wordt om tijdig voor de kapwerkzaamheden de holtes te 

controleren of deze gebruikt (kunnen) worden door vleermuizen. Dit kan heel specifiek uitgevoerd 

worden met een zogenaamde boomcamera, waarmee de holtes van binnen bekeken kunnen worden en 

zo bepaald wordt of deze geschikt zijn voor vleermuizen.  

 

Natuurbeschermingswet  

De camping ligt buiten Natura 2000-gebieden, maar wel op korte afstand tot het gebied Springendal en 

Dal van de Mosbeek (figuur 5). Dit gebied ligt op circa 250 tot 350 meter ten noorden van de camping. Dit 

gebied is aangewezen als Speciale Beschermingszone voor tien habitattypen en vijf habitatsoorten: 

 

Habitattypen: 

• Vochtige heiden 

• Droge heiden 

• Jeneverbesstruwelen 

• Heischrale graslanden 

• Blauwgraslanden 

• Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 

• Kalkmoerassen 

• Beuken-eikenbossen met hulst 

• Oude eikenbossen 

 

• Vochtige alluviale bossen 

(beekbegeleidende bossen) 

 

Habitatsoorten: 

• Vliegend hert 

• Beekprik 

• Kleine modderkruiper 

• Kamsalamander 

• Drijvende waterweegbree 
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Gezien de aard van de ingreep en het gebruik worden geen negatieve effecten verwacht op de waarden 

en doelen van het Natura 2000-gebied. Door de uitbreiding van de camping kan wel sprake zijn van een 

toename van recreanten in het gebied, wat zou kunnen leiden tot negatieve effecten. De effecten van 

recreatiedruk moeten echter door de terreineigenaar gereguleerd en gezoneerd worden in het 

beheerplan of bijvoorbeeld een visitormanagementplan. Deze effecten kunnen niet toegeschreven 

worden aan individuele recreatieondernemers in de omgeving van een beschermd gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Overige 

Een belangrijke meerwaarde van de camping is de mogelijkheid om de beleving van het beekdal verder 

te versterken. De diverse bronnen op en rond het terrein zijn letterlijk de parels om mee te pronken. Om 

het unieke landschap van essencomplexen, beekdalen en bronnen zichtbaarder te maken worden er 

doorzichten gemaakt langs de zuidzijde van het terrein. Dit is eenvoudig te realiseren door de bestaande 

ondergroei op deze aangewezen plaatsen te verwijderen. De veelal markante eiken direct op de insteek 

van het beekdal worden zo ontzien, hier kan onderdoor worden gekeken.  

 

Zoals eerder in deze rapportage aangegeven is er in 2009 een bedrijfsnatuurplan opgesteld. Hier worden 

o.a. voorstellen gedaan voor de beplanting van de camping. Deze omvorming van veelal coniferen naar 

een streekeigen, inheemse beplanting is al in volle gang. Voor een nader toelichting wordt dan ook 

verwezen naar dit bedrijfsnatuurplan. De nieuw aan te leggen singels ter hoogte van de uitbreiding oost 

en west (paragraaf 2.2 en 2.3) worden eveneens uitgevoerd met inheems, streekeigen plantmateriaal, 

conform dit bedrijfsnatuurplan. De maatregelen vanuit Terug naar de Bron zullen de beleving van het 

landschap nog verder versterken. Dit wordt kort toegelicht in het volgende hoofdstuk. 

 

 

Figuur 5. Plangebied en begrenzing Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek. 
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3 HERSTELMAATREGELEN TERUG NAAR DE BRON

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de herstelmaatregelen vanuit terug naar de bron kort toegelicht. Voor een 

uitgebreide beschrijving van de gebiedskenmerken en systeemanalyse wordt verwezen naar het rapport 

‘Poelbeek de Witte Berg’ van De Bosgroepen. De hierna genoemde maatregelen zijn erop gericht het 

unieke bronsysteem waar mogelijk te herstellen en het landschap beleefbaarder te maken. Gasten 

worden op deze manier bewuster van het unieke bron- en beeksysteem. 

3.2 Bronvijver 

De bestaande bronvijver wordt opgeschoond en het peil wordt verder opgezet (tot aan de onderkant van 

de steiger). De huidige overlaat wordt vervangen door een stapstenen overlaat waardoor het bronwater 

trapsgewijs en zichtbaar het beekdal in stroomt. Vissoorten die vertroebeling (bodemwoelers) 

veroorzaken worden weggevangen en elders geplaatst zodat een heldere vis- en zwemvijver ontstaat. 

3.3 Verondiepen Poelbeek 

De Poelbeek wordt over het aangegeven tracé op de inrichtingskaart sterk verondiept. Door 

terugschrijdende erosie is de beek diep ingesleten (zie figuur 6). Hierdoor heeft de beek een sterk 

drainerende werking op de omgeving met verdroging als gevolg. De kenmerkende soorten van 

bosbronnen zijn nog aanwezig maar wordt door verdroging en verruiging geleidelijk overwoekerd en 

verdrongen. Door de beekbodem te verondiepen wordt de drainerende werking verminderd en zal de van 

nature aanwezige bronactiviteit langs de flanken worden verstrekt. De verruiging zal hierdoor afnemen 

en de kenmerkende bronsoorten kunnen zich herstellen. Dit heeft uiteraard een positieve uitwerking op 

de beleving van het beekdal. Het uittreden van bronwater met de daarbij kenmerkende soorten wordt 

weer zichtbaar in het beekdal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6. Sterk ingesleten Poelbeek met als gevolg verdroging en 

daardoor ook verruiging van het beekdal. 

3.4 Voorde 

In de bestaande toegangsweg naar de zuidelijk gelegen akker op de Oud - Ootmarsummer Esch wordt 

een voorde aangelegd. Deze ‘doorwaadbare plaats’ wordt uitgevoerd in breuksteen en zal in combinatie 

met de wandelroute het beekdal meer beleefbaar maken. De voorde is tevens een belangrijke ingreep 

om de verondiepte beekbodem vast te houden.  
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3.5 Wandelpad 

Het bestaande wandelpad wordt aantrekkelijker gemaakt waardoor de mensen op de camping meer 

uitgedaagd worden het beekdal te gaan verkennen. De bestaande verharding in het beekdal en de 

aanwezige stortplaatsen van afval worden verwijderd. Op de locatie waar het pad de beek kruist en waar 

het nat is vanwege het uittredende bronwater, zullen stapstenen worden aangelegd. De wandelroute 

loopt via het beekdal in oostelijke richting langs de nieuw ingerichte natuur en biedt de gelegenheid om 

optimaal van het Twente landschap te kunnen genieten (figuur 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. Wandelroute langs de Poelbeek. 

3.6 Overige herstelmaatregelen 

Op diverse plaatsen worden sloten gedempt of verondiept om zo het (grond) watersysteem verder te 

herstellen. Het dakwater van de centrumvoorzieningen wordt afgekoppeld en op de bronvijver 

aangesloten. Hierdoor wordt het regenwater niet meer versneld op de beek geloosd maar ontstaat er bij 

veel neerslag een gecontroleerde piekafvoer. Stortplaatsen van tuinafval  worden verwijderd en zijn in 

het vervolg niet meer acceptabel in dit unieke beekdalsysteem. Ook worden er 2 caravans (rode kruisjes 

op inrichtingskaart), die in de huidige situatie letterlijk in het beekdal staan, verwijderd. Deze locatie wordt 

terug gegeven aan de natuur.   
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Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving – Uitbreiding Camping De Witte Berg, Nutter 
 
Het plan van Camping De Witte Berg maakt het mogelijk om de camping uit te breiden naar 
een grotere omvang. Hieronder is integraal de gewenste uitbreiding van de camping 
weergeven: 
 

 Aan de westzijde worden 15 nieuwe toeristische campingplaatsen gerealiseerd; 

 Aan de oostzijde worden ca. 40 nieuwe toeristische campingplaatsen gerealiseerd; 

 Het huidige sportveldje heeft de bestemming ‘Agrarisch’. Voor deze locatie is een 
nieuwe bestemming gewenst die mogelijkheden biedt voor dagrecreatie; 

 Het centraal zomerhuisjes terrein heeft als huidige bestemming ‘Kampeerterrein’. 
Voor deze locatie is een bestemming gewenst die mogelijkheid biedt voor exploitatie 
van zomerhuisjes; 

 De bestaande bouwvlakken van de centrumvoorzieningen en bedrijfswoningen 
worden iets verruimd; 

 In de nieuwe situatie is een nieuwe parkeerplaats ingericht. Hierop ligt nu nog de 
bestemming ‘Agrarisch’. De oppervlakte van de parkeerplaats is 400 m² en biedt 
ruimte voor ca. 20 auto’s. 

 
Voor een uitgebreide toelichting van de uitbreiding wordt verwezen naar de toelichting van het 
bestemmingsplan en het inrichtingsplan.  

 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving  
In de Omgevingsvisie heeft de provincie Overijssel de basis gelegd voor een nieuw 
instrument: de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (hierna: kwaliteitsimpuls). De provincie 
biedt daarmee ruimte aan grootschalige uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen in het 
buitengebied, onder de voorwaarde dat er tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke 
kwaliteit van het buitengebied. De kwaliteitsimpuls is van toepassing op ontwikkelingen die 
niet in het geldende bestemmingsplan passen. De provincie ziet dit als een nieuw instrument 
om ruimtelijke kwaliteit te realiseren en meer mogelijkheden te bieden tot maatwerk. In de 
Omgevingsvisie staat het volgende: 
 
“Bij grootschalige ontwikkelingen (nieuw of uitbreiding van bestaand) wordt naast een 
investering in de ontwikkeling zelf tegelijkertijd geïnvesteerd in de omgevingskwaliteit. Op 
deze manier voorkomen of compenseren we aantasting van de omgevingskwaliteit en een 
verlies aan ecologisch en landschappelijk kapitaal als gevolg van de nieuwe ontwikkeling. Dat 
er voldoende wordt gecompenseerd moet blijken uit een ruimtelijke onderbouwing. Hiervoor 
kan de gemeente een kader opstellen waarin het beoogde evenwicht tussen ontwikkeling van 
bebouwing en de investering in ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd.” (Omgevingsvisie Overijssel 
2009, p.82) 
 
Uitwerking KGO door gemeente Dinkelland 
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de gemeente Dinkelland samen met Tubbergen 
het werkboek KGO uitgewerkt.  
 
Het beleidskader van de provincie dient als toetsingskader voor de gemeente om 
aangevraagde ontwikkelingen in het landelijk gebied te kunnen beoordelen op basis van de 
kwaliteitsimpuls.  
 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving 
De kwaliteitsimpuls is een ontwikkelingsgerichte aanpak die voortkomt uit de ambitie om 
ontwikkelingen in het buitengebied samen te laten gaan met een impuls in de ruimtelijke 
kwaliteit. Met het instrument wordt ruimte geboden voor sociaaleconomische ontwikkeling als 
deze vanuit zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik verantwoord is, past in het 
ontwikkelingsperspectief ter plekke en volgens de Catalogus Gebiedskenmerken wordt 
uitgevoerd. Aan de geboden ontwikkelingsruimte worden dus voorwaarden gesteld om de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit te kunnen realiseren. In alle gevallen gaat het daarbij minimaal 
om een goede ruimtelijke inpassing van de ontwikkeling zelf (basisinspanning). Bij 
grootschalige ontwikkelingen (nieuw of uitbreiding van het bestaande) wordt naast een 



 

 

investering in de ontwikkeling zelf, tegelijkertijd geïnvesteerd in de omgevingskwaliteit 
(aanvullende inspanning). 
 
Voor het KGO worden de uitgangspunten van de Omgevingsvisie Overijssel gehanteerd:  
 

1. Elke ontwikkeling dient beoordeelt te worden vanuit het aspect ruimtelijke kwaliteit;  
2. Bij grootschalige ontwikkelingen (nieuw of uitbreiding van bestaand) wordt naast een 

investering in de ontwikkeling zelf tegelijkertijd geïnvesteerd in de omgevingskwaliteit.  
3. De ontwikkelingsruimte die men krijgt dient in evenwicht te zijn met investeringen 

(prestaties) in de ruimtelijke kwaliteit. 
4. De principes van ruimtelijke kwaliteit gelden voor elk planproces en dienen bij elk 

initiatief/ontwerp/opgave te worden toegepast. 
 
Kwaliteitsimpuls of basisinspanning?  
In het beleid wordt onderscheidt gemaakt tussen een basisinspanning en de kwaliteitsimpuls. 
Dit onderscheidt komt voort uit de omgevingsvisie van de provincie Overijssel. Hierin staat het 
volgende: 
 
“Bij grootschalige ontwikkelingen (nieuw of uitbreiding van het bestaande) wordt naast een 
investering in de ontwikkeling zelf, tegelijkertijd geïnvesteerd in de omgevingskwaliteit 
(aanvullende inspanning).” 
 
Een kleinschalige ontwikkeling zijn gevallen waarbij de ontwikkeling middels het 
bestemmingsplan medewerking kan worden verleend. Deze hebben een kleinschalige impact 
waarvoor alleen basisinspanning geldt. 
 
Van een grootschalige ontwikkeling is sprake wanneer een partiële bestemmingsplan nodig is 
voor de ontwikkeling. Op dat moment moet naast de basisinspanning ook een aanvullende 
kwaliteitsimpuls plaatsvinden. In het beleid is gezocht naar evenwicht van de investering die 
de ontwikkeling met zich mee brengt.  
 
De ontwikkeling voor Camping De Witte Berg wordt aangemerkt als een grootschalige 
ontwikkeling, omdat een bestemmingsplanherziening nodig is voor het realiseren van het 
beoogde plan. Dat betekent dus dat voldaan moet worden aan de KGO. In deze 
onderbouwing wordt inzichtelijk gemaakt dat de investering in de ruimtelijke kwaliteit 
voldoende is om aan de KGO te voldoen. 
 
Toepassing KGO 
Als eerste wordt onderscheid gemaakt in gebonden en niet gebonden activiteiten in het 
buitengebied. Wanneer het gaat om aan het buitengebied gebonden activiteiten, betreft het 
activiteiten of ontwikkelingen die feitelijk thuis horen in het buitengebied. De tegenprestatie 
kan dan ook minder zijn dan de volledige waardevermeerdering. Er wordt uitgegaan dat bij 
deze activiteiten of ontwikkelingen 25% van de waardevermeerdering voldoende is voor een 
evenwichtige investering in de ruimtelijke kwaliteit. De uitbreiding van Camping Witte Berg is 
een aan functioneel aan het buitengebied gebonden ontwikkeling, waardoor dus 25% van de 
meerwaarde geïnvesteerd moet worden in de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.  
 
In het beleidskader wordt uitgegaan van gemiddelde basisbedragen. Deze bedragen zijn ook 
toegepast bij de toetsing van de kwaliteitsimpuls voor Camping De Witte Berg.  
 
De uitbreiding van het kampeerterrein behelst in totaal 15100 m², wat neer komt op een 
waardevermeerdering van € 45.300,00. Hier staat de realisering van een stuk nieuwe natuur 
(paardenwei) tegenover, wat een waardevermindering van de gronden geeft van € 48.000. 
Gezien het feit dat slechts 25% van de meerwaarde geïnvesteerd hoeft te worden, komt het 
bedrag wat de camping moet investeren in ruimtelijke kwaliteit op € 11.325. Het totale bedrag 
wat geïnvesteerd wordt is € 48.000, waarmee aangetoond is dat de investering ruimschoots 
voldoet aan de benodigde kwaliteitsimpuls.  
 
De volledige berekening is te zien op de volgende pagina. 

  



 

 



 



 

 

BIJLAGE 3 



 



datum 16-1-2014
dossiercode    20140116-63-8250

Geachte heer/mevrouw Aukje de Graaf,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de websitehttp://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets wordt in uwplan geen
waterschapsbelangen geraakt. U volgt de procedure geenwaterschapsbelang. Dit houdt in dat u direct door kunt gaan met
deplanvorming van uw plan en onderstaande tekst kunt opnemen in hetplan.

Paragraaf geen waterschapsbelang

Deze paragraaf geen waterschapsbelang heeft betrekking op hetplan

De WaterToets 2012
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HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan Ootmarsum - Camping De Witte Berg met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.BUIBP0102-0401 van de gemeente Dinkelland; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij beho-
rende bijlage; 

1.3  aan-huis-verbonden beroep: 
een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, me-
disch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, 
uitgezonderd prostitutie, dat in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend door de gebrui-
ker, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een 
ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming 
is; 

1.4  aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevol-
ge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van 
deze gronden; 

1.5  aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6  ander bouwwerk: 
een bouwwerk, geen gebouw, geen bijbehorend bouwwerk en geen overkapping zijnde;     

1.7  bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;  

1.8  bed and breakfast: 
het bieden van de, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot 
recreatief nachtverblijf en ontbijt aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;  

1.9  bedrijfsvloeroppervlakte: 
de totale oppervlakte van de voor bedrijfsuitoefening benodigde bedrijfsruimte, inclu-
sief de verkoopvloeroppervlakte, opslag- en administratieruimten en dergelijke;    

1.10  bedrijfswoning: 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon en familieleden tot de 2e graads, wiens huisvesting daar, 
gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is; 
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1.11  bestaande situatie (bebouwing en gebruik): 
ten aanzien van de aanwezige bouwwerken en de werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden, en het overige gebruik: 
bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan;  

1.12  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak;  

1.13  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;  

1.14  bijbehorend bouwwerk: 
een functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, 
daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw of ander bouwwerk met 
een dak; 

1.15  bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het ver-
groten van een bouwwerk; 

1.16  bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak;  

1.17  bouwlaag: 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 
hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane 
grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder, met dien verstande dat de hoogte 
van een bouwlaag niet meer mag bedragen dan 4 m;     

1.18  bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten;  

1.19  bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel;  

1.20  bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de re-
gels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;  

1.21  bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of 
op de grond;  

1.22  chalet: 
een niet-zelfstandig verrijdbaar demontabel bouwwerk, bestaande uit hout of kunststof, 
zonder wielas en vaste verankering in de grond, dat naar de aard en de inrichting is be-
doeld voor recreatief dag- en/of nachtverblijf en niet als kampeermiddel valt aan te 
merken; 
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1.23  dak: 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;   

1.24  detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, 
het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor 
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of be-
drijfsactiviteit; 

1.25  Ecologische Hoofdstructuur: 
een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met bestaande en po-
tentiële natuurwaarden van (inter)nationaal belang met als doel de veiligstelling van 
soorten en ecosystemen; 

1.26  erotisch getinte vermaaksfunctie: 
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstellingen 
en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, 
een seksclub en een seksautomatenhal; 

1.27  evenement: 
elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toegankelijke festiviteit, 
grootschalige sportwedstrijd, auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, georganiseerd 
vuurwerk en alle overige tot vermaak en recreatie bedoelde activiteiten, met uitzonde-
ring van markten als bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in de Wet op 
de kansspelen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet 
openbare manifestaties, voorzover de activiteiten een aaneengesloten periode van ten 
hoogste 14 dagen omvatten; 

1.28  extensief dagrecreatief medegebruik: 
een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de func-
tie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wande-
len, fietsen, paardrijden, kanoën, vissen, picknicken, of een naar de aard daarmee gelijk 
te stellen medegebruik;    

1.29  gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt; 

1.30  gebruiksmogelijkheden: 
de mogelijkheden om gronden en bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende 
bestemming te gebruiken; 

1.31  groepsaccommodatie: 
een groepsverblijf met meer dan acht slaapplaatsen, niet zijnde mobiele kampeeronder-
komens of stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd door groepen als kort 
verblijf; 
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1.32  hoofdgebouw: 
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlij-
king van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer pan-
den of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belang-
rijkst is; 

1.33  hoofdverblijf: 
het adres/de plaats die fungeert als het centrum van de sociale en maatschappelijke ac-
tiviteiten van betrokkene, waarbij betrokkene moet zijn ingeschreven in de Gemeente 
Basisadministratie Persoonsgegevens op dat adres en/of betrokkene het adres heeft op-
gegeven bij de Belastingdienst  als hoofdadres en/of uit de feitelijke omstandigheden 
blijkt dat het adres als hoofdverblijf moet worden aangemerkt; 

1.34  horecabedrijf: 
een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse wor-
den verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet 
in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte ver-
maaksfunctie; 

1.35  huishouden: 
een zelfstandig(e) dan wel samenwonend persoon of groep van personen die binnen 
een complex van ruimten gebruik maken van dezelfde voorzieningen zoals een keuken, 
sanitaire voorzieningen en de entree;  

1.36  jaarstandplaats: 
het terreingedeelte dat bestemd is voor het plaatsen van een kampeermiddel dat gedu-
rende het gehele jaar aldaar aanwezig mag zijn;   

1.37  kampeermiddel: 
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel 
enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is be-
stemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;   

1.38  kampeerterrein: 
een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht om daarop gelegenheid te geven 
tot het plaatsen dan wel geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van re-
creatief dag- en nachtverblijf;   

1.39  kantine: 
een ruimte waarin bedrijfsuitoefening is gericht op het tegen vergoeding verstrekken 
van maaltijden, eenvoudige etenswaren en dranken;   

1.40  kantoor: 
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden; 
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1.41  kap: 
een geheel of gedeeltelijk niet horizontale dakconstructie gevormd door ten minste 
twee schuin hellende dakschilden met een helling van elk ten minste 15° en ten hoogste 
75°; 

1.42  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten: 
het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van bedrijfsmatige activitei-
ten, geheel of overwegend door middel van handwerk, geen detailhandel zijnde en pros-
titutie, waarvan de omvang van de activiteiten zodanig is, dat het woonhuis in overwe-
gende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking heeft die met de 
woonfunctie in overeenstemming is; 

1.43  kunstobject: 
voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde; 

1.44  landschappelijke waarden: 
waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van 
waarneembare structuren en/of elementen in dat gebied; 

1.45  meetverschil: 
een door de feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in 
het veld en een aangegeven bestemmings- of bouwgrens; 

1.46  milieusituatie: 
de waarde van een gebied in milieuhygiënische zin die wordt bepaald door de mate van 
scheiding tussen milieugevoelige en milieubelastende functies, daarbij in het bijzonder 
gelet op het voorkómen dan wel beperken van hinder door geur, stof, geluid, gevaar, 
licht en/of trilling; 

1.47  natuurlijke waarden: 
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige 
en biologische elementen voorkomende in dat gebied. Onderdeel van de natuurlijke 
waarden vormt steeds een beoordeling van de soortbescherming op basis van de Flora- 
en faunawet; 

1.48  normaal onderhoud: 
het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed 
beheer en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming be-
horen;  

1.49  ondergeschikte horeca: 
een vorm van horeca, in de vorm van het verstrekken van dranken en kleine versnape-
ringen, die ondergeschikt is aan en ten dienste staat van de functie waarbij de horeca 
wordt uitgeoefend, niet zijnde een zalencentrum, discotheek of een daarmee gelijk te 
stellen horecabedrijf; 
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1.50  overig bouwwerk: 
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duur-
zaam met de aarde is verbonden; 

1.51  overkapping: 
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel 
met ten hoogste één wand;   

1.52  pand: 
de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 
eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluit-
baar en afsluitbaar is; 

1.53  peil: 
a.  voor overige bebouwing in geaccidenteerd terrein: de bestaande gemiddelde 

bouwhoogte van het terrein op het punt waar deze direct grenst aan de gevel welke 
is gericht naar het openbare gebied waarop het bouwperceel ontsloten wordt; 

b. voor gebouwen op een perceel in niet geaccidenteerd terrein, waarvan de hoofd-
toegang aan een weg grenst, mits het gebouw op een afstand van niet meer dan 20 
m van die weg is gelegen: 35 cm boven de kruin van die weg ter plaatse van de 
hoofdtoegang; 

c. in andere gevallen bij gebouwen op een perceel in niet geaccidenteerd terrein: de 
gemiddelde bouwhoogte van het terrein op het punt waar dit direct grenst aan de 
gevel die is gericht naar het openbare gebied waarop het  bouwperceel ontsloten 
wordt; 

d. voor overige andere bouwwerken: de gemiddelde bouwhoogte van het aansluitende 
terrein; 

1.54  permanente bewoning: 
het (al dan niet tijdelijk) gebruiken van een voor recreatie bestemd verblijf als hoofdver-
blijf;  

1.55  productiegebonden detailhandel: 
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd 
en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is 
aan de productiefunctie en waarvoor geen winkelruimtes worden ingericht; 

1.56  prostitutie: 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
tegen vergoeding; 

1.57  prostitutiebedrijf: 
een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk be-
stemd, dan wel in gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie; 

1.58  recreatief verblijf: 
verblijf dat plaatsvindt in het kader van de weekend- en/of verblijfsrecreatie; 
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1.59  recreatiewoning en/of hotellodge: 
een gebouw dat naar de aard en de inrichting is bedoeld voor recreatief verblijf en 
waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben; 

1.60  stacaravan: 
een zelfstandig verplaatsbaar bouwwerk, bestaande uit een lichte constructie en uit lich-
te materialen met wielas, dat naar de aard en de inrichting is bedoeld voor recreatief 
dag- en/of nachtverblijf, die gedurende meerdere jaren op een kampeerterrein op de-
zelfde plaats blijft staan en als kampeermiddel valt aan te merken; 

1.61  straat- en bebouwingsbeeld: 
de waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin, die wordt bepaald door de mate 
van samenhang in aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op een goede 
verhouding tussen bouwmassa en open ruimte, een goede hoogte- en breedteverhou-
ding tussen de bebouwing onderling en de samenhang in bouwvorm en ligging tussen 
bebouwing die ruimtelijk op elkaar is georiënteerd; 

1.62  tenthuisje: 
een demontabele, lichte constructie met lichte materialen, waaronder tentdoek, voor 
vier tot zes personen met slaap-, kook- en zitgelegenheid, niet bedoeld voor de huisves-
ting van groepen; 

1.63  trekkershut: 
een houten huisje met slaap- en kookgelegenheden zonder verwarming of sanitaire 
voorzieningen dat dienst doet in plaats van een zelf meegenomen tent of caravan; 

1.64  verkeersveiligheid: 
de waarde van een gebied voor de veiligheid van het verkeer, die wordt bepaald door de 
mate van overzichtelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitrit-
ten) en de (mogelijke) effecten van bebouwing en overige inrichtingselementen op de 
gedragingen van verkeersdeelnemers; 

1.65  verkoopvloeroppervlakte: 
de totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke en zichtbare winkelruimte, 
inclusief de etalageruimte en de ruimte achter de toonbank; 

1.66  vloeroppervlakte: 
de totale oppervlakte van hoofdgebouwen en aan- en bijgebouwen op de begane grond; 

1.67  voorgevel: 
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met 
meer dan één naar de weggekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter 
plaatse en/of de feitelijke indeling van het gebouw, als voorgevel moet worden aange-
merkt; 

1.68  weekend- en/of verblijfsrecreatie: 
het recreatief doorbrengen van één of meer nachten buiten de vaste woonplaats, uitge-
zonderd sociale bezoeken aan familie, vrienden, kennissen en zakenbezoeken; 
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1.69  woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden; 

1.70  woonhuis: 
een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of 
gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijnings-
vorm als een eenheid beschouwd kan worden; 

1.71  woonsituatie: 
de waarde van een gebied voor de woonfunctie die wordt bepaald door de situering van 
om die woonfunctie liggende functies en bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op de 
daglichttoetreding, het uitzicht, de mate van privacy en het voorkómen of beperken van 
hinder. 
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Artikel 2  Wijze van meten 
 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk 
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.2  de dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.3  de goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

2.4  de hoogte van een dakopbouw: 
vanaf de afdekking van de bovenste bouwlaag tot aan het hoogste punt van de dakop-
bouw; 

2.5  de hoogte van een kap: 
vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan 
het hoogste punt van de kap; 

2.6  de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.7  de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neer-
waarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van het bouwwerk: 
 bij het bepalen van de oppervlakte worden overstekken aan buitenwerkse gevel-

vlakken meegerekend. 
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HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Bos - Natuur 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bos - Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bos en bebossing, waaronder houtsingels; 
b. natuur; 
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van cultuurhistorie, de natuurlijke en de 

landschappelijke waarden van de bos- en natuurgebieden; 
d. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of partijen, al 

dan niet mede bestemd voor waterberging; 
e. recreatiewoningen, inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken en kelders, 

ter plaatse van de aanduiding "recreatiewoning"; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
f. het extensief agrarisch medegebruik; 
g. het extensief dagrecreatief medegebruik; 
h. paden en wegen; 
i. speelvoorzieningen; 
j. nutsvoorzieningen; 
 
met de daarbijbehorende: 
k. andere bouwwerken. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Algemeen 
Op de voor 'Bos - Natuur' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zo-
ver dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 3.1.  

3.2.2  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden mogen, behoudens recreatiewoningen, inclusief aangebouwde 
bijbehorende bouwwerken en kelders, geen gebouwen en overkappingen worden ge-
bouwd. 

3.2.3  Recreatiewoningen, inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken en kel-
ders 
Voor het bouwen van recreatiewoningen, inclusief aangebouwde bijbehorende bouw-
werken en kelders, gelden de volgende regels: 
a. de recreatiewoningen, inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken en kel-

ders, zullen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "recreatie-
woning"; 

b. er zullen gezamenlijk binnen de bestemmingen 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 1' 
en/of 'Bos - Natuur' ten hoogste 14 recreatiewoningen, inclusief aangebouwde bij-
behorende bouwwerken en kelders, worden gebouwd; 
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c. de inhoud van een recreatiewoning, inclusief de aangebouwde bijbehorende bouw-
werken, en exclusief de kelders, zal ten hoogste 300 m³ bedragen; 

d. een kelder zal binnen het grondoppervlak van de recreatiewoning worden gebouwd; 
e. een kelder bedraagt ten hoogste 1 bouwlaag; 
f. een recreatiewoning, inclusief de aangebouwde bijbehorende bouwwerken, zal vrij-

staand worden gebouwd; 
g. de goothoogte van een recreatiewoning en aangebouwd bijbehorend bouwwerk zal 

ten hoogste 3,00 m bedragen; 
h. de bouwhoogte van een recreatiewoning en aangebouwd bijbehorend bouwwerk 

zal ten hoogste 6,00 m bedragen, waarbij een tweede bouwlaag in de kap is toege-
staan; 

i. de onderlinge afstand tussen recreatiewoningen, inclusief aangebouwde bijbeho-
rende bouwwerken, zal ten minste 10,00 m bedragen; 

j. de afstand van een recreatiewoning en de aangebouwde bijbehorende bouwwerken 
tot de perceelsgrens zal ten minste 2,00 m bedragen.  

3.2.4  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken zal ten hoogste 2,00 m bedra-

gen. 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

3.3.1  Verkleinen onderlinge afstand recreatiewoningen en aaneen bouwen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.3 on-
der f en i in die zin dat recreatiewoningen, inclusief de aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken, aaneen worden gebouwd en de onderlinge afstand tussen recreatiewo-
ningen wordt verkleind in die zin dat recreatiewoningen geschakeld worden gebouwd, 
mits: 
a. ten hoogste 4 recreatiewoningen aaneen worden gebouwd; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de ge-

bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van recreatiewoningen voor permanente bewoning; 
b. het gebruik van recreatiewoningen anders dan ten behoeve van een bedrijfsmatige 

exploitatie; 
c. het gebruik van recreatiewoningen voor de huisvesting van elders werkzaam zijnde 

arbeiders; 
d. het gebruik van kelders onder recreatiewoningen als verblijfsruimte; 
e. het gebruik van de gronden binnen de bestemmingen 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 

1' en/of 'Bos - Natuur' voor gezamenlijk meer dan 14 recreatiewoningen, inclusief 
aangebouwde bijbehorende bouwwerken en kelders. 
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3.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijn-
de, of van werkzaamheden 

3.5.1  Omgevingsvergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omge-
vingsvergunning vereist: 
 het af- en/of vergraven en/of ophogen van gronden; 
 het verwijderen van bomen en/of houtgewas, alsmede de verwijdering van bodem- 

en oevervegetaties; 
 het aanplanten van bomen en/of houtgewas; 
 het dempen, graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, sloten en/of 

andere watergangen en/of -partijen; 
 het aanbrengen van oppervlakte verhardingen; 
 het aanleggen van fiets- en voetpaden; 
 het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief me-

degebruik en/of het educatief medegebruik; 
 het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport- energie- en/of tele-

communicatiekabels en/of -leidingen. 

3.5.2  Uitzondering 
Het bepaalde in lid 3.5.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud en/of het normale bosbeheer betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.  

3.5.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden van de 
bos- en natuurgebieden.  
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Artikel 4  Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. standplaatsen voor kampeermiddelen, waaronder stacaravans en naar de aard 

daarmee gelijk te stellen onderkomens met daarbijbehorende bergingen; 
b. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in 

combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep dan wel een klein-
schalige bedrijfsmatige activiteit; 

c. gebouwen en overkappingen voor zover ten dienste van het recreatieterrein, ten 
behoeve van: 
1. dienstverlening, waaronder recepties; 
2. horecadoeleinden; 
3. detailhandel; 
4. sport- en speeldoeleinden; 
5. een groepsaccommodatie; 
6. recreatieappartementen; 
7. zwembaden; 

al dan niet in combinatie met ruimten ten behoeve van sanitaire voorzieningen en on-
derhoud en beheer; 
d. gebouwen en overkappingen ten behoeve van: 

1. sanitaire voorzieningen; 
2. het onderhoud en het beheer; 

e. recreatiewoningen, inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken en kelders, 
ter plaatse van de aanduiding "recreatiewoning"; 

f. trekkershutten en tenthuisjes; 
g. een zwemplas, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - zwem-

plas'; 
h. een hoofdontsluiting van het recreatiepark, ter plaatse van de aanduiding 'ont-

sluiting'; 
met de daarbijbehorende: 
i. tuinen, erven en terreinen; 
j. sport- en speelterreinen; 
k. wegen en paden; 
l. parkeervoorzieningen; 
m. beplanting en bebossing; 
n. water; 
o. andere bouwwerken. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Stacaravans en naar de aard daarmee gelijk te stellen onderkomens met daar-
bijbehorende bergingen 
Voor het bouwen van stacaravans en naar de aard daarmee gelijk te stellen onderko-
mens en daarbijbehorende bergingen gelden de volgende regels: 



blz 14  101203.03  

Rho Adviseurs B.V.                                                             Bestemmingsplan Ootmarsum - Camping De Witte Berg   
  Status: Vastgesteld / 25-03-2014  

a. het aantal stacaravans en naar aard daarmee gelijk te stellen onderkomens zal ten 
hoogste 53 bedragen; 

b. de vorm van een stacaravan of een naar de aard daarmee gelijk te stellen onderko-
men zal rechthoekig te zijn; 

c. de oppervlakte van een stacaravan of een naar de aard daarmee gelijk te stellen on-
derkomen zal, inclusief interne bergruimte en aanbouwen, zoals erkers, ten hoogste 
60 m² bedragen; 

d. de bouwhoogte van een stacaravan of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 
onderkomen zal ten hoogste 3,75 m bedragen; 

e. de breedte van een stacaravan of een naar de aard daarmee gelijk te stellen onder-
komen zal ten hoogste 4,50 m bedragen; 

f. per stacaravan of een naar de aard daarmee gelijk te stellen onderkomen zal één 
berging worden gebouwd; 

g. de oppervlakte van een berging zal ten hoogste 6,00 m² bedragen; 
h. de bouwhoogte van een berging zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

4.2.2  Bedrijfswoningen 
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels: 
a. een bedrijfswoning zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd ter plaat-

se van de aanduiding "bedrijfswoning"; 
b. de inhoud van een bedrijfswoning zal ten hoogste 750 m³ bedragen; 
c. de goothoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 3,50 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 9,00 m bedragen; 
e. de dakhelling van een bedrijfswoning zal ten minste 30°  en ten hoogste 60° bedra-

gen. 

4.2.3  Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de vol-
gende regels: 
a. de bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 1,50 m achter de voorgevel van de 

bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd; 
b. vrijstaande bijbehorende bouwwerken zullen ten hoogste op een afstand van 25,00 

m vanuit het dichtstbijzijnde punt van de bedrijfswoning worden gebouwd; 
c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswo-

ning zal ten hoogste 100 m² bedragen; 
d. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswo-

ning zal ten hoogste 75% van de oppervlakte van de bedrijfswoning bedragen; 
e. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 3,50 m bedragen; 
f. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk zal ten minste 1,00 m lager zijn dan 

de bouwhoogte van de bedrijfswoning; 
g. de dakhelling van een bijbehorend bouwwerk zal ten minste 30° en ten hoogste 60° 

bedragen. 
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4.2.4  Gebouwen en overkappingen lid 4.1. onder c 
Voor het bouwen van de in lid 4.1 onder c genoemde gebouwen en overkappingen gel-
den de volgende regels: 
a. de gebouwen en overkappingen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de goothoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 4,50 m bedra-

gen; 
c. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60º bedragen; 
d. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 12,00 m bedra-

gen. 

4.2.5  Gebouwen en overkappingen lid 4.1. onder d 
Voor het bouwen van de in lid 4.1 onder d genoemde gebouwen en overkappingen gel-
den de volgende regels: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal ten hoogste 

3% van het bestemmingsvlak bedragen;  
b. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,50 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 8,00 m bedragen;  
d. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 
e. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60º bedragen. 

4.2.6  Recreatiewoningen, inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken en kel-
ders 
Voor het bouwen van recreatiewoningen, inclusief aangebouwde bijbehorende bouw-
werken en kelders, gelden de volgende regels: 
a. de recreatiewoningen, inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken en kel-

ders, zullen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "recreatie-
woning"; 

b. er zullen gezamenlijk binnen de bestemmingen 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 1' 
en/of 'Bos - Natuur' ten hoogste 14 recreatiewoningen, inclusief aangebouwde bij-
behorende bouwwerken en kelders, worden gebouwd; 

c. de inhoud van een recreatiewoning, inclusief de aangebouwde bijbehorende bouw-
werken, en exclusief de kelders, zal ten hoogste 300 m³ bedragen; 

d. een kelder zal binnen het grondoppervlak van de recreatiewoning worden gebouwd; 
e. een kelder bedraagt ten hoogste 1 bouwlaag; 
f. een recreatiewoning, inclusief de aangebouwde bijbehorende bouwwerken, zal vrij-

staand worden gebouwd; 
g. de goothoogte van een recreatiewoning en aangebouwd bijbehorend bouwwerk zal 

ten hoogste 3,00 m bedragen; 
h. de bouwhoogte van een recreatiewoning en aangebouwd bijbehorend bouwwerk 

zal ten hoogste 6,00 m bedragen, waarbij een tweede bouwlaag in de kap is toege-
staan; 

i. de onderlinge afstand tussen recreatiewoningen, inclusief aangebouwde bijbeho-
rende bouwwerken, zal ten minste 10,00 m bedragen; 

j. de afstand van een recreatiewoning en de aangebouwde bijbehorende bouwwerken 
tot de perceelsgrens zal ten minste 2,00 m bedragen. 
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4.2.7  Trekkershutten en tenthuisjes 
Voor het bouwen van trekkershutten en tenthuisjes gelden de volgende regels: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de trekkershutten en tenthuisjes zal ten hoogste 

10% van het bestemmingsvlak bedragen;  
b. de oppervlakte van een trekkershut of een tenthuisje zal ten hoogste 30 m² bedra-

gen; 
c. de bouwhoogte van een trekkershut of een tenthuisje zal ten hoogste 4,00 m bedra-

gen. 

4.2.8  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van overige andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,50 m bedragen;  
b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 10,00 m bedragen. 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

4.3.1  Afwijkende vorm stacaravans en naar de aard daarmee gelijk te stellen onder-
komens 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2.1 on-
der b in die zin dat stacaravans en naar de aard daarmee gelijk te stellen onderkomens 
op een andere wijze dan rechthoekig vorm worden gegeven, mits: 
 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het samenhangend bebouwingsbeeld 

en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

4.3.2  Vergroten stacaravans en naar de aard daarmee gelijk te stellen onderkomens 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2.1 on-
der c in die zin dat de oppervlakte van een stacaravan of een naar de aard daarmee ge-
lijk te stellen onderkomen exclusief interne bergruimte wordt vergroot tot ten hoogste 
70 m², mits: 
 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het samenhangend bebouwingsbeeld 

en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

4.3.3  Verkleinen onderlinge afstand recreatiewoningen en aaneen bouwen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2.6 on-
der f en i in die zin dat recreatiewoningen, inclusief de aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken, aaneen worden gebouwd en de onderlinge afstand tussen recreatiewo-
ningen wordt verkleind in die zin dat recreatiewoningen geschakeld worden gebouwd, 
mits: 
a. ten hoogste 4 recreatiewoningen aaneen worden gebouwd; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de ge-

bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.3.4  Vergroten van trekkershutten en tenthuisjes 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2.7 on-
der b in die zin dat de oppervlakte van een trekkershut of tenthuisje wordt vergroot tot 
ten hoogste 40 m², mits: 
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 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het samenhangend bebouwingsbeeld 
en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.  

4.4  Specifieke gebruiksregels 

4.4.1  Toegestaan gebruik 
In overeenstemming met deze bestemming is: 
a. het gebruik van gedeelten van bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken voor 

de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsma-
tige activiteit, met inachtneming van de volgende voorwaarden: 
1. het beroep of bedrijf  wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de be-

drijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning, inclusief bijbehoren-

de bouwwerken, bedraagt  ten hoogste 30% van het vloeroppervlak van het 
hoofdgebouw; 

3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte bedraagt ten hoogste 50 m²; 
4. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
5. er vindt geen detailhandel plaats anders dan productiegebonden detailhandel; 

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel ten behoeve van de 
recreanten van het betreffende recreatieterrein, waarbij de gezamenlijke winkel-
vloeroppervlakte ten hoogste 100 m² bedraagt; 

c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor horecavoorzieningen ten behoeve 
van de recreanten van het betreffende recreatieterrein, waarbij de gezamenlijke ho-
recavloeroppervlakte ten hoogste 100 m² bedraagt;  

d. het gebruik van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenemen-
ten, festiviteiten, manifestaties en horecaterreinen en/of standplaatsen voor detail-
handel, indien die activiteiten  een aaneengesloten periode van minder dan 14 da-
gen omvatten. 

4.4.2  Strijdig gebruik 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gebouwen, waaronder de recreatiewoningen, en kampeermiddelen, 

met uitzondering van de bedrijfswoningen, voor permanente bewoning; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken anders dan ten behoeve van een bedrijfs-

matige exploitatie; 
c. het gebruik van gebouwen, waaronder de recreatiewoningen, en kampeermiddelen 

voor de huisvesting van elders werkzaam zijnde arbeiders; 
d. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning ontstaat; 
e. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen voor 

bewoning; 
f. het gebruik van kelders onder recreatiewoningen als verblijfsruimte; 
g. het gebruik van gronden en bouwwerken voor horecavoorzieningen anders dan ten 

behoeve van de recreanten van het recreatieterrein; 
h. het verwijderen van terreinafschermende beplanting, anders dan in de vorm van 

normaal onderhoud; 
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i. het gebruik van gronden voor kampeermiddelen en/of daarmee gelijk te stellen re-
creatieve onderkomens anders dan genoemd en bedoeld in lid 4.1 onder a; 

j. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken over-
eenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van de land-
schapsmaatregelen conform het in bijlage 1 opgenomen landschapsplan, teneinde 
te komen tot een goede landschappelijke inpassing; 

k. in afwijking van het bepaalde onder i mogen gronden en bouwwerken overeenkom-
stig de bestemming worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één jaar na 
het tijdstip van onherroepelijk worden van het bestemmingsplan uitvoering wordt 
gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform 
het in bijlage 1 opgenomen landschapsplan, teneinde te komen tot een goede land-
schappelijke inpassing; 

l. het gebruik van de gronden binnen de bestemmingen 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 
1' en/of 'Bos - Natuur' voor gezamenlijk meer dan 14 recreatiewoningen, inclusief 
aangebouwde bijbehorende bouwwerken en kelders. 

4.5  Afwijken van de gebruiksregels 

4.5.1  Afwijkende kampeermiddelen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.4 onder 
i, mits: 
a. ten hoogste 10% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak wordt ingericht met 

kampeermiddelen en/of naar de aard daarmee gelijk te stellen verblijfsrecreatieve 
onderkomens die afwijken van de kampeermiddelen die zijn genoemd en bedoeld in 
lid 4.1 onder a; 

b. de kampeermiddelen en naar de aard daarmee gelijk te stellen verblijfsrecreatieve 
onderkomens verplaatsbaar zijn; 

c. de kampeermiddelen en naar de aard daarmee gelijk te stellen verblijfsrecreatieve 
onderkomens op het maaiveld worden geplaatst en/of gebouwd; 

d. de bouwhoogte van een kampeermiddel of een naar de aard daarmee gelijk te stel-
len verblijfsrecreatief onderkomen ten hoogste 10,00 m bedraagt; 

e. er rekening wordt gehouden met de landschappelijke en agrarische waarden van de 
directe omgeving, waarbij agrarische bedrijven in de directe omgeving niet oneven-
redig in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad.  

4.5.2  Afwijken landschapsmaatregelen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.4.2 on-
der j en k indien in plaats van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in bijlage 1, 
andere landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien verstande dat: 
a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in bijlage 1 opgenomen land-

schapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de 
landschappelijke waarden waarvoor de in bijlage 1 genoemde landschapsmaatrege-
len zijn bepaald; 

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies 
en waarden. 
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4.6  Wijzigingsbevoegdheid 

4.6.1  Wijziging situering bouwvlakken 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de situering van 
bouwvlakken dan wel de bouwvlakken bij gelijkblijvende omvang worden aangepast, 
mits: 
 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 

verkeersveiligheid, het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aan-
grenzende gronden. 

 
4.6.2  Wijziging situering en/of omvang bedrijfswoning 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de situering en/of 
de omvang van een bouwvlak of de bouwvlakken wordt vergroot, met inbegrip van een 
aanpassing van de aanduiding "bedrijfswoning", mits: 
a. de overige regels van lid 4.2.2 van overeenkomstige toepassing blijven; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 

verkeersveiligheid, het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aan-
grenzende gronden. 

4.6.3  Tweede bedrijfswoning 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat een nieuw bouw-
vlak met de aanduiding "bedrijfswoning" wordt aangebracht ten behoeve van de bouw 
van een tweede bedrijfswoning, mits: 
a. de regels van lid 4.2.2 en 4.2.3 van overeenkomstige toepassing zijn; 
b. de bouw van een tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor het beheer en toezicht 

op het verblijfsrecreatieterrein; 
c. de tweede bedrijfswoning aan de wegzijde in de directe omgeving van de eerste be-

drijfswoning wordt gebouwd; 
d. er nog niet eerder een tweede bedrijfswoning is gebouwd; 
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijke 

waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 5  Waarde - Landschap 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Landschap' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ont-
wikkeling van waardevolle landschapselementen. 

5.2  Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) mogen 
op of in deze gronden geen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere bouwwer-
ken, behalve voor zover bestaand, worden gebouwd. 

5.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
 het verwijderen, vernielen en/of aantasten van waardevolle landschapselementen 

anders dan ten behoeve van het normale onderhoud. 

5.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming  
“Waarde - Landschap” gedeeltelijk wordt verwijderd, mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter realisering van een 

doorbraak van perceel naar perceel en die noodzakelijk is voor een goed landbouw-
kundig gebruik van de gronden, met een maximale breedte van 10,00 m; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 
waarden van het waardevolle landschapselement. 
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HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 6  Antidubbeltelregel 
 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waar-
aan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van la-
tere bouwplannen buiten beschouwing.  
 
Een eenmaal als bedrijfswoning gerealiseerd bouwwerk blijft bij de toepassing van deze 
regels aangemerkt als bedrijfswoning. 
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Artikel 7  Algemene bouwregels 

7.1  Bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsgrenzen 

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of be-
stemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overste-
kende daken, alsmede erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, lui-
fels, balkons en galerijen buiten beschouwing gelaten, mits: 
 de bouw- c.q. bestemmingsgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden. 

7.2  Maximale bouwhoogte 

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebou-
wen, worden plaatselijke verhogingen zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en 
lichtkappen, buiten beschouwing gelaten, mits: 
a. de oppervlakte per plaatselijke verhoging niet meer dan 10 m² bedraagt; 
b. de gezamenlijke oppervlakte van de verhogingen ten hoogste 50% van het dakvlak 

bedraagt; 
c. de verhoging leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale 

(bouw)hoogte van het betreffende gebouw bedraagt.  
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels 
 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 

anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten 
bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden; 

b. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- of 
vliegtuigen; 

c. het storten van puin en afvalstoffen; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.  
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Artikel 9  Overige regels 

9.1  Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van steden-
bouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woning-
wet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: 
het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 
de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 
de ruimte tussen bouwwerken.  
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Artikel 10  Algemene regels inzake afwijking 
 
Er kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden, met een omgevingsvergunning worden afgeweken van: 
 
a. de bestemmingsregels voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de 

plaats en richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband 
met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in 
die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking 
vergt; 

 
b. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen in die zin dat 

de bouwhoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals 
schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen wordt vergroot, mits: 
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 50 m2 bedraagt; 
2. de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betref-

fende gebouw bedraagt.  
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HOOFDSTUK 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 11  Overgangsrecht 

11.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omge-
vingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking 
naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet ge-
gaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in lid 11.1 sub a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouw-
werk als bedoeld in het lid 19.1. sub a met maximaal 10%. 

c. Lid 11.1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en 
in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling 
van dat plan. 

11.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerking-
treding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, 
behoudens voor zover uit de Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand 
onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke ha-
bitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde 
van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eer-
ste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig ge-
bruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt ver-
kleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden 
dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van dat plan. 
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Artikel 12  Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: 
 
 
Regels van het 
Bestemmingsplan Ootmarsum - Camping De Witte Berg 
van de gemeente Dinkelland. 
 
 
Behorend bij het besluit van ............................20........... 
 
 

==== 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Dhr. Heerdink is eigenaar van camping de Witte Berg. Hij is voornemens het bestaande campingterrein 

uit te breiden en deels her in te richten. Deze wensen zijn bekend bij gemeente Dinkelland en afgelopen 

jaren is al veel gecommuniceerd over wensen en mogelijkheden. Gemeente Dinkelland heeft een 

programma van eisen (d.d. 15 februari 2010) en een ‘nota van uitgangspunten bestemmingsplan 

recreatieterreinen Dinkelland’ (d.d. 30 juni 2011) opgesteld. Deze documenten dienen als basis voor de 

planologische medewerking van de Gemeente Dinkeland voor het wijzigen van het huidige 

bestemmingsplan. Ter voorbereiding zijn recent de volgende documenten opgesteld: 

• Bedrijfsplan; 

• Bedrijfsnatuurplan (Eelerwoude, 2009); 

• Natuurtoets (Aequator, 2009); 

• Inrichtingsplan Camping de Witte berg (Karel Hesselink, 2008); 

• Gebiedsanalyse Poelbeek de Witteberg (De Bosgroepen namens Terug naar de Bron). 
 

Een belangrijke eis ten aanzien van de uitbreidingswensen is een goede landschappelijk inpassing en 

inrichting van natuur ter compensatie. Het terrein van camping de Witte Berg wordt aan de zuidzijde 

begrensd door het dal van de Poelbeek. Door de kleinschaligheid en het reliëf op en rond het terrein past 

het perfect binnen het typische Noordoost Twentse landschap. Dhr. Heerdink heeft recent samenwerking 

gezocht  met het uitvoeringsprogramma Terug naar de Bron. Dit uitvoeringprogramma is al een aantal 

jaren van kracht en is gericht op herstel van bron- en beeksystemen in Noordoost Twente.  

 

Op 26 januari 2012 heeft een gezamenlijk overleg plaatsgevonden met dhr. Heerdink, de Gemeente 

Dinkelland (contactpersoon Patricia Ankersmid) en Waterschap Regge en Dinkel (contactpersoon Koen 

Bleumink). Tijdens het overleg is besproken dat de herstelmaatregelen vanuit Terug naar de Bron én de 

uitbreidingsplannen van de camping in 1 inrichtingsplan zullen worden geïntegreerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Camping de Witte Berg                                      
 

Voorliggende rapportage betreft een onderbouwing van de uitbreidingsplannen van de camping en de 

herstelmaatregelen vanuit Terug naar de Bron.  
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1.2 Doelstelling 

Doelstelling van het inrichtingsplan is te komen tot een landschappelijke inpassing van de voorgenomen 

uitbreiding en herinrichting van de camping de Witte Berg. Dit inrichtingsplan dient als basis voor de 

aanvraag voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Het inrichtingsplan is er op gericht om de 

gewenste uitbreiding te realiseren samen met een kwaliteitsimpuls voor landschap en natuur.  

1.3 Afbakening 

Het inrichtingsplan bestaat uit een inrichtingskaart (A3) met daarbij deze rapportage (A4) als 

onderbouwing van de uitbreiding en de maatregelen vanuit Terug naar de Bron. De voorgenomen 

uitbreiding en herinrichting van de camping worden na goedkeuring van de gemeente Dinkelland en de 

daarbij horende planologische procedure uitgevoerd door dhr. Heerdink. De herstelmaatregelen vanuit 

Terug naar de Bron worden gefinancierd en uitgevoerd door Waterschap Regge en Dinkel. Op de 

inrichtingskaart en in deze onderbouwing worden daarom de uitbreidingswensen en de 

herstelmaatregelen vanuit Terug naar de Bron apart weergegeven.  

 

Gemeente Dinkelland heeft aangegeven op korte termijn door te willen én te kunnen met het wijzigen 

van het bestemmingsplan. Omdat er al het nodige is geschreven en opgesteld t.b.v. van de 

uitbreidingswensen, is deze rapportage beknopt  gehouden. Voor een uitgebreidere toelichting en 

verdere gegevens over de bestaande situatie wordt verwezen naar voorgenoemde stukken en naar de 

gebiedsanalyse ‘ Poelbeek de Witte Berg’ van de Bosgroepen.  
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2 UITBREIDING EN HERINRICHTING CAMPING

2.1 Inleiding 

De inrichtingskaart in bijlage I geeft de bestaande situatie weer (waar, hoeveel en hoe er wordt 

gerecreëerd) samen met de voorgenomen uitbreidingen en herstelmaatregelen. In dit hoofdstuk worden 

de gewenste uitbreidingen van de camping kort toegelicht.  

2.2 Uitbreiding westzijde 

Deze locatie heeft als huidige bestemming ‘recreatieve doeleinden’. Een bij dit artikel opgenomen, 

aanvullende gebruiksbepaling verbiedt het plaatsen van kampeermiddelen op deze gronden. Voor deze 

locatie is een bestemming gewenst die mogelijkheid biedt voor ca. 15 toeristische campingplaatsen. Met 

toeristische campingplaatsen wordt bedoeld, losse kampeerplekken uitsluitend voor het plaatsen van 

een tent of een caravan. Het geheel wordt landschappelijk ingepast door de aanleg van een singel aan 

de noord- en zuidzijde van het te begrenzen terrein. Ten behoeve van de ontsluiting van het nieuwe 

kampeerveldje wordt een 2,20 m breed pad van grasbetonstenen aangebracht.  

2.3 Uitbreiding oostzijde 

Deze locatie heeft als huidige bestemming ‘agrarisch’. Voor deze locatie is een bestemming gewenst die 

mogelijkheid biedt voor ca. 40 toeristische campingplaatsen. Op deze locatie is het natuurlijk reliëf van 

de beekdal flank duidelijk zichtbaar (zie figuur 2). Om deze uitbreiding landschappelijk in te passen zal 

de exacte locatie van de kampeerplaatsen afhankelijk zijn van het reliëf ter plaatse. Het bestaande 

maaiveld zal niet worden vergraven. Indien noodzakelijk wordt er middels aanvoer van grond per 

kampeerplek het oppervlak geprofileerd. Hierbij is maximaal een laagdikte van 20 cm toegestaan.  

Alle plaatsen worden gesitueerd met het gezicht naar het beekdal. Op deze locatie mogen in de 

winterperiode geen kampeermiddelen blijven staan. Deze periode loopt van 6 oktober tot 31 maart. 

Langs de westzijde zal een 2,20 m breed pad van grasbetonstenen worden aangebracht. Om het 

kleinschalige karakter van het landschap te versterken wordt een singel tussen het nieuwe 

ontsluitingspad en de bestaande, vaste staanplaatsen aangebracht. Zie bijlage 2 dwarsdoorsnede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Aanwezige reliëf oostzijde              
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2.4 Sportveld 

Deze locatie heeft als huidige bestemming ‘agrarisch’ en is reeds in gebruik als sportveld. Voor deze 

locatie is een bestemming gewenst die mogelijkheden bied voor dagrecreatie, waarbij het plaatsen van 2 

doeltjes t.b.v. voetbal is toegestaan.  

                  

2.5 Centraal zomerhuisjes terrein 

Deze locatie heeft als huidige bestemming ‘kampeerterrein’. Voor deze locatie is een bestemming 

gewenst die mogelijkheid biedt voor de exploitatie van zomerhuisjes. Op deze manier kunnen de 

aanwezige bouwvlakken met bestaande zomerhuisjes worden verplaatst naar deze nieuwe locatie, welke 

langs de westzijde direct grenst aan bestaande zomerhuisjes. De 7 huidige bouwvlakken op de beboste 

beekdalflank worden opgeheven en middels uitsterfbeleid verplaatst naar deze nieuwe locatie hogerop in 

het terrein. Deze beboste beekdalflank wordt op deze wijze letterlijk teruggegeven aan de natuur. 

2.6 Verruimen bestaande bouwvlakken 

De bestaande bouwvlakken van de centrumvoorzieningen en bedrijfswoningen worden iets verruimd. Dit 

is op de inrichtingskaart weergegeven middels een witte arcering ter hoogte van de kantine en de 

werkschuur. Zo blijft ook in de toekomst de mogelijkheid gewaarborgd om aan de maatstaven van een 

moderne camping te voldoen. 

2.7 Parkeergelegenheid 

De camping biedt parkeergelegenheid aan bezoekers direct bij de receptie. Deze locaties zijn op de 

inrichtingskaart met een P aangegeven. Alle type plaatsen bieden de mogelijkheid om direct  op dan wel 

naast de gehuurde verblijfplaats te parkeren. Om ook tijdens topdagen (feestdagen) voldoende 

parkeergelegenheid te bieden, is op de inrichtingskaart een nieuwe parkeerplaats aangegeven. De 

locatie van deze nieuwe parkeerplaats heeft als huidige bestemming ‘agrarisch’. Voor deze locatie is een 

bestemming gewenst die mogelijkheid bied voor een parkeerplaats. De parkeergelegenheid krijgt een 

oppervlak van 400 vierkante meter en biedt ruimte voor ca. 20 auto’s.  

2.8 Nieuwe natuur 

Ter compensatie voor de uitbreiding wordt  het grootste deel van de ‘Paardenwei’ ingericht als nieuwe 

natuur. Dit perceel heeft vooralsnog een agrarische bestemming. Het perceel zal een natuurbestemming 

moeten krijgen. Het betreft het perceel  ten oosten van het terrein zoals weergegeven met een gele 

omlijning op de inrichtingskaart. In totaal gaat het om ca. 1,2  hectare. Deze nieuwe natuur zal bestaan 

uit extensief beheerd grasland. In deze paardenwei zijn bronactiviteiten waargenomen. De poel en de 

middensloot in de paardenwei zijn zelfs van een bijzondere kwaliteit. Hier heeft zich een complete 

bronvegetatie gevestigd. Dit is mede te danken aan het huidige beheer. Daarom is het zeer gewenst om 

dit huidige, extensieve beheer met paarden / pony’s voort te zetten (zie figuur 3). Deze begrazing is 

gunstig voor kleinschalig reliëf en voldoende openheid in de vegetatie. Een goed alternatief is extensieve 

beweiding met vleesvee.  
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Met extensief wordt bedoeld minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE (grootvee eenheid) per hectare. Wanneer 

de voorkeur uitgaat naar hooiland in combinatie met begrazing dient er, vanuit natuurbeheer, gemaaid te 

worden na15 juni en voor 15 augustus. Het maaisel zal ten allen tijde moeten worden afgevoerd in 

verband met het verschralen van de beekdalflank. Na het hooien kunnen de percelen vervolgens worden 

nabeweid. Om het geheel landschappelijk in te passen is gekozen om de kleinschaligheid van het 

Twentse landschap te accentueren. Dit gebeurt middels een perceelsafscheiding van gekloofd eiken 

palen, met Twentse landhekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Paardenweide met bronvegetatie in verlande poel begraasd door paarden.                                        

 

Om er zeker van te zijn dat op de beekdalflank, ook in de toekomst, het kleinschalige natuurbeheer en de 

landschappelijke inpassing gewaarborgd zijn,  zullen hiervoor in het bestemmingsplan de volgende 

randvoorwaarden worden geformuleerd.  

• De afrastering dient uitgevoerd te zijn met gekloofd eiken palen. Als ontsluiting dienen Twentse 

landhekken te worden gebruikt;  

• De percelen mogen enkel bestaan uit grasland. Akkerland is uitgesloten. De percelen dienen 

extensief beheerd te worden. Extensieve begrazing bij voorkeur met runderen of paarden. 

Begrazing  1 tot maximaal 1,5 grootvee eenheid per ha; 

• Bemesting is niet toegestaan; 

• Bestemming wordt natuur. 
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2.9 De (herijkte) ecologische hoofdstructuur  

Een aantal percelen op het terrein van camping De Witte Berg zijn begrensd als Ecologische 

hoofdstructuur. Op onderstaande afbeelding (figuur 4) zijn deze concreet begrensde gebieden 

weergegeven (bron www.gisopenbaar.overijssel.nl ). Uit de afbeelding blijkt dat de gewenste nieuwe 

natuur (paragraaf 2.7) niet  in de EHS ligt. De gewenste uitbreiding aan de oost- en westzijde (paragraaf 

2.2 en 2.3) valt ook buiten de EHS. Dit geldt ook voor het te centreren zomerhuisjesterrein (paragraaf 

2.5). De gewenste verruiming van het bouwvlak ter hoogte van de werkschuur (paragraaf 2.6) valt voor 

een klein deel wel binnen de EHS. Ook de parkeerplaats (paragraaf 2.7)  valt binnen de EHS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figuur 4.  (Herijkte) EHS ter hoogte van camping de Witte Berg.                      

 

 

Zoals aangegeven valt de parkeerplaats en de gewenste verruiming van het bouwvlak ter hoogte van de 

werkschuur binnen de EHS. De huidige bestemming van het perceel met de beoogde parkeerplaats is 

‘agrarisch’.  De huidige bestemming van het te verruimen bouwvlak is ‘kampeerterrein’. Omdat hier 

sprake wordt van een bestemmingsplanwijziging moet de oppervlakte gecompenseerd worden. In totaal 

gaat het om ca 0,14 ha. Dit oppervlak wordt ruimschoots gecompenseerd middels de nieuwe natuur 

buiten de EHS (Paardenwei, 1,2 ha)  

 

NB: In de oude situatie lag de gewenste nieuwe natuur (Paardenwei)  binnen de EHS.  In de nieuwe 

situatie (herijkte EHS) ligt de gewenste nieuwe natuur  buiten de EHS. Dit maakt het niet mogelijk om de 

afwaardering van gronden middels de SNL regeling van het Programma beheer vergoed te krijgen, 

evenals de eventuele benodigde herinrichtingskosten.  

 

Hierover heeft dhr. Heerdink contact gehad met  gemeente Dinkelland. De gewenste nieuwe natuur ligt 

nu in de ‘zone ondernemen met natuur en water buiten de EHS’ In overleg met gemeente Dinkelland 

wordt vanwege deze nieuwe ontwikkeling de KGO regeling toegepast.  

Deze Kwaliteits Impuls Groene omgeving biedt ondernemers de mogelijkheid uitbreidingsplannen te 

compenseren middels eigen investering (25% van de meerwaarde)  in ruimtelijke kwaliteit.  
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2.10 Natuurwetgeving 

Flora- en faunawet 

 

Natuurtoets 

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor de herinrichting kunnen mogelijk beschermde soorten 

verstoort worden of leefgebied of groeiplaatsen vernietigd worden. Door Aequator Groen en Ruimte is 

een natuurtoets uitgevoerd (De Bonte, 2009). Hoewel deze toetsing globaal van aard is en vooral gebruik 

is gemaakt van bestaande (verouderde) verspreidingsatlassen, wordt verwacht dat de conclusies wel 

kloppen. 

 

Aanvullend worden enkele voorstellen geadviseerd, om zeker te zijn dat geen overtredingen plaats 

vinden en geen beschermde soorten verstoord of gedood worden. 

 

Vogels 

Door Aequator wordt geen concreet advies gegeven met betrekking tot de periode wanneer 

werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Om verstoring te voorkomen wordt geadviseerd de 

werkzaamheden geheel buiten het broedseizoen uit te voeren, dat gemiddeld de periode is van half 

maart tot en met half juli. Het beste kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden in de periode half 

september tot en met februari.  

 

Vleermuizen 

Bij het onderzoek zijn in een (te kappen) boom holtes aangetroffen die mogelijk door vleermuizen 

gebruikt kunnen worden. Aanwezigheid of potentiële, geschiktheid is echter niet uitgesloten of 

daadwerkelijk gecontroleerd. Geadviseerd wordt om tijdig voor de kapwerkzaamheden de holtes te 

controleren of deze gebruikt (kunnen) worden door vleermuizen. Dit kan heel specifiek uitgevoerd 

worden met een zogenaamde boomcamera, waarmee de holtes van binnen bekeken kunnen worden en 

zo bepaald wordt of deze geschikt zijn voor vleermuizen.  

 

Natuurbeschermingswet  

De camping ligt buiten Natura 2000-gebieden, maar wel op korte afstand tot het gebied Springendal en 

Dal van de Mosbeek (figuur 5). Dit gebied ligt op circa 250 tot 350 meter ten noorden van de camping. Dit 

gebied is aangewezen als Speciale Beschermingszone voor tien habitattypen en vijf habitatsoorten: 

 

Habitattypen: 

• Vochtige heiden 

• Droge heiden 

• Jeneverbesstruwelen 

• Heischrale graslanden 

• Blauwgraslanden 

• Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 

• Kalkmoerassen 

• Beuken-eikenbossen met hulst 

• Oude eikenbossen 

 

• Vochtige alluviale bossen 

(beekbegeleidende bossen) 

 

Habitatsoorten: 

• Vliegend hert 

• Beekprik 

• Kleine modderkruiper 

• Kamsalamander 

• Drijvende waterweegbree 
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Gezien de aard van de ingreep en het gebruik worden geen negatieve effecten verwacht op de waarden 

en doelen van het Natura 2000-gebied. Door de uitbreiding van de camping kan wel sprake zijn van een 

toename van recreanten in het gebied, wat zou kunnen leiden tot negatieve effecten. De effecten van 

recreatiedruk moeten echter door de terreineigenaar gereguleerd en gezoneerd worden in het 

beheerplan of bijvoorbeeld een visitormanagementplan. Deze effecten kunnen niet toegeschreven 

worden aan individuele recreatieondernemers in de omgeving van een beschermd gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Overige 

Een belangrijke meerwaarde van de camping is de mogelijkheid om de beleving van het beekdal verder 

te versterken. De diverse bronnen op en rond het terrein zijn letterlijk de parels om mee te pronken. Om 

het unieke landschap van essencomplexen, beekdalen en bronnen zichtbaarder te maken worden er 

doorzichten gemaakt langs de zuidzijde van het terrein. Dit is eenvoudig te realiseren door de bestaande 

ondergroei op deze aangewezen plaatsen te verwijderen. De veelal markante eiken direct op de insteek 

van het beekdal worden zo ontzien, hier kan onderdoor worden gekeken.  

 

Zoals eerder in deze rapportage aangegeven is er in 2009 een bedrijfsnatuurplan opgesteld. Hier worden 

o.a. voorstellen gedaan voor de beplanting van de camping. Deze omvorming van veelal coniferen naar 

een streekeigen, inheemse beplanting is al in volle gang. Voor een nader toelichting wordt dan ook 

verwezen naar dit bedrijfsnatuurplan. De nieuw aan te leggen singels ter hoogte van de uitbreiding oost 

en west (paragraaf 2.2 en 2.3) worden eveneens uitgevoerd met inheems, streekeigen plantmateriaal, 

conform dit bedrijfsnatuurplan. De maatregelen vanuit Terug naar de Bron zullen de beleving van het 

landschap nog verder versterken. Dit wordt kort toegelicht in het volgende hoofdstuk. 

 

 

Figuur 5. Plangebied en begrenzing Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek. 
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3 HERSTELMAATREGELEN TERUG NAAR DE BRON

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de herstelmaatregelen vanuit terug naar de bron kort toegelicht. Voor een 

uitgebreide beschrijving van de gebiedskenmerken en systeemanalyse wordt verwezen naar het rapport 

‘Poelbeek de Witte Berg’ van De Bosgroepen. De hierna genoemde maatregelen zijn erop gericht het 

unieke bronsysteem waar mogelijk te herstellen en het landschap beleefbaarder te maken. Gasten 

worden op deze manier bewuster van het unieke bron- en beeksysteem. 

3.2 Bronvijver 

De bestaande bronvijver wordt opgeschoond en het peil wordt verder opgezet (tot aan de onderkant van 

de steiger). De huidige overlaat wordt vervangen door een stapstenen overlaat waardoor het bronwater 

trapsgewijs en zichtbaar het beekdal in stroomt. Vissoorten die vertroebeling (bodemwoelers) 

veroorzaken worden weggevangen en elders geplaatst zodat een heldere vis- en zwemvijver ontstaat. 

3.3 Verondiepen Poelbeek 

De Poelbeek wordt over het aangegeven tracé op de inrichtingskaart sterk verondiept. Door 

terugschrijdende erosie is de beek diep ingesleten (zie figuur 6). Hierdoor heeft de beek een sterk 

drainerende werking op de omgeving met verdroging als gevolg. De kenmerkende soorten van 

bosbronnen zijn nog aanwezig maar wordt door verdroging en verruiging geleidelijk overwoekerd en 

verdrongen. Door de beekbodem te verondiepen wordt de drainerende werking verminderd en zal de van 

nature aanwezige bronactiviteit langs de flanken worden verstrekt. De verruiging zal hierdoor afnemen 

en de kenmerkende bronsoorten kunnen zich herstellen. Dit heeft uiteraard een positieve uitwerking op 

de beleving van het beekdal. Het uittreden van bronwater met de daarbij kenmerkende soorten wordt 

weer zichtbaar in het beekdal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6. Sterk ingesleten Poelbeek met als gevolg verdroging en 

daardoor ook verruiging van het beekdal. 

3.4 Voorde 

In de bestaande toegangsweg naar de zuidelijk gelegen akker op de Oud - Ootmarsummer Esch wordt 

een voorde aangelegd. Deze ‘doorwaadbare plaats’ wordt uitgevoerd in breuksteen en zal in combinatie 

met de wandelroute het beekdal meer beleefbaar maken. De voorde is tevens een belangrijke ingreep 

om de verondiepte beekbodem vast te houden.  
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3.5 Wandelpad 

Het bestaande wandelpad wordt aantrekkelijker gemaakt waardoor de mensen op de camping meer 

uitgedaagd worden het beekdal te gaan verkennen. De bestaande verharding in het beekdal en de 

aanwezige stortplaatsen van afval worden verwijderd. Op de locatie waar het pad de beek kruist en waar 

het nat is vanwege het uittredende bronwater, zullen stapstenen worden aangelegd. De wandelroute 

loopt via het beekdal in oostelijke richting langs de nieuw ingerichte natuur en biedt de gelegenheid om 

optimaal van het Twente landschap te kunnen genieten (figuur 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. Wandelroute langs de Poelbeek. 

3.6 Overige herstelmaatregelen 

Op diverse plaatsen worden sloten gedempt of verondiept om zo het (grond) watersysteem verder te 

herstellen. Het dakwater van de centrumvoorzieningen wordt afgekoppeld en op de bronvijver 

aangesloten. Hierdoor wordt het regenwater niet meer versneld op de beek geloosd maar ontstaat er bij 

veel neerslag een gecontroleerde piekafvoer. Stortplaatsen van tuinafval  worden verwijderd en zijn in 

het vervolg niet meer acceptabel in dit unieke beekdalsysteem. Ook worden er 2 caravans (rode kruisjes 

op inrichtingskaart), die in de huidige situatie letterlijk in het beekdal staan, verwijderd. Deze locatie wordt 

terug gegeven aan de natuur.   
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